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Als je alle verslavingen bij elkaar optelt, van tabak
tot drugs, van internet tot seks, van voedsel tot
gamen, dan is de meerderheid van de Nederlandse bevolking wel verslaafd aan iets. In de kern
betekent verslaving dat je onderworpen bent. Waar
je aan verslaafd bent beheerst in kleine of grote
mate je leven. Als een substantie of handeling je
eenmaal in zijn greep heeft is loslaten moeilijk.
Het is juist daarom dat dit onderwerp besproken
moet worden. Elke verslaving vindt uiteindelijk
een weerslag op gezondheid, relaties en andere
facetten van het leven. In Nederland is de verslavingszorg relatief goed, maar van veel verslavingen weten we nog niet genoeg. Verslavingen aan bijvoorbeeld drugs en alcohol worden nog te vaak weggestreept tegen het
plezier dat anderen eraan beleven. Er is binnen dit thema nog een wereld te winnen. Voor
ons als politieke jongerenorganisatie ligt hier natuurlijk een mooie taak. Wij hebben het in
ons om het probleem te zien en we hebben de mogelijkheden om ermee aan de slag te
gaan. Hoe doen we dat in een tijd waarin het liberale geluid overheerst? Hoe laten we een
meerderheid van individualisten zien dat het anders moet? Door het debat te voeren over
de minderheid die lijdt. Zo kunnen wij ons steentje bijdragen en levens veranderen.
Uw voorzitter, Siewerd de Jong

Inhoud

Woord van de redactie

Voorwoord
Ik zit

zelf bij een studentenvereniging.
Eén van mijn beste vrienden
opperde laatst: “als we niet allemaal als student
bekend stonden, was er op de meesten van ons
allang het label ‘alcoholist’ geplakt.” Een boude
uitspraak, maar wel eentje die ik gevoelsmatig
neig te beamen. De student drinkt ogenschijnlijk
meer bier dan water, evenals in de middeleeuwen gebruikelijk was. In medisch opzicht is
dat in onze tijd echter wel een stuk minder
verstandig. Vreemd ergens, dat mensen met een
heldere geest daar dan toch zó vaak voor kiezen.

Welkom bij Perspectief-avond

9 april 18.15 uur
Partijbureau ChristenUnie, Amersfoort
De avond voor nieuwe leden, mensen
die lid willen worden en mensen die
actiever willen worden om de organisatie en het bestuur beter te leren kennen

Ledenweekend 2019
Je kunt je afvragen hoe dicht de levenspatronen
van vrije mensen niet al tegen de verslaving aanschuren. Hoe diep zit de drang in ons, om naar
producten te grijpen die ons de eigen vrijheid
benemen? De verslaving is een grote vijand,
die telkens op de loer ligt om het werk van de
Schepper te besluipen, te beschadigen, en als
het even kan volledig aan zich te onderwerpen.
Constant zoekt het naar manieren om de menselijke geest in bedwang te krijgen, zodat het lichaam niet eens de kans krijgt zich te herstellen.
Moet die sluipende bedreiging niet direct met de
harde hand neergeslagen worden, voordat het
de kans krijgt ons te verrassen?

10-12 mei
De Hollandse Boerderij, Bodegraven
Het gezelligste weekend van het jaar,
speciaal voor alle leden!
Meer info: www.perspectief.nu/agenda

7 Rotterdam vindt het menens
Daarover kan veel meer gezegd worden, en dan
niet elke keer hetzelfde. Dan helpt het wanneer
je verschillende mensen aan het woord laat,
met verschillende ideeën vanuit verschillende
perspectieven. Voor dat alles is de vrijheid van
geest een vereiste. Alleen voor dit magazine al is
het daarom cruciaal de verslaving te bestrijden.
Op welke manier? Dat is het denken waar deze
editie wellicht toe inspireert, doormiddel van
artikelen die hopelijk een verslavend effect
zullen hebben.
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Tim Kuijsten
Hoofdredacteur

Op 24 november was voorzitter
Siewerd te gast bij het BNN/VARA
programma Na Het Nieuws. Hij sprak
daar over de grote druk op- en de
uitdagingen voor millennials.
Op 13 december kwam Siewerd langs
in het NPO3 programma #BOOS,
waarin uitgebreid aandacht besteed
werd aan het Kinderpardon
En op 25 januari was Siewerd te gast
bij het EO-programma Dit Is De Dag,
op NPO Radio 1. In die uitzending
werd het klimaatakkoord besproken.
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Een enorm aantal mensen in Nederland is nog altijd verslaafd aan roken, drinken en ongezond eten, en loopt daarmee grote gezondheidsrisico’s. Staatssecretaris Paul Blokhuis
(Volksgezondheid, Welzijn & Sport) besloot dat de overheid actiever moet optreden in
de bestrijding van deze verslavingen, en stelde met meer dan zeventig organisaties het
preventieakkoord op. Door onder andere verhoogde accijnzen en uitgebreide voorlichting,
moet de grootschalige consumptie van tabak, alcohol en ongezonde voeding worden
tegengaan. Moedig en noodzakelijk vindt de een, betuttelend volgens de ander.

Hoogleraar preventieve geneeskunde Onno Van
Schayck (Maastricht University) was zelf een van de
personen die intensief betrokken was bij de onderhandelingen rond het preventieakkoord. “Ik ben erg blij
met de manier waarop de staatssecretaris het heeft
aangepakt. Vooral de maatregelen ten aanzien van tabak zijn zeer concreet en effectief. Die gaan absoluut
werken.” Het was nu juist de tabaksindustrie waar Jan
Roos zo sterk aan gelinkt was met zijn ‘Nee-derland’
campagne, die de burger duidelijk moest maken hoe
overdreven betuttelend het preventieakkoord wel niet
is. De tabaksindustrie financierde zijn initiatief, maar
dat was volgens hem zelf niet dé reden dat Roos zich
zo druk maakte over het pamflet: “Het belangrijkste
punt is dat de overheid zich niet moet bemoeien met
de levenskeuzes van volwassen burgers. Daar hebben
ze niks mee te maken,” aldus de opiniemaker en voormalig lijsttrekker van VNL.

Preventieakkoord:
hulp of betutteling?
Mag de overheid burgers een zetje
in de goede richting geven?
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“Vinden jullie niet dat je als 21-jarige zelf kunt beslissen
wat wel en niet goed voor je is?” vraagt hij ons aan
een cafétafel. “Ik ben helemaal niet voor het roken.
Mijn vriendin rookt, en ik heb het liefst dat ze zo snel
mogelijk stopt. Maar dat moet wel uit haar zelf komen.
De overheid heeft daar niets over te zeggen.” Van
Schayck vindt juist dat er voor de overheid een actieve rol is weggelegd. “De overheid heeft als taak haar
burgers te beschermen. Vele duizenden mensen per
jaar sterven vroegtijdig en bovendien op afschuwelijke
wijze, door de gevolgen van deze verslavende producten. Goed overheidsbeleid kan dat voorkomen. Dat
is geen betutteling, maar goede zorg die de overheid
tegenover haar burgers uitdraagt.” Bovendien is er
volgens hem van vrije wil onder de consument weinig
sprake, zeker bij roken. “Als er echt sprake zou zijn
van vrije wil en een eigen keuze, zou ik veel minder
moeite hebben met de aanschaf van tabaksproducten. Maar vaak kopen mensen die spullen omdat ze
verslaafd zijn. Driekwart van de rokers wil wel stoppen
met roken, maar kan het niet. Biologisch gezien is
zelfs heroïne niet verslavender dan nicotine. Daarmee
gaat elke redenering over een ‘eigen keuze’ mank.”

Roos vindt de bestrijdingsstrategie van de overheid
echter hypocriet. “Als je het allemaal echt zo slecht
vindt, moet je die producten gewoon verbieden.
Maar in plaats daarvan gooien ze de accijns op roken omhoog, want daarmee kan de staatskas gevuld
worden. De overheid verdient per jaar drie miljard
aan de accijnzen op alcohol en tabak. Als ze dat geld
kwijtraken hebben ze een onoverbrugbaar gat in de
begroting. Dus het enige wat zo’n accijnsverhoging

‘Het is
geen betutteling,
maar goede zorg
die de overheid
uitdraagt.’

Van Schayk

oplevert is dat de overheid meer geld binnenkrijgt. Dat
is een hypocriete motivatie, en bovendien helpt zo’n
maatregel helemaal niet om een gezondere levensstijl te bevorderen. Denk je nu werkelijk dat mensen
stoppen met roken omdat een pakje een paar euro
duurder wordt? Natuurlijk niet.” “Onzin,” reageert Van
Schayck. “We weten uit wetenschappelijke studies dat
stevig verhoogde accijnzen juist heel goed helpen
om vooral jongeren van consumptie te weerhouden,
zoals we ook weten dat het bij jongeren effectief is
om verslavende producten uit het zicht te houden in
bijvoorbeeld supermarkten. En het akkoord is voor het
belangrijkste deel op jongeren gericht. De maatregelen moeten en zullen ertoe leiden dat steeds minder
jongeren zullen starten met roken.”
De andere grote doelgroep zijn mensen met een lage
sociaaleconomische status, omdat verslaafden vooral
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uit die maatschappelijke hoek komen. “De wil om te
stoppen met roken en drinken is bij deze groep niet
kleiner dan bij mensen met een hoge sociaaleconomische status,” legt Van Schayck uit, “maar er zijn twee
grote factoren die het voor hen wel moeilijker maken
om te stoppen: ze komen in hun directe omgeving
veel meer in aanraking met mensen die ook roken, en
maken relatief minder gebruik van de mediakanalen
die vaak worden ingezet om voorlichting te geven.”
Voor Roos is dit geen reden om sturende maatregelen
op te leggen vanuit de overheid. “De overheid heeft
maar te accepteren dat mensen blijkbaar toch voor
die producten blijven kiezen. Bovendien lost het probleem zich toch al vanzelf op. Roken is al veel minder
populair dan vroeger. Toen ik tiener was, was het stoer
om met een sigaret in de handen te staan. Nu ben je
dan een stumperd.”
“En waar houdt dit op?” uit Roos zijn zorgen over de
toekomst. “Moet alle koek en fastfood straks ook in
een grijze verpakking met vreselijke plaatjes op de
voorkant? Dat spul is ook ontzettend ongezond. Straks
krijgen we dan ook nog een suikertaks, een vettaks,
co2 heffingen voor autorijders… Op een gegeven
moment wordt het leven onbetaalbaar en heeft het
niets meer met ‘het vrije westen’ te maken. In zo’n
staat wil ik niet leven.” Dat schrikbeeld heeft Van
Schayck niet. “Die ideeën zou ik nog niet zo gek
vinden. In combinatie met voorlichting en gratis hulp
bij stoppen met roken, zijn dat niet de kenmerken
van een autoritaire staat. Als je striphelden en vrolijke
kleuren koppelt aan zeer ongezonde producten, dan
ben je pas echt verkeerd bezig. Mensen moeten weloverwogen keuzes maken, maar dan moeten ze eerst
beschikken over de juiste informatie. Ik heb er niet
zoveel moeite mee dat mensen in bezit van alle kennis
alsnog een doelbewuste keuze voor een ongezond
product maken. Maar dan is het juist eerlijk dat daar
ook extra kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld in
de vorm van een hogere zorgpremie of suikerheffing.”
Roos lijkt door een dergelijk argument allerminst
overtuigd. “Dan mag je straks ook niet meer sporten of
bungeejumpen. De blessures die je daarmee oploopt
zijn ook enorm schadelijk, duur en bovendien kiezen
die mensen eveneens doelbewust voor dat risico.” Van
Schayck ontkent dat het daarbij om een vergelijkbaar
geval gaat. “Bij sporten kies je er niet bewust voor om
die schade op te lopen. Een blessure is een naar
bijgevolg dat eventueel de kop opsteekt. Bij roken
weet je van tevoren dat de kans dat je een dodelijke
ziekte oploopt, heel hoog is.”
—6—

‘De overheid
moet zich niet
bemoeien met de
levenskeuzes van
volwassen burgers.’

Roos

Beide heren vliegen de discussie duidelijk vanuit een
andere ideologische hoek aan, en komen daardoor
tot totaal verschillende standpunten. Roos vindt vooral
dat de overheid veel te veel macht opeist. “Dat komt
onder andere door de ChristenUnie, die de burger
van de wieg tot aan het graf wil begeleiden. Ik vind
religie mooi voor iedereen die een geloof heeft, maar
ik moet daar geen last van hebben. De overheid moet
niet voor mij of enig andere volwassene bepalen hoe
ik mijn leven moet inrichten.” Van Schayck ziet in het
preventieakkoord juist de mogelijkheid om mensen
die keuzevrijheid daadwerkelijk te bieden. Hij heeft
daarbij ook een boodschap voor mensen die de afspraken in het akkoord niet ver genoeg vinden gaan.
“Ik ben het met Roos eens dat je de keuzes nooit bij
mensen zelf weg moet halen. Maar zoals gezegd:
verslavingen nemen je die vrije keuzes juist af. Daarom
is het zo belangrijk dat we de doelen van het akkoord
snel gaan halen. Het is heel mooi dat alle betrokken
partijen die ambitie nu hebben uitgesproken. Wanneer
dat niet voldoende blijkt, komen we later met meer
en effectievere maatregelen.”
Redacteurs: Antrude Oudman & Tim Kuijsten

Rotterdam vindt het menens
Het terugdringen van alcoholen drugsgebruik onder jongeren
Toen de gemeente Rotterdam
een toename van problematisch
alcohol- en drugsgebruik onder
jongeren signaleerde, startte zij
in 2015 een vierjarig programma
onder jongeren tot 23 jaar.
Er werd een arsenaal aan toepassingen uitgedacht. Vanaf 2010 hadden 35 scholen een
preventieprogramma voor alcohol, roken en
blowen. In 2018 werd er op 41 basisscholen
(van de ruim tweehonderd) aandacht gegeven aan roken en alcohol met de nadruk op
weerbaarheid tegen groepsdruk. Interessant
is dat HALT een directe rol kreeg. De instantie
voor jeugdcriminaliteit meldde jongeren met
zorgelijk alcohol- en/of drugsgebruik, die dan
op gesprek gingen bij de jeugdafdeling van
verslavingszorg Youz. Met de ‘Denk na joh!’
app konden jongeren testen of hun alcoholen drugsgebruik problematisch was. Voor het
praktijkonderwijs was er ook een programma.
Zo’n 1400 professionals werden getraind om
problemen vroeg te signaleren. Om de normen te veranderen van ouders kwam Youz
met oudertrainingen waar zo’n 1100 ouders
op afkwamen. De gemeente lanceerde ook
een site voor ‘ouders en social media’, voor
beide ouders en jongeren.

drinken, maar de 16% die regelmatig blowen
goedkeurde bleef daar stug aan vasthouden.

En nu?
De Rotterdamse inventiviteit blijkt nog niet uitgeput. In het magazine ‘Blijf helder’ vermeldde de gemeente nieuwe pilots. Per 1 maart
2017 geldt er een blowverbod op straat en de
handhaving bij coffeeshops is aangescherpt.
Een interessant initiatief is de ‘pillentestservice’,
waar Rotterdammers de kwaliteit van drugs
wekelijks kunnen laten testen: de helft van
de aangeleverde samples had een te hoge
dosering. De focus verschuift naar opleidingen met de kersverse hbo-opleiding Social
Works waarin onder meer verslavingszorg
wordt benadrukt en een minor over verslaving.
Ook wordt drugs- en alcoholgebruik onder
studenten onderzocht. Er komt ook aandacht
voor gameverslaving. Met andere woorden:
Rotterdam toont dat er – met een uitgebreide
aanpak – verandering te bewerkstelligen is!
Antrude Oudman

De resultaten
In 2018 werd de balans opgemaakt. De gemeente kwam met positieve resultaten: de
Rotterdamse cijfers lagen onder de landelijke
cijfers. Er waren flinke schommelingen in de
naleving van NIX18 en doorschenken in horeca, maar over het algemeen was de naleving
verbeterd. De normen van Rotterdammers
verbeteren bleek een taaie: weliswaar vond nu
83% van de Rotterdammers in plaats van 75%
dat achttienminners geen alcohol mochten

Bron: Magazine ‘Blijf helder: Resultaten programma Drugs en
Alcohol II’, gemeente Rotterdam, december 2018. www.rotterdammagazines.nl/blijfhelder/wat-wilden-we-bereiken/
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Wat zijn veel voorkomende onderliggende
problemen bij een verslaving?

Wat is uw visie op het gebruik van alcohol,
drugs en andere verslavende middelen?

“Verslaving onder jongeren heeft vaak te maken met
drugs, alcohol of gamen. Buiten het feit dat verslaving
gewoon een ziekte is, zien wij bij bijna alle verslaafden
trauma’s, een pestverleden, depressies en/of angsten.”

“Het liefste zou ik willen dat de middelen er helemaal
niet waren. Helaas is dat natuurlijk een illusie. Wel is
het in onze samenleving zo dat alcohol en ook drugs
maatschappelijk geaccepteerd worden en gebruik
door veel mensen “normaal” wordt gevonden.”

“Ondanks dat elke jongere zelf middelen neemt of gedrag toepast, hebben ze op dat moment geen keuze.
Ze zitten compleet vast en zijn slaaf van het middel en
gedrag. Verslaving is een ziekte waarvoor een deel van
de mensen genetisch vatbaar is. Een andere deel ziet
het gebruik en gedrag als oplossing om bovenstaande
omstandigheden te vergeten en niet te voelen.”

Wat drijft u om jongeren te helpen van hun
verslaving af te komen?

‘Als je ze kunt laten zien dat
er een uitweg is, is breken
met het verleden mogelijk’
Interview met Jan Willem Poot
Wat zijn de drijfveren van mensen die in de verslavingszorg werken? En hoe denken zij
over verslaving, alcohol en drugs? PerspeX sprak met Jan Willem Poot. Hij is oprichter van
Yes We Can Clinics, de grootste jeugdkliniek in Nederland waar jongeren met een verslaving terecht kunnen. Jan Willem zat ooit in hetzelfde schuitje als hen. Zijn eigen weg uit
het dal was voor hem de inspiratie om zelf andere verslaafde jongeren te gaan helpen.
Kunt u kort iets vertellen over uzelf en uw rol
binnen Yes We Can Clinics?
“Van mijn 12e tot mijn 27e heb ik een leven geleid met
veel problemen en verslavingen. Vanaf mijn 18e wilde
ik heel graag stoppen en begon mijn zoektocht naar
de juiste hulp. Het heeft negen jaar geduurd voordat
ik uiteindelijk bij de juiste kliniek terecht ben gekomen,
waar ik de warmte en liefde heb gevoeld die ik op dat
moment nodig had. In die negen jaar heb ik de meest
verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Onveiligheid, gebruik binnen klinieken, agressie en seksuele
intimidatie; het waren dagelijkse voorvallen. Gelukkig
vond ik uiteindelijk een kliniek waar het écht klopte.”
—8—

“Ik dacht: door wat ik zelf al die jaren heb ondervonden, zou ik in de toekomst juist anderen kunnen
helpen in plaats van mezelf verder de vernieling in te
sturen. Dat is inmiddels vijftien jaar geleden. Daarna
heeft mijn leven een prachtige wending gekregen. In
2010 ben ik met al mijn ervaringen en een team van
zorgprofessionals van start gegaan met Yes We Can
Clinics. Yes We Can Clinics is nu de grootste jeugdkliniek voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar met
psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Het mooie team bestaat uit 250 medewerkers die 24/7 onvoorwaardelijk voor alle 130 jongeren
klaarstaan.”

“Totdat ik zelf eindelijk de juiste kliniek vond, heb ik vier
opnames gehad en ben ik bij misschien wel twintig
verschillende psychologen en andere therapeuten in
behandeling geweest. Stuk voor stuk waren het mensen die een heel groot hart hebben en allemaal het
doel hadden mij te helpen. Maar ze bereikten me niet.
Hun boodschap kwam onvoldoende binnen. Ik voelde
me onveilig en kreeg niet waar ik naar hunkerde: warmte, begrip en confrontatie. In die jaren heb ik eindeloos
gehoopt dat de juiste hulp er zou komen. Het mooiste
geschenk kreeg ik in 2004: de behandeling sloeg aan!
Door het juiste personeel, de juiste sfeer en de juiste
woorden ging ik inzien dat het ook anders kon.”
“Ik realiseerde me dat zoveel jongeren geholpen zouden zijn met een soortgelijke behandeling als ik zelf
had gehad. Ik besefte dat het eigenlijk nog mooier zou
zijn om op die manier jongeren te helpen. Een nieuwe
kliniek voor al die jongeren die waren vastgelopen,
zou echt verschil kunnen maken. Maar hoe pak je dat
aan? Met een aantal bevriende psychologen ging ik
hierover nadenken. Het geven van warmte en veiligheid moest hoe dan ook een prioriteit worden. Ook
zouden we heel veel geduld moeten hebben met de
jongeren. Als je ze kunt laten zien dat er een uitweg
is en welke gevolgen de verslaving of hun probleem
heeft, is breken met het slechte verleden mogelijk.”
“Dit drijft mij om iedere dag, 24/7 voor Yes We Can
Clinics en de jongeren klaar te staan. Zolang ik elke
dag blij weggeef wat ik heb gekregen, help ik niet
alleen duizenden jongeren en hun families, maar ook
mijzelf… Hoe mooi is dat?”

“Ik zou veel liever zien dat de jongeren het gebruik van
alcohol en drugs niet meer stoer vinden. Zoals bijvoorbeeld door de campagne “Youth of Iceland”. Dit is
een model dat is ingezet en een preventieve oplossing
biedt in IJsland. De basis van het IJslandse beleid gaat
niet over verbieden en straffen, maar over het bieden
van alternatieven.”
“Als (soft)drugs in Nederland onverhoopt gelegaliseerd
zouden worden, is het belangrijk dat er veel meer
voorlichting gegeven gaat worden. Op het vlak van
voorlichting schieten wij op dit moment in Nederland
nog echt te kort. Jongeren zijn zich niet voldoende bewust van de risico’s die drugs met zich meebrengen.”

Wat voor advies zou u bestuurders willen geven
als het gaat om beleid rondom alcohol, drugs
en verslaving?
“Ik maak me er zorgen om dat er in de landelijke politiek en door zorgverzekeraars vaak voor wordt gepleit
om minder mensen in een kliniek te behandelen.
Voor de jongeren die wij behandelen is een ambulant
traject geen mogelijkheid meer, zij hebben echt een
klinische behandeling nodig. Het zou goed zijn als ook
staatssecretaris Blokhuis dat meer erkent.”
“Geef voorlichting, maak de problematiek bespreekbaar en met elkaar moeten we ons er echt voor
inzetten dat het niet door iedereen “normaal” wordt
gevonden om alcohol te drinken, drugs te gebruiken
en excessief te gamen. Het zou minstens zo normaal
moeten zijn - en dat is ook veel gezonder – als je dat
niet doet.”

Wat zou u een jongere die dit leest en mogelijk
zelf verslaafd is willen meegeven?
“Er is zoveel moois in een wereld zonder middelen en
die pijn die je nu ervaart waardoor je jezelf elke dag
verdooft. Zoek hulp en pak je herstel. Er is hoop en er
is een oplossing. Dit is niet makkelijk, maar het is het
wel waard. Niet het vallen is falen, maar het weigeren
om op te staan.” Erwin de Pagter
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Hoe kijkt u persoonlijk, niet als GroenLinkskamerlid maar als moeder, tegen drugs aan?
“Nou ik ben helemaal geen voorstander van drugs, dat
vind ik ook eigenlijk het verkeerde debat om te bespreken. De grote vraag is: hoe ga je met drugs om?
Ik heb bijvoorbeeld tegen mijn oudste dochter altijd
gezegd: je mag niet roken en niet drinken tot je achttien bent. Maar ik geloof niet dat zij nooit zal roken en
drinken. En ik geloof ook niet dat door een verbod op
drugs, niemand het meer zal gebruiken.”

