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Eigen welvaart eerst?
Eind oktober was ik op 
de Nederlandse Antillen. 
Daarom kon ik niet 
aanwezig zijn bij het op 
een kerkdeur spijkeren 
van het zogenaamde 
Micha Manifest in 
mijn woonplaats 
Zwolle. Dat gebeurde, 
heel toepasselijk, 
op 31 oktober: 
Hervormingsdag. 
Gelukkig kon Esmé 
Wiegman er wel bij zijn; 
ook mijn naam stond 
er onder. Het manifest 
geeft aan dat de Bijbel 
ons voortdurend vertelt 
over Gods liefdevolle 
bedoeling met mensen. 

DIENSTBAAR
Met name Micha dwingt ons om met 
een bewogen hart naar onze naaste 
te kijken. Daar hebben we helaas niet 
altijd aan voldaan. Daarom erkennen 
en belijden we, aldus het manifest, 
dat wij ernstig tekort geschoten zijn 
in een dienstbare levenshouding. 
We zijn nalatig geweest in liefde en 
trouw voor juist die medemensen die 
onze inzet het hardst nodig hebben: 
armen veraf én dichtbij, eenzamen, 
achtergestelden. Wij haalden 
sociale gerechtigheid en de strijd 
tegen armoede uit het hart van het 
persoonlijk en het kerkelijk onderwijs 
en leven. Wij hebben ons eigen welzijn 
en onze eigen welvaart bóven alles 
gesteld en daarmee op kosten van 
anderen en Gods schepping geleefd. 
Wij hebben door deze houding en 
dit handelen een vertekend beeld 
gegeven van de Heer van de kerk 
en zo de groei van zijn Koninkrijk 
tegengewerkt. 

SCHULDBELIJDENIS
Het manifest blijft gelukkig niet alleen 
in deze ‘schuldbelijdenis’ hangen. 
In een hernieuwd besef van onze 
verantwoordelijkheid tegenover God 
en onze medemens, willen wij als 
volgelingen van Jezus Christus gehoor 
geven aan de oproep van Micha. 
Deze krijgt een centrale plaats in ons 
denken en handelen. Wij willen actief 
opkomen voor hen die in deze wereld 
onrechtvaardig behandeld worden. Wij 
willen oefenen in een levenshouding 
van verwondering over, en respect en 
zorg voor de schepping. Wij willen niet 
langer gebruikmaken van goederen die 
zijn geproduceerd ten koste van het 
welzijn van anderen. 
Wij willen van harte en gul de ons 
geschonken rijkdom delen met hen 
die in armoede leven, ook als wij 
daardoor zelf misschien soberder 
moeten gaan leven. Wij willen ook in 
onze eigen omgeving verbindingen 
zoeken met mensen die buiten ons 
huidige sociale netwerk vallen, om zo 
de dreigende sociale tegenstellingen 

te doorbreken. Tot zover dit manifest. 
Wat een waardevolle en aansporende 
woorden. We worden hier door 
allemaal aangesproken. De woorden 
in dit manifest kunnen niet zonder 
reactie blijven. Ik heb uiteindelijk in volle 
overtuiging dit manifest ondertekend. 

BEwEgINg
Dit manifest bepaalt ons bij: je aan 
het recht houden. Recht betrachten. 
Gerechtigheid bevorderen. Als 
christen-politicus kun je dan niet op je 
handen gaan zitten. Dan kom je - het is 
onvermijdelijk - in beweging. Dat doen 
we dan ook als ChristenUnie. Waar 
we maar kunnen, zullen we proberen 
gerechtigheid te bevorderen. Lokaal, 
provinciaal, landelijk of Europees. 
Onze inzet voor een generaal pardon, 
voor fairtrade producten, voor het 
tegengaan van prostitutie, voor 
ondersteuning van wajongers (jonge 
arbeidsongeschikten), voor het bijstaan 
van mensen die onder het minimum 
leven, voor vrede in Afghanistan, voor 
bescherming van het ongeboren 
leven en noem maar op. Dit alles 
vindt een basis in het Bijbelse woord 
gerechtigheid. Dat motiveert ons. 
Dat stimuleert ons. Die motivatie en 
stimulans wens ik u allen toe. Ik hoop 
dat dit themanummer van HandSchrift 
over mensenrechten (en dus eigenlijk 
over gerechtigheid) daaraan ook een 
bijdrage zal leveren.
 

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer.
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14 mENSENRECHTEN 
IN EUROPA

Je reist als PerspectieF-lid af naar een 
Europees land en enkele dagen later 
hoor je dat je gespreksgenoten zijn 
opgepakt. Onmogelijk anno 2008? 
Het overkwam Jonathan van Tonge-
ren onlangs na een reis naar Wit-Rus-

land. Guido van Beusekom (secretaris ECPM) doet verslag.

11 LAAT mIJN 
vOLk gAAN

Op dit moment zitten tweeduizend 
christenen en vijftien journalisten uit-
zichtloos gevangen in Eritrea. Open 
Doors en Kamerlid Joël Voordewind 
pleiten voor hun onmiddellijke vrijla-
ting en roepen ChristenUnieleden 
actief op om brieven te schrijven naar 
de Europese Commissie. 

22 TOUR mET kEES 
kRAAyENOORD

Begin februari startte de Welkom 
Thuis Tour van Kees Kraayenoord en 
het Evangelisch Werkverband (EW); 
dit naar aanleiding van Lucas 15. De 
ChristenUnie ondersteunt dit initiatief 
én werft tijdens de concerten actie nieuwe leden. Daarvoor worden nog tiental-
len ledenwervers gezocht. Doet u mee? 
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In 1989 sloeg de Chinese regering een vredige studentendemonstratie 
op het Plein van de Hemelse Vrede bloedig neer. Twintig jaar later zitten 
nog enkele tientallen demonstranten vast. Op 8 augustus 2008 starten de 
Olympische Spelen, ondermeer met een openingsceremonie op dit plein.

“Boycot de Spelen”, “Nee, geef de Chinezen een kans om ergens trots  
op te zijn”, de Olympische Spelen 2008 roepen gemengde reacties op. 
In dit artikel vertellen Nederlanders en Chinezen wat zij vinden van de  
relatie mensenrechten, sport en politiek. 

ERIk vAN mUISwINkEL
Cabaretier Erik van Muiswinkel laat 
half januari weten: “Mijn tijd wordt met 
de dag schaarser, dat heb je ervan! 
Ik zeg zo af en toe tegen mijn echtge-
note: ‘Ik doe straks de boodschap-
pen, eerst nog even de Olympische 
Spelen tegenhouden’.” Van Muiswinkel 
protesteert omdat hij de Spelen puur 
als een pr-kanon ziet voor de Chinese 
machthebbers. 

BOTSEN
Begin januari botste Van Muiswinkel 
met prominente vertegenwoordigers 
van het Olympisch comité. Hein Ver-
bruggen en Oud-politica Erica Terpstra 
vonden dat hij de sporters niet mocht 
oproepen tot actie. Ook kroonprins 
Willem-Alexander is lid van het IOC. In 
tegenstelling tot de Britse kroonprins 
Charles, die liet doorschemeren de 
Spelen te willen boycotten, sprak de 
Nederlandse kroonprins zich nog niet 
uit over dit onderwerp. 
Terpstra en minister Verhagen menen 
dat ‘sport en politiek gescheiden moet 
blijven’. Van Muiswinkel verwacht van 
de politiek juist dat ze zich moet bezin-
nen op protest tijdens de spelen en 
vooraf druk moet leggen op de sport-
bazen “om zich te realiseren dat er iets 
loos is met deze onderneming”. 

vRAgEN
De cabaretier roept ook de Christen-
Unieleden graag op tot actie: “Laat in 
alle polls op Internet, in de kranten, op 
radio en TV horen dat je het met mij 
eens bent. Rakel in je omgeving de 
discussie op. Stel vervelende vragen. 
Begeef je eens een nacht op Inter-
net om er achter te komen wat het 
Chinese regime doet met de leden van 
de onschuldige spirituele beweging Fa-
lung Gong (daarna even overgeven, en 
gesterkt de discussie ingaan). Eigenlijk 
doen wat ik ook gedaan heb, en wat 
iedere Nederlander met ogen, oren en 
een laptop kan doen, omdat wij dat nu 
eenmaal mogen.” 

JAN vANUIT CHINA
“Ga eens een paar jaar in China wonen 
en ervaar hoe het land bezig is.” Zou 
Jan, een in China wonende Nederlan-
der aan Van Muiswinkel willen mee-
geven. “Het is makkelijk praten vanuit 
Nederland. Ja, je moet je stem laten 

POSITIEF
Van der Schoot verwacht van de Spe-
len een positief effect voor de burgers. 
Hij noemt als voorbeeld de persvrijheid 
voor buitenlandse media, maar tekent 
daarbij aan: “Ik weet dat mijn journalis-
tenvrienden na een onthulling vaak wel 
op het matje worden geroepen om een 
obligate preek te krijgen over waarom 
gebeurtenissen in China nu eenmaal 
anders zijn dan in het Westen.” Van 
der Schoot ziet met name positieve 
ontwikkelingen op het gebied van de 
infrastructuur in Beijing, de aandacht 
voor het milieu en de invloed van de 
Special Olympics waardoor “verstan-
delijk gehandicapten die je normaal 
niet in het straatbeeld ziet, meer zijn 
geaccepteerd.” 
“Chinezen vertellen me altijd dat er te 
veel Chinezen zijn, en vanuit dat besef 
schikken ze zich gemakkelijker naar 
een algemeen belang. Chinezen heb-
ben minder persoonlijke vrijheid dan wij 
in het Westen gewend zijn, maar van 
een politiestaat is geen sprake.” 

SANDER CHAN vANUIT NEDERLAND    
Sandar Chan doet onderzoek naar 
publiek-private partnerschappen in 
China. Het land waar zijn wortels lig-
gen, maar hij voelt zich in de eerste 
plaats Nederlander. Ook hij meent dat 
de gemiddelde Chinees trots is op 
de Spelen, maar plaatst daar wel wat 
kanttekeningen bij. “China blaakt van 
zelfvertrouwen, heel de wereld kan 
zien dat het een wereldmacht is. Deze 
nationale trots is bewust gekweekt 
door de Chinese regering. De Spelen 
passen in een breder programma van 
de regering om zichzelf te legitimeren 
door nationalisme.” 

NAïEF
“Minister Verhagen stelde dat de Olym-
pische Spelen niet over politiek gaan. 
Dat is heel diplomatiek, maar ik hoop 
dat hij zichzelf niet gelooft, dat zou 
erg naïef zijn. De Spelen hebben een 
politieke lading en politieke gevolgen, 
of het IOC dat nu wil of niet. Dan kun 
je er maar beter voor zorgen dat de 
Spelen positieve gevolgen hebben 
voor de mensenrechtensituatie en de 
democratie.  De Spelen boycotten is 
slecht voor onze betrekkingen met de 
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horen: niet in een boycot maar in een 
dialoog.” 

Jan en zijn vrouw besloten in 2007 om 
de laatste tien jaar vóór hun pensione-
ring in China door te brengen. Een op-
merkelijke stap, Jan werkte daarvoor 
dertig jaar als architect in Nederland. 
Hij en zijn echtgenote ervaren wonen 
en werken in China als heel plezierig. 
“Het is een bijzonder land, de Chinezen 
zijn heel open en vriendelijk.”
“We horen dat als je rustig blijft en je 
positief opstelt en geen dingen doet 
die de Chinese regering niet wil, je 
dan redelijk je werk kunt doen.” Dat 
betekent wel dat Jan zijn Chinese 
woonplaats en zijn achternaam liever 
niet laat optekenen in HandSchrift. 
Toch ervaart hij de huidige openheid 
als positief:  “Dit najaar was er een 
partijcongres, waarnaar ik bewust heb 
gevraagd bij diverse Chinezen. Dat 
kan. Vijfttien tot twintig jaar geleden 
kon dat niet.” 

HyPE
“Wij wonen in het zuiden, daar zijn de 
Olympische Spelen nog geen hype 
zoals in Nederland. Ik vind zelf dat elk 
land de Spelen moet kunnen organise-
ren. China is een land in opkomst, alle 
westerse bedrijven zitten hier al. Het 
wordt steeds meer open. Je kunt wel 
protesteren, maar doe het dan op een 
manier die resultaten geeft. Chinezen 
laten zich niet dwingen. Breng misstan-
den ter sprake brengen, maar geef de 
Chinezen ook een kans om zich goed 
te ontwikkelen.” 

NEDERLANDSE SINOLOOg IN CHINA
Arjen van der Schoot is ook een 
Nederlander die, sinds 2003, in China 
werkt. Hij meent dat de Spelen tege-
lijkertijd trots en schaamte oproepen 
bij de Chinezen. “Trots op een groots 
verleden, verlegenheid voor het roerige 
recente verleden en de vaak nog lage 
levenstandaard.” De Sinoloog is fel 
gekant tegen een eventuele boycot, 
hij meent dat de Chinezen zo’n signaal 
niet begrijpen. “Ik hoorde ooit de 
uitspraak dat wie een week in China is 
er een boek over kan schrijven, wie er 
een maand blijft, schrijft een artikel en 
na een jaar krijg je nog geen bladzijde 
vol. Chinese kwesties zijn complex en 
niet zo zwart-wit als eerst gedacht.” Vervolg op pagina 6.

China en de 
Olympische Spelen

Illegale foto uit heropvoedingskamp.



Volksrepubliek, maar ja, je zet wel de 
mensenrechten op de kaart.”

UITgESPROkEN
“China’s Olympiade had kunnen leiden 
tot verbetering in de mensenrechtensi-
tuatie en democratisering.” De, eerder 
omstreden, Olympische Spelen van 
1988 droegen bij aan de democratise-
ring van Zuid Korea. 
“Dus de Spelen kunnen een katalysa-
tor vormen voor positieve verandering.” 
Helaas “vooralsnog leiden de Spelen in 
China niet tot meer democratie of een 
functionele rechtsstaat. Daarvoor heb-
ben het IOC, de nationale olympische 
comités en belangrijke landen de Spe-
len te weinig als politiek drukmiddel 
gebruikt. De huidige mensenrechten-
situatie mag wel beter zijn dan dertig 
jaar terug, maar het stemt ook niet tot 
vreugde. In China moet je nog steeds 
niet al te uitgesproken zijn.” 

