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Behandeling resolutie ‘repatriëring van IS vrouwen en kinderen uit Syrië’ op afgelopen partijcongres 

Geachte heer Heerma,  

Hierbij wil ik mijn teleurstelling uitspreken over de manier waarop bovengenoemde resolutie 

afgelopen zaterdag is behandeld op het partijcongres. Door het negatieve preadvies van het 

partijbestuur, gecombineerd met het feit dat ik slechts één minuut spreektijd had om de resolutie te 

verdedigen en de afwezigheid van 90% van de congresgangers in de zaal waar de resoluties 

behandeld werden, had de resolutie geen schijn van kans. De grote meerderheid van de 

congresgangers heeft mijn verdediging niet gehoord en stemde op basis van het negatief preadvies. 

Geen wonder dat de resolutie verworpen werd met 80% tegenstemmers. Ter vergelijking: de vorige 

resolutie over dit onderwerp op het congres van september 2021 werd aangenomen met 55% 

stemmen vóór. Toen kon ik wél de resolutie verdedigen voor het voltallig congres.  

Het preadvies stelde dat ‘het dictum een onjuiste weergave gaf van de werkelijkheid’. Volgens het 

partijbestuur had ‘de fractie meermaals gevraagd hoe de repatriëring te versnellen was’. Inderdaad is 

er door Kamerleden tijdens commissievergaderingen enkele malen gevraagd hoe het met de 

kinderen stond, en of er mogelijkheden waren om hun terugkeer te bespoedigen (Anne Kuik, 3 mei). 

Er is door CDA Kamerleden echter nooit aangedrongen op het terughalen van de kinderen en hun 

moeders zoals in onze eerste resolutie werd gevraagd.  Terughalen van alleen de kinderen is geen 

optie, ook niet voor de Koerden, dus het vragen hierom was zinloos. Bovendien had het CDA in 

december 2021 een nieuw coalitie akkoord getekend waarin werd afgesproken dat er geen 

verandering zou komen in het beleid t.a.v. terughalen. Dat betekende dat de regering hoogstens 

onder dwang van de rechter vrouwen en kinderen zou terughalen, maar niet op eigen initiatief. 

Daarna was het natuurlijk zinloos om binnen de coalitie te vragen om kinderen terug te halen omdat 

dit meteen door de VVD werd afgekapt. De bewering van het partijbestuur dat er voldoende gedaan 

was om de vorige resolutie uit te voeren, was dus ongegrond.   

Verder was het partijbestuur kennelijk niet op de hoogte van het feit dat alle landen om ons heen de 

afgelopen maanden besloten hebben om al hun vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië1.  Het 

 
1 Frankrijk:  
https://npasyria.com/en/86006/ 
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/07/Fragment-uit-6e-periodieke-rapport-van-
Frankrijk-aan-het-VN-Comite-voor-de-Rechten-van-het-Kind.pdf 
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/07/20220706-New-York-Times-Shifting-Policy-
France-Brings-Home-French-Wives-of-Jihadists.pdf 
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https://www.demorgen.be/nieuws/opnieuw-6-is-vrouwen-en-16-kinderen-uit-syrie-naar-belgie-gerepatrieerd-
voor-de-nationale-veiligheid~b1a5c5af/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/05/20220516-Het-Laatste-Nieuws-Belgie-gaat-
weer-IS-vrouwen-en-kinderen-repatrieren-uit-Syrie.pdf 
Duitsland: 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/geheim-operation-aussenministerium-holt-zehn-deutsche-is-
anhaengerinnen-aus-syrien-a-21bb4119-ccaf-476f-aefe-e573b295af07 
Finland: 
https://valtioneuvosto.fi/en/-/mfa-finland-repatriates-five-member-family-from-syria 



bestuur herhaalde slechts de oude bezwaren tegen terughalen zoals het voorkomen van 

straffeloosheid, de veiligheid voor hulpverleners en het belang van de nationale veiligheid. Blijkbaar 

gelden die bezwaren niet meer op het moment dat de vrouwen worden opgehaald op last van de 

rechter zoals gebeurde op 2 november. En gelden die bezwaren ook niet voor onze buurlanden die 

besloten hebben om al hun vrouwen en kinderen terug te halen, zelfs de vrouwen die dat zelf niet 

willen. Zijn die landen allemaal onverantwoord bezig – zeker gezien de IS-aanslagen die zij in het 

verleden op hun grondgebied hebben meegemaakt (in tegenstelling tot Nederland)?   

Mijn conclusie is dat het preadvies van het partijbestuur ongefundeerd was, en de vraag is waardoor. 

Ik neem aan dat dit preadvies was opgesteld door de woordvoerster van de fractie, Anne Kuik, die in 

het verleden een fel tegenstander was van terughalen. Anne is blijkbaar moeilijk in staat is haar oude 

aversie tegen de IS-vrouwen van zich af te zetten. Daarmee schaadt ze niet alleen de belangen van 

de kinderen die nu nog in Syrië zitten, maar ook die van het CDA. Wij kunnen het als CDA niet maken 

ons te blijven verzetten tegen repatriëring van onze vrouwen en kinderen uit Syrië, nu de landen om 

ons heen daarmee wél begonnen zijn. Het versterkt het beeld naar de buitenwereld dat het CDA het 

één zegt en het ander doet.  Verder is het in strijd met onze kernwaarde van gerechtigheid volgens 

welke alle Nederlandse kinderen hebben recht op bescherming van de staat. En tenslotte is het in 

strijd met een van de belangrijkste christelijke waarden, namelijk die van vergevingsgezindheid. De 

houding van het CDA tegenover de uitgereisde vrouwen doet mij denken aan het Bijbelverhaal van 

de Overspelige Vrouw; u waarschijnlijk wel bekend.  Het CDA is nu al meer dan drie jaar bezig een 

groepje vrouwen te stenigen die eenmaal in hun leven een verkeerde afslag genomen hebben. 

Wordt het niet eens tijd om daar mee te stoppen; de vrouwen de kans geven zich te verdedigen voor 

een Nederlandse rechtbank; hen hun straf te laten uitzitten, en ze daarna een tweede kans geven in 

onze maatschappij. We doen dit zelfs met de grootste misdadigers en moordenaars. Waarom dan 

niet met deze vrouwen die natuurlijk een grote fout gemaakt hebben, maar die net als iedere andere 

Nederlander een tweede kans moeten krijgen. Het gaat maar om een handjevol vrouwen en 

kinderen; Nederlandse onderdanen die nergens anders heen kunnen en waarvoor wij als land 

verantwoordelijk zijn. Zij zinken in het niet bij de 1500 vreemdelingen die we elke week in ons land 

toelaten en tegenover wie wij als land geen bijzondere verplichtingen hebben.  

Ik sluit hierbij de toespraak die ik had willen houden ter verdediging van onze resolutie, en waarvan 

ik slechts enkele alinea’s heb kunnen uitspreken in de ene minuut die mij werd toegewezen. 

Met vriendelijke groet, 

Ad Corten 
CDA Uitgeest 