Het recente preventieakkoord moet roken
en drinken juist ontmoedigen. Daarop had
GroenLinks de kritiek dat het nog wel wat
steviger had gemogen.

GroenLinks

“Maar we zijn niet voor een verbod. Daarin zijn we juist
heel consequent. Er moet, net als bij cannabis, voorlichting gegeven worden over de gevolgen. En wat betreft het preventieakkoord: daar vonden we het vooral
raar dat de industrie aan tafel zat om mee te praten.

Kathalijne Buitenweg: ‘Ik geloof
in reguleren en ontmoedigen’
GroenLinks-kamerlid ziet legalisering softdrugs als beste oplossing

Daar waar de ChristenUnie voor een verbod op drugs staat,
bepleiten andere, met name progressieve partijen in de
Tweede Kamer het legaliseren en reguleren van softdrugs
als cannabis en XTC. Dat beleid moet er volgens GroenLinks toe leiden dat het drugsgebruik in Nederland wordt
ingeperkt. Wij spraken Kathalijne Buitenweg, Tweede
Kamerlid en woordvoerster van de partij op dit onderwerp,
om de verschillende visies te bespreken.
— 10 —

Door het RIVM is onderzoek gedaan naar de gevolgen
van tabak, alcohol en wiet. Tabak en alcohol blijken
echt een stuk beroerder te zijn dan wiet. Dus ik vind
de manier waarop we nu met softdrugs omgaan vrij
hypocriet. Ik wil het reguleren om het én uit handen
van de misdaad te houden, én jongeren voor te
lichten over de gevaren.”

Nu is bekend dat een groot deel van de hier
geproduceerde drugs naar het buitenland gaat.
Is het dan niet de vraag of legalisering die
branche echt kleiner maakt?
“Ik vind ook niet dat we dat van vandaag op morgen
moeten legaliseren. Ik heb het debat aangezwengeld,
omdat ik het raar vind dat de tegenstanders in deze
discussie zich nooit hoeven te verantwoorden. Ik denk
dat er niemand nu bij de ChristenUnie de deur platloopt om te vragen: ‘waarom wilt u die drugs blijven
verbieden?’
De situatie is nu dat de industrie in handen is van de
georganiseerde misdaad. Acht op de negen criminele
netwerken worden niet ontdekt. Ik denk niet dat dat
een houdbare situatie is. En ik denk dat we moeten
gaan praten om de internationale drugsverdragen aan
te passen, zodat we met andere landen gaan kijken
hoe we het anders kunnen aanpakken.

Toch klinkt het een beetje contra-intuïtief.
Bij de meeste verboden is het zo, dat wanneer
iets verboden is mensen dat verbod ook
gehoorzamen. Zou een hardere aanpak van

drugsgebruik echt niet beter werken?
“De gevangenissen hier zitten al vol met de verslaafden en de loopjongens van de georganiseerde misdaad. Als je gepakt wordt met XTC krijg je gewoon
een strafblad.
Ik denk dat wanneer je meer investeert in het politieapparaat, je niet het idee moet hebben dat je alle
drugs uitbant. Er is al enorm veel politie aanwezig
bij bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event. Maar
mensen hebben altijd wel genotsmiddelen die ze zullen nemen. Je kunt niet alles uitbannen en iedereen
onder controle houden. Daarom geloof ik veel meer
in regulering en ontmoediging.”

Als je nog meer middelen legaliseert, faciliteer
je dan als overheid niet de verslaving die
mensen soms ontwikkelen?
“Dat is zeker een punt van aandacht. Ik zou het natuurlijk ook verschrikkelijk vinden als een legalisering ertoe
leidt dat meer mensen drugs gaan gebruiken. Maar
daarvoor heb ik nog geen echt bewijs gezien. Ik weet

‘Ik vind de manier waarop
we nu met softdrugs
omgaan vrij hypocriet’
ook dat je van één XTC-pilletje in een enkel geval kan
overlijden; ik zal niet zeggen dat er geen risico is. Maar
de gezondheidsschade bij zowel cannabis als XTC is
aanzienlijk lager dan bij alcohol en tabak.

Op gebied van softdrugs is GroenLinks dus
voorstander van regulering en voorlichting.
Waarom trekken jullie dit beleid niet door bij
harddrugs?
“Je moet je als overheid steeds twee dingen afvragen
rond het drugsbeleid: wat doet het met de veiligheid,
en wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid.
Harddrugs, zoals heroïne, hebben een te groot negatief gevolg voor de volksgezondheid. Als mensen dat
gebruiken en gepakt worden moeten we overigens
niet inzetten op een gevangenisstraf, maar wel op verplichte behandeling om ervan af te komen. Dat is ook
een forse ingreep in de vrijheid van mensen, maar kan
gerechtvaardigd zijn.
Boven alles willen we dat er veel betere voorlichting
gegeven wordt. Over cannabis, maar ook over
bijvoorbeeld een wijntje.” Tim Kuijsten en Jos Lagerburg
Maart 2019
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Commentaar vanuit de redactie

(Staats)wiet vernielt
de maatschappij
Juridische en morele obstakels om drugs
te gebruiken of te verkopen, bestaan er in
Nederland steeds minder en minder. Er zijn
steeds meer momenten waarop het voor
steeds meer Nederlanders heel normaal is om
drugs te gebruiken. Drugs is in zo grote mate
genormaliseerd en heeft zo’n grote markt, dat
meer blauw in de coffeeshop hier niet tegen
opgewassen is.
Tegen roken en alcohol doen overheden en
andere maatschappelijke stakeholders zo’n
beetje alles wat in hun vermogen ligt. Voorlichting over de schadelijkheid van drugs is er
echter veel minder dan over andere genotsmiddelen. Zelfs de overheid doet hier vrij weinig aan. Erger nog, de huidige regering gaat
voor staatswiet. En dat is een slecht idee.

1

Ten eerste: criminelen gaan niet stoppen
met productie en handel van wiet omdat
er een nieuwe aanbieder komt. Alleen als het
aanbod de vraag verre zou overstijgen, zou
het minder aantrekkelijk worden om ‘in de
drugs te gaan’. Dan zou de overheid ons moeten overspoelen met bergen aan staatswiet.
Dat kan niet de bedoeling niet zijn.
En zelfs al zou dat gebeuren, dan is het nog
zo dat meer dan driekwart van alle illegale
Nederlandse wiet naar het buitenland wordt
geëxporteerd. Wat partijen als D66 roepen over
‘handel wegnemen voor criminele drugshandelaars’ is dus klinkklare onzin. Wat er gebeurt,
is dat het binnenlandse aanbod ietsje groter
wordt. Daardoor daalt de prijs een klein beetje. Dat zorgt dan weer voor meer toegang tot
drugs. Kortom: er ontstaat een grotere afname
en dus een grotere markt. En mocht er echt
een overschot ontstaan (daar is in de huidige
situatie een zicht op), dan nog zal de prijsdaling
worden gedempt door een hogere export.
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2

In de tweede plaats worden de drempels
voor kwetsbare groepen op deze manier
verlaagd. Juist voor jongeren en mensen aan
de onderkant van de samenleving, die meestal
minder geld hebben, worden drugs bereikbaarder. Voor grote groepen (waarvan jongeren misschien wel de belangrijkste zijn) wordt
zo de kans op destructieve levenspatronen
groter.

3

In de derde plaats is staatswiet een minder krachtig product. Het verslavende
ingrediënt (THC) van wiet, wordt in staatswiet
gereguleerd.
Uiteraard is dat bij de illegale variant niet het
geval. En om die reden zal illegale wiet altijd
gewilder zijn. Daarom is staatswiet een slecht
idee.
Is er een simpele en allesomvattende oplossing? Nee. Is de enige manier om aan dit probleem te werken, meer ruimte en geld voor
de politie? Ook dat niet. Een hardere en intensievere aanpak van de drugsindustrie is goed,
maar dat is niet het enige. De overheid moet
ook inzetten op het veranderen van de maatschappelijke mindset ten aanzien van drugs.
Dat begint bij nieuwe generaties. Jongeren
moeten veel meer dan nu, voorlichting krijgen
over de schadelijke gevolgen van drugs. En
de overheid moet stoppen om het verkeerde
signaal af te geven. Auteur: Lars Jacobusse

‘Pornoverslaving
is geen seksueel
probleem’
Jantine Stam over worstelingen en taboes
Pornoverslaving is iets wat veel voorkomt
onder christelijke jongeren. Uit onderzoek
blijkt dat 75% van de mannen in Nederland
de afgelopen maand porno heeft gekeken
en een derde van de vrouwen. Jantine Stam
biedt via de praktijk Dichterbij Herstel hulp
aan jonge mensen die vast zitten in een
seks- of pornoverslaving. Volgens Jantine
is het belangrijk om een pornoverslaving te
zien als een signaal van iets anders. “Het is
belangrijk om breder te kijken. Ik zie vrijwel
nooit mensen vrijkomen van porno door
harder te proberen het niet te kijken.”
Waarom is het werk wat jullie binnen Dichterbij
Herstel doen belangrijk?
Op het internet is weinig goede informatie te vinden
over hoe een pornoverslaving werkt. Het algemene
idee is dat als je een pornoverslaving hebt, dat je een
seksueel probleem hebt. Onze ervaring is dat dat niet

klopt. Het is eigenlijk altijd een emotioneel of relationeel probleem. Ons doel is om de drempel te verlagen om hierover te praten. Het geeft perspectief als je
een pornoverslaving niet zozeer als een seksprobleem
ziet, maar als je het ziet als jouw manier van omgaan
met de dingen waar je tegenaan loopt in het leven.

Je zegt dat een pornoverslaving een emotioneel
en relationeel probleem kan zijn. Wat bedoel je
daar precies mee?
Het is vaak een emotioneel probleem, omdat de
meeste mensen porno gaan kijken op het moment
dat ze niet zo lekker in hun vel zitten. Je gebruikt het
dus om je even beter te voelen. Om dat te illustreren
bedacht mijn collega Wilbert Weerd de ‘pornocetamol’. Porno werkt net als een paracetamol, want er
komen stofjes vrij die je even fijn laten voelen en die je
emotionele pijn verdoven. Het nadeel is dat het maar
voor even is en dat mensen zich daarna nog leger
Maart 2019
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voelen dan daarvoor
en vaak ook nog
beschaamd. Mensen
gaan namelijk voorbij aan het probleem
waar het echt om
gaat. Mensen vertellen me dat die gevoelens als ze porno gaan kijken, vaak
gaan over verdriet en eenzaamheid. Het kan bijvoorbeeld dat je veel vrienden en familie hebt, maar dat je
het moeilijk vindt om echt jezelf te zijn en daardoor
wat afstand ervaart. Ik zie dan dat mensen gewend zijn
geraakt om de kwetsbare gedeeltes weg te stoppen en
iemand te zijn waarvan anderen verwachten dat je zo
bent. Daarin ervaren mensen een stukje eenzaamheid.
Dat maakt het een relationeel probleem.
Of een ander voorbeeld: Soms kan de vraag omhoogkomen waarvoor je eigenlijk leeft en ervaar je vooral
dat je aan het overleven bent. Dat geeft gevoelens van
doelloosheid, zinloosheid, gemis van levenslust. Het
kan je moe maken. Wanneer je dat niet kunt delen zal
je merken dat je gevoelsleven vervlakt. Als je dan even
kunt vluchten in een andere, opwindende wereld, kan
dat aantrekkelijk zijn. Je aan anderen leren verbinden
mét je problemen, is vaak de weg naar herstel.

‘Geen porno
kijken maakt
je niet rein,’

Hoe staan verslaafde christelijke jongeren die je
tegenkomt in hun relatie met God?
Ontevredenheid over de relatie met God is niet zelden
aanleiding tot het vragen van hulp. Jongeren voelen
zich telkens weer opnieuw falen ten opzichte van
God en daar komen ze niet uit. Dat is typisch voor de
verslavingscirkel: je hebt het gedrag gedaan, daarna
heb je een heel erg schuldgevoel en beloof je dat je
het nooit meer zult doen. Vervolgens gebeurt het toch
weer, doordat bepaalde gedachten of verleidingen
weer niet kunt weerstaan. Wat jongeren dan ook vaak
ervaren is een lat bij God. Ze hebben het idee dat hun
geloof in God moet voldoen aan een bepaald beeld
en voelen zich niet goed genoeg, maar onderdrukken
dat vervolgens door harder hun best te doen.

Is het logisch dat de pornoverslaving op die
manier je relatie met God in de weg staat?
Ik snap het heel goed als dat gebeurt, maar ik denk
dat bij de Heere God juist een plek is waar je echt
jezelf mag zijn. Je wanhoop, je verlangen en je gemis
krijgen allemaal een plek bij hem. Tegelijkertijd: seksualiteit zoals het bezongen wordt in de bijbel staat
altijd in de context van een intieme relatie waarbij je
jezelf geeft en onthult, niet individueel en geïsoleerd
zoals bij pornogebruik. Het is dus heel belangrijk om
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pornogebruik serieus te nemen, maar dan echt als een
signaal. Geen porno kijken maakt je niet rein, want
echte vrijheid is niet iets niet doen. Vrijheid is weten
waar je voor staat. Als dat niet lukt, is het zaak om dat
te bekennen. De waarheid maakt je vrij.

Heb je concrete tips voor mannen en vrouwen
die vastzitten in een pornoverslaving en daaruit
willen komen?
Als je merkt dat het een onbeheersbaar probleem is
geworden, zou ik je aanmoedigen om het met iemand
te delen die je vertrouwt. Ga ook uitzoeken wat de
momenten zijn dat je porno gaat kijken en wat je in de
verslaving zoekt en wat je er mogelijk mee probeert te
verdoven.
Het is belangrijk om breder te kijken. Ik zie vrijwel
nooit mensen vrijkomen van porno door harder te
proberen het niet te kijken. Mensen die in de verslavingscirkel zitten, weten vaak niet hoe je op een gezonde manier met je emoties moet omgaan. Bepaalde
dingen vinden ze ingewikkeld en porno kijken is de
manier om met die dingen om te gaan. Het is dus belangrijk om op zoek te gaan naar de aanleidingen van
die emoties en de overtuigingen die eronder liggen.
Van daaruit kan je gaan herinterpreteren en dingen
gaan veranderen. Sommigen denken bijvoorbeeld:
Ik sta er uiteindelijk alleen voor. Of: Als je weet wie ik
daadwerkelijk ben, zal je mij afwijzen. Auteur: Martijn Tel

Dichterbij Herstel
Jantine Stam is psychosociaal- en relatietherapeut bij Dichterbij Herstel. Haar focus
ligt op hulp op het gebied van porno- en
seksverslaving, doormiddel van individuele
therapie, gespreksgroepen, workshops en
lezingen. Met haar pas ontwikkelde platform Doorbroken Schaamte biedt ze een
plek voor jonge vrouwen die worstelen met
porno en zelfbevrediging of andere seksuele
thema’s om hulp daarvoor te vinden.
Meer informatie vind je op www.dichterbijherstel.nl en www.doorbrokenschaamte.nl.

Ook onderwijs is
een Europees thema
[Door Werkgroep Visie EU]

Nog voordat de stemmen voor de provinciale verkiezingen goed en wel geteld zijn, zal de
volgende stembusgang zich alweer aandienen. In mei mogen we namelijk stemmen voor
het Europees Parlement. Met het oog op die verkiezingen presenteerde de ChristenUnie
recent haar concept verkiezingsprogramma ‘Naar de kern’. In dit programma ontbrak een
hoofdstuk over onderwijs en onderzoek. Een gemiste kans, vonden we bij PerspectieF.
Zeker omdat andere beleidsterreinen wel een specifiek hoofdstuk toebedeeld hadden
gekregen. En dus klom de werkgroep voor Visie op de EU in de pen om middels een
motie ook onderwijs en onderzoek onder de aandacht te brengen.
Waarom vinden wij dit belangrijk? Allereerst is onderwijs natuurlijk een thema dat bij uitstek voor jongeren
belangrijk is. Daarnaast is Europees beleid op gebied
van onderwijs en onderzoek van grote invloed op de
financiering en uitvoering van de schoolcarrière van
jongeren. Hoewel het Europese onderwijsbeleid
relatief terughoudend is, en veel wordt overgelaten
aan de nationale regeringen van lidstaten, investeert
de EU behoorlijk veel geld in onderwijs en onderzoek.
Een aantal voorbeelden:
Wellicht ben of ken jij iemand die middels het programma Erasmus+ een semester in het buitenland
heeft gestudeerd. Het doel van dit programma is om
uitwisseling onder leerlingen en docenten te bevorderen. Het budget voor Erasmus+ is in de huidige

begrotingsperiode van 7 jaar bijna 15 miljard euro. De
Europese Commissie heeft voorgesteld dit bedrag in
de volgende begrotingsperiode, vanaf 2021, te verdubbelen naar 30 miljard euro. Het overgrote deel van dit
bedrag is bestemd voor onderwijs.
Een ander Europees initiatief op het gebied van onderwijs is het zogenaamde Solidariteitskorps, dat jongeren
financieel stimuleert om vrijwilligerswerk te gaan doen
over de grens. Hoewel het huidige budget voor dit
corps 375 miljoen euro is, wil de Commissie ook dit
gaan verhogen, tot bijna 1,3 miljard.
Op het gebied van onderzoek was er de afgelopen jaren het programma Horizon 2020, dat op grote schaal
onderzoeken financiert en beurzen voor wetenschapMaart 2019
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Europese aandacht voor onderwijs, onderzoek en innovatie is belangrijk. Over de invulling hiervan moet goed
worden nagedacht, niet in de laatste plaats omdat er
forse bedragen in worden geïnvesteerd. Dit beleidsterrein lijkt wellicht niet zo urgent als de aanpak van migratie of de klimaatcrisis, toch verlangen we als jongeren
een visie van de ChristenUnie op dit onderwerp.
In de motie hebben wij het bestuur van de ChristenUnie er dan ook toe opgeroepen om in het Europees
verkiezingsprogramma een hoofdstuk over onderwijs
op te nemen. Dit hoofdstuk dient een heldere formulering van de doelen en taken van onderwijsbeleid

op Europees niveau te bevatten alsook de praktische
invulling hiervan met betrekking tot bovenstaande
onderwerpen.
We pleiten voor goede internationale betrekkingen
tussen Europese onderwijsinstellingen, ter bevordering
van kennisuitwisseling en de mobiliteit van jongeren in
de Europese onderwijsruimte. Ook het investeren in
wetenschappelijke ontwikkeling is wat ons betreft geen
verkeerde zaak. We moeten er echter wel voor waken
dat dit soort programma’s niet ongewilde Europeanisering in de hand helpen. Uiteindelijk is en blijft het
onderwijs een competentie van nationale lidstaten.
Het bestuur van de ChristenUnie gaf de motie een
positief advies. Met name op het gebied van universitair onderwijs, dat bij uitstek een grensoverschrijdende
zaak is, achtte zij deze motie een waardevolle aanvulling. Ook benadrukte het bestuur, in lijn met onze
motie, dat onderwijs in het algemeen als nationale
competentie wordt gezien. De motie werd op het
partijcongres van 9 februari dan ook aangenomen.
We zijn blij met de erkenning dat onderwijs ook in
de Europese campagne op de kaart staat!
Auteur: Erwin de Pagter

(Rutte & Merkel) Bron: Minister-president [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

pers bekostigt. Doel van dit programma is om de
Europese wetenschap naar het topniveau te brengen.
Daarnaast moeten ontwikkelingen in het kader van dit
programma er ook voor zorgen dat de EU op industrieel gebied een leidende positie krijgt. Tenslotte wordt
een aanzienlijk deel van het budget besteed aan het
aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheidszorg en voedselzekerheid.
Dit alles gaat niet om een paar centen. Het huidige
budget voor Horizon 2020 is 70 miljard euro. De beoogde opvolger van het programma, Horizon Europe,
moet zelfs over 100 miljard euro gaan beschikken.

Opinie PerspeX Wouter Jan de Graaf
Een PerspectieF-geluid vanuit de achterban
Een Federale Europese Unie, dat is wat we nodig hebben om onze soevereiniteit
te behouden. Soevereiniteit opgeven om soevereiniteit te behouden? Inderdaad!
Kunnen we überhaupt wel volledig soeverein zijn? Een land als Nederland dat bij uitstek
vervlochten is met de wereldeconomie. Gaat het goed met de wereldeconomie, dan gaat
het goed met ons. Is er een recessie dan hebben wij daar als één van de eersten last van.

Wereldeconomie
Die wereldeconomie wordt voor een groot deel
beïnvloed door de besluiten van andere landen.
Trump sanctioneert (Europese) bedrijven in Amerika
die handel met Iran willen bedrijven. Europa doet
haar best om de effecten daarvan te reduceren,
maar vooralsnog maakt ze weinig kans.
Ondertussen speelt het hele sanctieverhaal tussen
het Westen en de Russen. De Nederlandse agrarische
sector heeft daar flinke klappen te verwerken gekregen.
Daarnaast is Rusland bezig met de Nord Stream 2 aan
te leggen (een tweede oliepijpleiding van Rusland via
de Oostzee naar Duitsland). De Russen zeggen dat het
een puur economisch project is, maar je kunt er niet
— 16 —

omheen dat het in de toekomst gemakkelijk als politiek
dwangmiddel gebruikt kan worden.
China’s economie staat op het punt ’s werelds nummer
één te worden. Met het aanleggen van het infrastructurele project ‘de nieuwe Zijderoute’, die van China naar
Rotterdam gaat, probeert China de wereldeconomie
naar haar hand te zetten. Dat gaat niet altijd even vriendelijk: China heeft al eerder strategische infrastructuur
geconfisqueerd als landen hun leningen niet konden
aflossen. Deze agressieve politiek is al toegepast met
een belangrijke haven in Sri Lanka en inmiddels heeft
China ook al de controle over Piraeus, een haven in
Griekenland. Dat terwijl China pas net op dreef begint
te raken met de ontwikkeling van de nieuwe Zijderoute.
Maart 2019
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Wereldorde

Conclusie

Nu zijn dit slechts een aantal voorbeelden, maar ze
zijn tekenend voor wat ons te wachten staat. Rusland
is duidelijk in haar ambities: zij wil als grootmacht erkend worden en doet haar uiterste best om die status
te bereiken. Goedschiks of kwaadschiks. Dat gaat door
tot in de Europese achtertuin: de ‘soft power’ van het
Kremlin kan op veel waardering rekenen van Italiaanse
en Hongaarse populisten.
China is wat subtieler in haar bewoordingen, maar daden spreken hier luider dan woorden. Kijk ook onder
andere naar hoe zij zich opstelt in de Zuid-Chinese
Zee. Zonder enige respect voor het internationale
recht claimt zij die gewoon voor zichzelf ten koste van
andere landen. China is nu nog niet massaal aanwezig
in Europa, maar zij werkt met het principe ‘langzaam,
maar zeker’. Het kan op termijn ertoe leiden dat we
wel naar ze móeten luisteren.
En dan hebben we nog de VS. Zij lijken zich juist te
onttrekken van het wereldtoneel en zich weer te richten op een isolationistische politiek zoals we die ook
van hen kennen van voor de Tweede Wereldoorlog.
Denk bijvoorbeeld maar aan Obamas “Pivot to Asia”
en een Trump die uit de NAVO dreigt te stappen. Dat
betekent dat als dit allemaal zo door gaat er niemand
is die daadwerkelijk de macht heeft om onze normen
en waarden te beschermen.