DE mENSENRECHTENORgANISATIE 
Eduard Nazarski, directeur Amne-
sty International Nederland, kan dat 
beamen. Hij geeft aan dat er nog zo’n 
vijfhonderdduizend mensen vast zitten 
in werkkampen en het risico lopen op 
marteling. Duizenden gevangen krijgen 
jaarlijks de doodstraf vrijwel zonder 
eerlijk proces. Inwoners van Beijing 
die zich ‘schuldig’ maken aan illegaal 
reclame maken, handel drijven zonder 
vergunning, folders uitdelen, landloperij 
of bedelarij krijgen een heropvoeding-
door-arbeid-straf.

ACTIE
Verder constateert Amnesty dat de 
binnenlandse pers in aanloop naar de 
Spelen hard wordt aangepakt. “Tien-
tallen journalisten, schrijvers en blog-
gers zitten vast. Kranten en websites 
zijn gesloten, het internet wordt strak-
ker gecensureerd en gefilterd.” Verder 
worden hele woonwijken rücksichtslos 
door de autoriteiten gesloopt, onder 
het mom van ‘stadsvernieuwing’, vaak 
zonder enige vorm van compensatie 
voor de bewoners. Klagende bewo-
ners, advocaten en mensenrechten-
activisten worden geïntimideerd en 
gevangen gezet. Nazarski gelooft niet 
dat een boycot leidt tot een verbetering 
van mensenrechten in China. Maar ook 

niet dat de mensenrechtensituatie in 
China vanzelf verbeterd. Amnesty voert 
daarom actie in aanloop naar de Spe-
len en roept het Nederlandse publiek 
op om mee te doen via: www.amnesty.
nl/in_actie/china; bijvoorbeeld door 
schrijfacties voor dissidenten.
DE CHINESE DISSIDENT
Misschien wel China’s bekendste 
voormalig dissident is Harry Wu. Hij 
richtte in de Verenigde Staten de 
Laogai Research Foundation op die de 
mensenrechtensituatie in China continu 
onderzoekt. Wu kent de situatie van 
binnenuit, hij bracht jarenlang door in 
heropvoedingskampen (de Laogai) en 
schreef daarover de boeken ‘Bittere 
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Vervolg van pagina 5. kou’ en ‘Troublemaker’.  
Geregeld passeren Wu en zijn mede-
werkers de Chinese grens om opna-
men te maken in en om de honderden 
heropvoedingskampen.

HERvORm DOOR wERk
De laogai herbergen niet alleen dis-
sidenten, christenen en leden van de 
Falun Gong maar ook gewone crimi-
nelen. Saillant detail is, volgens Kirk 
Donahoe, Assistant Director van de 
Laogai Research Foundation, dat de 
Chinese regering sinds 1994 het woord 
‘laogai’ (dat ‘hervorm door werk’ be-
tekent) verving door het woord ‘jianyu’ 
dat gewoon gevangenis betekent. 
Deze naamsverandering zorgde niet 
voor een versoepeling van het strenge 
regime in de kampen: de verplichte ar-

ACTIE vOOR SPELEN

De Olympische Spelen in China 
zorgen, vooralsnog, niet voor een 
verbetering van de mensenrechten 
aldaar maar voor een verslechtering. 
Tegelijkertijd bestaat er grote huivering 
(binnen de Europese Unie, het IOC en 
NOC-NSF) om de Spelen te benutten 
om politieke druk uit te oefenen op 
China. Veel politici vinden het onwen-
selijk om sport en politiek met elkaar 
te verbinden. De ChristenUnie is niet 
bang om die verbinding wel te leggen 
en wil de Spelen niet voorbij laten 
gaan zonder op constructieve wijze 
aandacht te vragen voor de mensen-
rechten. Overigens zonder daarbij de 
sporters te beletten hun sport uit te 
oefenen, we vragen dus niet om een 
boycot. We erkennen het sportieve 
plezier van de Spelen, maar ook dat 
dit sportieve element deels overscha-
duwd wordt door de pijnlijke mensen-
rechtensituatie in China. 

Al eerder vroeg de ChristenUnie 
aandacht voor:
•  de vervolging van christenen en 
andere religieuze groeperingen. 
•  de invloed van China in Darfur. 
•  de gezinsontwrichtende één-kind 
politiek die China al jaren voert, een 
beleid dat ingaat tegen de vrijheid die 
mensen worden geacht te hebben in 
de inrichting van hun persoonlijk leven. 
• de vanuit China teruggestuurde 
Noord Koreaanse vluchtelingen, die 
terug in eigen land grote represailles te 
wachten staan.
•  kinderarbeid, ook in vele Chinese 
steengroeven is kinderarbeid helaas 
nog aan de orde van de dag. 
• de onterechte bezetting en onder-
drukking van Tibet. 

Dat blijven we doen. Door het stellen 
van Kamervragen en bezoeken aan de 
Chinese ambassade maar ook door 
dit voorjaar een publieke sportactie te 
organiseren (met politici, sporters en 
bekende Nederlanders). Zo blijft de 
ChristenUnie de komende maanden 
haar bezorgdheid uiten over de men-
senrechtensituatie in China. Blijvende 
bezorgdheid, want ook na de Spelen 
gaan we hiermee door.

beid en lessen voor de hervorming van 
gedachten gaan onverminderd door in 
de jianyu. 
Donahoe meent dat de kampen een 
belangrijk gereedschap vormen voor 
de communistische partij om haar 
tegenstanders te onderdrukken en de 
bevolking onder controle te houden.  
De Laogai Research Foundation is 
somber als het gaat om het positieve 
effect van de Spelen op de mensen-
rechten. De organisatie ervaart nu al-
leen dat de situatie verslechtert en pleit 
voor een boycot.

DE CHRISTENUNIELEDEN
Eind januari peilde de ChristenUnie 
onder haar leden of het goed is om 
actie te voeren voor de mensenrechten 
tijdens de Spelen. Van de bijna vierdui-

zend stemmers antwoordde ruim 46%: 
“Ja, de eerste Olympische Spelen 
werden georganiseerd om wereldvrede 
te stichten; de mensenrechtensituatie 
in China botst met dat ideaal’. Nog 
eens bijna 30% vond dat je ‘in een land 
waar de mensenrechten geschonden 
worden, geen sportief feest kan vieren’.

Naschrift: de volledige interviews zijn te 
lezen via www.christenunie.nl. 

Jacolien Viveen

Huizen verwoest voor de aanbouw van stadions.



dat een proactieve bevordering van 
mensenrechten centraal staat in zijn 
buitenlands beleid. Hoewel papier 
natuurlijk geduldig is, gaat het hier niet 
om een papieren tijger. Het parlement 
kan de minister hierop aanspreken en 
eventueel ter verantwoording roepen.”

Waarmee onderscheidt de Christen-
Unie zich van andere partijen als het 
gaat om mensenrechten?
“De godsdienstvrijheid springt er uit. In 
een beleidsdebat in de Eerste Kamer 
over mensenrechten en ontwikkelings-
samenwerking vraagt onze fractie 
zeker aandacht voor de positie van 
de vervolgde christenen in bepaalde 

landen. Maar de vrijheid van gods-
dienst is een grondrecht waarvoor we 
niet alleen in internationaal, maar ook in 
nationaal opzicht voortdurend aan-
dacht moeten vragen. Onder het mom 
van de scheiding tussen kerk en staat 
wordt beknibbeld op de godsdienstvrij-
heid. Maar het beginsel van scheiding 
tussen kerk en staat impliceert geen 
scheiding tussen geloof en politiek, of 
geloof en maatschappelijke participa-
tie. De vrijheid van godsdienst betekent 
nadrukkelijk niet alleen dat je je geloof 
mag belijden, thuis of in een kerkelijke 
samenkomst, maar óók dat je in het 
maatschappelijk functioneren hieraan 
gevolgen verbindt.” 

Papieren 
tijger?
EERSTE kAmERLID FLORA LAgERwERF BEzORgD 

OvER mENSENRECHTEN NEDERLAND
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Bij het begrip ‘schendin-
gen van de mensenrech-
ten’ denk je niet meteen 
aan Nederland. Toch 
heeft het Nederlandse 
committment aan men-
senrechten ook binnen-
landse gevolgen. “We 
willen hierin graag het 
braafste jongetje van de 
klas zijn. Maar we zijn al 
een aantal keer veroor-
deeld door het Europese 
Hof, aldus Flora Lager-
werf, juriste en lid van de 
Eerste Kamer voor de 
ChristenUnie, over men-
senrechten in Nederland.

Vrijwel iedereen onderschrijft de men-
senrechten. Waaraan ontlenen ze hun 
morele status?
“Schutte, één van onze GPV-voorgan-
gers, noemde ze ‘aan God ontleende 
rechten’. Je kunt de mensenrechten 
inderdaad herleiden tot de Tien gebo-
den. In landen met andere culturen en 
godsdiensten dan de westerse cultuur 
en de christelijk godsdienst, blijkt 
sprake te zijn van overeenkomstige 
waarden. Je moet daarbij denken aan 
eerbied voor het leven en het lichaam, 
vrijheid en onschendbaarheid van 
personen en bescherming van natuur 
en eigendom. Deze waarden liggen ten 
grondslag aan de zogeheten rechten 
van de mens, die hebben een univer-
sele betekenis. Ik vind het mooi dat, 
ondanks alle verschillende rechtscultu-
ren, bijna alle landen het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Poli-
tieke rechten ondertekenen. Hetzelfde 
geldt voor de Europese landen en het 
Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens.  Al deze landen herkennen 
zich dus in die rechten. Die universele 
betekenis is volgens mij te verklaren 
vanuit de universele betekenis van de 
decaloog (de Tien geboden, red.).” 

gESCHIEDENIS 
mENSENRECHTEN

De mensenrechten hebben 
een lange geschiedenis. In de 
Middeleeuwen werden natuur-
rechten geformuleerd: door God 
gegeven universele en onver-
vreemdbare basisrechten. Maar 
ook in de Oudheid en bijvoor-
beeld Egypte werden al rechten 
geformuleerd die voor ieder 
mens moesten gelden. Ook de 
Tien geboden kunnen zo begre-
pen worden.

De Amerikaanse onafhankelijkheids-
verklaring stelt, voor het eerst formeel, 
dat ieder mens gelijk is voor de wet. 
Na de Tweede Wereldoorlog, met de 
oprichting van de Verenigde Naties, 
krijgen de mensenrechten een inter-
nationale strekking. Op 10 december 
1948 neemt de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (UVRM) aan. Daarin staan 
de mensenrechten zoals we die nu 
kennen. Niet alle landen ratificeren dit 
verdrag. Het verdrag is inmiddels wel 
door 191 landen ondertekend. 
In deze Verklaring zijn de rechten 
vastgelegd die voor iedereen en altijd 
gelden. Van politieke- en burgerrech-
ten, zoals het recht voor je mening uit 
te komen, tot sociaal-economische 
rechten als het recht op onderwijs, 
eten en onderdak. 
Deze eerste generatie mensenrechten 
worden wel klassieke mensenrechten 
genoemd. Het zijn rechten die het 
individu beschermen, zoals het recht 
op leven en godsdienstvrijheid. Later 
komen daar de sociale mensenrech-
ten bij, zoals het recht op voedsel en 
op onderwijs. Inmiddels zijn er dertig 
mensenrechten, vastgelegd in verschil-
lende internationale verdragen.

de mensenrechten. De Nederlandse 
overheid besteedt tijdens buitenlandse 
bezoeken hier ook geregeld aandacht 
aan. Denk bijvoorbeeld aan het recente 
staatsbezoek aan India, waar aandacht 
is gevraagd voor kinderarbeid in dat 
land. Tegelijkertijd reizen tijdens een 
dergelijk bezoek handelsmissies mee, 
die graag goede economische verhou-
dingen zien. Dat is een spanningsveld. 
Dat zie je bij de kwestie met Gadaffi 
ook. In ruil voor de vrijlating van de Bul-
gaarse verpleegsters claimt hij ruimte 
voor handelsovereenkomsten. 
In de nota Mensenrechtenstrategie 
voor het buitenlands beleid geeft de 
minster van buitenlandse zaken aan 

Sommige mensen zeggen: ‘De 
mensenrechten vormen niet meer 
dan een  papieren tijger’. De Libische 
leider Gadaffi sluit, ondanks blijvende 
geluiden over schendingen van men-
senrechten in Libië, grote contracten 
af met Frankrijk en Spanje. En op het 
moment dat Minister Verhagen pleit 
voor een centralere rol van de mensen-
rechten in het buitenlandbeleid, tekent 
Nederland een contract over gasle-
veranties met de Russische president 
Poetin. 
“Dat is inderdaad een voortdurende 
spanning. Overheden moeten el-
kaar aanspreken op naleving van de 
Verdragen, dus op respectering van Vervolg op pagina 10.

Den Haag wordt wel eens ‘legal capital 
of the World’ genoemd. Is Nederland 
een voorbeeldland?
“We willen hierin graag het braafste 
jongetje van de klas zijn. Dat beeld 
vinden we belangrijk. Maar we zijn wel 
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een aantal keer veroordeeld door het 
Europese Hof. Bijvoorbeeld omdat in 
strafzaken de rechten van de verdachte 
geschonden waren (recht op een eerlijk 
proces, artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM)). Dat hadden wij – Nederlan-
ders – niet zo snel verwacht. Een der-
gelijke veroordeling ligt erg gevoelig. Je 
bent dan immers als Nederlandse staat 
veroordeeld wegens het schenden van 
mensenrechten. Dat krenkt. 
Een ander voorbeeld is een veroorde-
ling omdat in asielzaken de beslis-
sing voornamelijk was gebaseerd op 
ambtsberichten van het land waarvan-
daan de asielzoeker kwam, terwijl de 
inhoud van deze ambtsberichten aan-
toonbaar onjuist was. Dat zijn ernstige 
zaken, want er zijn verhalen bekend 
van mensen die zijn teruggestuurd naar 
het land van herkomst, die vervolgens 
zijn verdwenen.
Ten slotte is er na 9/11, de aanhouding 
van de Hofstadgroep en de moord op 
Van Gogh een hausse aan terrorisme 
wetgeving gekomen, waarvan we ons 
af moeten vragen of de balans tussen 
veiligheid en privacybescherming niet 
doorslaat ten gunste van het eerste.” 

Bij uw aantreden in de Eerste Kamer 
zei u daarover: “De laatste jaren heeft 
er, onder meer vanwege terreurdrei-
ging, een inperking van grondrechten 
plaatsgehad. Het gemak waarmee 
deze inperking is gepaard gegaan, 
heeft mij verbaasd. De rechtsstaat is 
een groot goed, waarvan ik de gren-
zen kritisch wil bewaken.” Zijn daar de 
mensenrechten in het geding?
“Hier zijn de binnenlandse mensen-
rechten in het geding, met name het 
recht op privacy. Voortdurend worden 
wetten van kracht waarin opsporings-
ambtenaren en ambtenaren van de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (AIVD) meer mogelijkheden 
hebben burgers te observeren, af te 
luisteren en gegevens te verzame-
len en vast te leggen. Met name de 
optelsom van deze wetten creëert een 
klimaat, waarin het met de privacy-
bescherming van de burger matig is 
gesteld. Mensen maken zich daar in 
het algemeen niet zo druk over, totdat 
zij zelf subject van onderzoek blijken te 

zijn, soms geheel onterecht.  
Mensenrechten zijn instructies voor de 
overheid om haar bevoegdheden ten 
opzichte van de burger te beschermen. 
De overheid is de machtigste partij 
in Nederland. Daar ben je als burger 
eigenlijk heel weerloos tegen. Zolang 
die overheid goed functioneert heb je 
weinig last. Maar wat als dat omslaat? 
Stel je maar eens voor wat de over-
heid allemaal van je kan weten. Ze kan 
traceren waar je bent aan de hand van 
je mobiele telefoon, ze kan nagaan wat 
je waar hebt gekocht, ze kan allerlei 
informatie koppelen en dat enorm lang 
bewaren. Big brother is watching you, 
daar voel ik me niet prettig bij.” 

De bescherming van het recht op 
privacy weegt dus zwaarder dan de 
veiligheid?
“Nee, dat vind ik niet. Maar je moet de 
juiste balans vinden. Een honderd pro-
cent veilige samenleving krijg je nooit. 
Dat is een utopie. Je moet dus met een 
stukje onveiligheid leren leven. Als er 
een aanslag komt, kun je de overheid 
alleen ter verantwoording roepen als 
ze duidelijk in gebreke is gebleven. De 
vraag is dan dus: hoever ga je? Op elke 
straathoek een camera? Die afweging 
moet iedere keer opnieuw gemaakt 
worden en ik blijf daar aandacht voor 
vragen.”

Ludo Hekman.

Chinese groei    

Wie in China is geweest en bijvoor-
beeld Shanghai bezocht, raakt onder 
de indruk van het enorme economi-
sche groeitempo. Dat geeft China 
nieuw zelfvertrouwen. 
In vooral Amerikaanse veiligheidspoli-
tieke analyses wordt die economische 
macht onmiddellijk ook geduid als 
een toekomstige politieke en militaire 
bedreiging. Dat valt niet uit te sluiten, 
maar er is meer. Dat de gemiddelde 
Chinees het economisch beter krijgt, 
stemt tot  tevredenheid. Armoedebe-
strijding onderschrijven we toch alle-
maal? Voor het (Nederlandse) bedrijfs-
leven ontstaat zo ook een uitdagende, 
nieuwe afzetmarkt. Positief is ook dat 
met het ontstaan van een middenklas-
se de kans op politieke liberalisering 
groter wordt. 
De groeiende vervlechting van China 
met de rest van de wereld dwingt dat 
immense land ook zich meer reken-
schap te geven van zijn bijdrage aan 
het klimaatvraagstuk. Dat bleek nog 
onlangs op de klimaatconferentie op 
Bali.  China wordt zo bepaald bij het 
dragen van meer internationale verant-
woordelijkheid.
Dat laatste stelt ons in staat ook dyna-
miek te vragen in een toenemend res-
pect voor mensenrechten. Vooral een 
grotere vrijheid voor christenen. Want 
ook daar is sprake van groei en dat 
verwarmt het hart nog het meest.

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.

COLUMN Vervolg: Papieren tijger?

RECHTER EN kAmERLID

Flora Lagerwerf-Vergunst (1964) is 
sinds 12 juni lid van de Eerste Kamer 
voor de ChristenUnie. Daarnaast is ze 
rechter familierecht. Ze is getrouwd en 
moeder van drie kinderen. Ze begon 
haar loopbaan als lerares op een 
basisschool. Daarna was ze onder 
andere docent op een tweetal univer-
siteiten, lid van de Commissie Gelijke 
Behandeling en rechter strafrecht. Ze 
is lid van de PKN en was de eerste 
vrouw die (mede) namens de SGP het 
woord voerde in de Eerste Kamer.

“Een beproefde martelmethode die 
gelovige dienstplichtigen moeten 
ondergaan is de ‘helikopter-mar-
teling’: armen en benen worden 
achter de rug samengebonden en 
zo wordt men aan een tak of paal 
opgehangen. Bijzonder pijnlijk. 
Deze straf kan je ten deel vallen 
als ze bijvoorbeeld een Bijbeltje in 
je bagage vinden.”

“Ander voorbeeld: Tijdens een brui-
loftsfeest viel de politie binnen en 
arresteerde de gasten. Omdat ze 
christen waren. Vrouwen en kinderen: 
niemand ontsprong de dans. Ook bij 
huissamenkomsten kun je zonder meer 
worden opgepakt. Hele gemeenten zijn 
al gearresteerd.”
Aan het woord is Jenö Sebök van 
Open Doors, een organisatie die zich 
inzet voor vervolgde christenen.

Bovenstaande is tekenend voor de 
situatie in Eritrea sinds in 2002 allerlei 
kerkelijke genootschappen buiten de 
wet zijn gesteld. Alleen de Lutherse, de 
Katholieke en de Koptisch-orthodoxe 
kerk worden nog erkend. Voor gelovi-
gen die niet tot deze drie kerken of tot 
de islam behoren, betekent het dat ze 
op elk willekeurig moment achter de 
tralies kunnen verdwijnen. 
“Op dit moment maken we ons grote 
zorgen om tweeduizend gevangenen 
die in containers en ondergrondse kel-
ders worden vastgehouden. Ze worden 
geslagen, geschopt en germarteld. 
Sommigen van hen zijn al overleden. 
Voor hen is er maar één manier om 
weer vrij te komen: een verklaring on-
dertekenen dat je niet meer naar een 
kerk gaat. Deze groep mensen weigert 
dat. Overigens zitten er ook vijftien 
journalisten zonder enige vorm van 
protest vast.”

BRIEvEN
In 2006 hield Open Doors een hand-
tekeningenactie, waarin de zorg om 
het lot van gevangenen werd uitge-

sproken. Met enige moeite mochten ze 
uiteindelijk worden aangeboden aan 
de Eritrese ambassadeur in Den Haag.  
Sebök - met gevoel voor understate-
ment: “We hadden niet de indruk dat 
dat echt hielp.”
Open Doors gooit het daarom nu over 
een andere boeg om de beroerde 
positie van de Eritrese gevangenen op-
nieuw onder de aandacht te brengen. 
‘Let my people go’ heet de nieuwe 
actie waarbij mensen wordt gevraagd 
een brief te sturen naar Louis Michel, 
de Europese Commissaris voor Ont-
wikkeling en Humanitaire hulp. Geen 
handtekeningen, want die maken niet 
genoeg indruk bij de Commissaris. 
“Een handtekening is zo gezet. Zelf een 
persoonlijke brief schrijven maakt meer 
indruk. Dan is er zichtbaar moeite voor 
gedaan, en is de kans groter dat de 
Commissaris ook echt in actie komt.”

PRIETPRAAT
Toch werd de Eritrese president Isaias 

Afewerki onlangs nog geprezen voor 
zijn inzet voor vrede in de Hoorn van 
Afrika. “Bizar he? Diplomatieke priet-
praat natuurlijk. Afewerki brengt de 
vrede juist voortdurend in gevaar. In 
Somalie steunt hij de opstandelingen, 
terwijl het vijandelijke buurland Ethiopië 
de Somalische regering steunt. Het 
Ethiopisch-Eritrese conflict wordt in 
feite in Somalie uitgevochten. Maar ja, 
Eritrea heeft geen olie, dus de interna-
tionale gemeenschap heeft weinig be-
hoefte zich met het land te bemoeien.

De ChristenUnie sla ik hoog aan als 
het om mensenrechten gaat. Ik zou 
Joël Voordewind -ik heb hem vorig 
jaar ontmoet tijdens een actie bij de 
Chinese ambassade- op het hart willen 
drukken: vergeet Eritrea niet!”

Meer weten over de actie of meedoen? 
Zie: www.opendoors.nl. 

Joanne Brouwer

Laat mijn volk gaan
ACTIE vOOR vRIJLATINg TwEEDUIzEND CHRISTENEN IN ERITREA



partijblad van de ChristenUnie | HS | 1312 | HS | partijblad van de ChristenUnie

Tweede Kamerlid Joël 
Voordewind heeft het 
buitenlandbeleid in zijn 
portefeuille. Daardoor 
wordt hij regelmatig 
geconfronteerd met 
schendingen van de 
mensenrechten. Wat zijn 
nu precies mensenrech-
ten? “Je hebt sociaal 
economische mensen-
rechten, zoals het recht 
op huisvesting, op ge-
zondheidszorg, onder-
wijs, werk en voeding. 
Dit zijn meer plichten die 
de overheid heeft ten 
opzichte van de burger. 
Daarnaast heb je de har-
de mensenrechten zoals 
de vrijheid van menings-
uiting, godsdienstvrijheid 
en persvrijheid. Dit zijn 
de rechten die burgers 
hebben ten opzichte van 
de overheid. Het bijzon-
dere is overigens dat ar-
tikel 25 van het Verdrag 
van de Rechten van de 
Mens overeenkomt met 
Matteüs 25.”

In het najaar van 2007 reisde Voor-
dewind samen met de commissie 
Buitenland van de Kamer, naar de VS 
en Cuba. Voordewind bezocht er Gu-
antanamo Bay. Wat de mensenrechten 
daar betreft is hij heel duidelijk: “Wat ik 
op Guantanamo heb gezien, kan echt 
helemaal niet. Volgens alle internatio-
nale verdragen hoort een gevangene 
snel een eerlijk proces te krijgen. Maar 
sommige gevangenen zitten al zes jaar 
vast. En de VS willen geen interna-
tionaal tribunaal, maar een militair 
tribunaal op Guantanamo.” 
“Na deze reis heb ik voorgesteld om 
een apart internationaal tribunaal voor 

vermeende terroristen in Den Haag 
op te richten. Dat zou veel beter zijn. 
Ons eigen ministerie van Buitenlandse 
Zaken was positief daarover. Zomaar 
vrijlaten kan ook niet. Je moet niet ver-
geten dat de gevangenen op Guanta-
namo daar niet zomaar zitten. Een deel 
van hen is opgepakt in trainingskam-
pen van Al-Qaida. Dat neemt niet weg 
dat ze wel een eerlijk proces moeten 
krijgen. Daar hebben ze recht op. Het 
probleem is dat er bij Guantanamo een 
grote grijze categorie is: er zijn mensen 
opgepakt die nog niets hadden ge-
daan, maar dat van plan waren. Dat is 
een soort tussencategorie, een sche-
mergebied. Volkenrechtelijk heel lastig, 
maar er moet ook voor hen recht zijn 
op een eerlijk proces.” 

CHINA
Ook de aanloop naar de Spelen in 
China houdt Voordewind bezig. “Op 
de site van de olympische beweging is 
te lezen wat de olympische gedachte 
inhoud, dat is ondermeer: ‘Het bouwen 
van een betere en vredige wereld’. Ge-
heel in die gedachte staat in de Volks-
krant van 17 januari een betoog van de 
Chinese ambassadrice in Nederland, 
mevrouw Xue Hanqin. Ze benadrukt 
hoe goed de Olympische Spelen zul-
len zijn voor China: ‘Ontegenzeggelijk 
zullen de Spelen een gunstige invloed 
hebben op de sociaal-economische 
ontwikkeling in China’. Even verderop 
vervolgt ze: ‘Volgens de grondwet 
heeft de Chinese regering de plicht 
de mensenrechten te eerbiedigen en 

te beschermen en zich voortdurend 
in te zetten voor verbeteringen op dit 
gebied’.” 
Mooie woorden, maar helaas nog in 
tegenspraak met de dagelijkse praktijk 
in bijvoorbeeld de honderden herop-
voedingskampen die het land ‘rijk’ 
is. Dat de Spelen voor velen in China 
die ‘betere en vredige’ Olympische 
wereld nog niet brengen, blijkt wel 
uit de talloze praktijkvoorbeelden op 
websites van bijvoorbeeld Amnesty 
en Human Rights Watch. Voorde-
wind: “Daarom gaan we hier actie 
voor voeren. We gaan dit voorjaar op 
ludieke wijze aandacht vragen voor de 
mensen die verdrukt worden in China. 
Met name voor onze geloofsgenoten 
en de Noordkoreanen die hun land 

zijn ontvlucht. De ChristenUnie wil dat 
China deze vluchtelingen niet terug-
stuurt naar Noord-Korea omdat men 
daar marteling, strafkamp of zelfs de 
doodstraf wacht. Eerder al heb ik dit 
aan de orde gesteld via een motie in de 
Kamer en bij de Chinese ambassadeur 
in Nederland.”

kINDERRECHTEN
Verder stelde Voordewind, samen met 
collega Ortega, Kamervragen over de 
gadgets voor de Spelen die met kin-
derarbeid zijn gemaakt. “Dat is voor de 
ChristenUnie een belangrijk speerpunt 
in het beleid. Dat hebben we dit najaar 
ook zwart op wit gezet in het Water-
loopleinakkoord.” Dat akkoord werd 
dit najaar mede ondertekend door 
CNV, FNV Mondiaal, Landelijke India 
Werkgroep, HIVOS, Aob, Fairfood, 
Stop the Traffik en Tear. Het Water-
loopleinakkoord stelt dat kinderrechten 
ook mensenrechten zijn. De opstellers 
stellen zich ten doel mee te werken 
aan het zo snel mogelijk uitbannen van 
kinderarbeid.
Maar niet alleen kinderarbeid is een 
belangrijk issue voor de ChristenUnie. 
Voordewind wil ook een wereldwijd 
Wezenfonds oprichten; zodat in elk 
land (ook in ontwikkelingslanden) een 
uitkering komt voor kinderen die hun 
ouders hebben verloren. “Hierdoor 
voorkom je dat deze kinderen in de 
kinderarbeid of prostitutie terecht 
komen en geef je ze recht op onder-
wijs en daarmee een vooruitzicht op 
een betere toekomst.” Inmiddels wist 
Voordewind via een amendement vijf 
miljoen vrij te maken voor het helpen 
opzetten van zo’n systeem in Zambia 
en Zuid Afrika.