Terug naar Nederland. Als klein landje zijn we weerloos tegen dit soort ontwikkelingen en de huidige
Europese Unie is niet in staat om daadkrachtig op te
treden als het gaat om buitenlandpolitiek. Het huidige
buitenlandbeleid (GBVB) van de EU kan momenteel al
met één veto stranden. Dat is niet erg daadkrachtig:
het overleggen van 27 verschillende landen is traag en
ineffectief. Anticiperen op de toekomst zit er met het
huidige systeem niet in. Een Federale Europese Unie,
dat werkt op basis van het democratisch principe van
meerderheid in plaats van unanimiteit, is daarvoor de
oplossing.
Willen wij onze soevereiniteit – en daarmee onze
cultuur, normen en waarden – ook in de toekomst
kunnen handhaven, dan zullen we niet over ons heen
moeten laten lopen. Samen zijn we groter en sterker.
Dan kunnen we dit soort ontwikkelingen wel aan. We
zullen moeten streven naar een Federale Europese
Unie. Nog diepere samenwerking. Soevereiniteit opgeven om soevereiniteit te behouden. Dat is soms moeilijk
en er gaan beslissingen genomen worden die niet prettig zijn. Dit is echter de enige manier om te voorkomen
dat in de toekomst de lidstaten tegen elkaar uitgespeeld
worden door buitenlandse mogendheden zoals Rusland
of China. Auteur: Wouter Jan de Graaf, masterstudent Internationale

Column Leve de revolutie!
Ja, dat is schrikken. Ben je toegewijd lid van een
(jongeren)partij die een antirevolutionaire voorgeschiedenis heeft, kom je deze zin tegen in je
lijfblad. Ik zal het uitleggen.
171 jaar. Zo lang is 25 maart 1848 geleden. Op
deze dag trad het eerste moderne kabinet in
Nederland aan. Het was een tijdelijke regering,
die de grondwet invoerde. Een paar eeuwen
daarvoor was er niet zoiets als Nederland; het
waren allemaal kleine stukjes land die allemaal
weer aan een andere koning, graaf of iets dergelijks toebehoorden. Op een gegeven moment
werden ze een land, door samen tegen een
ander land (Spanje) te vechten. In 1848 werden
ze een staat. Tot zover het geschiedenisboekje.
Nu is het 2018. En misschien is het wel tijd voor
een nieuwe wijziging. In Nederland doen we
sinds 1848 steeds meer dingen landelijk. En dat
werkt niet. Zuid-Limburg heeft een hele andere
context dan de Utrechtse Heuvelrug, die weer
heel anders is dan de Friese meren, die weer
heel anders zijn dan Rotterdam.
Ik zie dat om mij heen terug. Ik woon in Zeeland, een gebied dat niet centraal ligt en waar
niet veel mensen wonen. Maar het is wel vitaal
en groeit licht qua inwonertal. Toch heb ik de
afgelopen jaren complete dorpen zien veranderen. Vroeger waren het levendige gemeenschappen, nu staan winkels en huizen leeg. Mensen
en bedrijven vertrekken want ze zien het niet
meer zitten. De oorzaak is simpel: basisscholen die te klein zijn geworden moeten sluiten,
want de Haagse normen gaan uit van scholen in

Betrekkingen in Moskou

Wouter Jan de Graaf

‘Soevereiniteit
opgeven om
soevereiniteit
te behouden.’

Colofon
Hoofdredacteur
• Tim Kuijsten •

stedelijke gebieden. De leerlingenaantallen daar,
zijn natuurlijk niet te vergelijken met die van een
dorpsschool. Maar de dorpsschool wordt wel
afgerekend op regels die zijn gemaakt voor veel
grotere scholen.
En deze scholen zijn maar één voorbeeld.
Wat te denken van grensregio’s die willen
samenwerken met het buitenland, maar worden
beknot door wetten die niet zijn afgestemd op
grensoverschrijdende samenwerking? Van economische investeringen die alleen maar naar
de Randstad gaan? Van politici die vooral letten
op de plekken waar de meeste kiezers zitten?
Ik kan me daar oprecht boos over maken. Het
is modieus om dat woord te voorzien van de
toevoegingen ‘wit’ en ‘man’. Qua emotionele
toestand, huidskleur en geslacht klopt het in
mijn geval. En dan heb ik ook nog gezegd:
‘leve de revolutie’! Eigenlijk zou hier zo’n emoji
moeten staan van een aapje dat z’n handen
voor het gezicht slaat.
Maar ik blijf niet boos; ik denk in oplossingen.
De oplossing is niet dat we alle bevoegdheden
naar regio’s halen. Ook niet dat we nationale
grenzen gaan negeren. Maar we kunnen wel
wetgeving maken die regio’s ruimte geeft voor
maatwerk. Dat begint niet bij concrete wetten
maar bij een andere mindset. En daar zit de
uitdaging. Oké, het is geen staatsrechtelijke
revolutie. Maar des te meer eentje tussen
de oren van politici. Dus leve deze revolutie!
Auteur: Lars Jacobusse
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‘De liefde van Jezus
is relevant en
moeten we
blijven delen’
Michaël van ‘t Oever
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Een
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crime
Dwight van van
de Vijver over
politiewerk en
vergeving
Het gevecht tegen
mensenhandel
De wetenschap
over misdaden

Voorwoord
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Detentie. In mijn tijd op de middelbare school was
nablijven voor mij een slechte gewoonte. Sommigen van jullie zullen er vast ook bekend mee zijn.
De kans is echter klein dat er onder ons mensen
zijn die echt vast hebben gezeten. Ik denk dat
weinigen van ons te maken hebben gehad met
ons strafrechtsysteem en haar zwaarste middel:
vrijheidsontneming. Terwijl ik honderden keren
dezelfde zin op zat te schrijven in het straflokaal
of kauwgom stond te krabben in de aula kreeg ik
eigenlijk nooit het gevoel dat ik echt vast zat. In Nederland zijn er jongens en meisjes die
in jeugddetentie zitten. Er zijn jonge mannen en jonge vrouwen die vast zitten in echte gevangenissen. Soms kort, maar soms voor lange tijd. Het is belangrijk om recht te doen aan
slachtoffers van misdrijven. De maatschappij verdient het dat een crimineel wordt vervolgd
en berecht. Als christelijke jongerenorganisatie kunnen wij ons echter niet afsluiten voor
daders. De veroordeelde die de gevangenis ingaat blijft een mens en als die mens naar
buiten komt heeft ze soms nog een heel leven voor zich. Het leven van die mens is kostbaar. Dat leven kan gered worden en misschien kan de ex-gedetineerde zich inzetten om
te voorkomen dat jonge mensen de fout ingaan. Als wij criminaliteit met recht en liefde
tegemoet treden kunnen wij levens veranderen.
Uw voorzitter, Siewerd de Jong (voorzitter PerspectieF)

Inhoud
4-6 Interview Dwight van van de Vijver
7-9 Interview Michiel van der Wolf
10-11 Interview Anonieme ex-gedetineerde
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Woord van de redactie
Eén

van mijn favoriete Bijbelverhalen
is een voorval dat vrij bondig
beschreven wordt. Een vrouw die op overspel
is betrapt, wordt voor Jezus neergezet. De
Farizeeën wachten vol spanning af welk
oordeel Jezus zal vellen, maar een lang
zwijgende Jezus spreekt tenslotte het nu als
spreekwoord bekende ‘wie zonder zonde is
werpe de eerste steen’. (Johannes 7:53- 8:11)
Het is duidelijk dat het Jezus gaat om de mens
achter de overtreding, niet om de misstap (en
waar is de medeschuldige?).
In Nederland dalen de criminaliteitscijfers en
het aantal gevangenen al jaren. Vooral onder
jongeren vond een flinke daling plaats. Tussen
2007 en 2014 daalde het aantal aangehouden
verdachten onder twaalf- tot achttienjarigen
per duizend leeftijdsgenoten met maar liefst
64%. Onder volwassenen van 23 jaar en ouder
was dit 32%. Volgens het CBS zaten er in 2005
nog 10.950 jongeren tussen 18 en 25 jaar
(21,6% van het totaal aantal gedetineerden) in

“Hi! Ik ben Aliene,
19 jaar, student
journalistiek en de
nieuwe redacteur
van PerspeX.
Dit jaar was ik
voorzitter van PerspectieF Ede. Hier
leerde ik het lokale politieke spel van
binnenuit begrijpen. Ik vind politiek
onwijs interessant en ik houd van
avontuur en nieuwe mensen ontmoeten. Het liefst lees en schrijf ik de hele
dag. Voor dit nummer interviewde ik
Michiel van der Wolf over de impact
van gevangenisstraffen op jongeren.
Door zulke verhalen te vertellen, hoop
ik (jullie) meer te leren over onze samenleving en over hoe we ons kunnen
inzetten voor verandering. Want uiteindelijk is politiek relevant voor iedereen.”

de gevangenis tegenover 5.990 in 2016 (17,8%
van het totaal).
Natuurlijk zijn deze dalende cijfers positief.
Maar wie alleen naar de cijfers kijkt, vergeet
de mensen erachter. Waarschijnlijk zijn de
meesten van jullie nog nooit met justitie in
aanraking gekomen. Of tenminste: ernstig in
aanraking gekomen. Maar op het moment
zitten duizenden jongeren in de gevangenis.
In deze editie gaan we in op het
PerspectieF-speerpunt ‘Jongeren in de
gevangenis’. We zijn in gesprek gegaan met
een psycholoog en jurist, een ex-gedetineerde, een agent en een programmanager.
Mensen die ervoor
vechten om criminaliteit te bestrijden.
Kortom: we geven
(jeugd)criminaliteit
een gezicht.
Antrude Oudman

Op DINSDAG 5 MAART is voorzitter
Siewerd op Radio 1 bij de BNN/VARA in
debat gegaan over de legalisatie van wiet
en XTC, met Dennis van Driel van
de Jonge Democraten.
Op 16 MEI zagen we penningmeester
Arnoud in een aflevering van het youtube-kanaal KnowShit, waarin hij onder
andere debatteerde over de minimum
stemleeftijd, en het belang van de binding tussen jongeren en de politiek
Op 23 MEI verscheen bestuurslid
Politiek Jeroen in een artikel in het
Reformatorisch Dagblad, waarin hij
onder andere het PerspectieF-geluid
vertolkte over de EU en Forum voor
Democratie
Maart 2019
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Welke factoren spelen een rol bij criminaliteit onder jongeren? En wat is de rol van
de samenleving hierin? Dwight van van
de Vijver was wijkagent van de Utrechtse
wijken Overvecht en Kanaleneiland. Tegenwoordig is hij communicatie-adviseur bij de
Nationale Politie en verschijnt hij regelmatig
in de media. PerspeX sprak met hem aan
zijn keukentafel. Welke problemen en
oplossingen ziet hij? “Je moet hard zijn
als je hard moet zijn, maar je moet ook
het gesprek aan gaan wanneer dat kan.”
Straatcultuur
Hoewel Dwight nu voornamelijk vanuit een kantoor in
Den Haag werkt kwam hij jarenlang als wijkagent dagelijks in aanraking met de straatcultuur van Utrecht.
“Dat is een dominante, masculiene cultuur waar het
recht van de sterkste geldt. Er komen ook heel veel
managementkwaliteiten bij kijken. Nadeel is dat er
leiders en volgers zijn. Door verleiding en bewijsdrang
is er een sterk aanzuigende werking van criminaliteit.”

EO/Willem-Jan de Bruin

Als we alleen maar
vergelding of wraak
willen, waar komt
dan vergeving om
de hoek kijken?’
Agent Dwight van van de Vijver over
jongeren, criminaliteit en de samenleving
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Uit deze beschrijving blijkt al dat crimineel gedrag volgens Dwight vaak niet op zichzelf staat. “Er is altijd iets
aan voorafgegaan. Er is altijd een context, een bepaalde thuissituatie bijvoorbeeld. Maar wanneer iemand
uit de gevangenis komt is er ook nog een context. Het
label ‘ex-crimineel’ klinkt eigenlijk nog steeds als een
crimineel. Mensen die graag goed willen doen komen
zo toch niet aan de bak.”
“Ik ken een meisje die maar ternauwernood een
Verklaring Omtrent het Gedrag kreeg voor een baan
bij de NS omdat ze jaren geleden eens een paar flessen shampoo had gestolen. Ze heeft na haar straf een
opleiding gedaan, hard gewerkt en is een voorbeeld
voor anderen. Toch liep ze bijna alles mis door iets
wat ze toen heeft gedaan. Nu heeft zij een enorme
drive die haar erdoorheen helpt, maar een ander kan
zomaar denken: ‘Nederland moet mij niet.’ Dat is iets
waar we over moeten praten in de samenleving.”
Hoewel Dwight vindt dat mensen niet te snel in de
slachtofferrol moeten schieten, ziet hij soms dat
mensen slachtoffer worden van het systeem. Wat is
volgens hem de oplossing? “Maatwerk. Mensen die in
de uitvoering werken, zien en voelen een hele hoop.
Maar de beleidsmakers kijken alleen maar naar artikelen, criteria en protocollen, terwijl ze de personen
waar het om gaat helemaal niet kennen. We kijken te

veel naar kosten en baten in plaats van naar wat we
echt moeten doen. Je moet juist zorgen dat beleid
ruimte biedt aan lokale afwegingen.”

De verkeerde kant op
Als de term probleemwijk valt reageert Dwight
scherp: “Waarom denken jullie de term probleemwijk te kunnen gebruiken? De Boeing is toch ook
geen probleemvliegtuig, ondanks dat er pas twee zijn
neergestort? Er waren zoveel momenten dat ik me in
Kanaleneiland fijner voelde bij mensen thuis of in het
buurthuis, dan op het bureau. Ik zie hoe mensen met
elkaar omgaan, voor elkaar zorgen en elkaar liefhebben. Als ik een half uurtje op bezoek kwam stond er
een tafel vol met eten klaar.”

‘We kijken te veel
naar kosten en
baten in plaats van
naar wat we echt
moeten doen.’
Van de 17.000 inwoners van Kanaleneiland zijn er 150
jongeren die wel eens met de politie in aanraking komen. Crimineel gedrag heeft niet altijd een eenduidige
verklaring. Vaak spelen bewijsdrang en een gebrek aan
zelfliefde een rol: “De zwaarste groep heeft zijn mind
op money, omdat ze het gevoel hebben enkel op die
manier de erkenning te kunnen krijgen. Die gasten
hebben het idee: ik ga het toch niet redden via de normale weg. Profvoetballer worden zit er niet meer in, er
zijn heel weinig dromen. Zo komen veel jongeren op
de grens van crimineel gedrag. Wij kunnen ze precies
het zetje in de goede richting geven, maar de straatcultuur helpt ze net de verkeerde kant op.”
Ook intelligentie en geluk kunnen van invloed zijn. “Dat
is wel gevaarlijk, want tegen heel veel jongeren wordt
op jonge leeftijd gezegd dat ze niet slim genoeg zijn,
terwijl dat ook vaak maar een verwachtingspatroon van
leerkrachten is. Daarnaast maken sommige jongeren,
ook door hun eigen toedoen, dingen mee waardoor
ze wel in een neerwaartse spiraal terechtkomen en
vast komen te zitten. Dat helpt ook niet altijd mee.”

Maart 2019
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Investeren in mensen
Hoe probeer je als wijkagent dan het zetje in de goede
richting te geven? Het is niet makkelijk om gelijk een
pasklaar antwoord te hebben. “Ik heb ook wel gedacht: hoe ga ik dit doen? Toen ik voor het eerst in
Kanaleneiland kwam ging ik naar het buurthuis. De
grote groep jongeren die daar was liep naar buiten om
me te ontlopen. Toen ik wegfietste werd ik achter mijn
rug uitgescholden. Dan gaat je bloed natuurlijk koken,
maar wat doe je eraan? Daarna ging ik in mijn eentje
op mijn mountainbike de wijk in. Dat laat sowieso zien
dat je niet bang ben. Op die manier kun je makkelijker
met mensen in gesprek komen.”
Uiteindelijk gaat het ook om het opbouwen van een
relatie. “Je moet bereid zijn om te investeren in mensen. Als jongeren ervaren dat je het beste met ze voor
hebt als ze zich goed gedragen, heeft dat ook invloed
op andere jongeren. Ik was altijd heel real met die
gasten. En toen werd mijn contact steeds beter. Als er
dan een opstootje is in de wijk, zorgen die jongens die
jou kennen dat je jouw werk gewoon goed kunt doen,
door anderen tot bedaren te brengen.”

Dwight wil in deze discussie graag meer aandacht
voor vergeving. “In ons strafrecht zitten een aantal elementen: opvoeding, bescherming van de maatschappij en vergelding. Dat laatste element is logisch, maar
onjuist. Als we alleen maar vergelding of wraak willen,
waar komt dan vergeving om de hoek kijken? Het is
niet per se omdat ik gelovig ben, maar het is ook voor
jezelf heel bevrijdend als je kan vergeven. Iemand kan
weer sneller meedoen als je zegt: ik vergeef jou, hier is
mijn hand, doe weer mee. Dat is echt super krachtig!”
Als we Dwight moeten geloven hebben we als samenleving nog wel wat werk te verzetten in onze omgang
met mensen die op het verkeerde pad terechtkomen.
Waar te beginnen? “Je moet hard zijn als je hard moet
zijn, maar je moet ook het gesprek aan gaan wanneer
dat kan. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk
de interactie op te zoeken met dat wat je niet kent,
dat wat niet op jou lijkt. Dat haalt angst weg. Als we
minder angstig zijn kunnen we vrijer en gelukkiger zijn.”

‘Jongeren
opsluiten
werkt
averechts’

Redacteuren: Tim Kuijsten en Erwin de Pagter

Foto’s verbonden aan het tv-programma Geboeid, terug
naar de plantage (1 juli bij de EO op NPO 2).

Het belang van een goede onderlinge band geldt niet
alleen voor de jongeren, maar ook voor de ouders.
“Ouders gingen eerst heel erg achter hun kind staan.
Ik leerde toen over cultuur, en de rol van schuld toegeven en schaamte daarin. Op een gegeven moment
gingen we gewoon camerabeelden laten zien, zodat
ouders het gedrag van hun kind zelf konden beoordelen. En als je de ouders er vervolgens bij betrekt om
ervoor te zorgen dat die jongeren niet meer de fout in
gaan, dan gaan ze het werk waarderen.”

Begrip en vergeving
Het negatieve effect van de huidige beeldvorming
gaat volgens Dwight verder dan alleen het begrip
probleemwijk. “Ik vind ‘crimineel’ al geen goede term.
Criminaliteit is vaak maar een punt van de taart, een
deel van een persoon, die ook een lieve vader en
zoveel meer kan zijn. Wij willen altijd mensen in hokjes
plaatsen, dus de term ‘crimineel’ is dan makkelijk.
Ik ken een jongen die iemand heeft doodgeschoten.
Tijdens de rechtszaak hoorde hij de familie van het
slachtoffer. Hij heeft tegen zijn advocaat gezegd: wat
de straf ook wordt, ik accepteer het. Toen hij vastzat
ging hij veel lezen. Toen hij buiten kwam, met enkelband, was hij overal die ex-crimineel. Dan denk ik:
“ja, je hebt iets super ergs gedaan, maar ben je dan
de rest van je leven een crimineel?”
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‘Ik was altijd
heel real met die
gasten. En toen
werd mijn contact
beter en beter.’

In gesprek met psycholoog en jurist
Michiel van der Wolf over jeugddetentie

Michiel van der Wolf is universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit
Groningen en hoogleraar Forensische
Psychiatrie aan de Universiteit van Leiden.
Als psycholoog en jurist is hij specialist
op het grensvlak tussen gedragskunde
en recht. Ik ben benieuwd hoe die twee
specialismen zich tot elkaar verhouden.
Want waarom sluiten we jongeren
eigenlijk op? En wat doet dat met ze?

‘Jongeren vertonen naar verhouding veel crimineel
gedrag,’ begint van der Wolf zijn relaas. Als je kijkt naar
de age-crime curve (zie grafiek) zie je heel duidelijk
dat mensen in de late tienerjaren de meeste strafbare
feiten plegen. Het past bij jongeren op die leeftijd om
grenzen op te zoeken en daar overheen te gaan. Vaak
zijn ze fysiek al behoorlijk rijp, maar krijgen ze in sociaal
opzicht nog niet diezelfde status. Dat leidt tot gedrag
tegen het gezag van de volwassenen. Ook zijn de hersenen van jongeren op die leeftijd nog volop in ontwikMaart 2019
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verslechtert en het aantal psychische stoornissen
neemt toe in een gevangenis.

‘Het belangrijkste
doel van het
jeugdstrafrecht
is opvoeding’

In prikkelarme omgevingen verslechteren bepaalde
cognitieve functies. Zo ga je minder goed plannen en
krijg je minder goed controle over je impulsen. Dat zijn
juist belangrijke vaardigheden om te voorkomen dat
een jongere zich na zijn gevangenisstraf opnieuw crimineel gaat gedragen. Je hersenen hebben ruimte nodig
om zich te ontwikkelen. Beweging is belangrijk, net als
sociale contacten en in aanraking komen met nieuwe
situaties. Dat gebeurt nauwelijks in een gevangenis.’

Resocialisatie
Opsluiting is dus niet goed voor jongeren. Wat werkt
wel? Van der Wolf: ‘Op groepsniveau kunnen we stellen dat het altijd goed is om te investeren in opleiding,
behandeling en het aanleren van vaardigheden en inzichten. Dat verkleint de kans dat de jongere opnieuw
in een vergelijkbare situatie terechtkomt.

keling. Jongeren gedragen zich daardoor impulsiever
en gaan eerder de grenzen van het strafrecht over.’

verplicht gekeken of dat geschorst kan worden en kan
worden vervangen door bijvoorbeeld huisarrest.’

Korte straffen

Opvoeding en respect

‘Als een jongere een strafbaar feit pleegt, probeert
men in het jeugdstrafrecht de jongere buiten de
gevangenis te houden. Zeker voor jonge kinderen
die minder ernstige dingen hebben gedaan, werkt
iets als HALT heel goed. Door mee te doen aan zo’n
programma leren jongeren om voortaan buiten het
strafrecht te blijven.

‘Het streven van justitie is dat de jongere zo min mogelijk negatieve effecten meekrijgt van zijn gang door
het strafrecht. Die effecten worden zo klein mogelijk
gehouden in de hoop dat de jongere – als hij eenmaal
uit het strafrecht komt – niet nogmaals in aanraking
komt met justitie.

Krijg je toch een gevangenisstraf, dan is dat van korte
duur. Maximaal een jaar voor jongeren onder de zestien. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats
zijn de hersenen van jongeren nog niet helemaal rijp.
Ze zijn daardoor minder verantwoordelijk. Daarnaast
vinden we het belangrijk dat jongeren een tweede
kans krijgen. Bij voorlopige hechtenis wordt er daarom

‘Het aantal psychische
stoornissen neemt
toe in een gevangenis’
—8—

In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind staat dat je met jongeren respectvol moet
omgaan. Jongeren zijn het respect vaak uit het oog
verloren. Door met respect benaderd te worden, leren
ze zich respectvol op te stellen.
Het belangrijkste doel van het jeugdstrafrecht is opvoeding. Ervoor zorgen dat de zonde uit hun jeugd
geen langdurige doorwerking heeft op de rest van hun
leven. Dat jongeren dat kunnen goedmaken door niet
meer met misdaad in aanraking te komen.’

In de gevangenis
Van der Wolf is kritisch over jeugddetentie: ‘Jongeren
opsluiten in een gevangenis werkt averechts. Over het
algemeen worden jongeren daar juist crimineler van
doordat ze worden samen geplaatst met meer ervaren criminelen. Die nemen dan de opvoeding over.
Psychologisch gezien is een gevangenisstraf ook niet
goed voor een jongere. Hun psychische gesteldheid

Jongeren wordt een gevangenisstraf opgelegd om die
tijd te gebruiken voor hun resocialisatie. Dat ze beter
uit de gevangenis komen dan dat ze erin gingen. Door
te leren wie je bent en wat je doet, staat een jongere
na zijn gevangenisstraf steviger in zijn schoenen.’

Zwaarste sanctie
‘De PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor
Jeugdigen, red.) is de zwaarste sanctie die kan worden
opgelegd aan jongeren. Een jongere krijgt dan jeugddetentie met intensieve begeleiding. Deze maatregel
wordt voor drie jaar opgelegd en kan verlengd worden. Soms is de PIJ-maatregel de enige manier om
ervoor te zorgen dat iemand niet nog een keer iets
ernstigs doet. Uiteindelijk dient deze sanctie twee
belangen: het individu wordt goed behandeld en de
samenleving wordt beschermd.’

radoxaal. Maar die verminderde toerekeningsvatbaarheid heeft alleen betrekking op die ene daad waarvoor
de jongere berecht wordt. De verantwoordelijkheid
die de jongere voor zijn behandeling moet nemen,
heeft een ander karakter.
Het blijft lastig. Als een jongere wordt gezegd dat hij
een delict heeft gepleegd door zijn stoornis, kan daar
het signaal vanuit gaan dat diegene er niets aan kon
doen. Het is denkbaar dat jongeren dat als excuus
gaan gebruiken om niet mee te werken aan hun
behandeling. In de praktijk zien we dat ook. Jongeren
verschuilen zich soms achter hun stoornis. Echter, het
tegenovergestelde is ook waar. We zien ook jongeren
die ondanks hun psychische gesteldheid wel verantwoordelijkheid nemen voor hun behandeling.’

‘Rechtspreken
is het afwegen
van alle relevante
belangen’
Afwegen
‘Rechtspreken is het afwegen van alle relevante belangen. Dat zijn de belangen van de samenleving, slachtoffers, nabestaanden en van de jongere zelf. Bij jonge
daders wegen hun individuele belangen zwaarder dan
bij volwassenen. Het idee daarachter is dat jongeren
nog een heel leven te gaan hebben en dat ze nog
genoeg ruimte hebben om hun gedrag te verbeteren.

Verantwoordelijkheid
De PIJ-maatregel is bedoeld voor jongeren met een
ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening. Ik
vraag me af hoe iemand eerst niet helemaal toerekeningsvatbaar kan worden geacht en vervolgens wel
kan worden gevraagd om verantwoordelijk te nemen
voor zijn behandeling. Van der Wolf legt uit: ‘Eigenlijk
wordt iedere jongere al minder verantwoordelijk
gehouden voor zijn daden. Bij psychische stoornissen
is dat nog minder. In theorie is dat inderdaad heel pa-

De PIJ-maatregel zou daarom niet aan veel meer
jongeren moeten worden opgelegd. Het is een hele
ingrijpende sanctie die veel langer kan duren dan
jeugddetentie. Als er met een minder ingrijpende straf
hetzelfde kan worden bereikt voor een jongere, moet
je daar altijd voor gaan.’
Auteur: Aliene Boele
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en zette gelijk een tegenreactie in: bijvoorbeeld diefstal, agressie en van alles dat niet mag. Ik kon mezelf
niet in bedwang houden. Van die dingen die ik gedaan
heb, moet ik nu nog steeds herstellen. Zo sta ik op het
moment wel in de maatschappij, maar zit ik nog onder
TBS met voorwaarde.

“Jongeren vinden altijd
iets van zichzelf”

Wat brachten de tijden dat je in de gevangenis zat
jou? Waren dat positieve of negatieve dingen?

‘Ik kwam bijna altijd
veel slechter de
gevangenis uit dan
toen ik binnen kwam.’

Zo, dat is een goeie…. In mijn jonge jaren bracht de
gevangenis niks goeds. Mijn gedrag ging namelijk veel
verder dan alleen maar een auto stelen of geweld op
straat; het had met iets geestelijks te maken. Dat was
bij mij helemaal niet op orde. Ik ging ongezond gedrag vertonen, doordat ik scheef was gegroeid. Maar
justitie werkt zo: sluit hem maar op, geef hem een
straf en als hij die straf heeft uitgezeten, mag hij weer
de maatschappij in. Maar die geestelijke problematiek
blijf je dragen, daar is geen aandacht voor. Daardoor
sta je even buiten de gevangenis, maar sta je na een
korte tijd alweer binnen. In de tussentijd worden de
problemen alleen maar groter. Je netwerk valt weg, je
raakt al je vrienden kwijt, je komt in de schulden. Al die
zorgen komen bovenop die psychische problemen
die je al had.

Hoe ging jij met die sfeer in de gevangenis om?

Vanaf jonge leeftijd raakte Kees in aanraking met criminaliteit, waardoor hij vaak in de
gevangenis belandde. Op dit moment staat hij in de maatschappij onder TBS met voorwaarde. In dit interview vertelt hij wat hem leidde tot het plegen van criminaliteit, zijn
ervaringen in de gevangenis en hoe hij uiteindelijk zijn leven veranderde.
Allereerst de vraag: waarom wil je eigenlijk
zomaar aan dit interview meewerken?

Je bent door grote diepten heen gegaan.
Kan je daar meer over vertellen?

Ik ben gekend bij de grote diepten in mijn leven en
was diep gezonken. Als ik kijk waar ik nu sta, motiveert
het me ontzettend om het erover te hebben. Als ik
daar ook nog eens anderen mee kan helpen, doe ik
dat graag.

Vanaf een jaar of zeventien ging ik de gevangenis in
en uit. Dat waren steeds korte periodes.
Ik groeide op in een omgeving waar ik mijn gevoelens
niet hoorde te uiten. Doordat ik die emoties toen ging
opkroppen, ging ik dingen doen die de grenzen ver
over gingen. Mijn verslaving was de coping die ik had
om te overleven en om op die manier niet bij mijn
kwetsbare ‘ik’ te komen. Ik had het gevoel dat ik me
groot moest houden. Daarmee heb ik veel mensen
beschadigd. Tot negen jaar geleden ging ik daardoor
de gevangenis in en uit.

‘Het zijn leeuwen die
een prooi ruiken’

Op wat voor manieren heb je mensen
beschadigd?
Als ik onder invloed was gingen de remmen snel los.
Als de kleine ‘ik’ dan geraakt werd, werd ik snel boos
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Ik had er veel moeite mee en probeerde me voor te
doen als iemand die ik niet was. Je moet namelijk een
masker opdoen, anders red je het niet. Er zijn altijd ogen
in de gevangenis, het zijn leeuwen die een prooi ruiken.
Je hebt bijvoorbeeld veel met afpersing en intimidatie te
maken. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan om
staande te blijven. Op een gegeven moment wist ik: de
knop moet om. Ik kon zo niet verder.
Kees besloot dat de knop om moest toen hij rond de
veertig jaar was. De aanleiding daartoe was een wonderbaarlijke genezing van zijn jonge dochter. Het zette
hem ertoe aan om zijn leven aan God te geven en zijn
leven te veranderen. Dit bijzondere verhaal lees je op
onze website!

Hoe kijk je terug op je tijd in de TBS en hoe ziet
je toekomst eruit?
Die behandeling in de TBS-kliniek is mijn redding geweest. Ik kan God daar ook in zien. Hij was mijn motivatie om er openhartig in te gaan. De behandeling was
namelijk mijn weg richting verandering. Nu weet ik wie
ik ben en waarvoor ik ga. Ik heb mijn identiteit terug. Ik
weet nu dat mijn kwetsbare stuk, wat ik vroeger altijd
probeerde te beschermen, echt mijn kracht is.

Ten slotte: je raakte op jonge leeftijd in
aanraking met criminaliteit en detentie.
Wat zou je aan jongeren mee willen geven
over wat je daar achteraf van hebt geleerd?
In de omgeving waarin ik opgroeide wist ik dat ik bont
en blauw geslagen zou worden als ik mijn gevoelens
uitte. Ik moest alles voor mezelf houden, waardoor
het in de ‘ondergrond’ zijn eigen leven ging leiden.
Zoiets kan voor veel jongeren gelden, want zij vinden
altijd iets van zichzelf: ‘ik ben niet mooi genoeg’ of ‘die
ander scoort wel en ik niet’. Dat zijn dan kleine dingetjes, maar op een gegeven moment weet je niet meer
hoe je daar mee om moet gaan. Ik moest uiteindelijk
veertig jaar worden om in een kliniek te belanden om
toen pas te onderzoeken wie ik echt ben en wat er
achter mijn acties zat. Daarom zou ik tegen jongeren
zeggen: pak dus die ‘kleine’ problemen bij de
wortels. Als je ergens mee zit, grijp gelijk de kans
aan om erover te praten.
Lees het hele verhaal van Kees op onze website:
www.perspectief.nu
Auteur: Martijn Tel (De naam van Kees is gefingeerd, zijn echte naam is
bekend bij de redactie.)

Kerken met stip
In zijn TBS-periode kwam Kees in
contact met Hendrine Verkade. Zij is
diaconaal pastor en coördinator van
Kerken met Stip. Deze vereniging helpt
ex-gedetineerden in contact te brengen met kerken in het hele land. Meer
informatie op www.kerkenmetstip.nl
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Ineke van Buren is programmamanager
Bijzondere Doelgroepen bij het Leger des
Heils. De veelzijdige organisatie strijdt onder andere fanatiek tegen mensenhandel,
en zij stuurt het proces van signalering,
begeleiding en bewustwording aan. We
spreken haar over de complexiteit van het
onderwerp, de verhalen van de slachtoffers
en de bedenkelijke rol die wij als maatschappij vaak spelen.

Nee, maar dat heeft wrang genoeg ook met onze
eigen belangen te maken. We hebben er vaak zelf baat
bij. Iedereen weet wel dat wanneer je spotgoedkoop
kleren koopt, er waarschijnlijk eerst kinderhandjes met
die producten aan de slag zijn gegaan. De prijs van
chocola is op de globale markt zo laag dat volwassenen te dure arbeidskrachten zijn om die chocola
te produceren. Maar toch willen en blijven we met
z’n allen goedkope kleren en laaggeprijsde chocola
aanschaffen. Daarnaast leeft er bij een deel van de
samenleving een bepaald beeld omtrent de milieus
waarbinnen mensenhandel zich afspeelt: men denkt
toch snel dat mensen er zelf voor kiezen om gewoon
makkelijk geld te verdienen, of dat mensen uit andere
culturen simpelweg anders tegen het werk aankijken.
Zo wordt het een ‘ver-van-ons-bed-show’ voor ons.

Wat is nou precies jullie taak en reikwijdte als
Leger des Heils?
Wij zijn een grote organisatie, hebben 6500 medewerkers, en werken veelal in de marges van de samenleving. Met daklozen, ongedocumenteerden en andere
mensen die eigenlijk nergens meer terecht kunnen.
Daarom komen we veel in aanraking met potentiële

Om te beginnen: wat valt er nu eigenlijk onder
mensenhandel?

‘We hebben
zelf vaak baat
bij uitbuiting’
Ineke van Buren over het confronterende
probleem van mensenhandel
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Ik merk vaak dat mensen met name aan mensensmokkel denken bij het horen van de term, maar ‘mensenhandel’ staat voor het uitbuiten van mensen. Het
is onder andere het vervoeren, huisvesten en inzetten
van mensen, om zelf geld te kunnen verdienen aan
die personen. De slachtoffers begaan al hun handelingen binnen dat circuit dan onder dwang. Het kan van
alles zijn. De meest voorkomende vorm is uitbuiting
binnen de prostitutie, maar het gaat bijvoorbeeld ook
om criminele uitbuiting. Jongens die gedwongen
worden om als drugskoerier te fungeren, om een
voorbeeld te noemen.

Welke omvang heeft het probleem in Nederland?
Dat weten we niet goed. We hebben zelf ongeveer te
maken met 1000 slachtoffers per jaar in Nederland.
De nationaal rapporteur heeft het in kaart proberen te
brengen, en die kwam op ongeveer 6200 uit. Maar we
weten het gewoon niet. Iets dat zich volledig ondergronds afspeelt blijft heel lastig te onderzoeken, en
volgens mij zien we maar het topje van de ijsberg.

Als de experts al moeite hebben de schaal van
het probleem te taxeren, leeft het bewustzijn
bij burgers, politici en media dan wel genoeg?

‘Mensen die steeds
schrikken als de
telefoon gaat
zijn opvallend’
slachtoffers van mensenhandel, dus de signaleringsfunctie is voor ons cruciaal. Maar we hebben ook een
grote rol op gebied van preventie, begeleiding en in
het aanjagen van maatschappelijke bewustwording.
Omdat we een internationale organisatie zijn die in tal
van landen zijn werk verricht, kunnen we actief zijn op
vele terreinen.

Hoe werkt dat signaleren?
We spreken veel met de mensen die zich in de besproken milieus begeven. Dus onze medewerkers zijn
gepokt en gemazeld om signalen van uitbuiting snel te
herkennen. Als je de prostitutie als voorbeeld neemt:
we letten heel erg op de houdingen van mensen.
Maart 2019
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Mensen die steeds schrikken als de telefoon gaat zijn
opvallend, want we weten dat veel mensen via de
telefoon onder controle en onder druk gehouden
worden. Van meisjes weten we dat ze vaak losgerukt worden van hun eigen sociale omgeving, dus
als vriendinnen dan omschrijven dat ze haar karakter
helemaal niet meer herkennen is dat ook een teken
om direct alert te worden. We werken ook veel met
jeugdzorg, en door veel achtergrondkennis kunnen
we de zaken nauwkeurig inschatten.
Is er nou een type persoon aan te wijzen dat snel in de
uitbuiting verstrikt raakt?
Daarin zien we wel echt een trend. Het gaat vrijwel altijd over mensen die kwetsbaar zijn: mensen met een
licht verstandelijke beperking, of meisjes met ADHD
die op zoek zijn naar hevige thrills en de neiging
hebben foute jongens op te zoeken. Je ziet ook dat
mensen vaak niet goed hebben geleerd voor zichzelf
op te komen. Ze zijn vaak onzeker en voortdurend op
zoek naar erkenning en waardering. Ik ken dan meisjes
die heel goed weten dat hun ‘loverboy’ nog een hele
straat aan andere meiden heeft, maar dan toch voor
zichzelf blijven volhouden dat zij degene zijn waar hij
echt van houdt. Ze raken enorm afhankelijk van de
verkeerde personen, en vallen daar voortdurend weer
op terug totdat ze uit die dynamiek niet meer kunnen
ontsnappen.

Hoe trekken jullie die mensen dan uit hun
kwetsbare positie?
Je moet heel laag instappen en niet aan waarheidsvinding willen doen. Het is zaak goed aan te sluiten bij de
beleving van de ander, en niet om te komen vertellen
wat er allemaal fout gaat en waar men precies mee
moet stoppen. Dus je moet weten wanneer je direct
moet zijn en wanneer niet. Soms betekent dat, dat je
heel lang langs de deuren moet lopen, steeds opnieuw gesprekken moet aanknopen, steeds opnieuw
alternatieven en mogelijkheden moet aanbieden.
Maar soms heb je ook een moment waarop iemand
aangeeft dat ze direct uit de industrie wil stappen,
dan acteren we er meteen op. Ik heb bijvoorbeeld het
verhaal meegemaakt van een vrouw die juist bekend
stond als een ‘happy hooker’. Op een dag zei ze plots
dat ze nooit meer achter het raam wilde staan. Achteraf bleek dat er sprake was van vreselijke uitbuiting, en
dat haar pooier haar ertoe dwong telkens met een big
smile haar taken uit te voeren.

eerder beschreven kenmerken zoals afhankelijkheid.
Als wij bijvoorbeeld een keer streng zijn, of iets verbieden tijdens het proces, dan gaan ze soms toch weer
hun vroegere loverboy missen, ondanks een geschiedenis van misbruik. Daarom maken we mensen
weerbaar, maar bieden we ze ook direct een nieuw
perspectief, zodat ze leren dat ze zelf waarde hebben
en op een andere manier hun toekomst kunnen opbouwen. Dat houdt in dat we intensief begeleiden in
het verkrijgen van werk, opleidingen en stages, maar
ook therapie faciliteren wanneer iemand mentaal
beschadigd is.

Hoe beleven mensen dat begeleidingsproces?
Wisselend eerlijk gezegd. Bij sommigen overheerst
de positiviteit, maar af en toe zijn mensen zo geraakt
door wat hen is overkomen, dat ze ondanks dat ze uit
het circuit zijn toch het gevoel hebben dat het verleden hen heeft gebroken. Het zijn mensen die zoveel
hebben meegemaakt. Dat maakt het later ook moeilijk
om over te praten, want ze hebben dikwijls veel last
van schaamte. Schaamte over wat hen is overkomen
en schaamte voor hun slachtofferschap.

Hoe kunnen wij als samenleving onze rol meer
gaan spelen?

Hoe ziet de begeleiding eruit vanaf het moment
dat iemand uit haar milieu bevrijd is?

Wees je bewust van het onderwerp. Je kunt je aansluiten bij allerlei organisaties, maar je kunt ook meer
letten op je eigen consumptiegedrag. Wat doe je als je
chocola koopt: ga je voor Tony’s Chocolonely of toch
weer voor de goedkope reguliere variant? Mijn zorg is
dat we als gemeenschap niet sterk en slim genoeg zijn
om dit monster te verslaan, maar ik krijg hoop door
het feit dat het thema mensenhandel maatschappelijk
weer een beetje op de kaart staat.

Een risico op terugval is dus heel groot, vanwege de

Redacteur: Tim Kuijsten
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Als
boeven
niet
stoppen
bij de
grens . . .

‘Je moet heel
laag instappen
en niet aan
waarheidsvinding
willen doen’

In deze PerspeX gaat het veelvuldig over jongeren die in aanraking komen met justitie.
Hoewel Nederland goeddeels over haar eigen rechtsstelsel gaat, wordt er ook op
Europees niveau samengewerkt. Met de opheffing van de Europese binnengrenzen
in het Schengenverdrag is deze samenwerking ook nodig om grensoverschrijdende
criminaliteit tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan drugs- of mensenhandel.
De projectgroep Visie op de EU zocht het een en ander uit: hoe ziet die
Europese samenwerking eruit? En wat vinden wij daar eigenlijk van?

Afgelopen maand waren de Europese verkiezingen. Iets
meer dan de helft van de kiesgerechtigden in de EU
ging naar de stembus om de leden van het Europees
Parlement te kiezen. Een van de terreinen waar het Parlement nu (deels) over gaat is de samenwerking op het
gebied van justitie en veiligheid. Dit is echter niet altijd
zo geweest. Hoe is die taak bij hen terecht gekomen?

Schengen
Door het Verdrag van Schengen werden grenscontroles binnen de Schengenzone opgeheven. Dit zorgde
voor een vergemakkelijking van handel binnen de EU
en vrij verkeer van personen, maar leidde anderzijds
tot meer internationale criminaliteit. Bij het volgende

verdrag, het Verdrag van Maastricht, besloot men tot
verdere samenwerking om internationale criminaliteit
aan te pakken en om de boosdoeners in elke lidstaat
aan te kunnen pakken.
Deze samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse zaken vormde één van de drie pilaren van
de Europese Unie. Dit was altijd een samenwerking
die meer gebaseerd was op intergouvernementele
dan supranationale samenwerking. Meer zeggenschap
voor de lidstaten dan voor de Europese instellingen
dus. Het doel was samenwerking op het gebied van
justitie en veiligheid zonder de soevereiniteit van de
lidstaten te schenden.
Maart 2019
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Grensoverschrijdende criminaliteit
In 1993 werd Europol opgericht, wat het makkelijker maakte voor de politie om over grenzen heen te
werken. In 1998 werd het European Justice Network
opgericht met als doel het faciliteren van samenwerking tussen verschillende rechtssystemen van lidstaten
en het informatie verstrekken aan burgers van de EU.
In 2002 werd ook Eurojust opgericht, een Europese
instantie die georganiseerde grensoverschrijdende
criminaliteit aanpakt, en werd het mogelijk om een
Europees Arrestatiebevel uit te schrijven.
Bij het Verdrag van Lissabon in 2009 werd de pilarenstructuur opgeheven en werden de taken ondergebracht bij het Europese Parlement en bij het Hof van
Justitie van de Europese Unie. Het European Justice
Network bleef vrijwel onveranderd bestaan. Voor de
meeste zaken rondom justitiële samenwerking geldt
de gewone wetgevingsprocedure. Dit betekent dat het
Europees Parlement en de Europese lidstaten samen
beslissen over voorstellen.

Onlangs heeft de projectgroep Visie op de EU een
visie opgesteld op de verschillende beleidsterreinen
van de Europese Unie. Dit is net voor de verkiezingen aangeboden aan onze man in Brussel Peter van
Dalen. We concludeerden dat wat betreft Justitie en
Binnenlandse zaken PerspectieF tevreden is met de
huidige samenwerking. Internationaal zou er aandacht
moeten zijn voor de problemen die beter Unie-breed
aangepakt kunnen worden. Denk hierbij aan het aanpakken van mensenhandel, internationale criminele
netwerken en (illegale) immigratie. De zaken die beter
dichter bij de mensen zelf kunnen worden aangepakt,
zoals het burgerlijk recht en het familierecht, moeten
niet worden overgedragen aan de Europese Unie. Het
is zaak te zoeken naar de gulden middenweg; dingen
aanpakken op de bestuursniveaus waar ze het meest
effectief behandeld kunnen worden.

Een overzicht van Goelagkampen in
de Sovjet-Unie gepubliceerd door het
Amerikaanse tijdschrift Plain Talks

PerspectieFer:
Russische
Jeugdcriminaliteit

Redacteuren:
Rieke Brouwer en Erwin de Pagter,
werkgroep Visie op de EU

Europees Openbaar Ministerie
Recent werd ook besloten tot de oprichting van
een Europees Openbaar Ministerie. Deze Europese
aanklager krijgt de specifieke taak om corruptie en
fraude binnen de EU te bestrijden. Hoewel Nederland
aanvankelijk niet erg stond te springen, besloten de
Tweede en Eerste Kamer in 2018 om toch akkoord te
gaan met de oprichting van het EOM. Overigens kunnen lidstaten zelf beslissen of ze wel of niet aansluiten
bij dit initiatief. Hoewel het EOM naar verwachting pas
in 2021 operationeel zal zijn, is er nu al discussie over
het uitbreiden van het takenpakket van de aanklager.
Ook zaken rond terrorisme zouden door het EOM onderzocht moeten kunnen worden. Hier is echter nog
geen besluit over genomen.

Jeugdcriminaliteit is iets waar elk land mee te maken heeft. Je kunt nog zo streng zijn,
nog zo goed de jeugd bijstaan met bijvoorbeeld naschoolse opvang, wij mensen maken
gewoonweg fouten. Dat geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Rusland, waar ik
momenteel verblijf. Het doel van dit artikel is om te kijken hoe Rusland jeugdcriminaliteit
aanpakt en waar bepaalde denkbeelden vandaan komen.
Russische maffia

Gulden middenweg

Wikimedia Commons

Waarschijnlijk is je hoofd gaan tollen van alle verdragen, jaartallen en verschillende Europese organisaties.
Voor nu is het belangrijk om te weten dat in de EU
wordt samengewerkt op het gebied van justitie en binnenlandse zaken op twee verschillende manieren: het
Europees Parlement en de lidstaten beslissen samen
over wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er samengewerkt in (intergouvernementele) organisaties zoals
Europol, Eurojust en vanaf 2021 ook het Europees
Openbaar Ministerie.
Peter van Dalen
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Eerst een anekdote. Rusland kent een ietwat meer
unieke geschiedenis dan de meeste landen als het
gaat om criminaliteit. Net als de Italianen hebben de
Russen een beruchte maffia geschiedenis. Dat gaat
terug tot de tsarentijd. In die tijd waren veel Russen
lijfeigenen (≈slaven). De maffia stal vooral van de overheid om vervolgens een deel van de winst te verdelen
onder de bevolking à la Robin Hood, waardoor zij heel
populair werden. Na de Oktoberrevolutie in 1917 heeft
Vladimir Lenin geprobeerd ze uit te roeien, maar dat
mislukte. Onder Stalin zijn miljoenen mensen naar de
Goelags (strafkampen) gestuurd. Daar ontstond een
bijzonder fenomeen: vori v zakonje (dieven in de wet).
De machtige maffia werkte zich op in de strafkampen
en kregen het de facto (en met goedkeuring van de
wetshandhavers, de bewakers) voor het zeggen in de
Goelags. Na Stalins dood werden veel mensen vrijge-

laten uit de strafkampen, en dus ook de criminelen.
De maffia kon dus weer opnieuw beginnen, maar
waar ze vroeger altijd van de overheid stalen, hadden
ze nu er geen probleem mee om samen te werken.
Deze corruptie werd gemeengoed onder Brezjnev in
de jaren 70 en werd later legaal onder Gorbatsjov.
Deze anekdote geldt als voorbeeld van hoe Rusland
omspringt met haar criminelen: het is een mix tussen hard straffen of corrupt samenwerken. Het hard
straffen heeft zich vertaald in het rechtssysteem, wat
criminele jongeren zelf ook ondervinden als ze veroordeeld worden.