ERITREA
Wie mensenrechten zegt, ontkomt er 
niet aan ook Eritrea te noemen. In dit 
land, vroeger een provincie van Ethio-

pië, worden zo’n tweeduizend mensen 
gevangen gehouden in ondergrondse 
containers en kelders. Ze worden 
geslagen, geschopt en gemarteld. 
Voordewind: “Onlangs stelden colle-
ga’s in de Tweede Kamer en ik vragen 
over het in brand steken van Eritrese 
kerken.“ Eritrea is een land in oorlogs-
situatie, zo reageert de regering ook op 
de pers. “Dat heeft ondermeer te ma-
ken met het conflict tussen Ethiopië en 
Eritrea. En door invloeden van buitenaf, 
bijvoorbeeld vanuit Saoedi-Arabië en 
Al-Quaida, radicaliseert het land. Zo 
nemen de binnenlandse spanningen 
toe. Dit leidt ertoe dat de regering het 
de politieke oppositie zeer moeilijk 
maakt.”  Voordewind is net terug van 
een werkbezoek aan buurland Ethiopië 
(het reisverslag staat op www.joelvoor-
dewind.nl).  

kRUISIgINgEN IN IRAk
Nog zo’n schrijnend verhaal is de 
positie van christenen in Irak. Een 
recent mensenrechtenrapport spreekt 
over religieuze zuivering van christenen 
om hen zo te verdrijven uit Irak. De 
helft van de 1,2 miljoen christenen is 
inmiddels Irak ontvlucht; zevenhon-
derd christenen zijn vermoord sinds 
de inval van de VS in 2003. Daarbij 
zijn er berichten van kruisigingen van 
christenen in Irak. Vorig jaar, na een 
rondreis door het Midden Oosten, 
stelde Voordewind daarover Kamer-
vragen. Daarop heeft de Nederlandse 
Ambassadeur opheldering gevraagd 
bij de Irakese president. Voordewind 
bezoekt in maart Noord-Irak, waar veel 
christenen naar toe zijn gevlucht. “Naar 
verluidt, zitten ze daar opgesloten in 
getto’s en hebben ze amper toegang 
tot hulpgoederen. SGP-collega Van 
der Staaij en ik hebben dit kabinet 
ook opgeroepen om meer geld vrij te 
maken voor de hulp aan de Assyriërs 
(christenen) in Noord Irak. Inmid-
dels maakte het kabinet hiervoor zes 
miljoen euro vrij.” Daarnaast pleitte 
Voordewind er bij minister Verhagen 
voor om bij de NAVO-trainingsmissie, 
waar Nederland ook deel van uitmaakt, 
speciale aandacht te besteden aan de 
bescherming van religieuze minderhe-
den. “Gelukkig heeft minister Verhagen 
ook dit toegezegd.”

Arjo Kleinhuis

Mensenrechten 
blijven een 
zorg

kAmERLID 
JOëL vOORDEwIND 
HOUDT vINgER AAN 
DE POLS

‘Wat ik op  
Guantanamo 
heb Gezien,  
kan echt  
helemaal niet’



De ECPM (European Christian Political 
Movement) is een Europese beweging 
die het christelijk-sociale gedachte-
goed in heel Europa wil verspreiden. 
Mensenrechten vormen daarin een 
belangrijk aspect, want ook in Europa 
moet nog veel gebeuren!

gEvANgENIS
Op het ECPM-ledencongres in sep-
tember 2007 werd de Wit-Russische 
BCD-partij lid van de ECPM. Bij de 
presentatie van de Belarussian Chris-
tian Democrats (BCD) zei één van de 
bestuursleden: “We zijn nu al meer dan 
twee jaar een politieke organisatie en 
in die twee jaar heeft onze partijleider 
- bij elkaar - ongeveer een jaar in de 
gevangenis gezeten, blijkbaar zijn we 

goed bezig.” Zulke uitspraken drukken 
je meteen met de neus op de feiten: 
ook in Europa is er nog dictatuur. 

De ECPM en ChristenUnie proberen 
deze christelijke politieke partij zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Vorig jaar 
november kwamen zes BCD-ers naar 
Nederland om kennis te maken met de 
Nederlandse politiek en ChristenUnie 
politici. Ondermeer Esmé Wiegman, 
Roel Kuiper, Hans Blokland en Bas 
Belder namen ruimschoots de tijd 
om naar de verhalen en wensen van 
deze afvaardiging te luisteren. Maar 
ze ondernamen ook actie; zo nam de 
Tweede Kamer naderhand een motie 
van Wiegman aan over godsdienstvrij-
heid in Wit-Rusland.

De ECPYN-leden ondernamen direct 
actie, ze faxten elk in hun eigen land 
brieven naar de Wit-Russische am-
bassades en schreven allerhande 
relevante instanties: zoals de OVSE en 
de Europarlementariërs in de mensen-
rechtencommissie en de Belaruscom-
missie aan. De ECPM heeft weet dat 
de Wit-Russische regering regelmatig 
oppositieleiders en demonstranten 
voor twee weken vast zet, zonder dat 
er een duidelijke aanklacht is geformu-
leerd. 

STEUNEN
Dat dit geen eenmalig incident was, 
bleek ook uit een mail die de ECPM 
eind januari vanuit Wit-Rusland ont-
ving: 

Je reist als PerspectieF-lid af naar een Europees land 
en enkele dagen later hoor je dat je gespreksgenoten 
zijn opgepakt. Onmogelijk anno 2008? Het over-
kwam Jonathan van Tongeren onlangs na een reis 
naar Wit-Rusland. Guido van Beusekom (secretaris 
ECPM) doet verslag.

Dear Guido and Anne-Marije, 
Just wanted to inform you that Belaru-
sian girl Katseryna Halitskaya, member 
of the delegation to The Hague few 
months ago, has been imprisoned. It 
happened because of her participation 
at unsanctioned street protest action. 
She should be released at the end of 
the month. Very lot pro-democratic 
youth got imprisoned, and I assume 
that this will continue till the Parliamen-
tary election period will be over :(

Kortom: als we het over mensenrech-
ten hebben, hoeven we niet alleen aan 
China, Afrika of verre werelddelden 
te denken. Ook hier in Europa is nog 
genoeg werk te doen. Het steunen van 
de Wit-Russische oppositie is één van 
die dingen.
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Mensenrechten-
schendingen 
in Europa

mEER wETEN
Meer lezen over Wit-Rusland en de 
ECPM? Ga naar www.ecpm.info of 
lees het volledige verslag van Jonathan 
van Tongeren via www.perspectief.nu/
nl/belarus en voor foto’s: http://pildid.
liive.net/thumbnails.php?album=31. 

Op www.amnesty.nl/landen_
jaarboek/19040#feiten staat een 
rapport van Amnesty over 2006 met 
voorbeelden van verdwijningen, mis-
standen rondom verkiezingen en het 
willekeurig oppakken van oppositielei-
ders. 

Foto’s en meer nieuws over de gear-
resteerde jongeren leest u direct via
http://www.democraticbelarus.eu/
node/3175

gODSDIENSTvRIJHEID
In Wit-Rusland is godsdienstvrij-
heid een belangrijk onderwerp. De 
leiding van de nationale orthodoxe 
kerk collaboreert met het regime van 
Loekashenko. In ruil hiervoor maakt 
de dictator het voor andere stromin-
gen moeilijk om een kerk te beginnen. 
Christelijke oppositie start vaak bij 
deze andere tegengewerkte christelijke 
stromingen. Maar ook sommige leden 
van de orthodoxe kerk sluiten zich 
heimelijk aan bij de oppositie. Eén zo’n 
priester was mee tijdens het bezoek 
aan Nederland. Hij vertelde dat als zijn 
kerkleider wist wat hij hier in Nederland 
deed, hij zou worden geëxcommuni-
ceerd.

SPIONNEN
Ook de jeugdbeweging van de ECPM, 
de ECPYN (European Christian Political 
Youth Network) is actief betrokken bij 
de samenwerking met de Wit-Russen. 
Begin januari reisde PerspectieF-er en 
secretaris generaal van de ECPYN, 
Jonathan van Tongeren, naar Wit-Rus-
land om met eigen ogen de politieke 
situatie te zien. De reis maakte diepe 
indruk op hem. Hij was erg verbaasd 
over de grote mate van misleiding 
die het regime van Loekashenko in 
de nationale media toepast. Verder 
vernam hij van verschillende opposi-
tieleden dat zij er zeker van waren dat 
sommige bestuursleden van hun eigen 
partij eigenlijk spionnen zijn van de ge-
heime politie (KGB). Uit Van Tongerens 
verslag op internet is duidelijk op te 
maken dat Loekashenko als een ware 
dictator over het land heerst. 

ARRESTATIES
Een dag na terugkomst in Nederland 
kreeg de ECPYN-secretaris te horen 
dat een tiental mensen met wie hij had 
gesproken, verhoord en opgepakt wa-
ren door de KGB. Van Tongeren schrijft 
daarover op de PerspectieF-site: “Als 
reden voor de arrestaties werd catego-
risch ‘slecht taalgebruik’ opgegeven. 
Ongeacht of het waar is (…) is dat na-
tuurlijk geen reden om mensen vijfttien 
dagen vast te zetten en te onderwer-
pen aan zware verhoren.” Sommige 
gevangenen bleken niet alleen vast-
gehouden, maar ook geslagen te zijn 
door de Wit-Russische politie om zo 
bekentenissen af te dwingen. 

SAmEN vOOR EEN gOEDE TAxImARkT
Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa snijdt samen met Jan Zaaijer, voorzitter van branchevereniging KNV Taxi, de “taxi-

beleidstaart” aan. Het aansnijden van deze taart vormt tegelijk de aftrap van de taskforce taxivisie. De staatssecretaris wil 

nog voor de zomer, samen met de taxibranche en consumentenorganisaties, met maatregelen komen om de taximarkt beter 

te laten functioneren. Links op de foto de voorzitter van de taskforce, “vervoersprofessor” Hugo Roos.
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Het VN-kinderrechtenverdrag is het 
meest geratificeerde van alle VN-men-
senrechtenverdragen en tegelijkertijd 
kwam het als één van de laatste tot 
stand, in 1989. Als Minister voor Jeugd 
en Gezin is het mijn taak om positieve 
condities te scheppen voor de ont-
wikkeling van kinderen. We moeten 
daarvoor ook investeren in hun gezin-
nen. De laatste decennia is het beleid 
gericht op gezinnen wat verwaarloosd. 
Een veilig en gezond gezinsleven is 
echter van cruciaal belang voor het 
welzijn van kinderen en voor de hele 
samenleving. Met andere woorden: 
wanneer het gezin bloeit, bloeit de hele 
samenleving. 

Natuurlijk moet de overheid terughou-
dend zijn om te interveniëren in de 
opvoeding. Alleen als ouders er niet 
in slagen hun verantwoordelijkheid 
waar te maken en het kind daardoor 
gevaar loopt, moet er goede hulp en 
begeleiding beschikbaar zijn. Die moet 
er primair op gericht zijn om hen toe 
te rusten om hun verantwoordelijkheid 
weer te hernemen. 
Bij onze internationale inspanningen 
ligt de nadruk op het tegengaan van 
geweld tegen kinderen.
Nederland zal zich inzetten om het 

internationaal draagvlak voor bestrij-
ding van geweld tegen kinderen te 
vergroten door zowel bilateraal als in 
multilateraal verband aan te dringen 
op ratificatie van internationale men-
senrechten instrumenten, zoals het VN 
kinderrechtenverdrag en de interna-
tionale verdragen op het gebied van 
tegengaan van kinderarbeid. Ook zal 
Nederland zich inspannen dat er een 
speciale vertegenwoordiger van de VN 
komt inzake geweld tegen kinderen. 
Nederland wil het voor consumenten 
inzichtelijk maken of  producten door 
kinderarbeid tot stand zijn gekomen, 
zodat zij zelf kunnen kiezen voor een 
‘kinderarbeidvrij’ product. 

Meisjes zijn extra kwetsbaar voor 
allerlei vormen van geweld. Jaarlijks 
krijgen miljoenen meisjes niet de kans 
om geboren te worden of worden zij 
kort na hun geboorte om het leven 
gebracht omdat hun familie de kosten 
voor de opvoeding of de bruidschat 
niet wil betalen.
Vaak gaan meisjes niet naar school, 
maar moeten zij een economische 
bijdrage aan het huishouden leveren. 
Als er al geld is voor gezondheidszorg, 
dan wordt het eerder aan jongens dan 
meisjes besteedt.

Wat ons betreft is er meer nodig om 
ervoor te zorgen dat deze extra kwets-
bare groep voldoende aandacht krijgt. 
Daarom zal Nederland volgend jaar in 
samenwerking met de VN een inter-
nationale conferentie organiseren om 
internationaal actie te stimuleren om 
geweld tegen meisjes tegen te gaan, 
met speciale aandacht voor schadelij-
ke traditionele gebruiken zoals genitale 
verminking van meisjes, kindhuwelijken 
en eerwraak tegen meisjes.