Cijfers
En dan nu wat cijfers. In Rusland worden gemiddeld
28 op 100.000 kinderen (tot 18 jaar) van hun vrijheid
ontnomen. Op een totaal van zo’n 27 miljoen kinderen, betekent dit dat er zo’n 7.500 kinderen vast zitten.
Ter vergelijking, in Griekenland is dat 6, in Estland
Maart 2019
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16 en in de Verenigde Staten 30. Volgens de Dienst
Justitiële Inrichtingen ligt het totaal in Nederland op
ongeveer 500, waarbij die mensen tot 21 jaar oud zijn.
Het klinkt alsof er dus veel jongeren in de gevangenis zitten in Rusland en dat klopt ook, toch is het wel
een verbetering ten opzichte van de chaotische jaren.
De jaren 90 was een periode met veel armoede, een
zwakke staat en veel criminaliteit. Toen zat bijna het
dubbele in de gevangenis.

Alleen vergeldend?
Het Russische strafrecht staat bekend om z’n harde
straffen. Diefstal (ook door jongeren) wordt bijvoorbeeld als misdaad gezien. Recidives worden nog harder gestraft. De reden hiervoor is dat Russen strafbare
feiten als rationele keuzes zien, gemaakt door rationele mensen, en dat zij minder kijken naar de invloed
die ‘de omgeving’ (armoede, slechte opvoeding etc.)
heeft gehad op die strafbare feiten. Het heeft vóór de
Oktoberrevolutie nog wel aparte kinderrechters gekend (vanaf 1910 tot 1917), maar daarna is het jeugdstrafrecht bijna helemaal verdwenen en nooit echt
teruggekomen. Onder Stalin werd op een gegeven
moment de minimumleeftijd van 14 naar 12 verlaagd
om onder het volwassen strafrecht te vallen. Tegen-

woordig zit de grens officieel op 16 jaar, maar voor
specifieke zware criminele misdaden mag de rechter
de verdachte ook al vanaf 14 jaar berechten volgens
het volwassenenstrafrecht.

Column De ‘objectieve’ media

Maar het is niet alleen vergelding wat de klok slaat.
Er zijn bijvoorbeeld experimenten in Sint-Petersburg,
Rostov Oblast en Perm Krai geweest, waar jongeren
extra werden bijgestaan door maatschappelijk werkers en waar de rechter juist focuste op rehabilitatie
(terugkeer in de samenleving) in plaats van vergelding.
De resultaten waren positief, maar er is geen geld vrijgekomen om dit landelijk voort te zetten. Sterker nog,
er zijn zelfs mediacampagnes geweest om dit tegen
te werken waarbij gezegd werd dat rehabilitatieve
rechtssystemen manieren vanuit het Westen zijn om
Russische families op te breken en Russische opvoed
tradities zwart te maken.

Er is de laatste jaren enorm veel gesproken over
de kloof tussen de burger en de politiek, waaruit
dan dikwijls de conclusie getrokken wordt dat de
politiek met een immens intrinsiek probleem te
kampen heeft. Ik roep zelf al jaren dat meer nog
dan de politiek, de journalistieke beroepsgroep
ernstig op het verkeerde spoor afdwaalt. Ik zie
de versplintering van ons medialandschap als
een zegen, omdat men zo geen valse voorstelling geeft van veronderstelde ‘objectiviteit’, en
men neutraliteit zo goed mogelijk waarborgt
door alle subjectieve perspectieven de ruimte te
geven. Maar er bestaan een aantal maatschappelijke discussies waarrond die neutraliteit op dit
moment niet veilig gewaarborgd lijkt.
Ik heb het dan niet over de onderwerpen waarvan je inmiddels juist iedere dag op tv hoort dat
de media hun eigen agenda’s zouden propageren: klimaatbeleid, migratie, de EU… Er valt best
kritiek te uiten op sommige uitzendingen rond
deze thema’s, maar je hoeft niet hard je best te
doen om bedolven te worden onder evenveel
rechtse als linkse sentimenten op de NPO. Nee,
het lijken juist de oude waardendiscussies te zijn,
die in het tweede deel van de vorige eeuw ook
al op de voorgrond traden, die slachtoffer lijken
te worden van eenzijdigheid en tunnelvisie. Ik
heb het over zaken als prostitutie, abortus en
lhbt-lessen in het basisonderwijs. Niet toevallig

Wouter Jan de Graaf
Masterstudent Internationale Betrekkingen in Moskou
Voor meer over de Russische maffia lees: “The Vory”
van Mark Galeotti.
Voor een reportage over 1 van rehabilitatie inrichtingen voor jongeren: https://p.dw.com/p/3CbfZ

Colofon

allen gerelateerd aan het zedenonderwerp. Los
van de politieke positie die je inneemt ten aanzien van deze debatten (in mijn geval is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend als je misschien
zou denken na het lezen van deze column),
lijkt het me wenselijk dat je alle partijen die een
redelijk standpunt naar voren kunnen brengen
te horen krijgt. Als er serieuze argumentatie voor
het voetlicht wordt gebracht, dan kan dat door
professionele journalistiek niet zomaar genegeerd worden. Dus het verbaast me ten zeerste
wanneer de abortusdiscussie in ons land vrijwel
louter vanuit de pro-choice positie geanalyseerd
wordt, of wanneer een organisatie als Exxpose
al bij voorbaat half kapot geframed is, voordat
het inhoudelijke gesprek over prostitutie en het
prostitutiebeleid op gang kan komen.
Begrijp me niet verkeerd, er is wat mij betreft
nog totaal geen sprake van een klopjacht of
onderdrukking van de minderheid. Nederlandse
media vallen op mondiaal niveau nog altijd als
uitstekend te kwalificeren. Maar ik begin wel te
vermoeden dat sommige redacties beter aan
iets langere evaluatiesessies kunnen doen. Wie
het totaal niet met me eens is mag overigens
best de tegenaanval inzetten. Voor in de volgende PerspeX.
Auteur: Tim Kuijsten
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Coalitie Y

verschaft jongeren
impact
Donderdag 13 juni kwam een jongerencoalitie, samengesteld uit een divers maar eensgezind gezelschap, in
naam van Coalitie Y op bezoek bij het Catshuis. Ook
PerspectieF was de hele dag prominent aanwezig
middels een gezonden delegatie, bestaande uit onder
meer onze voorzitter Siewerd. Minister-president Mark
Rutte ontving het jongerenverbond hartelijk, dat voor
de goede zaak ook Gert-Jan Segers en Tim Hofman
in hun midden had opgenomen. De dag werd besteed
aan het uitgebreid bespreken van zeer actuele thema’s
voor alle jongeren, zoals de zorgen over het leenstelsel, studentenhuisvesting, startershypotheken en niet
in de laatste plaats de prestatiedruk. Coalitie Y wist de
nodige boodschappen aan premier Rutte over te brengen, en veroverde zo voor zichzelf een permanente
plek aan de belangrijke onderhandelingstafel.
Wordt vervolgd!

Een reflectie op onze eigen politiek

Jaargang 19 | NR 3 | Oktober 2019

Waar
staan
we
voor?
Gesprekken over:
Jongeren
Islam
LGTB-community
Ethische kwesties

Er gebeurt iets geks in de politiek. Jongeren zijn
opeens in trek. Thema’s als klimaat en onderwijs
staan hoog op de agenda en nu is het moment
daar: de stem van jongeren zal gehoord worden.
Meteen vliegen er allerlei ideeën over tafel. De
leeftijd voor stemrecht moet worden verlaagd. Er
moet een jongerenparlement komen. Er worden
brainstormsessies georganiseerd om na te denken
over hoe jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek.
Wij vieren in augustus dat we twintig jaar bestaan.
De JOVD vierde onlangs zelfs haar zeventigste verjaardag. Aan de betrokkenheid van
jongeren heeft het nooit echt gelegen. Hoe gaan wij als politieke jongerenorganisatie om
met de nieuwe aandacht? Buitelen we straks met andere jongerenclubs over elkaar heen
om maar een quote te leveren of een moment in de schijnwerpers staan? Doen we mee
met overheidsinitiatieven die meer op bezigheidstherapie lijken? Het is denk ik de kunst
om het hoofd koel te houden en onverstoorbaar te blijven werken aan onze idealen. Het
is daarbij belangrijk dat we mooie kansen om ons christelijk-sociale geluid te laten horen
altijd benutten. Dat geluid breng je met zorg. Dat geluid breng je in debat en discussie en
probeer je te delen met mensen, zonder het naar hun hoofd te smijten. Wat betreft de
nieuwe aandacht voor jongeren? Het is een zeer welkome ontwikkeling, maar we moeten
ons ook niet gek laten maken. De jeugd heeft immers de toekomst al.
Uw voorzitter, Siewerd de Jong
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Woord van de redactie

Voorwoord

De

ChristenUnie, en daarmee haar
jongerenafdeling PerspectieF, is een
organisatie die vanuit alle politieke hoeken
inmiddels serieus genomen wordt. Zoals ik het
zie, zijn we een partij waarvan men weet dat er
mee gewerkt kan worden, met goede wil, maar
dat onze idealen sterk zijn en dus niet in elke
richting afgebogen kunnen worden. Een dergelijke identiteit zorgt er automatisch voor dat je
jezelf te allen tijde bewust moet zijn van maatschappelijke ontwikkelingen, en je steeds weer
bij jezelf moet nagaan of je ingenomen posities
nog wel de overtuigingen vertegenwoordigen
waar je in gelooft. Ik durf te zeggen dat het een
Bijbels principe is: door tijd en context heen veranderen de standpunten soms, maar zeker niet
iedere verandering is goed.
Die inzichten hebben we deze editie van het
magazine proberen te vertalen in de besprekingen van een aantal ‘grote vraagstukken’. Vraagstukken waar we heel uitgesproken over zijn
en blijven, en vraagstukken waarbij sommigen
van ons onze keuzes uit het verleden misschien
besten durven te revalueren. We spraken bewust
met mensen die soms behoorlijk kritisch zijn
richting onze partij. Niet om aan te geven dat
de oude koers verkeerd is en een nieuwe koers
moet worden ingeslagen, en ook niet om onze
gasten onder de tafel te praten. Nee, deze eerlijke en diepgaande gesprekken zijn bedoeld om
ons allen tot zelfreflectie te dwingen: waar sta
ik, waar staan wij, en waar moeten we tezamen
naartoe? Ik kan niet garanderen dat de antwoorden op die vragen na deze artikelen per se
makkelijker zijn geworden.
Tim Kuijsten
Hoofdredacteur

11 oktober
Politiek startweekend

15 oktober
Leeskringavond I

30 oktober
Projectgroepenavond I

Ook tijdens de zomer
is ons bestuur hard
bezig geweest om het
PerspectieF-geluid te
laten weerklinken. Op 3
augustus verscheen een
opiniestuk van Siewerd in
het Nederlands Dagblad,
waarin hij het onderwerp
van levenslange gevangenisstraffen besprak.
Op maandag 16 september werd met trots het
manifest van Coalitie
Y gepresenteerd aan
premier Rutte. Dit is uitgebreid in alle landelijke
media voorbij gekomen.
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Blik
van
bovenaf

De ochtend begint om 11 uur in Den Haag. Binnen begeleidt Siewerd de Jong me door
het parlementsgebouw. Even later schuiven we aan bij de fractievergadering van de
ChristenUnie. Na allerlei bekenden begroet te hebben, zetelt hij aan tafel. Het is gebruikelijk dat de voorzitter van PerspectieF in Den Haag mag aanschuiven bij het overleg en
dat hij input levert op de agendapunten. Vandaag praat Siewerd mee over de thematiek
rondom drugs. Na de vergadering heeft hij tijd voor een ander gesprek; één met zijn eigen
directe achterban en één die over de grotere vragen gaat. Hoe ziet hij de partij? Welke rol
is er momenteel weggelegd voor de jongerenafdeling? En welke ontwikkelingen voorziet
hij in de toekomst?

Seger Giesbers

Siewerd de Jong
verschaft
beschouwing
over eigen
organisatie
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Jongeren

Regeren

Wanneer ik één op één zit met de voorzitter, bespreken we allereerst twee politieke kwesties waar
PerspectieF de laatste tijd een belangrijke rol in heeft
gespeeld: Coalitie-Y en het kinderpardon. Wat betreft
Coalitie-Y rolde het oorspronkelijke idee uit de koker
van de ChristenUnie, die het via haar jongerenorganisatie uitwerkte en opstelde. “Tijdens de discussie rond
‘Waardig Ouder Worden’ hadden we al het idee dat
er meer generaties met problemen en moeilijkheden
kampten, en zo is PerspectieF actief mee gaan doen
om jongeren- en studentenorganisaties te werven en
bij het project te betrekken. Op die manier is er uiteindelijk meer maatschappelijk draagvlak gecreëerd en
dragen meer partijen nu bij, zodat duidelijk niet enkel
een ChristenUnie-geluid klinkt maar het manifest een
weergave vormt van de opinies onder studenten en
jongeren in het algemeen. Uiteraard kan in zo’n geval
niet iedereen zijn eigen punten volledig naar voren
brengen in het manifest, maar door samen te onderhandelen en de uiteindelijke tekst op te stellen, komt
er wel een stevig, gezamenlijk verhaal op papier.”
Tegelijkertijd was PerspectieF bezig met de ontwikkelingen rondom het kinderpardon. Dat veroorzaakte
onder andere door de op handen zijnde uitzetting
van de familie Tamrazyan een notie van enorme urgentie bij Siewerd en zijn bestuursgenoten. “Dat was
een voorbeeld van heel slecht beleid dat ineens heel
dichtbij kwam en waar we echt iets mee moesten,
maar waarvan anderzijds niet heel goed te bepalen
was welke taak we op ons konden nemen als politieke
jongerenorganisatie van een coalitiepartij. In de maanden erna zijn we veel bij de Bethelkerk geweest en
hebben zoveel mogelijk steun proberen te verlenen.
Toen Tim Hofman vervolgens voorbij kwam met zijn
documentaire ‘Terug naar je eigen land’, hebben we
die kans aangegrepen om voluit druk te zetten op de
politiek in Den Haag en in samenwerking draagkracht
te creëren voor een kinderpardon. Inmiddels kennen
we de positieve uitkomst van dat proces.”

Ik vraag Siewerd welk verschil de regeringspositie van
de ChristenUnie maakt voor de organisatie van PerspectieF. Hij beschrijft dat er meer aandacht is voor de
ChristenUnie als partij, en dat er daardoor ook meer
interesse is voor de jongeren van die partij en wat er
zich binnen hun afdeling afspeelt. Zo lift PerspectieF
mee op de successen van de ChristenUnie, maar
maakt het ook gretig gebruik van haar mogelijkhe-

In coalitietijd weet de media
ons sneller te vinden. Je hoeft
niet bij alles af te vragen of je
ermee in de krant komt.
den om zichzelf te profileren. “In coalitietijd weet de
media ons sneller te vinden. Je hoeft niet bij alles af
te vragen of je ermee in de krant komt. Dat geeft
meer tijd om onszelf te ontplooien als vereniging. Nu
we regeren en meer mogelijkheden hebben moeten
we dat ook delen met de leden, door ze duidelijk te
maken dat PerspectieF heel veel wegen biedt om je
te ontwikkelen, je denken te scherpen, je praktische
vaardigheden te trainen en om bezig te zijn je eigen
idealen te verhelderen. PerspectieF is daarbij het ideale
platform voor jongeren, omdat je binnen die organisatie niet verkozen hoeft te worden. Je hebt dus meer
ruimte om je ideeën te slijpen en te perfectioneren.”
Siewerd kijkt ook vaak door de organisatorische bril
naar PerspectieF, en ziet het huidige belang om te organiseren. “Dit is de tijd om te bouwen aan de vereniging. Door meer rollen en posities te creëren krijgen
meer leden een kans om zich te laten zien en zich te
ontwikkelen. We hebben nu een keer in Balkenende
IV plaatsgenomen en zijn momenteel deel van Rutte
III, dus we weten hoe de oppositiejaren en coalitietijd
eruit zien. We moeten de structuur van PerspectieF
uitbouwen en ons voorbereiden op eventuele ‘magere
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jaren’, als we weer minder makkelijk aandacht kunnen genereren.” Toen hij zelf lid werd bij PerspectieF
bestond er een ‘plattere’ structuur. Het bestuur stelde
beleid voor en met goedkeuring van de leden werden
deze plannen vervolgens door de leden uitgevoerd.
“Om meer aandacht en bereik voor de leden te faciliteren, en om meer impact in de maatschappij te winnen, is het passend dat we de structuur van PerspectieF meer uitbouwen. Dat werk is nooit helemaal klaar.
Ik zou bijvoorbeeld nog graag meer projectgroepen of
werkgroepen willen zien die langer draaien dan enkel
op jaarbasis. Dit, om dieper in relevante onderwerpen
door te kunnen graven.”

Debat binnen de partij
Siewerd is positief gestemd over de ruimte tot debat
binnen de ChristenUnie, en de rol die PerspectieF
daarin kan vertolken. Met goed voorbereide voorstellen, moties en amendementen heeft PerspectieF
tijdens congressen telkens toereikende middelen om
de koers van de partij te beïnvloeden. Sterker nog, een
goede verzameling aan jongeren is als blok tijdens het
congres tot behoorlijk wat in staat. “Op dit moment
bestaan er geen fundamentele verschillen tussen
PerspectieF en de ChristenUnie, maar in het verleden
hebben we weleens een verschil van mening gehad
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Op dit moment bestaan er
geen fundamentele verschillen tussen PerspectieF en
de ChristenUnie, maar in het
verleden hebben we weleens
een verschil van mening gehad over de maatschappelijke
diensttijd.
over de maatschappelijke diensttijd. PerspectieF heeft
de middelen om de onderwerpen te onderzoeken
waar de Tweede Kamerfractie in Den Haag niet intensief aan kan werken. Wij kunnen er met meer mensen
tijd en aandacht aan schenken. Vervolgens kunnen we
onze inzichten dan overbrengen op de ChristenUnie.”
Over welke onderwerpen binnenkort mogelijk debat
kan ontstaan is voor de voorzitter moeilijk in te schatten, maar het valt volgens hem zeker af te wachten
hoe men de regeringsperiode gaat evalueren en of
PerspectieF en de ChristenUnie dan tot dezelfde
conclusies komen. “We gaan richting het volgende
programma en de verkiezingen kijken hoe positief we
zijn over wat er bereikt is, en waar we steviger voor
onze idealen en standpunten zouden moeten staan.
Ook moeten we kijken in hoeverre we nog op willen
trekken met coalitiegenoten of juist een kritischere
houding willen aannemen. En stel we komen nog een
keer in een regering, wat willen we dan anders doen?
Wat willen we afbreken en doorzetten? Bij dit alles
bestaat er nog wel een dilemma: we hebben goede
toegang tot de ChristenUnie en kunnen zo de fractie
en het partijbestuur veelvuldig aanspreken, maar dat
maakt het ook moeilijker om op geloofwaardige wijze
de ‘luis in de pels’ te spelen. PerspectieF zal zo niet
snel een hele felle tegenhanger worden van de ChristenUnie. Maar dat moet ook juist geruststellen: de
ChristenUnie en PerspectieF zullen altijd wel interne
debatten behouden, evenals in het verleden, gezien
onze samenstelling van christenen met diverse achtergronden, van enigszins links tot wat rechtser. Zowel
de ChristenUnie als PerspectieF kennen een balans
tussen wat progressievere en wat conservatievere
leden. Het is goed om die balans te hebben. Je kunt
niet alleen behoudend zijn, maar enkel vooruit willen
is ook niet goed. En dit alles gebeurt zowel binnen de
ChristenUnie als PerspectieF via een goede, respectvolle en open partijdemocratie.” Auteur: Daniël van Holten

Hoe een
genadeloze
samenleving
ons nooit
tevreden
laat zijn

Uit veel onderzoeken blijkt dat studenten meer en meer druk ervaren, met
psychische klachten tot gevolg. Zo liet het Landelijke Studentenbond onderzoeken dat drie op de vier studenten vaak of heel vaak uitgeput is. Meer dan
een derde heeft daardoor een verhoogde kans op een burn-out. Ook binnen
PerspectieF is er, via coalitie Y, veel aandacht voor deze prestatiedruk geweest
en is er veel aandacht gezocht binnen de politiek. In dit artikel legt Maarten
Vogelaar, studentenpastor en pionier, uit hoe volgens hem dit probleem in de
samenleving tot stand is gekomen en waar de mogelijke oplossingen liggen.

Maarten Vogelaar heeft zelf nooit een burnout gehad, maar na zijn studies politicologie
en filosofie, kwam hij toch in een soort crisis
terecht. Hij besloot om een switch te maken
van het leven als ambtenaar naar studentenwerker op de campus. Daar merkte hij echter
dat niemand op hem zat te wachten. “Ik belandde toen thuis met een soort crisis en het
idee: ik kan niks. Niks lukte, niemand zat op
me te wachten. Dan ga je aan jezelf twijfelen:
wie ben ik? Wat doe ik ertoe als ik niks voor
elkaar krijg? In een hele milde vorm ervoer ik
die druk van de maatschappij. Vroeger werd
je identiteit bepaald door bijvoorbeeld wat je
gelooft of uit welke familie je komt. Dat is nu

heel anders. Nu hebben we het voortdurend
over de vraag: ‘wat doe je’, in plaats van: ‘wie
ben je’.”
Nu werkt Maarten Vogelaar als studentenpastor in Amsterdam. Via zijn werk probeert hij
doel en zingeving aan te bieden bij studenten
en twintigers. Dit doet hij met twee initiatieven
die mede door hem zijn opgezet: Amsterdam
Deugt, een praktijkschool voor liefde, en bij
De Kwekerij, een plek voor twintigers om tot
bloei te komen. In zijn werk komt Maarten
veel jongeren tegen die worstelen met de
prestatiemaatschappij, maar ook met jongeren
die worstelen met eenzaamheid, depressieMaart 2019
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‘De vrijheid die we vandaag de dag hebben,
is een nog grotere dwang geworden.’
klachten of paniekaanvallen. “Het idee in de
maatschappij is: als je je best doet, kom je er.
Maar in mijn werk zie ik dat dit vaak gewoon
niet klopt. Er zijn genoeg mensen die het niet
trekken. Die worden gelabeld als probleemgeval en daarmee plaatsen we ze buiten het
arbeidsproces.”

Waar ligt volgens jou het grootste
probleem in de samenleving, waardoor
veel mensen eraan onderdoor gaan?
We zijn ontzettend moralistisch vandaag de
dag: je moet ambitieus zijn om ergens te komen. Je moet investeren en renderen in jezelf.
Andersom geldt dan: als je er niet iets van
maakt, heb je het aan jezelf te danken. Je hebt
dan namelijk je kansen niet benut. Mijn stelling
is dat we leven in een vermoeide en genadeloze samenleving. Eentje die echt anders is
dan die van onze ouders en grootouders. Alles
is vloeibaar, alles is onzeker. We hebben veel
mogelijkheden, maar die scheppen ook een
voortdurende onrust. Het is haast een soort
ziekte geworden.

Hoe zijn we in die vermoeide en genadeloze samenleving beland? Wat voor
ontwikkelingen zitten daarachter?
Er zijn veel factoren aan te wijzen. Flexibilisering bijvoorbeeld: je baan is veelal tijdelijk van
aard. Daarnaast is mondialisering een belangrijke factor: alles staat met elkaar in verbinding.
Een belangrijk verschil met vroeger daarin is:
met de technologie van tegenwoordig kun
je jezelf zeer makkelijk met iedereen vergelijken. Dat legt een druk op verandering die er
vroeger niet was, omdat de wereld toen veel
kleiner leek.
Daarnaast heeft vrijheid tegenwoordig een
hele andere betekenis. Vroeger waren er veel
regels en dingen die je niet mocht. Daar zijn
we nu meer vrij van geworden. Veel filosofen
zeggen vandaag de dag echter dat de vrijheid
die we nu bezitten een nog grotere dwang
geworden is. Dat komt doordat we nu alles in
mogelijkheden moeten zien. Daar ben je zelf
verantwoordelijk voor. Maar je eigen baas is
—8—

nooit tevreden. Ik zie dat bijvoorbeeld in het
feit dat veel mensen ’s avonds laat nog doorwerken op hun smartphone. En dat ik bijvoorbeeld geen grote spierballen op mijn bovenarm heb zitten, komt doordat ik niet naar de
sportschool ga en dat is mijn eigen schuld. Dat
kan je als een druk voelen: je haalt er niet alles
dat erin zit. Dat geldt op alle terreinen: je vakantie moet goed zijn, je vriendengroep moet
goed zijn, je liefde, je werk, je carrière. Alles
kan meer zijn. Daardoor raakt je ziel oververhit.
Dat is de reden dat tegenwoordig veel ziektes
in het hoofd zitten. Mensen raken depressief,
krijgen burn-outs. Ons hoofd kan die prikkels
niet hebben.

Wat voor angst hebben die jongeren
in hun hoofd?
Wat me opvalt is dat zowel mensen waar het
goed mee gaat als mensen die het niet redden
allebei onzekerheid ervaren. Beide groepen
zijn bang dat ze uiteindelijk ontmaskerd worden omdat ze denken dat ze weinig voorstellen. Heel veel studenten zeggen dat ze moeite
hebben om rust te vinden en niks te doen. Dat
vind ik heel zorgelijk, want ze weten niet hun
eigen aan/uit knop te vinden en blijven maar
doorgaan. Het erge vind ik dat er geen verschil is tussen christenen en mensen die niet
geloven. Volgens mij hebben we een prachtig
verhaal, het verhaal van Jezus, waarin jouw
eigen verhaal in dat van God meegenomen
mag worden. Zo krijgt je leven zin en mag je
je geliefd weten. Maar op de een of andere
manier lijkt dat weinig effect te hebben. Dat
vind ik zorgwekkend.

mee om moeten gaan. Ik vind dat we onszelf
moeten leren begrenzen. Ik denk dat we meer
discipline en gezond ritme nodig hebben. Ik
probeer vaak aan jongeren uit te leggen dat
vanuit de Bijbel, de sabbat iets heiligs en goeds
is. Je geeft ook wat terug aan God. Als je niet
gelooft, kan je het ook op een andere manier
zien: rust is goed in zichzelf. Je hoeft dan niet
altijd maar ‘aan’ te staan. Dat betekent: met
regelmaat rusten en stil worden. Ga bijvoorbeeld de natuur in. We moeten ook bewust
met elkaar spreken over wanneer je over je
grenzen heen gaat.

Wat zou er binnen de politiek volgens
jou moeten veranderen?
Dat vind ik spannend, want de politiek moet
dit niet te veel gaan bepalen. Maar een belangrijke oorzaak ligt in de prestatieafspraken die
universiteiten hebben gemaakt, namelijk dat
ze graag zien dat studenten zo snel mogelijk afstuderen. Daarnaast is er een te sterke
nadruk op onderzoek. Het onderwijs wordt
ondergewaardeerd. De burgerschapslessen
en maatschappelijke stage, zoals ouderen
helpen, zijn goede dingen om af te dwingen
om met andere type mensen om te gaan. Ik
denk echter toch dat het onderwijs van bin-

nenuit veranderd moet worden. Daar is meer
financiële vrijheid voor nodig en wat minder
studenten. De grote hoeveelheid studenten
legt namelijk een grote druk op het onderwijs om zo snel mogelijk studenten met een
diploma te laten uitstromen. Er is daardoor
weinig persoonlijke aandacht. Terwijl we voor
de toekomst mensen nodig hebben die vanuit
overtuiging keuzes maken, zowel persoonlijk
als maatschappelijk. Auteur: Martijn Tel
Op vrijdag 1 november organiseert Maarten Vogelaar met De Kwekerij een Mestival
over de vraag ‘Hoe gezond is jouw ambitie?’.
Tijdens dit evenement spreekt ook Gert Jan
Segers vanuit Coalitie Y. Meer informatie vind
je op www.kwekerijamsterdam.nl
In oktober organiseert Amsterdam Deugt een
Ambitie detox, waarin je een maand lang input
en oefeningen op je telefoon krijgt. Als je mee
wilt doen, kan je je aanmelden via www.deugt.
amsterdam

‘Studenten weten hun eigen
aan/uit knop niet te vinden
en blijven maar doorgaan.’

Wat is volgens jou de belangrijkste
boodschap in de Bijbel omtrent dit
onderwerp?
Ik kom zelf uit een reformatorisch milieu en
werd opgevoed met de Heidelbergse Catechismus. Daar staat: we zijn geneigd tot
alle kwaad. De boodschap is om niet te veel
van jezelf te verwachten. Je bent maar een
klein mens, je kunt niet voor God spelen. We
vinden het echter wel lastig hoe we daarMaart 2019
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graag voorbij dat vraagteken komen, zodat kerken
duidelijk maken aan LHBTI+’ers: je bent zonder meer
veilig hier.’

PREDIKANT WIELIE ELHORST:

Inhoudelijk debat

Peter van der Wal

‘Kerken moeten
duidelijk maken
aan LHBTI+’ers:
je bent veilig hier.’

Nederland kent een traditie van inhoudelijke discussie,
vooral over de Bijbelse bronnen. ‘Maar recentelijk verandert de discussie van karakter en wordt er bijvoorbeeld meer en meer gesproken van een LHBT-lobby.
Die framing maakt gesprekken lastig. Het is moeilijk
praten als je mensen wegzet als vertegenwoordigers
van een ideologie met een lobby. Tegelijk helpt alleen
praten over teksten ons niet vooruit. Dan gaat het
gesprek alleen over wat als Bijbels wordt gezien en
worden andere belangrijke invalshoeken voor gesprek
over het hoofd gezien.’
Elhorst gebruikt de bredere benadering uit het boek
Adam en Evert van Ruard Ganzevoort. ‘De vraag is
ook: wat voor gemeenschap willen wij zijn en hoe
komen daarin morele regels tot stand?’ Hij wil een
discussie over de benadering van de Bijbel niet vermijden, maar benadrukt dat dát niet het enige is. ‘Er is in
onze gemeenschappen geen zuiver Bijbels standpunt,
er zijn alleen mensen.’ Elhorst zet zelf Galaten 3:28
centraal: Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven
of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in
Christus Jezus. Hij glimlacht. ‘Ik weet dat ik hiermee
te ver ga voor sommigen, maar je zou daaraan toe
kunnen voegen: homo noch hetero.’

Verschillende standpunten

Op welke manieren denken christenen over LHBTI+? Predikant Wielie Elhorst schiet in de
lach bij deze startvraag. ‘Nou, daar kan ik al een heel uur mee vullen.’ Elhorst is protestants
gemeentepredikant in Bussum en Amsterdam en in de laatste plaats ook LHBT-predikant.
Als ‘christelijk LHBT-activist’ spant hij zich in Nederland en Europa in voor de gelijkwaardigheid van LHBTI+’ers in de samenleving. Ik interviewde hem in Amsterdam, waar drie weken
eerder nog de jaarlijkse Canal Parade plaatsvond. De Pride draait om genderidentiteit en
seksuele diversiteit, om ‘zijn wie je bent en houden van wie je wilt’, zoals op de site staat.
Elhorst zet de kernpunten uiteen van de discussie over LHBTI+ binnen christelijk Nederland.

Het debat bevindt zich tussen de ‘uitersten’ van
christenen en kerken die pleiten voor volwaardige
deelname van LHBTI+’ers in kerkelijke organisaties en
zij die hier geen ruimte voor zien. Maar daar tussenin
zitten nog veel meer opvattingen. Diverse publicaties
en bijeenkomsten worden aangewend om ruimte te
creëren in de kerkelijke discussies over ambtsvervulling, uitoefening van kerkelijke functies en toelating
aan het avondmaal. Zo ziet de gereformeerde Herman
van Wijngaarden in zijn boek Om het hart van homo’s
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‘wel vriendschap, geen relatie’ als de juiste Bijbelse
benadering, maar pleit hij voor barmhartigheid voor
homoseksuelen die een relatie aangaan. Ook komen
er binnen de christelijke LHBT+-beweging organisaties
bij als www.verscheurd.nl. die nieuwe kerken en geloofsgemeenschappen bereiken met hun seminars en
minder activistisch vocabulaire hanteren in gesprekken
met anderen. Elhorst: ‘Ik ben optimistisch én kritisch.
Kritisch omdat er nog te vaak een vraagteken wordt
gezet bij het bestaan van LHBTI+’ers in de kerk. Ik wil

Elhorst benadrukt dat de samenleving de diversiteit
aan meningen moet respecteren en erkennen. ‘Ook
LHBTI+’ers denken verschillend. Erken deze variëteit
en nodig verschillend denkende mensen uit aan tafel,
vooral om wat elk van hen in hun eigen gemeenschap
kan bijdragen. Dit is bijvoorbeeld gelukt bij de LCC Plus
projecten. In 2007 wilde minister Plasterk de sociale
participatie van LHBTI+’ers in etnische minderheden
en orthodox-christelijke gemeenschappen verbeteren.
Christelijke LHBTI+-organisaties zijn nu al vier projectperiodes uitgenodigd om op basis van hun eigen
kennis van het christendom, in Nederland en via hun
eigen doelen met de subsidie aan de slag te gaan om
de sociale acceptatie van LHBTI+’ers te optimaliseren.’
Maar wat als diverse meningen botsen, zoals toen
christenen zich begin 2019 fel vóór of tegen de
Nashvilleverklaring uitspraken? Zijn er grenzen aan het
uitdragen van standpunten over LHBTI+? Elhorst reageert direct. ‘Ja. Allereerst juridisch. Natuurlijk kennen
wij het grote goed van de vrijheid van meningsuiting

en de vrijheid van godsdienst. Maar aanzetten tot haat
is een harde grens en was voor sommigen een motief
in de aangifte tegen de opstellers van de Nashvilleverklaring. Daarnaast is er een andere grens binnen
kerken en geloofsgemeenschappen. Als predikanten
binnen mijn kerk vanaf de kansel op dubieuze gronden anti-homostandpunten verkondigen, hebben zij
dat uit te leggen anno 2019.’
Er is niet alleen een taak op nationaal niveau. ‘We
moeten op Europees niveau dringender aankaarten
hoe LHBTI+’ers worden gewaardeerd en behandeld
in bijvoorbeeld Polen en Hongarije. Oost-Europese
politici gebruiken het onderwerp om electorale redenen en voor het creëren van een zogenaamde eigen
identiteit: “inzet voor rechten van LHBTI+’ers is een
westers importproduct, daar hebben wij niets mee te
maken”. Dat is onzin. En kerken doen hieraan mee.

Je kunt niet zomaar
harde grenzen trekken
rond de manieren waarop mensen zich met
elkaar verbinden.
Dat een Poolse aartsbisschop van ‘regenboogpest’
spreekt is wat mij betreft gewoon hatespeech. Politieke organisaties, overheden en kerken hoeven het niet
altijd eens te zijn met LHBTI+-organisaties, maar moeten wel zeggen: we zien jullie en trekken met jullie op
tegen iedere vorm van extremisme.’

Participeer in het gesprek
Elhorst roept iedereen op om deel te nemen aan het
gesprek. ‘Praat niet over, maar mét LHBTI+’ers. Toon
dat je wil meewerken aan een samenleving waarin
iedereen mee kan doen. En nee: dat hoeft niet te
betekenen dat je moet inleveren op jouw religieuze
standpunten. Agendeer het onderwerp in jouw kerk,
stel vragen zoals: waarom wordt er bijvoorbeeld niet
over LHBTI+ gesproken in de catechese?’
Het onderwerp gaat ook heteroseksuelen aan, beklemtoont Elhorst. ‘Heb je de EO-documentaire ‘Ik
ken er geen, ik ben er geen’ gezien? De kern is dat je
als hetero niet zozeer een standpunt hoeft te hebben,
maar dat je niet kunt doen alsof het jou niet aangaat.
Omdat je samen een gemeente bent als leden van
Maart 2019
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één lichaam (1 Korintiërs 12) zou je van gemeenteleden hun seksuele oriëntatie moeten weten. Statistisch
gezien komen LHBTI+’ers in elke gemeente voor. Je
hoeft geen uitgekristalliseerde mening te hebben,
maar je zou je er wel mee bezig moeten houden. Het
gaat immers over jouw broeders en zusters.’ Hij glimlacht. ‘En alles ertussen in.’
Kan dan alles op het gebied van seksuele diversiteit en
relaties? Elhorst waarschuwt dat je niet vanuit de angst
voor ‘alles kan’ het LHBTI+-vraagstuk moet benaderen.
‘De erkenning dat LHBTI+’ers bestaan in de gemeente en het luisteren naar hun verhalen staat niet gelijk
aan ‘alles kan’. En wat is ‘alles’? Wat is familie, wat is
een huwelijk? De ontwikkeling van het huwelijk en
het gezin door de Bijbel en geschiedenis heen en de
waardering daarvan door de kerk, is ook heel divers.
De Bijbel is geen handboek waarin je op alfabet, met
een mooi lemma, als een encyclopedie kunt uitzoeken hoe het zit. De betekenis van Gods liefde, genade
en vergeving moet steeds weer worden opgediept in
het concrete leven.’

Stip op de horizon
Elshorst vervolgt: ‘Mijn stip op de horizon is dat een
andere seksuele oriëntatie of genderidentiteit geen

onderwerp meer is in de samenleving én in de kerk, en
geen reden is om mensen uit te sluiten. Dat LHBTI+’ers
volwaardig kunnen participeren en de samenleving en
kerken kunnen verrijken met wie zij zijn. Dat diversiteit
gewaardeerd wordt en niet als probleem wordt gezien.
En dat de voorwaardelijkheid totáál weg is. Gods liefde
is ook onvoorwaardelijk. Jezus kwam om mensen te
bevrijden en wij mogen vanuit die vrijheid nadenken
over wat mensen betekenen voor elkaar.’

‘Het baart
me zorgen
dat moslims
zich altijd
moeten
verdedigen’

De kern van de zaak is de vraag of een minderheid
deel mag zijn van een geloofsgemeenschap. Elhorst
is duidelijk in zijn antwoord. ‘Met wat wij weten over
genderidentiteit en seksuele diversiteit en alle theologische onderzoeken zouden kerken – zonder uitzondering – LHBTI+’ers tenminste het voordeel van de
twijfel moeten geven. Nee, we weten niet waar homoseksualiteit vandaan komt en kunnen niet het laatste
woord spreken over de Bijbel. Maar het zou al een
stuk schelen als we zouden erkennen dat dit eerst en
vooral een zaak is tussen individuele mensen en God.
De gemeente zou niet tussen hen en God in moeten
staan door hen te verbieden ambten te vervullen of
deel te nemen aan activiteiten, of door hen een zegen
te onthouden.’ Redacteur: Antrude Oudman

Theoloog Janneke
Stegeman over de Islam
in onze samenleving

Streng toezicht op Islamitische scholen
en moskeeën, anti-Islam retoriek van
populistische partijen en een verbod op
gezichtsbedekkende kleding: hoe staat
het met de positie van moslims in de
Nederlandse samenleving? En wat hebben
wij daar als christenen van te vinden?
PerspeX sprak met Janneke Stegeman,
voormalig theoloog des vaderlands,
over christendom en Islam, toen en nu.

Sandra Haverman

Er is in onze gemeenschappen geen zuiver
Bijbels standpunt, er
zijn alleen mensen.
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Janneke Stegeman is theoloog en bijbelwetenschapper. Ze houdt zich veel bezig met religie en conflict,
postkoloniale theologie en ook de rol van de Islam
in onze samenleving. Voor haar promotieonderzoek
onderzocht ze in Jeruzalem hoe Bijbelteksten van
invloed zijn op het conflict tussen Israël en de Palestijnen. “Dat wordt vaak neergezet als een religieus conflict, alsof daar de Joods-christelijke beschaving tegenover de Islamitische staat. Ten onrechte, denk ik: het
is een conflict over land, waarin religie wel een steeds
grotere rol speelt. Voor mij was het een erg leerzame

plek: ik merkte daar dat ik ook eerder geneigd was Palestijnen als agressor te zien en voor Israëlisch geweld
verklaringen te bedenken. Ik denk dat dit komt doordat
we Israëliërs als Westers beschouwen, als mensen die
op ons lijken. Dankzij die ervaringen ging ik scherper
kijken naar onze eigen samenleving: ik werd me bewuster van onze neiging geweld van eigen kant weg
te moffelen, als ook de positie van moslims.”

Gedeelde problemen
Die positie is volgens Stegeman niet erg benijdenswaardig. “Het baart me zorgen dat moslims in de
Nederlandse samenleving altijd 1-0 achter staan. Ze
moeten zich telkens verdedigen. Er is een soort aanname van: jij bent moslim dus leg mij eerst maar eens
even uit dat je niet gewelddadig bent, geen vrouwen
onderdrukt en wat al niet meer. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een Turkse of Marokkaanse
achternaam minder makkelijk aan een baan komen.
Moslima’s worden lastiggevallen of uitgescholden
als ze een hoofddoek dragen. Dat is denk ik ook van
invloed op hoe mensen zich in die samenleving beMaart 2019
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Stegeman deelt niet de mening van Gert-Jan Segers
dat de Islam haaks staat op de kern van het evangelie. “Ik zou dat zeker niet zeggen. Moslims erkennen
Jezus, maar als profeet. Daarnaast is er ook heel
veel diversiteit in hoe christenen naar Jezus kijken: ik
spreek anders over Christus dan Gert-Jan Segers. Ook
hier vind ik het jammer om Islam en Christendom zo
lijnrecht tegenover elkaar te zetten. Je kan ook zeggen dat je enorme gelijkenissen ziet in de manieren
waarop mensen God aanbidden. Geloof heeft zoveel
aspecten, er is zoveel over te zeggen.”

Christina Bullatia

‘Mijn uitgangspunt
is dat we geloven
in dezelfde God’

geven. Daarnaast is er een politiek debat waarin hun
burgerrechten op het spel staan. Mogen moslims nog
wel volwaardig meedoen in de samenleving?”
De argwaan en kritiek die er is jegens moslims, die
vaak op een hoop worden gegooid met immigranten en vluchtelingen, functioneert volgens Stegeman
onder andere om het imago van onze christelijke
westerse samenleving op te boenen, en onszelf vrij te
pleiten van de misstappen die we zelf hebben begaan.
“Ik vind antisemitisme altijd een goed voorbeeld. Dat
heeft in Europa een lange en gruwelijke geschiedenis. Maar als je nu mensen over antisemitisme hoort
praten klinkt het alsof vooral moslims en immigranten
daar de bron van zijn. Dat is natuurlijk gek. Antisemitisme zit in onze traditie. Het is misleidend te doen
alsof het enkel onder moslims een probleem is. Een
ander voorbeeld is geweld tegen vrouwen. Voor alle
Nederlandse vrouwen is thuis de meest gevaarlijke
plek. Geweld tegen vrouwen komt niet exclusief van
moslimmannen. Het zou veel sterker zijn als we dat
soort problemen als gedeelde problemen zien en niet
als problemen van een specifieke groep.”
Hebben onze christelijke beschaving en de Islam dan
dezelfde problemen? Stegeman: “Ik zou die twee niet
als losse grootheden tegenover elkaar zetten. Onze
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Westerse samenleving is inderdaad gestempeld door
het christendom, en heeft een lange geschiedenis
met moslims en Islam. Als religieuze tradities hebben
Christendom en Islam elk hun eigen geschiedenissen. De Islam heeft een veel minder gewelddadige
geschiedenis met antisemitisme dan wij en heeft een
heel andere ontwikkeling doorgemaakt in de verhouding tussen politiek en geloof. De positie van vrouwen
is zowel onder moslims als christenen niet zonder uitdagingen, maar ook weer op eigen manieren. Ik zou
graag willen dat we daarover in gesprek kunnen. Zo’n
gesprek begint denk ik met een kritische en eerlijke
houding naar je eigen geschiedenis en traditie.”

Verrijking
Volgens Stegeman is er juist in het gesprek tussen
christenen en moslims voor beiden veel te halen. “Als
gelovige voer ik met vrienden die moslim zijn goede
gesprekken over geloof, omdat je bijvoorbeeld bepaalde dagelijkse worstelingen herkent. Ik denk dat
er veel mogelijkheden voor verrijking liggen. In eerste
instantie vind ik dat interessanter dan datgene waarin
we verschillen. Mijn uitgangspunt is dat we geloven in
dezelfde God. Binnen dat geloof zijn er allerlei verschillen. Maar er zijn ook hele grote verschillen tussen
mij en andere christenen.”