De verklaring van de kinderen tijdens 
de UN General Assembly’s Special 
Sessions on Children eindigde in 2002 
als volgt: ‘You call us the future, but we 
are also the present’. Daarom moeten 
we nu actie ondernemen.

André Rouvoet:

Verbeter naleving 
kinderrechten

Het Internationale 
Verdrag voor de Rech-
ten van het Kind staat 
in de belangstelling. 
Op 11 december 2007 
sprak André Rouvoet 
als Minister voor Jeugd 
en Gezin de Algemene 
Vergadering van de 
Verenigde Naties toe 
op een sessie over 
kinderrechten wereld-
wijd. Nederland zal 
zich inzetten om de 
naleving van de rechten 
van kinderen wereld-
wijd te verbeteren. Met 
een speciaal accent op 
de context waarin zij 
opgroeien: het gezin. 
HandSchrift maakte 
een samenvatting van 
zijn toespraak.

2008 lijkt het jaar van 
China te worden. Veel 
ogen zijn gericht op 
het ‘Rijk van het Mid-
den’. Maar niet alleen 
de Olympische Spelen 
trekken de aandacht. 
Hoewel de Chinese 
ambassadeur in Ne-
derland, mevrouw Xue 
Hanqin, de sporters 
onlangs enthousiast 
nodigde met een: “Wel-
kom in Peking!”, schuilt 
achter deze schijnbaar 
opgewekte woorden een 
schrijnende mensen-
rechtensituatie. 

Wat houden die schendingen in? Een 
korte opsomming: marteling, slechte 
behandeling van gevangenen, ge-
dwongen bekentenissen, willekeurige 
en soms lange inhechtenisneming. 
De Chinese regering legt daarnaast 
zware beperkingen op aan de vrijheid 
van meningsuiting. Een eenpartijstaat 
als China moet uiteraard niets hebben 
van oppositie. Ongewenste meningen 

en kritische geesten: de Partij is er niet 
van gediend. Tussen twee haakjes: 
deze realiteit is in strijd met de woor-
den van de ambassadeur, die sprak 
over een “modern en open China”. 

FOLTERINg
De behandeling van Pekings dissiden-
ten is een zorgelijke zaak. Actuele, alar-
merende berichten van organisaties als 
Amnesty International, Human Rights 
in China en de World Psychiatric As-
sociation bevestigen dat het gruwelijke 
‘ankang-systeem’ nog altijd functio-
neert. Dit houdt in dat politieke, sociale 
dissidenten van de Chinese regering 
– waaronder religieuze minderheden, 
maar ook journalisten – verdwijnen in 
psychiatrische inrichtingen. ‘Ankang’ 
belooft letterlijk ‘gezondheid door rust 
en vrede’, maar dissidenten die dit 
systeem aan den lijve ondervonden, 
spreken eerder van verschrikking, 
foltering en moord. 

vIRUS vRIJHEID
Voorbeelden daarvan te over. Zo 
bracht het Duitse opinieblad Die Zeit 
(2005) het verhaal van Wang Wanxing 
naar buiten onder de titel: “Elektro-
shocks tegen het Virus Vrijheid”. Een 
cynische, maar terechte titel. In de 
jaren tachtig en begin jaren negentig 
was Wanxing actief in de studentenbe-

weging. In 1992 werd hij gearresteerd 
bij de herdenking van het bloedbad 
van 1989 op het Plein van de Hemelse 
Vrede. Zonder rechtsbijstand werd 
Wanxing opgesloten in een forensisch-
psychiatrische kliniek op het Chinese 
platteland. Door stille Duitse diplomatie 
werd hij in 2005, met een medisch rap-
port op zak, vrijgelaten. Na dertien jaar 
was er sprake van “verbetering”, aldus 
het rapport. Wel werd opgemerkt: “Zo-
dra met hem een gesprek over politiek 
gevoerd wordt, blijkt – zoals voorheen 
– dat waanvoorstellingen, chronische 
strijdzucht en een pathologische eigen-
gereidheid zijn logisch en systematisch 
denken beïnvloeden”. Wanxing woont 
nu in Duitsland. Na zijn vrijlating troffen 
een Nederlandse psychiater en een 
psycholoog geen enkele psychiatrische 
aandoening bij hem aan.

vERANTwOORDE PARTNERS
Politieke psychiatrie is een kwalijke 
zaak. In het Europees Parlement 
vraagt onze eurofractie aandacht voor 
de algehele mensenrechtenkwestie in 
China, maar ook specifiek voor deze 
kwestie. Peking beschouwt de betrek-
kingen met de EU uitdrukkelijk als een 
strategisch partnerschap. Het is aan 
de EU om de vinger aan de pols te 
houden, juist voor het verbeteren van 
de Chinese mensenrechtensituatie. 
Geloofwaardigheid, stabiliteit en ver-
antwoordelijkheid zijn drie belangrijke 
kernbegrippen voor de relatie EU-Chi-
na. Een verantwoordelijk partnerschap!

Melinda Gijsbertse, beleidsmedewerker Buiten-

landse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, 

eurofractie ChristenUnie-SGP

Bas Belder schreef namens de Com-
missie Buitenlandse Zaken van het 
Europees Parlement een rapport over 
ondermeer de mensenrechten in China, 
zie: www.eurofractie.nl onder Dossiers 
en EU-China.

‘Een modern en open China’
PSyCHIATRIE vOOR POLITIEkE DISSIDENT

IND/Dem-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse Delegatie
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ANTILLEN: gEDEELD vERLEDEN, 
gEDEELDE TOEkOmST

De woorden van PVV-Kamerlid 
Brinkman dat de Antillen een 
‘corrupt boevennest’ zijn, wijst ze 
resoluut van de hand. Niet dat er 
geen corruptie voorkomt, maar 
het generaliseren doet af aan de 
werkelijkheid. En Kamerlid Cyn-
thia Ortega-Martijn kan het weten; 
haar wortels liggen op het eiland 
Curaçao. 

“Ik ben geboren en getogen op 
Curaçao, maar ik heb bijna niets mee 
gekregen van mijn eigen geschiedenis 
en cultuur. Ik heb hetzelfde onderwijs 
genoten als mijn leeftijdgenoten in 
Nederland, met als gevolg dat ik ge-
integreerd was in een moederland dat 

duizenden kilometers verderop lag. De 
overgang van Curaçao naar Nederland 
voelde dan ook als een ‘thuiskomen’”. 

STATUS
“Nederland, de Nederlandse Antillen 
en Aruba hebben een gedeeld verle-
den, dat zich uitstrekt over honderden 
jaren. Jammer genoeg wordt dit verle-
den deels gekenmerkt door slavenhan-
del ten tijde van de VOC. Dit slaver-
nijverleden laat diepe sporen na in de 
geschiedenis van de Antillen en is nog 
steeds van invloed op de staatkundige 
verhoudingen. De zes eilanden ston-
den tot 1954 onder koloniaal bewind 
van Nederland. Daarna werden ze 
verenigd in een structuur als Land met 
een autonome status. De leus was: 
‘Steunend op eigen kracht, doch met 
de wil elkander bij te staan’. Dat laatste 

gedeelte is nooit goed uit de verf 
gekomen, omdat enkele eilanden in de 
loop der jaren met referenda aangaven 
te willen gaan voor een andere status. 
Daarom wordt ernaar gestreefd om de 
Nederlandse Antillen per 15 december 
te ontmantelen.”
 
PROvOCATIE
“De laatste tijd hoor ik veel negatieve 
uitspraken over de eilanden. Kritisch 
zijn naar de eilanden toe is niet ver-
keerd. Maar provoceren, generaliseren 
en de waarheid verdraaien? Dat voegt 
niets toe aan het debat over de staats-
kundige vernieuwing. Ook superieure 
gedragingen, die sterk doen denken 
aan de zeventiende eeuw, belemmeren 
de voortgang van het ontbindings-
proces van de Nederlandse Antil-
len. Voor een succesvolle afronding 

in december 2008, is zakelijkheid 
en wederzijds respect van cruciaal 
belang. Daar hoort wat mij betreft ook 
gelijkwaardigheid tussen de verschil-
lende onderdelen van het Koninkrijk 
bij. De afgelopen vijftig jaar stonden de 
koninkrijkspartners regelmatig tegen-
over elkaar bij de behartiging van geza-
menlijke belangen, omdat het Statuut 
geen overkoepelende instelling kent. 
Daarvoor is het Parlementair overleg 
bedoeld, om deze kloof zoveel mogelijk 
te dichten. Het niet doorgaan van de 
besprekingen begin januari, is daarom 
een gemiste kans.” Ortega besluit: 
“De mensenrechten op de eilanden 
zijn in ere hersteld. De volgende stap 
is de erkenning dat wij een Koninkrijk 
zijn met een gedeeld verleden en een 
gedeelde toekomst.”  

ERNST SPOORT wEL

Meer busvervoer op filegevoelige 
snelwegen, extra geld voor de aan-
leg en uitbreiding van nieuwe sta-

tions en aandacht voor regionale 
treinverbindingen: de ChristenUnie 
diende talloze moties in waarmee 
ze zich achter het kabinet schaart 
om de doelstelling van 5% groei 
(per jaar) in het Openbaar Vervoer 
te halen.

Dat Tweede Kamerlid Ernst Cramer 
in zijn vrije tijd graag met modeltrei-
nen speelt, is geen groot geheim. De 
speld op zijn jasje in de vorm van een 
treinstel getuigt van zijn verleden in de 
OV-sector, bij Holland Railconsult. Als 
Kamerlid heeft hij dus genoeg bagage 
om te weten waar de investeringen 
nodig zijn.

mEER SPOOR
Terwijl andere partijen zich vooral 
buigen over dubbeldeks snelwegen 
en extra asfalt, gelooft de Christen-
Unie dat met extra inzet op Openbaar 
Vervoer de reiziger en, niet onbelang-
rijk, het milieu geholpen is. Zo vroeg 
de partij in de begrotingsbehandeling 
van Verkeer & Waterstaat aandacht 
voor regionale spoorlijnen, zoals de 
Valleilijn (Amersfoort-Ede-Wageningen). 
Daarop zegde Minister Eurlings toe dat 
hij in samenwerking met de decen-
trale overheden, een zogenaamde 
‘quick scan’ zal doen naar de markt en 
capaciteit op de regionale lijnen en de 
mogelijke financiering van de aanleg 
van inhaalsporen of dubbelspoor. De 
verwachting is dat circa 4.5 miljard 
extra geïnvesteerd wordt in spooruit-
breiding.

BELAST gEBRUIk
Een ander voorbeeld van een duur-
zame maatregel die de ChristenUnie 
onlangs steunde, is de kilometerbeprij-
zing. Doel is om autobezitters bewus-
ter te maken van wat ze vervuilen. Niet 
het bezit wordt extra belast maar het 
gebruik. Volgens minister Eurlings van 
V&W is het een evenwichtig voorstel 
dat mensen kan aanzetten om de auto 
te laten staan en het Openbaar Vervoer 
te gebruiken. Als we investeren in het 
OV, zal dit voor veel mensen een goed 
alternatief worden. Zo neemt het (file)
verkeer af en sparen we schadelijke 
uitlaatgassen.
De auto’s die wel blijven rijden zullen in 
de toekomst steeds schoner worden 
omdat ze daar voor worden beloond.

ED EN BALLET

Dit jaar volgt hij het Cultuurcol-
lege, een introductie voor jonge 
mensen aan het begin van hun 
maatschappelijke carrière in de 
bijzondere wereld van kunst en 
cultuur. Kamerlid Ed Anker is weer 
terug in de schoolbanken. 

“Als raadslid in Zaandam maakte ik 
mee hoe belangrijk cultuur is voor een 
samenleving. Het gaat dan misschien 
heel simpel om de toegankelijkheid van 
een bibliotheek, een muziekschool of 
een podium, maar daarachter gaat het 
over de mogelijkheden voor mensen 
om zich creatief te uiten, of de eigen 
horizon te verbreden. Ik denk dat een 
samenleving via de wereld van kunst 
en cultuur aan zichzelf bouwt, zichzelf 
identiteit geeft. Nu ik in de Kamer zit 
wil ik daar wat mee. Al snel moest ik 
concluderen dat de cultuursector erg 
uitgebreid is.”

SCHRIL CONTRAST
“In de eerste bijeenkomst van het Cul-
tuurcollege kregen we een introductie 
in de dans. Eerlijk is eerlijk, ballet leek 
me nooit echt mijn ‘ding’. Ik geloofde 
alle vooroordelen over tutu’s en mail-
lots. Een week later zit ik met een brok 
in mijn keel te kijken naar de uitvoe-
ring van het ballet ‘Live’ van Hans van 
Manen, een van Nederlands grootste 
choreografen. Bijzonder leermoment.
Nu ik dit schrijf ligt voor mij een Nieuw-
jaarsgroet van een tweetal culturele 
instellingen. 
Op de voorkant staat een foto uit de 
reportage van Sooreh Hera (die in de 
moslimwereld voor veel opschudding 
zorgde) en op de achterkant staat 
Artikel 1 van onze grondwet. Ook dit 
is blijkbaar kunst. Als politicus mag ik 
me niet teveel bemoeien met de in-
houd van kunst, maar ik maak me wel 
zorgen. Steeds vaker worden cultuurui-
tingen gebruikt om tegenstellingen te 
verscherpen. Bovengenoemde foto’s 
bijvoorbeeld zijn een grove belediging 
voor moslims. Ik vrees dat de film van 
Geert Wilders over de Koran ook die 
richting op gaat. Jammer, het is zo’n 
schril contrast met schoonheid van 
kunst die je tot in je ziel kan raken.” 