Tegelijkertijd moeten we volgens de theoloog niet
bang zijn om te schuren. “Ik ben niet voor een soort
softe dialoog tussen moslims en christenen of anderen waar we alle lastige vragen uit de weg gaan.
Juist niet. Ik ben er juist voor dat iedereen kritisch en
betrokken kijkt naar zijn of haar eigen traditie en van
daaruit in gesprek gaat met de ander. Ik denk echt dat
we dat nodig hebben als samenleving, juist in een tijd
waarin we ons afvragen wat onze identiteit is. Kritisch
betrokken naar jezelf kijken is een enorme kracht.”
Hoewel de ChristenUnie opkomt voor de vrijheid van
moslims stelt zij ook grenzen. Zo wil de partij dat de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen gegarandeerd
blijft, bijvoorbeeld bij het schudden van handen. Ook
is de partij voorstander van het recent ingevoerde
verbod op gezichtsbedekkende kleding. Stegeman is
het maar gedeeltelijk met deze visie eens. “Ik vind Segers heel sterk waar het gaat om het beschermen van
de rechtsstaat, maar ik ben het niet eens met hoe hij
spreekt over moslims. Nu vind ik handen geven zo’n
ding waarvan ik denk: is dat nou zo belangrijk in onze
cultuur? Daar kunnen we denk ik best wat makkelijker
mee omgaan. Wat de gezichtsbedekkende kleding
betreft: het aantal vrouwen dat een nikab draagt in ons
land is uiterst bescheiden. Dat te verbieden lijkt me
symboolpolitiek. Bovendien vind ik dat vrouwen zelf
mogen beslissen hoe ze zich kleden. ”

Die eerlijke houding zou christenen in de ogen van
Stegeman juist op het lijf geschreven moeten zijn. “Het
is zo ongelofelijk logisch dat je als christen bezig bent
met de vraag hoe je jezelf tot de wereld verhoudt.
Hoe ziet de geschiedenis eruit en wat is mijn verantwoordelijkheid? Als ik voorga in een kerkdienst, wat
doen we dan? We oefenen in gemeenschap zijn, voor
het aangezicht van God. Elkaar de ruimte geven en
niet bang zijn om je eigen fouten toe te geven. Voor
mij is dat zo’n cruciaal onderdeel van wat het betekent om christen te zijn dat het heel erg logisch is om
dat ook te doen buiten de kerk als je bijdraagt aan de
samenleving.”
Daarnaast speelt je positie in de samenleving volgens
Stegeman een grote rol in hoe je moslims benadert.
“Mijn positie als witte christen is behoorlijk relaxed.
Het zou anders zijn als je een zwarte christen zou
interviewen of een christen uit een Islamitisch land.
Die ongelijke positie in de samenleving speelt de hele
tijd mee denk ik. Je kunt dus niet doen alsof iedere
dialoog tussen christenen en moslims onmiddellijk
gelijkwaardig is. Ons burgerschap staat niet ter discussie en hun burgerschap wel. Moslims hebben een
behoorlijk onveilige positie in de samenleving, terwijl
wij er warmpjes bij zitten met twee christelijke regeringspartijen.”
Toch moeten christenen volgens Stegeman niet alleen
kijken naar wat ze zelf kunnen bijdragen. “Ik denk dat
christenen wel heel vaak hebben geopereerd vanuit
het idee: wij zijn de uitdelers van de naastenliefde.
Dan ben jij altijd de gever en de ander altijd de ontvanger. De vraag is niet alleen wie mijn naaste is, maar ook
of wij los kunnen komen van dat idee dat wij altijd de
gevers zijn. Wij hebben ook iets te ontvangen van de
ander, ook van andere religies.” Redacteur: Erwin de Pagter

Eerlijke houding
Volgens Stegeman is de belangrijkste vraag niet hoe
christenen zich moeten verhouden tot moslims. “Die
focus op moslims vind ik bevreemdend. De vraag is
volgens mij hoe christenen zich dienen te verhouden
tot anderen. Ik zou graag willen dat het uitgangspunt
is: we delen met elkaar dit land, we zijn samen verantwoordelijk. Daarvoor hebben we elkaar nodig, en
daarvoor hebben we ook een realistische en eerlijke
houding ten opzichte van onszelf nodig.”
Maart 2019
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Ik ontmoet Jasper Klapwijk op een terras in Lei-

Ethische thema’s
onder de loep
Jasper Klapwijk: Politicoloog en christen
over de hete hangijzers
Jasper Klapwijk is politicoloog, veelvuldig op Radio 1 te horen geweest als politiek
commentator bij de EO, en actief kerklid van de Oude Kerk gemeente in Amsterdam,
naast vele andere zaken. Hij is zelf betrokken bij D66, en maakte recent onder andere
naam als voorzitter van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt en met zijn
pro-LGBT advertentiecampagne in het Reformatorisch Dagblad. Kortom, een man
die zowel de politiek als de christelijke gemeenschap binnen Nederland goed kan
beschouwen. We spraken hem om een outsiders-perspectief te vergaren op de
grote ethische thema’s die traditioneel een politiek wig dreven tussen de christelijke
en seculiere partijen.
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den. Zelf heeft hij ooit aan de UVA gestudeerd, en is
hij volledig in de hoofdstad geworteld. Hij geeft direct
al een scherpe analyse weg over Amsterdam en de
randstad. “Christelijke gemeenschappen zijn tegenwoordig erg klein binnen de grote steden,” zo zegt hij.
“Dat komt niet zozeer doordat mensen ongeloviger
zijn geworden, maar doordat christelijke gezinnen
wegtrokken naar de kleinere steden, terwijl de reeds
onkerkelijke arbeidersklasse overbleef, aangevuld met
de ongebonden ‘nieuwe professionelen’ als vervanging.” Een dergelijke analyse kenschetst de politicoloog in Klapwijk.
Het gesprek rolt voort in een kritische uiteenzetting
van de huidige staat van de christelijke politiek. Ik
vraag hem of het christendom in ons land niet wat
tandeloos is geworden en wel heel makkelijk met alle
moderne winden meewaait. “Een terechte kritiek,”
beaamt Klapwijk, “maar ook iets dat volgens mij in
het christendom ingebakken zit. Ik heb in mijn jeugd
van mijn predikanten geleerd dat je het christendom
moest belijden ‘in rapport met de tijd’. Dat houdt in
dat het christendom altijd twee kanten heeft: aan de
ene kant proberen christenen kritiek te hebben op
de cultuur waar ze in leven, maar aan de andere kant
zoeken ze ook de aansluiting met die cultuur om die
kritiek te laten landen.”

Ik word enigszins gerustgesteld door zijn uitleg,
maar toch leg ik hem de zorg voor dat er tegenwoordig wel flink aan de christelijke waarden geknaagd
wordt. Ik noem het bijzonder onderwijs als eerste
voorbeeld. Daar is recent weer veelvuldig kritiek over
geuit. Klapwijk presenteert zijn genuanceerde positie: “ik ben zelf in principe groot voorstander van
openbaar onderwijs. Binnen mijn ideaal zou je op
een openbare school zitten, waarbij je goed onderwijs krijgt over godsdienst, en je als ouder een keuze
hebt om je kind binnen de eigen levensbeschouwing
extra scholing te bieden. Een tweeledig systeem dus.
Binnen dat systeem zou er aandacht moeten zijn voor
alle geloven. Dus aan de ene kant leren religieuze kinderen dan intensief over de andere religies, en aan de
andere kant bestaan er dan ook geen scholen meer
waar godsdienst eigenlijk helemaal niet serieus genomen wordt, terwijl iedere ouder haar eigen kind ook
binnen de eigen levensbeschouwing groot kan brengen. Maar goed, op dit moment hebben we bijzonder
onderwijs, en dat recht zal ik met hand en tand verdedigen. Fanatieke secularisten vergeten weleens dat het
recht op bijzonder onderwijs ook voor niet-religieuzen
geldt en dat ook zij een school mogen oprichten. En

bovendien zijn die bijzondere scholen helemaal niet
de oorzaak van de segregatie, zoals vaak beweerd
wordt, maar zijn de wijkindelingen de grote boosdoeners. Ouders sturen hun kinderen vaak gewoon naar
de school in de wijk, en die wijken zijn sterk gesegregeerd. Dat kun je het bijzonder onderwijs niet kwalijk
nemen. Dus hoewel ik zelf groot voorstander ben van
openbaar onderwijs, zou ik het recht op keuzevrijheid
zeker niet van ouders weg willen nemen.” Wel verwijt
hij de confessionele partijen dat zij artikel 23 helemaal
niet consequent verdedigen, maar vooral uit eigenbelang handelen. “Ik kan de SGP totaal niet meer serieus
nemen als zij zich opwerpen voor artikel 23, terwijl
ze eigenlijk volledig tegen islamitisch onderwijs zijn.
Ik vind dat de ChristenUnie ook te vaak in dat verhaal
meegaat. Maar goed, als er geen islamitisch onderwijs
mag zijn, dan het gereformeerd onderwijs ook maar
meteen afschaffen.”

‘Ik heb in mijn jeugd
van mijn predikanten
geleerd dat je het
christendom moest
belijden ‘in rapport
met de tijd’.’
Om de conversatie nog maar wat controversiëler te maken, schakelen we over naar ‘de klassieker’
als het gaat om de gevoelige ethische onderwerpen:
abortus. Ik geef aan dat er in mijn directe omgeving
onder de meest progressieve geesten nog altijd velen
zijn die met abortus grote moeite hebben. Klapwijk
begrijpt daar veel van, mede door de wetenschappelijke ontwikkelingen: “we zijn steeds eerder in staat om
vroeggeboren kindjes in leven te houden; die grens
schuift op naar twintig weken. Op het moment dat de
levensvatbaarheidsgrens en de abortusgrens zó dicht
tot elkaar genaderd zijn, wordt de vraag of er geen
sprake is van moord wel heel pregnant. Ik vind het
idee heel moeilijk te verdedigen dat iemand die buiten
de moeder kan leven, dat leven ontzegd wordt.” Met
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name in de manier waarop het debat momenteel
wordt gevoerd, herkent Klapwijk structurele problemen: “aan de kant van de pro life-beweging lijkt men
een blinde vlek te hebben voor de beslissingsbevoegdheid van vrouwen. Een kind groeit altijd in iemand, dat
zien ze daar kennelijk voortdurend over het hoofd. De
pro choice-kant verwijt ik dan weer dat ze zijn gestopt
met denken in de jaren zeventig, onder het mom van
‘het is de keuze van de moeder, en daarmee houdt
alles op’. Zo simpel ligt het natuurlijk ook weer niet.
Aspecten van vaderschap blijven in de discussie bijvoorbeeld vaak onderbelicht.” De fundamentele vraag
draait volgens hem om het startpunt waarop een kind
individuele rechten ontvangt. “Dat zou weleens een
stuk eerder kunnen zijn dan veel pro choice-mensen
op dit moment denken. Zelf zie ik het liefst dat een
vrouw tot aan 12 weken zwangerschap de volledige
zeggenschap heeft, omdat je op dat punt nog ver van
de levensvatbaarheidsgrens verwijderd bent, maar je al
wel zeker weet dat er echt sprake is van een zwangerschap.”

Klapwijk identificeert zich in partijopzicht met D66.
Ten tijde van de coalitievorming lagen D66 en ChristenUnie met name met elkaar in de clinch vanwege
hun meningsverschillen rond het fenomeen ‘voltooid
leven’. Zelf drukt hij zich heel voorzichtig uit wanneer
hij aangeeft de discussie iets onafhankelijker te willen

benaderen dan ‘de meeste’ mensen uit zijn partij. Dat
houdt onder andere in dat hij tussen de twee partijen
rond de kern van het probleem minder verschil ziet
dan het gros van het publiek misschien zou denken, en dat hij constateert dat de discussies rondom
euthanasie en voltooid leven te veel door elkaar heen
lopen. “Ik vind de insteek van D66 rond euthanasie
ook een rare, want dat vraagstuk draait helemaal niet
om zelfbeschikking. Euthanasie draait om een arts die
een handeling op je verricht. Je kunt het dus zelf niet
doen, en daarom laat je een arts het voor je doen.
En daarmee gaat het helemaal niet om autonomie,
maar veel meer om wie mensen zijn, welk lijden voor
die mensen nog acceptabel is om te verdragen, en
in hoeverre het voor anderen nog doenlijk is om dat
lijden te aanschouwen.” Ten tijde van de coalitieonderhandelingen ging de discussie veel meer over
het recht op beschikking over het eigen levenseinde,
ongeacht of daar lijden bij om de hoek kwam kijken.
Volgens Klapwijk nemen mensen dat levenseinde
nooit helemaal zelf in handen, maar hij zegt het wel
redelijk met confessionele politici eens te zijn in hun
conclusie dat het debat rond ‘voltooid leven’ uiteindelijk draait om de vraag wat als ‘zinvol leven’ kan worden beschouwd. “Veel ouderen ervaren tegenwoordig
een gevoel van overbodigheid en leegte. Dat is waar
we het over zouden moeten hebben, en volgens mij
zijn de progressieve partijen het er wel over eens dat

‘Zelf zie ik het
liefst dat een vrouw
tot aan 12 weken
zwangerschap
de volledige
zeggenschap heeft’
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daar primair iets aan gedaan moet worden. Wanneer
dat niet lukt komt de vraag voorbij of je vervolgens
het recht hebt om een einde te laten maken aan je
eigen leven. Als het om zelfbeschikking gaat waarbij
iemand zonder te lijden zijn eigen levenseinde wil bepalen maar het vervolgens wel door een arts wil laten
uitvoeren, dan vind ik dat een behoorlijk decadente
gedachte. Ik zou zeggen: dan is het beter om het ook
echt zelf te doen. Dus ik ben er niet voor om zelfdoding te verbieden en totaal onmogelijk te maken, maar
ik ben evenmin voorstander van een door de overheid
opgetuigd systeem zoals D66 dat heeft voorgesteld.”

Ik leg daarop aan Klapwijk voor of het beroep van
sekswerker ook onder de kap van ‘zelfbeschikking’
geschaard moet worden, en dan met name wat de
vrouwen betreft. In reactie blaast Klapwijk even. “Vaak
is het noodgedwongen, dat klopt wel,” is zijn initiële
respons. “Ik kerk zelf in de Oude Kerk in Amsterdam,
midden in de rosse buurt. Ik heb door de jaren heen
geleerd om mijn oordeel uit te stellen, omdat het voor
sommigen een vrije keuze is en dat moeten ze dan
helemaal zelf weten, daar ga ik niet over. De meeste
vrouwen die ik gesproken heb, hebben er ook wel
voor gekozen, maar noodgedwongen omdat ze niet
anders konden. Dus ik ben het wel met je eens: het
is geen groot teken van beschaving dat mensen erop
aangewezen zijn dit werk te doen. Toch moet je altijd

heel erg oppassen om te oordelen over de situatie
waarin die vrouwen zitten: sommige mensen die in
Amsterdam achter de ramen zitten leven nu in veel
betere omstandigheden dan in Roemenië, waar ze
dit werk ook al moesten doen. Bovendien is het een
branche waar vrouwen vaak maar tijdelijk in zitten.” In
de tegenreactie werp ik Klapwijk de vraag voor de voeten of een samenleving het bestaan van een dergelijke
industrie überhaupt wel moet willen. Is dat de manier
waarop mensen van ons behandeld mogen worden?
Klapwijk overdenkt en dient van repliek. “Ik vind in
ieder geval wel dat je er altijd voor ze moet zijn als
ze eruit willen. Misbruik moet je voorkomen. Nee, je
hoeft als samenleving een dergelijk werkveld niet in de
etalage te zetten. Het is geen gewoon werk, zo steekt
het niet in elkaar. Maar het geheel wegstoppen werkt
dan weer misbruik in de hand. Moet je omwille van
die mensen die er noodgedwongen zitten de gehele
industrie afschaffen, ten koste van zij die het vrijwillig
doen? Ik ben er nog niet over uit. Maar ik neig ernaar
die vrijheid te willen beschermen.”

Wij nemen gezamenlijk nog de vrijheid om over
allerhande politieke zaken door te ratelen. De stokoude ethische thema’s blijken ook anno 2019 nog van de
grootste relevantie, zoveel is me duidelijk geworden.
Auteur: Tim Kuijsten
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Column Vertel eens
Grote verhalen. Verhalen die groter zijn dan
die ene voorpagina, dat spoeddebat of die
bewindspersoon. Verhalen waarvan een ieder
graag zijn deel vertelt, maar waarvan het
laatste woord wellicht nooit gezegd zal zijn. In
deze PerspeX hebben we jullie willen meenemen in een aantal van die grote verhalen. Ze
gaan over de belangrijke vragen van deze tijd.
Over de vraag hoe we als samenleving en als
christelijke gemeenschap dienen om te gaan
met kwestie x of probleem y.
In de afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier mogen werken aan de PerspeX. Het waren niet altijd de grote verhalen. Soms gingen
ze juist over hele specifieke onderwerpen. De
meeste voldoening haalde ik misschien nog
wel uit de ongelooflijk interessante gesprekken
die ik heb mogen voeren met mensen die ook
een ongelooflijk interessant verhaal te vertel-

len hadden. De aankondiging dat je schrijft
voor een politiek jongerenmagazine was vaak
voldoende om zelfs in de meest volle agenda’s
ruimte te vinden voor een kop koffie. Mensen
vertellen namelijk graag.
Een verhaal kan echter niet verteld worden als
er niet ook geluisterd wordt. Soms ben ik bang
dat we in onze samenleving het luisteren een
beetje zijn verleerd. Dat we alleen luisteren
naar die verhalen die onze goedkeuring kunnen wegdragen. Dat we niet de moeite nemen
om serieus te luisteren naar de verhalen waar
we ons niet in (willen) herkennen, de verhalen die niet populair zijn. Soms zijn juist die
verhalen groter dan we denken. Laten we als
politiek betrokken jongeren ook aandacht hebben voor de verhalen die misschien niet direct
in ons straatje passen. PerspectieF, zo heten
we immers niet voor niets. Auteur: Erwin de Pagter

Coalitie Y
16 september was de
grote dag waarop we
met een straat aan
jongerenorganisaties
het manifest van
Coalitie Y aan premier
Rutte konden overhandigen! Een stroom
aan politici, maatschappelijke organisaties en vooral jongeren
heeft zich achter ons
geschaard. Nu is het
tijd om erop toe te
zien dat er ook actie
ondernomen wordt.

De mens en haar ecologische positie
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Met of zonder
de natuur?

Boeren en regels
Dieren en diversiteit
Kerken en apps

Fotograaf cover: Anne Paul Roukema

Dit voorwoord schrijf ik net na een spannend ChristenUnie-congres. Al onze moties zijn aangenomen, ondanks
het feit dat enkele werden ontraden door het bestuur van
de ChristenUnie. Zo mag onze voorzitter voortaan een
speech houden op het congres. Dit dankzij de steun van
een overweldigende meerderheid van de aanwezige
ChristenUnie-leden.
In september overhandigden we het manifest van Coalitie-Y aan minister-president
Rutte om de druk op jongeren op de agenda te zetten. Het was gaaf om te zien hoe
Coalitie-Y bijdroeg aan een kanteling van de discussie over de basisbeurs. Een meerderheid is inmiddels voor en zo kon op het afgelopen congres Gert-Jan Segers zeggen: ‘Die basisbeurs komt er!’
Wat gaaf dat we op zulke momenten merken dat er naar jongeren wordt geluisterd,
naar wat zij te zeggen hebben en wat zij zien als problemen van deze tijd.
In dit nummer bespreken we onderwerpen als klimaat- en natuurbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De impact die bedrijven hebben op de levens
van mensen is enorm. Dat kan ten goede zijn, maar is te vaak vernietigend. Winst en
commercie lijken vaak belangrijker dan zorg voor de schepping, rechtvaardig loon en
goede arbeidsomstandigheden.
Dan hoop ik dat juist wij als christelijke jongeren ons inzetten voor verandering. Dat wij
oog hebben voor onrecht – waar we soms zelfs indirect via consumptie aan bijdragen.
Dat we onze stem laten horen: ‘dit kan niet langer’.
Dergelijke thema’s zijn onderdeel van onze speerpunten en daar zetten we ons als
PerspectieF voor in. Doe jij mee?
Uw bestuurslid Politiek,
Jeroen Troost

Inhoud
4-6 Carla Dik-Faber introduceert
kringlooplandbouw

Woord van de redactie

Voorwoord

Klimaat en

natuur zijn
weer volledig
onder de aandacht gebracht in de voorbije
maanden, helaas niet louter op een positieve
manier. Sommigen klagen over de vele milieumaatregelen, anderen bezigen zich op straat
om de klimaatrevolutie uit te roepen. Rentmeesterschap is een prachtige Nederlandse
uitdrukking om de structurele verantwoordelijkheid van de christen tegenover de natuur
te beschrijven, en PerspectieF laat zich graag
op de voorste rangen zien als het gaat om de
strijd voor onze aarde. Maar dat in het gevecht
om natuurbehoud niet elke keuze even duidelijk voor de hand ligt heeft de recente geschiedenis nog maar eens onderstreept. De natuur
verdient bescherming, maar het is uitermate
wrang als de boer daarvoor over de kop moet.
Hoe ervoor te zorgen dat de mens en natuur
daadwerkelijk in balans zijn, zonder dat een
van beide daarbij het onderspit moet delven?
De verschillende meningen die je in dit magazine tegenkomt raken veelal aan dit onderwerp, waarbij ze wel behoorlijk uiteenlopen.
Niet iedereen heeft dezelfde oplossingen voor
ogen, en niet iedereen jaagt dezelfde rol voor
de overheid na als het gaat om de verhouding
tussen de natuur en de samenleving. Juist omdat dit zo’n diepgrondig dilemma is, is het van
het grootste belang de verschillende geluiden
aan te horen en uiterst serieus te nemen. Dat
laat ook zien waar PerspectieF ongeveer staat
in het debat: we moeten strijden voor de natuur, maar de mens moet wel een eerlijke kans
krijgen om in die strijd mee te komen.

7-9 Betty van Os verkondigt
een boerengeluid
10-11 Tony’s Chocolonely over
verantwoord ondernemen
12-13 Henrik Wienen bouwt een moderne kerkapp

Pagina 12

In dit magazine laten we een scala aan partijen
aan het woord, zoals we dat altijd proberen te
doen. Aan de lezer om de informatie in zich op
te nemen en een eigen oordeel te ontwikkelen. Eén ding moge duidelijk zijn: de juist keuze
is in dit geval niet makkelijk te vinden. Maar het
onderwerp is te belangrijk om de zoektocht
naar die keuze nog verder uit te stellen.

Agenda
10 januari
Nieuwjaarsborrel

5 maart
PJO-Parlement

4 april
Politiek trainingsweekend

In de Nieuwsuur-uitzending
van 17 november was Siewerd
aan het woord over het
jongerenparlement en was
de themadag van PerspectieF
te zien.
In het Nederlands Dagblad
van 21 november pleitte Pieter
Dirk Dekker (Denktank) voor
meer geld voor het hoger
onderwijs en voor een betere
verdeling van dat geld.

14-16 Frank Wassenberg bespreekt biodiversiteit
17-18 Ricardo Alkema werkt aan natuurbeleid
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Hoe ver is de agrarische sector in de transitie
naar kringlooplandbouw?
De Nederlandse landbouw doet het goed, we hebben
veel kennis en kunde in huis. Dat komt doordat we
een grote agrarische sector en goede kennisinstituten
hebben. Er wordt ook wel over de drie O’s gesproken:
ondernemers, overheid en onderzoek. Dat is onze
gouden combinatie. Wel loopt het huidige systeem
tegen haar grenzen aan. Dat zien we nu bij het stikstofdossier. Ook daarom is de transitie naar kringlooplandbouw zo belangrijk.
Het is goed om de huidige situatie in historisch perspectief te plaatsen. Mansholt (minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening 1945-1958 red.) werkte
na WOII aan een beleid waarbij er “geen honger meer”
zou zijn. Hij zette een productiesysteem op dat zo
efficiënt mogelijk, zo veel mogelijk zou produceren.
Nederlandse boeren maken weinig kosten én hebben
weinig milieu-impact per productie-eenheid. Echter,
doordat de productie zo hoog is, lopen we alsnog
tegen de grenzen aan op het gebied van milieu, zoals
de stikstofnormen.
Kringlooplandbouw is onvermijdelijk en er zijn al heel
veel boeren die het goed doen, zoals bioboeren en
natuur-inclusieve boeren. Ook lang bestaande boeren
kiezen er steeds vaker voor om de kringloop zo dicht
mogelijk bij het eigen bedrijf aan te laten sluiten. Dit
doen ze door weinig tot geen kunstmest te gebruiken
en krachtvoer uit de eigen regio te gebruiken. De belangstelling groeit omdat boeren zelf ook merken dat
we tegen systeemgrenzen aanlopen.

Duurzaam
boeren

De boeren zijn de afgelopen maanden massaal in staking gegaan, uit
onvrede met het overheidsbeleid op gebied van landbouw. Hoe kunnen
de twee partijen spoedig weer door één deur wandelen? We leggen
het CU-kamerlid Carla Dik-Faber voor, die een uitgebreide visie uit de
doeken doet over de toekomst van de agrarische sector in Nederland.
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Anne Paul Roukema

Met Carla Dik-Faber in gesprek over
kringlooplandbouw in Nederland.

Wie is de grootste drijfveer achter de innovatie
voor verduurzaming?

want je kunt bijvoorbeeld niet in wetten afspreken dat
consumenten in de supermarkt de keuzes maken die
het gunstigste zijn voor de boeren. Maar de overheid
is wel de marktmeester. De overheid kan dus kijken
hoe de keten van boer tot bord georganiseerd is en
vragen stellen als: ‘hoeveel schakels zijn er?’ en ‘wie
verdient eraan?’.
Daarnaast is er de Autoriteit Consument & Markt die
kritisch toezicht houdt, wat helaas ook echt nodig
is. In de afgelopen decennia zijn de productiekosten
van boeren en de prijzen voor consumenten beiden
gestegen, terwijl de winst per product voor boeren
hetzelfde is gebleven. Er blijft dus veel geld in de keten
hangen.
Wat ik mooi vind aan kringlooplandbouw is dat je de
kringloop zo klein mogelijk probeert te houden en de
keten tot een minimum probeert te beperken. Ik heb
zelf ook een initiatiefnota geschreven: ‘Verbinding

‘De overheid moet
daarom de héle
keten aanspreken,
van boer tot
consument’

De agrarische sector is economisch kwetsbaar,
wat betekent dat voor de draagkracht van de
transitie?

boer(in)-burger, voedsel dichtbij’, waar heel positief op
gereageerd is. Mensen zeggen graag producten uit
het eigen land te willen eten. Maar ook al is er is veel
goodwill, ik merk dat mensen in de supermarkt toch
de goedkoopste keuzes blijven maken. Als Marokkaanse boontjes goedkoper zijn dan Nederlandse, dan
liggen de Marokkaanse boontjes toch in de winkel.
Onlangs heb ik een boer gesproken die zei: “Ik wil
heel graag mijn varkensstal verduurzamen en een ster
krijgen van de dierenbescherming, maar dan betaalt
de consument daar extra voor en daar bestaat geen
marktvraag voor.” Dan denk ik: burgers hebben de
mond vol over dierenwelzijn, maar dan moeten ze
ook in de supermarkt bereid zijn om de juiste keuzes
te maken. De overheid moet daarom de héle keten
aanspreken, van boer tot consument.