Jolande Uringa, voorlichter Tweede Kamerfractie

Tweede Kamer nieuws



 partijblad van de ChristenUnie | HS | 2120 | HS | partijblad van de ChristenUnie 

Hoe was je start als wethouder?
Van den Berg: “Ik had nauwelijks lokale 
ervaring voor ik wethouder werd. Als 
commissielid vergaderde ik een keer 
per maand, daarnaast woonde ik de 
fractievergaderingen bij. Dat was het 
dan. In het begin van mijn wethouder-
schap was het dan ook heel erg wen-
nen, want alles was nieuw.” 
Van ‘t Hoog: “Alsof je op een rijdende 
trein springt. In 2002 was ik de enige 
nieuwe wethouder in het college, 
bovendien had ik geen lokale raads-

ervaring. Dat was wel een nadeel. 
Als startend wethouder ken je lokaal 
weinig mensen en moet je beginnen 
een netwerk op te bouwen.”

Wat zijn de leuke en minder leuke kan-
ten aan dit vak?  
Van den Berg: “Je bent direct met je 
leefomgeving bezig, dat is heel leuk. In 
het college krijg je dingen voor elkaar, 
je ziet het resultaat van je eigen beleid. 
Je fietst heel anders door het dorp. Ik 
ben een echte Ridderkerker en heb, 

behalve in mijn studententijd, altijd in 
Ridderkerk gewoond. Soms is het een 
nadeel dat je overal wordt aangespro-
ken op je werk zowel in de kerk, in het 
dorp als bij de supermarkt. Je bent op 
elk moment wethouder. Dat was wel 
wennen.”  
Van ‘t Hoog: “Het mooie is dat je direct 
een bijdrage levert aan de koers van 
de eigen gemeente. Minder leuk is dat 
je ook veel kritiek krijgt. Vooral op de 
verkeersdossiers. Daar is veel discus-
sie, want verkeer raakt iedereen. En 
iedereen heeft er zogenaamd verstand 
van. De grootste ergernis van burgers 
is dat er te hard gereden wordt en 
dat er drempels en plateaus moeten 
komen. De tweede grootste ergernis 
van burgers is dat er overal van die 
drempels en die plateaus zijn…” 

INSPIREREN
Tijdens het wethoudersweekend doen 
de wethouders een uitgebreide per-
soonlijkheidsanalyse. Met het zoge-
naamde DISC-profiel gaan de wethou-
ders in op hun eigen communicatiestijl, 

op authentiek zijn en durven inspireren. 
Tijdens de training op zaterdagmorgen 
spreekt trainer Paul Donders over het 
hebben van een mandaat: Van welke 
groepen heb je een mandaat nodig 
en hoe is je relatie met al die verschil-
lende groepen zoals de gemeenteraad, 
collega-wethouders, burgers, ambte-
lijke apparaat, fractie, de achterban en 
de coalitie? 
 
Ben je je bewust van je mandaat als 
wethouder? 
Van ‘t Hoog: “Als bestuurder heb je 
een formeel mandaat door de positie 
die je bekleedt, maar dat alleen is on-
voldoende. Werkelijk mandaat moet je 
opbouwen. Dat geldt voor verschillen-
de doelgroepen. In bepaalde groepen 
stop je veel tijd, dat kan ten koste gaan 
van andere groepen.” 

Ben je een bruggenbouwer?
Van den Berg: “Ja, ik denk het wel. Ik 
probeer dingen te bereiken en verschil-
lende belangen tevreden te stellen. In 
het college ervaar ik soms wel strijd. Je 
moet keer op keer je positie bepalen. 
Het is maar goed dat ik dinsdagavond 
(na de collegevergaderingen) tennis, 
soms moet ik dan wat agressie van me 

afslaan. Ter geruststelling, dit is niet 
altijd nodig hoor!
Soms sta je wel alleen in het werk. 
Omdat je tegenover al die verschillende 
groepen waar je mee te maken hebt, 
je positie moet bepalen. Iedereen ver-
wacht van jou dat je er staat, dat jij de 
besluiten neemt en de richting bepaalt. 
Dat is niet altijd makkelijk.” 

Wat is je het meest bijgebleven aan het 
Wethoudersweekend?
Van den Berg: “De contacten met 
andere wethouders vond ik erg sti-
mulerend. Om kennis te maken met 
elkaar, met andere contexten, andere 
gemeenteraden en lokale verhoudin-
gen. Je deelt met elkaar je positie als 
bestuurder maar tegelijkertijd ook je 
kansen. Je staat stil bij je bestuurlijke 
rol als ChristenUnie-politicus en be-
moedigt elkaar in je werk als wethou-
der. Verder waren het allemaal gewoon 
hele leuke, betrokken en hartelijke 
mensen. Ik was trots om bij die club te 
horen.” 
Van ‘t Hoog: “Het meest waarde-
volle vond ik toch de analyse van je 
persoonlijkheid en de relatie met de 
groepen waarmee je communiceert. 
Authentiek zijn is een logisch gevolg 

hiervan. Bijeenkomsten als deze 
houden me scherp en zetten me weer 
even stil. Het is goed om ‘lotsverbon-
denheid’ met ander ChristenUnie-wet-
houders te ervaren. Ik vond het heel 
waardevol.” 

DE CIJFERS
Feiten over de ChristenUnie- 
wethouders (geteld op 1-1-2008).

Aantal: 72 wethouders 
Portefeuilles: Heel divers, veel sociale 
zaken, maar ook veel financiën
Coalitiepartners: vaak PvdA en CDA 
(de meest voorkomende coalitiesamen-
stelling: PvdA+CDA+ChristenUnie)
M/V: 64 man / 8 vrouw
De jongste: Harro Jansen (1974) uit 
Gouda
De oudste: André van Leeuwen (1935) 
uit Papendrecht
Opmerkelijk: meer dan de helft van 
de wethouders is in 2006 of daarna 
begonnen (40 van de 72!)
Een overzicht van plaatsen waar we in 
het college zitten staat op: 
http://www.christenunie.nl/nl/
page/13366

Reina  Dijksterhuis.

PASPOORT
Naam: Peter van ’t Hoog
Leeftijd: 48 jaar
Beroep: wethouder
Sinds: 2002
Waar: Gemeente Ede (107.000 inwoners)
Coalitie: CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie
Portefeuille: Verkeer en Vervoer, Integraal wijkbeheer en 
toezicht, Wijkgerichte uitvoering WMO, Beheer Openbare 
Ruimte, Milieubeleid, Waterbeleid
Mooiste portefeuille: “Ik vind heel veel leuk.” 

 

Wethouders 
aan het woord

In het weekend van 11 en 12 januari kwamen 24 
ChristenUnie-wethouders bijeen in Congreshotel 
MooiRivier in Dalfsen voor het eerste Wethouders-
weekend van de Kaderschool. Een uitstekende mo-
gelijkheid om uitgebreid kennis te maken met het vak 
van wethouder en met elkaar. Wethouders Heleen 
van den Berg en Peter van ‘t Hoog vertellen over hun 
vak, het politieke krachtenveld en hun deelname aan 
het wethoudersweekend. 

PASPOORT 
Naam: Heleen van den Berg
Leeftijd: 34 jaar
Beroep: wethouder 
Sinds: april 2006
Waar: Gemeente Ridderkerk (45.000 inwoners)
Coalitie: CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie
Portefeuilles: Zorg, Economische Zaken, Sociale Zaken, 
coördinator Jeugd
Mooiste portefeuille: Sociale Zaken en Jeugd(zorg)



Iets met jongeren
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Regelmatig geven kies-
verenigingen aan dat ze 
graag ‘iets’ met jongeren 
willen doen. Ze sturen 
dan PerspectieF een 
mail met de vraag of 
deze een helpende hand 
kan uitsteken. Veel van 
deze mails gaan over de 
moeite om jongeren te 
activeren en enthousias-
meren op lokaal niveau.

Lokale verenigingen organiseren veel 
goede avonden, maar vaak blijft de  
opkomst achter, vooral jongeren laten 
het afweten (of weten niet van de avon-
den af). Daarom organiseerde Per-
spectieF op 14 januari, samen met de 
kiesverenigingen, een brainstorm over 
het inspireren van christelijke jongeren 
voor de politiek.

IDEEëN
Tijdens de brainstorm bleken er heel 
veel ideeën te zijn om de situatie te 
verbeteren. Zo opperde iemand om 
gewoon lokaal alle leden op te bellen 
en te vragen naar wat hen interesseert. 
Met natuurlijk direct daarna de vraag 
of ze die interesse ook politiek willen 
inzetten. Daarnaast leek het enkele 
aanwezigen verstandig om contact te 
zoeken met andere christelijke ver-
enigingen die lokaal actief zijn om zo 
samen wat organiseren. Uiteindelijk 
bleken er ideeën te over.  
Zo proberen kiesverenigingen en  
PerspectieF samen handen en voeten 
te geven aan de idealen van de christe-
lijke politiek. Ook op lokaal en provin-
ciaal niveau. 

TIPS
PerspectieF-er Marijn Gunnink heeft vijf 
concrete tips voor kiesverenigingen die 
meer jongeren willen trekken:
1- Laat de jongeren niet naar jou 
toekomen, maar ga naar de jongeren 

toe. Bezoek bijvoorbeeld bijeenkom-
sten van de jeugdverenigingen in je 
gemeente.  
2- Pak lokale politieke problemen 
samen met jongeren aan, jongeren zijn 
altijd bereid om actie te voeren voor 
problemen die hun leven rechtstreeks 
raken. 
3- Wees open en eerlijk over de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden in je 
gemeente.
4- Vind het wiel niet opnieuw uit, maar 
zoek via PerspectieF contact met 
andere kiesverenigingen die jongeren 
actief bij de lokale politiek betrekken.

5- Betrek jongeren in het politieke spel, 
niemand zit te wachten op slaperige 
jaarvergaderingen. Inspraak spreekt 
aan. 

Nieuwsgierig? Gunnink, bestuurslid Af-
delingen van PerspectieF, stuurt graag 
meer informatie. Mail daarvoor naar: 
afdelingen@perspectief.nu. 

Begin februari startte de Welkom 
Thuis Tour van Kees Kraayenoord 
en het Evangelisch Werkverband 
(EW). De ChristenUnie ondersteunt 
dit initiatief én werft tijdens de 
concerten actie nieuwe leden. 
Hopelijk samen met u. 

Het EW riep 2008 uit tot ‘Het Lucas 15 
jaar’. De kerk wordt daarmee bepaald 
bij haar kerntaak om mensen thuis te 
brengen bij God de Vader. Bekend uit 
Lucas 15 is het verhaal van de ‘Verlo-
ren Zoon’: na zijn berooide thuiskomst 
wacht hem een groot welkom. Het 

doel van de Welkom Thuis Tour is om 
tijdens de twintig avonden door heel 
Nederland duizenden mensen (op-
nieuw) hartelijk welkom te heten in de 
kerk. Ook de ChristenUnie is partner in 
deze tour.

BETER vOOR NEDERLAND
Als politieke partij zoeken ook wij de 
weg achter Jezus aan. Onderweg 
kijken we goed om ons heen en willen 
we dat mensen zich welkom weten in 
Nederland, in hun wijk en binnen een 
familie. De ChristenUnie maakt werk 
van een beter Nederland door alarm te 

slaan over de toenemende eenzaam-
heid, op te komen voor chronisch 
zieken en gehandicapten en de vrijheid 
van godsdienst te verdedigen. En voor 
een Nederland waar de kerk haar kern-
taak kan uitoefenen en zo kan bloeien. 
Hoewel we als partij geen evangelisa-
tiebeweging zijn maar politiek bedrij-
ven, ondersteunen we daarom graag 
de visie van de Welkom Thuis Tour. 

wORDT kEES LID?
Eerder al speelde André Rouvoet mee 
met Kees Kraayenoord op de EO-Jon-
gerendag. Nu heeft André het verzoek 
gedaan aan Kees om met de Christen-
Unie mee te spelen door ChristenUnie-
lid te worden. Of hij daadwerkelijk lid 
wordt, ziet u tijdens de concerten! 

gRATIS CONCERT 
Hopelijk bent u net zo enthousiast over 
deze tour als wij. Wilt u helpen om 
leden te werven? Dat kan. Meldt u dan 
aan bij: jonathanvandergeer@chris-
tenunie.nl en geef aan welke avond 
u helpt. Als vrijwilliger heeft u gratis 
toegang tot het concert.

Voor meer informatie en reserveringen: 

www.Lukas15.nl en www.keeskraayenoord.nl

Jonathan van der Geer, Campagnemedewerker 

Partijbureau

Welkom thuis
LEDENwERvERS vOOR CONCERTTOUR kEES kRAAyENOORD

DATUm    PLAATS   LOCATIE   ADRES
vrijdag 15 februari   Utrecht   Jacobikerk   Sint Jacobistraat 171
zaterdag 16 februari  Zuidland   Gereformeerde Kerk  Wilhelminastraat 30
vrijdag 29 februari   ’s Gravenzande  Noorderkerk   Langestraat 130
zaterdag 1 maart   Dordrecht  Pauluskerk   Nassauweg 1
donderdag 6 maart  Leeuwarden  Koepelkerk   Vredemand de Vriesstraat 24A
vrijdag 7 maart   Surhuisterveen  Gereformeerde Kerk  Groningerstraat 40
zaterdag 8 maart   Ten Boer   Sporthal Tiggelhal   Sportlaan 3
donderdag 13 maart  Bunschoten  Zuiderkerk   Kostverloren 1
vrijdag 14 maart   Ouddorp   Centrum Dorpstienden  Dorpstienden 4
zaterdag 15 maart   Almkerk   Hervormde Kerk   Kerkstraat 14
donderdag 27 maart   Harderwijk  Plantagekerk   Stationslaan 136
vrijdag 28 maart   IJsselmuiden  De Hoeksteen   Goudplevier 103
zaterdag 29 maart   Woerden   Kruiskerk    Mesdagplein 4
donderdag 3 april   Aalten   Activiteitencentrum De Pol  Polstraat 7
vrijdag 4 april   Vriezenveen  Grote Kerk   Westeinde 39
zaterdag 5 april   Katwijk   Nieuwe Kerk   Voorstraat 79

vrijdag 11 april    Eindhoven  Emmauskerk    Barrierweg 

vOORzITTER
PerspectieF zoekt per mei 2008 
een voorzitter, zie de adverten-
tie op www.perspectief.nu. 
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Derlois Finances
Financieel advies & begeleiding

Kennis, ervaring en know-how.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring, kennis en 
know-how op het fi nanciële gebied. Wij kunnen 
u gedegen en op maat adviseren in verzekeringen, 
hypotheken, pensioenregelingen, eff ecten 
(internationaal), en spaarregelingen.
 
Tevens biedt Derlois Finances (langdurige) fi nan-
ciële begeleiding, ook aan particulieren, om een 
zo voordelig mogelijk uitgavenpatroon te creëren 
(evt. schuldsanering). Wij verstrekken echter geen 
kredieten.

Bezoekt u ook eens onze website: www.derlois.nl,
òf mail ons: info@derlois.nl,
òf bel ons: 043- 326 12 45. 

advertentie

GAITHER & HOMECOMING FRIENDS
 

BILL & GLORIA GAITHER • GUY PENROD
GAITHER VOCAL BAND

ERNIE HAASE & SIGNATURE SOUND
GORDON MOTE • JANET PASCHAL

adv Quinta.indd   1 17-01-2008   14:05:53

vRAgEN AAN
JOUkE-JAN DE gROOT

‘Ik stemde 
vroeger  

wel eens  
op het

CDA’

7
vRAgEN AAN

Met een vader die raadslid was voor het GPV was de keuze 
voor de ChristenUnie snel gemaakt. Sinds september 2006 
zit Jouke-Jan elke dag anderhalf uur van Assen naar Amers-
foort in de trein. Ondertussen doet hij mee aan de babyboom 
op het partijbureau en bereidt zich voor op voor de geboorte 
van zijn eerste kind. “Er gaat een wereld voor mij open waar-
van ik van het bestaan niet wist: kinderkamers.”

DE vRAgEN
1. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Ik ben begonnen als beleidsmedewerker juridische zaken. 
Op het snijvlak van bestuur en politiek, dat sprak mij heel erg 
aan. Het is een dynamische politieke omgeving.”

2. Wat houdt je werk in?
“Ik ben verantwoordelijk voor de ondersteuning van het 
bestuur. Denk dan aan het voorbereiden van de congressen 
en het samenstellen van de congresbundel. Ik houd me bezig 
met bestuurlijke en juridische zaken en regel bijvoorbeeld ook 
de kieswetzaken.”

3. Het leukste aan deze baan is?
“De combinatie van die dingen. Het is heel afwisselend.”

4. Ik ben lid van de partij, waar bel ik jou voor?
“Reglementen, voorbereidingen van de verkiezingen en wan-
neer je een kiesvereniging wil opzetten bijvoorbeeld.”

5. Met wie heb je het meest contact?
“Met Bianca van der Horst, Guido van Beusekom van Inter-
nationale Samenwerking, onze stagiair Aron Slob en met mijn 
collega’s in het managementteam.”

6. Wat is je doel voor het komende jaar?
“Sinds ik de echo van ons kindje heb gezien, krijg ik toch een 
veel zorgzamer gevoel. Het komende jaar hoop ik een goede 
balans te vinden tussen vader zijn en de volle overgave aan 
mijn werk.”

7. Verras ons eens?
“Ik stemde vroeger wel eens op het CDA. Een late jeugd-
zonde, zal ik maar zeggen.” 
 
De collega’s
Guido van Beusekom (secretaris ECPM): “Jouke Jan houdt 
net als ik van voetbal en is ook Groningenfan. Elke maandag 
bespreken we daarom vaak nog even de gespeelde wedstrij-
den, maar hij weet er duidelijk niet zo veel van als ik.”

Shahied Badoella (hoofd communicatie en campagnes):  
“Een fijne collega die zakelijkheid prima weet te combineren 
met een dosis humor en taalgevoel.”

Anne Paul Roukema

Een congresbundel, de nieuwsbrief, HandSchrift – met de groeten van het partijbureau te Amersfoort. Maar wie is 
nu wie en wie doet wat? Deze keer: Jouke-Jan de Groot (29), hoofd Bestuurs- en Mangementondersteuning (BMO) 
en lid van het managementteam.
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www.geefzicht.nl

Giro 131
Dark & Light, Veenendaal

advertentie

Met kennis en respect

Van Dorp installaties 
ontzorgt

 

Van Dorp installaties is een landelijk opererend installatiebedrijf binnen de utiliteitsbouw. 
Als totaalinstallateur bieden wij een totaalpakket aan technische diensten en kunnen wij alle 
techniek in gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en beheren. 

Van Dorp installaties biedt landelijke dekking op het gebied van:

www.vdi.nl

Vestigingen in:   

Een Werkcongres ouderenbeleid. 
Waarom? In de beeldvorming over 
ouderen blijkt enige correctie geen 
overbodige luxe. Het maakt wel 
enig verschil of je als oudere deel 
uitmaakt van de zilveren golf of 
van het grijze gevaar, toch? Hoe 
kijken onze beleidsmakers in Ra-
den, Staten en Regering aan tegen 
ouderen? Vormen ze een probleem 
of adviesbron?

Wat staat er in het verkiezingsprogram-
ma van de ChristenUnie over ouderen?
Een aantal goede voornemens: 
Ouderen en jongeren zijn met elkaar 
verbonden. Geef ouderen de kans 
zo lang mogelijk in hun eigen huis en 
omgeving te blijven. Stel ouderen in 
staat zo lang mogelijk (betaalde) arbeid 
te verrichten. Fiscale regelingen voor 
deeltijdwerk als bijdrage om ouderen 
langer in het arbeidsproces te houden. 
Eenvoudige regelingen om vrijwilli-
gerswerk voor ouderen aantrekkelijk te 
houden. Respectvolle zorg. Scholing 
en ondersteuning van mantelzorgers. 
Meer opleidingsplaatsen in de geriatrie. 
Kwaliteitsimpuls voor zorgbehoevende 
ouderen. Wijkconsultatiebureaus voor 
ouderen. Een mooie lijst maatregelen. 

De Werkgroep50+ van de Christen-
Unie houdt graag bij wat daarvan al is 
gerealiseerd.

BRUggENBOUwERS
Als landelijke Werkgroep 50+ willen 
we de komende tijd wat bruggen gaan 
bouwen tussen onze beleidsmakers 
aan de ene kant en de leden van de 
ChristenUnie aan de andere kant. Ons 
landelijke Werkcongres ouderenbe-
leid op vrijdag 7 maart biedt daartoe 
een goede mogelijkheid, denken wij. 
Maar we willen natuurlijk graag dat u 
als oudere-belanghebbende daarbij 
aanwezig bent. We zijn erg benieuwd 
naar uw ervaringen met, en zienswijze 
op het ouderenbeleid in uw gemeente 
en provincie. 

Een voorbeeld: De nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
biedt lokaal handvatten. Worden die 
genoeg benut? Gelukkig hebben 
wij Kamerlid en portefeuillehoudster 
ouderenbeleid, Esmé Wiegman, bereid 
gevonden op 7 maart haar zienswijze 
en ideeën op interactieve wijze uiteen 
te zetten. U kunt dan uw vragen en 
opmerkingen eindelijk kwijt en krijgt 
daar direct respons op.

INvENTARISEREN
Wat willen we als Werkgroep 50+ 
bereiken?
- De noden en behoeften van ouderen 
(laten) inventariseren: lokaal, provinciaal 
en landelijk.
- Beter gestructureerd overleg tussen 
gekozen volksvertegenwoordigers en 
ouderenvertegenwoordigers op lokaal, 
provinciaal en landelijk niveau.
- Waar mogelijk in elke wijk en dorp 
een wijkconsultatiebureau en/of dien-
stencentrum in samenwerking met de 
plaatselijke kerken en maatschappe-
lijke organisaties.

mEEPRATEN
Wilt u over bovenstaande punten 
meepraten? Dat kan. Wees welkom 
op 7 maart in gebouw De Schakel te 
Nijkerk. Het congres begint om vier 
uur ‘s middags en duurt tot acht uur 
‘s avonds. Zie voor meer informatie: 
www.christenunie.nl onder partij/ 
werkgroepen/ 50+. Daar kunt u zich 
ook opgeven, middels het digitale aan-
meldformulier. Mocht dit niet lukken, 
dan kunt u zich telefonisch aanmelden 
bij Maurits Vermeulen, secretaris van 
de werkgroep 50+ via 038 4604613.
Rein Ferwerda, Werkgroep 50+.  

Op de    
  toekomst
berekend

parlementair jaarboek 2006-2007

Op de toekomst berekend
parlementair jaarboek 2006-2007

In het parlementair jaarboek 2006/2007 ‘Op de toekomt berekend’ blikt de  
ChristenUnie terug op een turbulente periode. Een spannende campagne, een 
gezegende verkiezingsuitslag en een nieuwe rol als coalitiepartner zetten de partij 
volop in de aandacht. Soms positief, soms negatief. In het jaarboek laten onder  
anderen Paul Witteman en Jan Siebelink hun licht schijnen op de (veranderende) 
rol van christelijke politiek en religie in onze samenleving. Kamerleden vertellen 
hoe ze de periode hebben ervaren na die avond van 22 november 2006. 
Veel is sindsdien veranderd, dat weten lokale bestuurders, zoals burgemees-
ter Heidema en raadslid Rietkerk als geen ander. Hoe gingen zij om met het  
verzet tegen de toenemende zichtbaarheid en invloed van hun partij? Dit jaar-
boek biedt u een compilatie van gebeurtenissen en ervaringen uit het parlemen-
taire jaar 2006/2007.
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U kunt het jaarboek van de ChristenUnie bestellen tegen 
betaling van € 5,-. Zie: www.christenunie.nl/jaarboek of via 

033-4226969. U ontvangt het boek dan begin december.

In het parlementair jaarboek 
blikt de ChristenUnie terug op 
een turbulente periode. Een 
spannende campagne, een 
gezegende verkiezingsuitslag 
en een nieuwe rol als 
coalitiepartner zetten de partij 
volop in de aandacht. In het 
jaarboek laten onder anderen Paul witteman en Jan Siebelink 
hun licht schijnen op de (veranderende) rol van christelijke 
politiek en religie in onze samenleving. Kamerleden en 
lokale bestuurders, zoals burgemeester Heidema en raadslid 
Rietkerk, vertellen hoe ze de periode hebben ervaren na 
die avond van 22 november 2006. Dit jaarboek biedt u 
een compilatie van gebeurtenissen en ervaringen uit het 
parlementaire jaar 2006/2007. 

Parlementair jaarboek 2006-2007 ChristenUnie

Op de toekomst berekend Zilveren golf of grijze gevaar? 
wERkCONgRES OUDERENBELEID 2008  
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Adressen ChristenUnie
Partijbureau 
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969
bureau@christenunie.nl
bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer
Tel. 070 3624571

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057
christenunie@tweedekamer.nl

Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl

Wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij 
het CBB
Tel. 0341 565 499

Druk 
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Via handschrift@christenunie.nl
Tel. 033 422 69 71

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt 
de tenaamstelling: Vereniging de Christen-
Unie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het ka-
lenderjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenadministra-
tie: ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gege-
vens van alle leden. Zorgvuldig geselec-
teerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of 
bezwaar? Bel onze ledenadministratie. 

Milieu
Dit partijblad is gedrukt op milieuvriendelijk 
papier. 

DIRECTEUR EN ISLAm
Het Wetenschappelijk Instituut heeft dit 
najaar een nieuwe directeur gevon-
den. Gert-Jan Segers zal vanaf juni 
de nieuwe directeur van het Weten-
schappelijk Instituut zijn. Segers is op 
dit moment een jaar in de Verenigde 
Staten voor studie en bezinning. Het 
WI is erg dankbaar voor zijn komst. Se-
gers hoopt onder andere een project 
rondom de Islam te starten. Binnenkort 
leest u daar meer over in HandSchrift 
of Denkwijzer.
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Het Wetenschappelijk 
Instituut (WI) van de 
ChristenUnie wil in het 
komende jaar nog ste-
viger doorpakken op 
de ondersteuning van 
de christelijk-sociale 
politiek. Met een aan-
tal grote projecten over 
duurzaamheid, arbeid 
en zorg en de islam zal 
de Mr. G. Groen van 
Prinstererstichting ook in 
2008 van zich laten ho-
ren. 

In het afgelopen jaar liet het WI al van 
zich horen op belangrijke thema’s 
als media en het regeerakkoord. Zo 
schreef wetenschappelijk medewerker 
Rob Nijhoff een publicatie over media 
en ging hij op vele verschillende plek-
ken in debat over meer maatschappe-
lijk verantwoorde media en de invoe-
ring van een mediacode. Daarnaast 
kwam het WI met ‘de 100 dagen van 
het WI’ en de bijbehorende publicatie 
‘Frisse Lucht’. 

mACHT EN OvERTUIgINg
Begin januari presenteerde het WI de 
eerste publicatie van het jaar: ‘Macht 
en overtuiging’. In dit boek pleit Geert 
Jan Spijker, wetenschappelijk mede-
werker van het WI, voor een voortdu-
rende bezinning op de fundamenten 
van de ChristenUnie: “De ChristenUnie 
wil politiek bedrijven met de Bijbel 
open. Meer onderzoek naar wat de 
Bijbelse boodschap is voor de huidige 
politieke realiteit is daarom nodig, nu 
en in de toekomst.” De bezinning daar-
over gaat de komende tijd zeker verder.

DUURzAAmHEID
In januari begon het Wetenschappelijk 
Instituut tevens met een groot project 
over duurzaamheid. In de komende 
anderhalf jaar moet er over dat thema 
een stevige bezinning op de planken 
liggen. Een mini-symposium over twee 
duurzaamheids-essays werd druk 
bezocht. 
Rob Nijhoff hield daarbij opnieuw de 
bijbel tegen het licht op het gebied van 
duurzaamheid en bekeek hoe groen 
de bijbel is. Directeur van het ICS (en 
oud-medewerker van het  WI) Cors 
Visser ontwikkelde een waardenka-
der, waarmee op een praktische en 
zorgvuldige manier afwegingen en 
keuzes over duurzaam beleid kunnen 
worden gemaakt. Deze basisstudies 
worden tijdens het verdere verloop van 
dit project uitgediept. In de komende 
periode volgen dan ook meer bijeen-
komsten, symposia en congressen 
rond het thema ‘duurzaamheid’. Verder 
verschijnen er een Kort Commentaar 
en enkele andere publicaties over dit 
thema. 

Aan de slag met 
duurzaamheid, 
gezin en Islam
AmBITIES wI IN 2008

DENkwIJzER
De komende tijd wordt een oude 
bekende publicatie: DenkWijzer, het 
wetenschappelijke studiemagazine 
van de Groen van Prinstererstichting 
en de bestuurdersvereniging helemaal 
verfrist. Het blad krijgt een nieuwe 
opmaak, een verbeterde redactiefor-
mule, het wordt dikker en het verschijnt 
voortaan elk kwartaal. In maart komt 
het eerst nummer uit. Die uitgave staat 
in het teken van duurzaamheid.

gEzIN, ARBEID EN zORg
Naast media en duurzaamheid, start 
het WI een project over ‘het gezin, 
arbeid en zorg’. Op 4 april wordt 
daarover een congres georganiseerd. 
Minister André Rouvoet, René Paas 
(voorzitter van CNV), Prof.dr. Peter Es-
ter, dr. Erna Hooghiemstra, drs. Benne 
van Popta en anderen debatteren daar 
ondermeer over het ontslagrecht, het 
gezinsbeleid, demotie, de pensioenge-
rechtigde leeftijd en andere belangrijke 
thema’s op het gebied van arbeid en 
zorg. Aan het einde van dit congres 
neemt minister Rouvoet een boek over 
‘het gezin, arbeid en zorg’ van het We-
tenschappelijk Instituut in ontvangst. 

ETHISCH
In 2008 heeft het Wetenschappelijk 
Instituut verder aandacht voor Europa, 
abortus en euthanasie. Rond deze 
thema’s verschijnen publicaties of 
worden bijeenkomsten georganiseerd. 
Daarbij organiseert het WI ook weer de 
jaarlijkse Groen van Prinstererlezing. 
Dat is op 29 mei 2008; dan zal prof. 
James Kennedy in Utrecht spreken 
over christenen en macht. 
Meer informatie daarover en over al 
onze projecten is te vinden via www.
wi.christenunie.nl. Op die site kunt u 
ook donateur worden om zo ons werk 
te steunen, net als velen anderen. We 
danken u alvast voor uw steun.

vOORJAARSCONgRES: ARBEID EN zORg
Minister André Rouvoet, René Paas 
(voorzitter CNV), Prof.dr. Peter Ester, 
dr. Erna Hooghiemstra, drs. Benne  
van Popta e.a.
Wanneer: 
Vrijdag 4 april van 15:00 tot 21:00 uur
Waar: 
Stadscafé De Observant te Amersfoort
Opgave via www.wi.christenunie.nl
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AgENDA
16-02     Training Promotie en ledenwerving regio Noord
16-02     Cursus Grip op de gemeentekas Zwolle
19-02     Cursus Welkom bij de ChristenUnie, Nieuwegein
20-02    Cynthia Ortega werkbezoek commissie WWI
20-02    Cursus Communicatie via de media, Gouda
22-02     Esmé Wiegman werkbezoek Universiteit Twente
25-02    Esmé Wiegman en Ernst Cramer werkbezoek  
    Zuidplaspolder
26-02    Cursus Welkom bij de ChristenUnie, Nieuwegein
26-02    Cursus De BV Nederland, regio noord
28-02    Joël Voordewind spreekbeurt Moerdijk
28-02    Esmé Wiegman spreekbeurt Raalte
29-02    Ernst Cramer werkbezoek pluimveebedrijven
01-03     Webmastertraining beginners, Amersfoort
03-03    Thema Jeugd en Gezin Joël Voordewind Gouda
04-03    Cursus Welkom bij de ChristenUnie, Nieuwegein 
06-03    Joel Voordewind spreekbeurt Enschede
07-03     Esmé Wiegman werkbezoek metaal bedrijf  
    regio Zwolle
07-03     Ernst Cramer werkbezoek Pluimveehouders
07-03     Congres Werkgroep 50+ met Esmé Wiegman 
10-03     Ernst Cramer werkbezoek binnenvaart
10-03     Debat familiepolitiek André Rouvoet, Leiden  
    (www.notabenehetgezin.nl)
14-03     Cynthia Ortega werkbezoek Den Helder
17-03     Ernst Cramer werkbezoek agrariërs
20-03    Esmé Wiegman spreekbeurt Rijssen-Holten
26-03    Cursus Communicatie via de media, Gouda 
28-03    Cynthia Ortega werkbezoek Schijndel
29-03    Voorjaarsbijeenkomst BestuurdersVereniging 
29-03    Netwerkbijeenkomst Jeugd en Gezin, Amersfoort
31-03     Esmé Wiegman werkbezoek/spreekbeurt Kampen
01-04     Esmé Wiegman spreekbeurt NPV in Barneveld
04-04    Ernst Cramer werkbezoek Zeeland
04-04    Congres arbeid en zorg WI, Amersfoort
14-06     Algemeen Leden- en UnieCongres, Houten 
17-05     Vriendendag, Den Haag

gOUD
Op negen januari ontvingen Henk Witteveen en Bram Kadijk 
uit Dronten beiden een gouden speld voor ondermeer hun 
jarenlange werk in de lokale kiesvereniging. Witteveen en 
Kadijk zijn al sinds de jaren zestig politiek actief in hun woon-
plaats. Beiden waren ook lid van de Provinciale Staten. 

zILvER
- Henk van Gelder uit Hattem kreeg op acht januari een zil-
veren speld. Hij was 25 jaar lang raadslid. 
- Drontenaar Siebe de Graaf ontving op negen januari een 
zilveren speld. Hij was dertien jaar lang schaduwfractielid, 
twee jaar raadslid en drie jaar wethouder.
wEBSITE NIEUw
Logt u wel eens in op www.christenunie.nl? Als lid heeft u 
hier veel extra mogelijkheden, zoals discussiëren op het fo-
rum. Uw gebruikersnaam voor het forum is uw lidnummer. 

Uw wachtwoord is standaard uw postcode, maar dit kunt u 
zelf wijzigen via de link ‘wachtwoord vergeten’ in de rechter-
kolom. Voor vragen kunt u mailen naar Gieneke Flohr, web-
master@christenunie.nl.

BURgEmEESTER LEmSTERLAND
Voormalig Tweede Kamerlid Dick Stellingwerf (54) is voorge-
dragen als burgemeester voor de Friese gemeente Lemster-
land. Volgens de gemeenteraad van Lemsterland voldoet 
Stellingwerf geheel aan de profielschets voor de nieuwe bur-
gemeester. Stellingwerf was eerder ondermeer wethouder 
en raadslid in Ede en lid van Gelderse Provinciale Staten.
Verder begeleidde hij nieuwe Kamerleden en was hij inten-
sief betrokken bij de promotie van de partij. De Nederlands 
Gereformeerde burgemeesterkandidaat is getrouwd en va-
der van vijf kinderen. Het Friese land is voor Stellingwerf niet 
geheel onbekend. Hij is deels getogen in Lemmer. “Ik heb 
van vaders kant Friese roots. Ik versta de taal en ben van 
plan die ook te leren spreken.” Stellingwerf hoopt op 1 april 
te worden beëdigd.

wAAR BLIJFT Uw gELD? 
In 2008 betaalt elk (hoofd)lid  € 45,- contributie aan de Chris-
tenUnie. Dit zorgt voor 50% van de inkomsten van de Chris-
tenUnie. Daarnaast krijgen we subsidies, dat is ongeveer 
39%. De andere 11% komt uit advertenties in HandSchrift en 
uit het deel dat PerspectieF en het WI betalen voor admini-
stratie, ondersteuning en huur van werkplekken. Het totaal-
bedrag is € 2,3 miljoen.
Van de uitgaven is 41% bestemd voor de salarissen van de 
medewerkers. Inclusief salarissen gaat 21% naar de kosten 
voor de Kaderschool en ondersteuning van raads- en sta-
tenleden, 22% is voor ondersteuning van het bestuur, kies-
verenigingen en internationale zaken. 17% is voor campag-
nes en communicatie. 14% gaat naar kiesverenigingen en 
provincies; de andere 26% is voor de (leden)-administratie 
en voor huisvesting en bureaukosten. Als er iets overblijft 
gaat dat naar de verkiezingsreserve om in 2009 en 2011 een 
goede campagne te voeren. 

Henk van der Veen, hoofd bedrijfsbureau.

Nieuws uit het land

Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en 
provinciale politici ervoor? De BestuurdersVereniging 
peilde het, u leest het hier.

ACTIE PERSPECTIEF zEEwOLDE 
PerspectieF Zeewolde voerde actie voor een beter open-
baar vervoer, vooral van en naar Amersfoort. Zij verzamel-
den daarvoor handtekeningen; voorzitter Eva van Lambal-
gen: “Het is nu al geen pretje om met de bus van Zeewolde 
naar Amersfoort te gaan, je moet vaak staan en er is re-
gelmatig vertraging. Met de nieuwe dienstregeling, wordt de 
buslijn opgeknipt en moet je straks een kwartier wachten in 
Nijkerk.” De actie wierp vruchten af. Vervoersmaatschappij 
Connexxion nodigde het bestuur van PerspectieF Zeewolde 
uit om samen een oplossing te zoeken voor het vervoers-
probleem.

vAN mOEDER OP zOON IN IJSSELSTEIN
Carolien Pape droeg onlangs het fractievoorzitterschap over 
aan haar zoon Robert. Hij is volledig ingewerkt en maakt 
sinds twee jaar deel uit van een raadscommissie. In 2005 
kreeg Carolien Pape de persprijs voor Raadslid 2005 van-
wege haar dossierkennis, de betrokkenheid bij haar kiezers, 
de integere manier waarop ze haar standpunten verdedigt 
en de waarden van haar christelijke achtergrond uitdraagt.

LICHTvERvUILINg gORINCHEm
De ChristenUnie/SGP-fractie in Gorinchem diende, bij de 
behandeling van de kadernota Milieu, een motie in waarin 
ze het college verzoekt om ook aandacht te besteden aan 
lichtvervuiling. Volgens de fractievoorzitter Jan Hamstra gaat 
het om een vrij nieuw beleidsveld. Het voorwerk van de frac-
tie werd tijdens een raadsbijeenkomst met enige scepsis 
ontvangen. Maar na een gesprek met de wethouder en een 
powerpoint-presentatie in de raadsvergadering is de motie 
unaniem aangenomen. 

BRABANT IN CHINA
Geregeld gaan Brabantse ondernemers en politici op han-
delsmissie naar China. “Daar is niks mis mee” aldus de 
Noord-Brabantse statenfractie van ChristenUnie-SGP, “mits 

er ook aandacht voor de schaduwzijden is.” De fractie vraagt 
daarom geregeld in de Staten aandacht voor de Chinese 
misstanden op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid 
en het milieu. De fractie was verder verbaasd over het initia-
tief van Omroep Brabant om de Spelen kritiekloos ter plekke 
te verslaan. Op een schrijven van de fractie, repliceerde de 
omroep dat ‘voor een verslag over de mensenrechtensitu-
atie geen tijd en capaciteit is’.

BEkER vOOR HARDENBERg
De gemeente Hardenberg is de Millenniumgemeente van 
2007. Dat is bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De jury 
noemde Hardenberg ‘een bron van inspiratie’. Op initiatief 
van de ChristenUnie-fractie zet Hardenberg zich in voor de 
realisatie van de Millenniumdoelen. ChristenUnie-raadslid 
Anja van den Dolder kreeg namens de raadswerkgroep Mil-
lenniumgemeente de bijbehorende beker van VNG-voorzit-
ter Annemarie Jorritsma.

vELOTAxI IN gOUDA 
De ChristenUnie Gouda reed in de laatste decemberweek 
als proef gratis met twee velotaxi’s door de stad. De velotaxi 
is een kleine wagen met een open cabine, aangedreven door 
spierkracht en ondersteund met een elektrische motor. De 
wagens halen een gemiddelde snelheid van vijftien kilome-
ter per uur. Veel Goudse inwoners en bezoekers vonden de 
velotaxi een leuke aanvulling op het openbaar vervoer. “On-
wijs cool” en “fantastisch initiatief” waren de reacties. “Onze 
fractie gaat na of we de velotaxi in Gouda kunnen invoeren”, 
aldus initiatiefnemer en fractievoorzitter Gerard Schotanus.

PARTIJ gROEIT DOOR
De meeste politieke partijen verloren het afgelopen jaar (veel) 
leden. Zo niet bij de ChristenUnie, de groei van het leden-
aantal is in 2007 non-stop doorgegaan; 2.063 nieuwe leden 
meldden zich aan. De regeringspartij boekte netto 1.010 
leden winst (3,8%) en de teller staat per één januari 2008 
op 27.683 leden. Partijvoorzitter Peter Blokhuis ziet de op-
gaande lijn als een onderstreping van de ChristenUniestijl 
van politiek bedrijven. “We slagen erin om te laten zien, dat 
we onszelf blijven zowel in de fractie als in het kabinet. Dat 
spreekt mensen aan.”

NIEUwS
Zelf iets nieuws te melden? Mail naar: bestuurdersvereni-
ging@christenunie.nl. Meer nieuws lezen: www.christenunie.
nl/inhetland.  
 
Bernadette van den Berg.

nieuWS uit het lanD
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DE CHRISTENUNIE EN Ik? 
“SINDS TwEE JAAR wERk Ik ALS vRIJwILLIgER OP HET PARTIJBUREAU. BIJ ExTRA  

wERk SPRINg Ik gRAAg BIJ. DE ENE kEER vERSTUUR Ik EEN mAILINg,  
DE ANDERE kEER PLEEg Ik TELEFOONTJES OF vERSTUUR Ik CAmPAgNEmATERIAAL.  

DE AFwISSELINg vAN HET wERk, DE ERvARINg DIE Ik ERmEE OP DOE EN DE SFEER OP 
HET PARTIJBUREAU vIND Ik ERg LEUk.” 

mARIEkE AALBERS (15), vRIJwILLIgER