Boeren kunnen het inderdaad niet alleen. Hun verdienvermogen is een cruciale voorwaarde om de
transitie te kunnen maken. Het is een lastige kwestie,

Als u zelf in de supermarkt bent, staat u dan ook
stil bij deze dilemma’s?

De wetenschap, agrarische sector en de overheid zijn
alle drie belangrijke drijfveren. De overheid kan innovatie aanjagen door normen te stellen. Een voorbeeld
daarvan is het beleid op antibioticareductie. De boeren
vergelijken onderling hoe ze het doen en op weg zijn
naar de streefdoelen. De gezonde competitie helpt
daarbij. De agrarische sector bezit veel kennis waardoor er veel innovatie plaatsvindt op boerenerven.
Daarnaast is er vanuit wetenschappelijke onderzoeken
ook veel nieuwe kennis beschikbaar. Ik zou zeggen
dat het een samenspel is van die drie factoren.
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Altijd. Wij hebben iedere week een voedselpakket met
groente en fruit uit Nederland. Ik koop ook heus wel
eens sinaasappels of kiwi’s, maar dat probeer ik wel
te beperken. Ik heb net nog een Nederlandse biologische appel gekocht in het bedrijfsrestaurant, maar zo
meteen ga ik een koffie halen die niet uit Nederland
komt. Laatst heb ik in een radio-interview aangegeven
dat ik graag Italiaans eet, maar dat ik óók graag wil
dat producten uit Nederland komen. Een boer uit
Groningen heeft dat gehoord en biologische pasta
met granen van eigen land naar me opgestuurd. Je
kan dus echt veel uit eigen land halen.

We hebben voor deze editie van de PerspeX ook
een boerin geïnterviewd. Zij vertelt over een te
hoge regeldruk. Kunnen de doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn
ook gehaald worden op zo’n manier dat de regeldruk verminderd wordt?
Het is volgens mij inderdaad hard nodig dat we tot
minder regels komen. De afgelopen jaren was het zo
dat als er iets aan de hand was in de landbouw, dat
er regels bij kwamen. Een kleine minderheid van de
boeren werd daarmee terecht op de vingers op getikt,
maar nog veel meer boeren werden daardoor getroffen. In plaats daarvan willen we graag met doelvoorschriften werken. Dat wil zeggen dat je afspreekt waar
je wil zijn in 2030. In dit geval willen we dan kringlooplandbouw gerealiseerd hebben. Boeren kunnen dan
met elkaar benchmarken waar ze staan in het proces.
Ik denk dat dat is waar we naartoe moeten, doelen
voorschrijven in plaats van regels.

‘Ik denk dat dat is
waar we naartoe
moeten, doelen
voorschrijven in
plaats van regels’
Van Os (de boerin) interpreteert de overvloed
aan regels als wantrouwen vanuit de overheid.
Daarnaast geeft ze aan dat sommige regels juist
averechts werken. Zo moeten kippen tijdens
wind en regen buiten zijn, terwijl ze daar ziek
van worden.
Dat is inderdaad een voorbeeld van een overheid die
stuurt op middelen, in plaats van op de doelen zelf.
Ik hoor dit ook vaak terug van melkveehouders. Ze
moeten de koeien naar buiten brengen om weidepremie te krijgen en om zich aan de regels van de sector
te houden. Dit lukt alleen niet altijd, koeien willen niet
allemaal even vaak buiten zijn en sommigen blijven
dus wel eens binnen. Je bent altijd afhankelijk van het
weer en van de dieren.

Er komen regels vanuit verschillende overheidslagen: de EU, nationale en provinciale overheden. Hoe heeft dat invloed op boeren?
De rijksoverheid heeft hier een lijn uitgezet die de
provincies verschillend interpreteren, wat voor de boeren heel vervelend is. Ik hoop dat wanneer dit artikel
uitkomt de rijksoverheid en de provincies weer één lijn
hebben getrokken.
Ik vind het wel belangrijk dat de EU zich bezighoudt
met landbouw, want Nederland is geen eiland. In de
EU kan er breder gekeken worden, als het bijvoorbeeld
gaat over biodiversiteit in Europa. De EU geeft ons ook
subsidies vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het is de inzet van de ChristenUnie dat we deze
subsidies gaan inzetten voor kringlooplandbouw en
natuurinclusief boeren.
Het is wel belangrijk dat de verschillende lagen veel
contact met elkaar onderhouden. Zo heb ik goed
contact met de Eurofractie en met Statenleden. Bij de
ChristenUnie proberen we op die manier één geluid
uit te zenden en samen naast de boer te gaan staan.

Boerin Betty van Os:
‘De natuur is te sterk
en te veranderlijk,
daarover kun je
geen regels maken’

Daags voor het eerste boerenprotest in Den Haag interview ik Betty van Os,
kippenboerin en akkerbouwer in het puntje van Groningen. Ze mailt me
later bezorgd dat het interview achterhaald is. Daarom zit ik even voor de
deadline van PerspeX weer aan tafel. Het verschil? “Vorig interview was
toekomstgericht, nu kijken we of we überhaupt in Nederland blijven.” >>>

Auteurs: Daniel van Holten - Linda van Winkoop

—6—

December 2019

—7—

Van Os’ familiebedrijf omvat 350 hectare akkerbouw
en 43.000 vrije uitloophennen. Vier kilometer verderop ligt de Waddenzee. De familie boert vanuit
het rentmeesterschapsprincipe. “We willen de grond
gezond doorgeven aan de volgende generatie. Het is
al honderden jaren landbouwgrond. We hebben windenergie en zijn energieneutraal. We hebben in onze
stal veel stikstofruimte over doordat we de inrichting
hebben verbeterd via mestdroging en mestbanden.
We voeren onze hennen eigen graan en haver, rijden
eierdoppen uit op ons land en verbeteren de weerbaarheid van de bodem met de niet-kerende grondbewerking. We hebben alleen wat Roundup nodig tegen
onkruid, want met niet-kerende grondbewerking kom
je er anders in om.” Deze aanpak boekt resultaat –
merkt ook de omgeving. Glimlachend: “Vorig jaar ontdekte de bijenvereniging in een dorp verderop dat hun
bijen niet terugkwamen. Die zaten in onze bloeiende
groenbemesters!”
Onder die trots op het bedrijf zit bitterheid. “Staghouwer zegt dat boeren wel willen stoppen. Ja, als
je ze eerst wegpest.” Ze refereert aan de Groningse
Gedeputeerde Henk Staghouwer (CU). In Groningen
liep het boerenprotest uit de hand. “Ze hadden de
deur van het Provinciehuis niet mogen forceren en
geen hekken omver mogen rijden. Als Staghouwer
had gezegd: ‘ik heb zó mijn best voor jullie gedaan’,
was hij een gevierd man geweest. In plaats daarvan
kwam hij niet terug na die monoloog om twaalf uur
en liet de boeren vier uur wachten.”
Ze is ook kritisch over de nationale politiek. “Ik zou
niet in Carola’s schoenen willen staan. Als ik haar was,
legde ik het bijltje erbij neer. Hiervoor laat je je niet
gebruiken. Rutte laat zich niet zien of horen. Het CDA
viel boeren af op haar congres. Ik weet niet zeker of
ik nog op de ChristenUnie stem. Op SGP misschien,
maar die heeft niets te zeggen. Het land wordt in een
crisis gestort. En het buitenland lacht zich rot, ze denken: wij nemen jullie landbouw wel over.”

‘Houd de landbouw
in Nederland:
hier heb je er
controle over’
—8—

Van Os benadert de landbouw vanuit een internationaal perspectief. Het gaat niet om Nederland
alleen. “Nederland heeft elke snipper aangemeld als
Natura2000-gebied ondanks de waarschuwingen
van de EU. Nu lopen we inderdaad vast. En wat als de
landbouw uit Nederland verdwijnt? Dan komen eieren
uit Poolse legbatterijen. Als je duurzaam en milieubewust wilt zijn, moet je de landbouw hier houden: hier
heb je er controle over. En Nederland lost een deel
van het voedselvraagstuk op in de wereld. Ons pootgoed gaat naar 134 landen. Nederland is qua kennis,
infrastructuur, klimaat en grond het meest geschikt
voor de teelt van pootgoed. In droge gebieden waar
rijst verbouwen niet meer mogelijk is, kunnen wel
aardappels verbouwd worden voor consumptie. Via
pootgoed helpen we mede de honger de wereld uit.
Hongersnood levert onrust in een land op.”
Ze vreest voor een overheid die de sector geheel
controleert. “Telkens wanneer de individuele boer verdween kwam er hongersnood. Napoleon was wel zo
wijs dat hij de boeren boer liet zijn, Hitler ook. Maar in
communistisch Cuba, Rusland en China zijn miljoenen
de hongerdood gestorven. Als de overheid de productie ter hand neemt, hebben de boeren niet de inzet
die ze nu hebben. Gun de boeren hun vrijheid! Nu
ligt de hele sector op zijn gat, niet alleen boeren: ook
producenten, leveranciers, zzp’ers en loonwerkers. En
er is geen uitkoopregeling voor niet-boeren.”
Van Os waarschuwt dat uitkopen niet garandeert dat
boeren stoppen. “Er zijn vijftigplussers zonder opvolger voor wie een uitkoopregeling goed is, maar wij
zouden in het buitenland gaan boeren. Ik denk dat de
politiek zich daarvan niet bewust is.” Cru gezegd: het
beleid lost het stikstofprobleem niet op en is economisch nadelig. Van Os overweegt een stal in Duitsland. “Duitsland schreeuwt om eieren, maar hier gaan
de stallen dicht. Er lagen plannen voor een nieuwe
stal, maar de PAS legde het overleg met gemeente en
provincie stil. Nu staat bij vergunningverlening intern
en extern salderen voorop. Ik vraag Van Os wat dit
betekent voor de gewenste stal. Ze schudt haar hoofd.
“De stikstofruimte die we zelf creëerden vervalt.” Ik
ben verbluft: waarom is dat geen intern salderen?
“Er komt een peildatum.”
Ook dit gesprek gaat over het beeld van de landbouw.
Van Os beklemtoont dat vroeger absoluut niet alles
beter was. “Die goeie ouwe tijd was een zwáre tijd. De
ouders van mijn moeder hadden telkens als ze dachten de kop erdoor te krijgen, met mond-en-klauw-

zeer, varkenspest of snot in de kippen te maken. Haar
ouders werkten zich kapot. Door de vooruitgang zijn
productie en dierenwelzijn enorm verbeterd. Toen
werd het leuk om boer te zijn! Onze kippen hebben
een luxe leventje. Ja, in die legbatterij zaten eerst te
veel kippen in één hokje en we sloegen door met
bestrijdingsmiddelen. Ik erken dat milieubewegingen
het de goeie kant op stuurden. Maar nu slaat het door
naar de andere richting.”
Ze heeft ontzag voor de natuur. “Toen ik klein was,
waren er geen kikkers en roofvogels omdat alles werd
doodgespoten. Maar ook dan: de natuur is sterk! Dieren werden na een paar jaar resistent tegen de sterkste
middelen. De natuur is een prachtig, ingewikkeld geheel waarvan wij misschien 1% begrijpen. Focussen op
één element in het geheel, zoals stikstof, is te simpel.”
En regels werken soms averechts. “Als wij oogsten,
moeten wij de hoeveelheid fosfaat aanvoeren die
daarmee van de hectare komt. Maar de normen
zijn niet in evenwicht. We zitten niet stil als sector!
Tien jaar terug haalden we zestig ton bieten van een
hectare terwijl honderd ton nu normaal is. Door de
hogere opbrengsten put je de grond juist uit omdat de
normen op oude opbrengsten gebaseerd zijn. Door
de lage fosfaatnorm kunnen wij minder dierlijke mest
gebruiken maar moeten teruggrijpen op kunstmest.
Dat we mest afvoeren en kunstmest uit het buitenland uitrijden is geen kringloop.” Ook het beeld van de
natuur is versimpeld. “Er is zoveel zorg, deskundigheid en visie nodig om de grond niet uit te putten.
De natuur is te sterk en te veranderlijk, daarover kun je
geen regels maken. Dat moet je aan de expertise van
de boer overlaten.”

‘

Van de kant
van boeren
moet dialoog
komen, maar
ook van de
andere kant’

Ze is blij met het contact tussen boeren onderling.
“Wat nu opleeft komt niet van organisaties als de
LTO.” Is het gevaar niet dat boeren een gesloten gelid
gaan vormen? Ze kijkt ernstig. “Dat is zo. Dat ze zich
terugtrekken en het terrein afbakenen. Ik merk het
aan mezelf. Bij de bouw van onze eerste stal hebben
we gepraat met milieuorganisaties. Maar dat wil ik nu
niet meer.” Ze kijkt mij aan. “Hoe zie jij dit?” Ik zeg een
groot voorstander te zijn van dialoog, maar dat vereist
twee dingen: boeren worden uitgenodigd en beide
kanten staan open voor elkaar. Haar gezicht betrekt.
“Maar we hebben het twintig jaar geprobeerd. Van
de kant van boeren moet dialoog komen, maar ook
van de andere kant. En boeren zitten niet aan tafel.”
Ik zeg weifelend: “Ja, als het klimaat zich er niet
voor leent…” Ze vult ironisch aan: “Dan heb je een
klimaatprobleem.”
Auteur: Antrude Oudman
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In de veelkleurige kantine van de
Tony’s Chocolonely office, zitten
we tegenover Paul. Als ‘Impactus
Prime’ weet hij alles van de impact die
Tony’s maakt in de landen Ghana en
Ivoorkust, maar daarnaast ook in de
hele chocolade industrie. Hij vertelt
ons over hoe dit bedrijf het chocoladelandschap op de kop probeert te zetten. “We laten zien dat het anders kan.”
Wat is precies het doel van Tony’s Chocolonely?

Een impactbedrijf
dat chocolade
maakt en niet
andersom

Tony’s is opgericht om moderne slavernij en kinderarbeid in de chocolade industrie te bestrijden. Het leuke
van Tony’s is dat het een impactorganisatie is die chocolade maakt en niet andersom. Die volgorde maakt
het voor mij ontzettend interessant om voor Tony’s te
werken. Tony’s is een bedrijf, wat betekent dat we om
voort te kunnen blijven bestaan winst moeten maken,
maar winst is een middel voor ons, geen doel. Dat is
een belangrijk verschil en geeft heel veel scherpte in
de koers die we varen. We laten zien hoe een bedrijf
op een winstgevende manier dingen anders kan doen.

Hoe kun je meten of de levens van de boeren
op lange termijn verbeterd worden?
Armoede is de grondoorzaak van de problemen in de
cacaosector, van kinderarbeid tot moderne slavernij.
Als je armoede wilt aanpakken moet je veel dingen
doen, maar in ieder geval zorgen dat de boer meer
geld krijgt door een hogere prijs voor cacao te betalen. Maar alleen meer betalen is niet genoeg. Naast
het hogere inkomen, moet je ook zorgen dat de faciliteiten in de gemeenschap goed zijn of verbeteren.
Daar helpen wij ook aan mee, bijvoorbeeld door het
bouwen of verbeteren van schoolgebouwen.
Door de directe relatie met boeren zijn wij rechtstreeks verbonden met de problemen in de cacao-industrie en nemen wij onze verantwoordelijkheid om
dit op te lossen. We hebben onderzoek laten doen
door externe organisaties naar de resultaten van onze
aanpak (o.a. True Price en KIT). Sinds dit jaar onderzoeken we de armoedesituatie bij onze partner coöperaties jaarlijks, zodat we de voortgang beter kunnen
monitoren. Dit onderzoek voeren we ook uit bij twee
nieuwe corporaties waar we komend seizoen mee
gaan werken, zodat we de baseline van de armoedesituatie inzichtelijk hebben.
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De principes waarmee Tony’s werkt worden de ‘vijf
sourcing principes’ genoemd. Deze principes betreffen traceerbare bonen, het betalen van een hogere
prijs aan de boeren, investeren in sterke boeren-corporaties, een lange termijn relatie van ten minste vijf
jaar aangaan en samenwerken met boeren om hen
te helpen betere kwaliteit en productiviteit uit hun bestaande plantages te halen. Het afgelopen jaar heeft
Tony’s samengewerkt met vijf corporaties en 6624
boeren die aan hen leveren.

Wat heeft Tony’s teweeggebracht in de
afgelopen tien jaar?
Veel. Toen Tony’s begon, kwam de certificering net
op en waren we de eerste Fair Trade gecertificeerde
reep in de supermarkt. Als je nu in de supermarkt kijkt,
zijn bijna alle repen gecertificeerd. We weten inmiddels dat certificering een goede stap is, maar het is
nog lang niet genoeg om de problemen echt op te
lossen. Toen wij in 2012 begonnen met het opzetten
van een traceerbare keten, werd ons verteld dat dit
onmogelijk zou zijn. Toch hebben we een traceerbare
keten opgezet, die door steeds meer bedrijven wordt
overgenomen.
Ik denk dat we aan het begin staan van een grote verandering in de cacaosector, waarbij het voor bedrijven
steeds moeilijker is om vol te houden dat het prima is
om cacaoboeren onder te betalen.
Jarenlang is de verantwoordelijkheid afgeschoven en
de schuld bij de markt gelegd, of de certificeringen
werden als oplossing aangewezen. Bedrijven hebben
echter zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat
de prijs voor de boeren goed is.

In een documentaire over Tony’s zei jullie
oud-oprichter Teun dat in de afgelopen tien jaar
kinderarbeid alleen maar is toegenomen in de
sector in die landen. Hoe zit dat?
Die documentaire is inmiddels vijf jaar oud, maar Teun
heeft wel gelijk. Kinderarbeid in de cacao-industrie is
nog steeds niet afgenomen, terwijl de sector al 20 jaar
op de hoogte is van dit probleem. Het is teleurstellend
hoe weinig er is gebeurd en wij als Tony’s delen die
teleurstelling van Teun. Toch denk ik dat we verschil
aan het maken zijn. We zijn al drie jaar marktleider in
Nederland en we hebben het chocoladelandschap
echt veranderd. Het chocolade-huismerk van de
Albert Heijn heeft zich aangesloten bij ons open
chain platform en we zijn nu in 22 landen te koop,
belangrijke ontwikkelingen om de impact te kunnen
maken die nodig is.

In de bewustwording is dus heel veel gebeurd,
maar in de landen zelf lijkt er niet zoveel veranderd te zijn. Hoe kan dat?
De hoeveelheid cacao die wij kopen is beperkt, omdat
Nederland een relatief kleine chocolademarkt heeft.
Onze impact is wel een stuk groter dan de omzet die
we maken. De vraag is dus niet aan ons waarom er
nog te weinig is gebeurd, maar aan de grote cacaobedrijven, waarom zij met al hun resources en miljarden
winsten het nog steeds oké vinden dat in hun ketens
gedwongen kinderarbeid voorkomt en mensen in
extreme armoede leven. Winst maken is prima, maar
winst maken ten koste van mensen, met extreme
armoede en uitbuiting tot gevolg, dat is fout.

Wat kan de politiek doen?
Via regelgeving moet de overheid bedrijven aansporen
om te kijken waar de meeste risico’s op mensenrechtenschendingen zitten en hen er vervolgens op aanspreken daarop te acteren. Ik weet bijvoorbeeld dat
binnen de ChristenUnie echt de kennis zit om voorstellen te maken om de wet verder in te vullen. Joël
Voordewind is daar bijvoorbeeld al jaren actief in en
kent ook veel van de problemen van de cacaosector.
En jullie hebben Antonie Fountain in de geledingen die
de cacaosector in ieder geval heel goed kent.
Het probleem is als een chocolademachine die
helemaal vastzit, daar zit een soort verroeste moer
die vastzit, dan heb je een tang nodig en een tang
heeft twee kanten. De ene kant betreft bedrijven zoals
Tony’s, die laten zien hoe het anders kan, positieve incentives. De andere kant is wetgeving die zegt dit is de
ondergrens, je moet in ieder geval dít doen. En als je
een tang hebt dan kun je grip krijgen op die verroeste
moer en dan krijg je hem wel in beweging.
Auteurs: Rachel Camerik & Martijn Tel

‘Toen wij begonnen met
het opzetten van een
traceerbare keten,
werd ons verteld dat
dit onmogelijk zou zijn’
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Wienen heeft bij Highstreet gewerkt, een bedrijf dat
apps ontwikkelt voor grote kledingmerken. Uit die
ervaring nam hij mee dat dezelfde basisstructuur
van een app gebruikt kan worden voor verschillende
klanten. “Nu willen wij met ons eigen bedrijf hetzelfde businessmodel toepassen op kerken in plaats van
winkelketens. De meeste kerken hebben dezelfde
behoeftes met betrekking tot een app. Vandaar dat
we nu één keer de technologie bouwen voor een
écht goede kerk-app, welke vervolgens aan meerdere
kerken kan worden aangeboden.”

Sommige kerkgangers zijn digitaal minder vaardig.
“Ook voor hen maken we de app zo toegankelijk
mogelijk te maken, middels een simpel en intuïtief
design,” garandeert Wienen. Bovendien moeten we
volgens hem de oudere generaties niet onderschatten. “Mijn eigen oma is bijvoorbeeld 88 en luistert haar
kerkdiensten nu al terug via de iPad. Bovendien test ik
de app nu ook al regelmatig met mijn schoonouders
om te ontdekken hoe gebruiksvriendelijk het voor hen
is,” zegt hij met een knipoog.

Ontvangst

Henrik Wienen over DonkeyMobile

Een variant op de tijdlijn van Instagram,
maar dan specifiek ingericht voor de kerk.
Donkeymobile is het bedrijf dat zo’n
product op de markt wil brengen. Een
geavanceerde app waarop kerkleden allerlei berichten kunnen delen, Bijbelkringen
kunnen voorbereiden, evenementen kunnen promoten en zelfs de collecte kunnen
regelen. Een digitale community builder,
die gemeentes een flinke moderniserende
impuls moet geven. Henrik Wienen is de
grote man achter DonkeyMobile. “Iedereen
heeft een smartphone in zijn broekzak.
Als kerk móeten we daarop aanwezig zijn.”
— 12 —

Beelden: Leonard Walpot - www.lnrd.nl

Het digitale
evangelie

Opbouw
Wienen en zijn collega’s gingen nauwkeurig te werk bij
het opzetten van het bedrijf. “Eerst hebben we onderzoek gedaan onder kerkgangers om in kaart te brengen wat men mist in de kerkbeleving. Eén behoefte
sprong er tussenuit: gemeenschapszin. Mensen willen
graag nog meer betrokken zijn met elkaar.” Wanneer
het op het appgebruik aankomt is Wienen kristalhelder
over de voornaamste vereisten: “De gebruiker moet
een persoonlijke ervaring hebben. Verder is dynamische content belangrijk: de app moet dus frequent
bijgehouden worden en er moet engagement zijn met
andere gebruikers.”
De app moet vooral de groepscommunicatie versterken. “Het belangrijkste onderdeel wordt daarom de
gemeenschapsfeature. Daarnaast kun je specifieke
groepen aanmaken, zoals voor de jeugd of Bijbelkringen, waar individuele gebruikers zich bij kunnen
aansluiten. Zo kun je makkelijk informatie delen met
specifieke kerkleden en ontvang je ook zelf enkel
relevante informatie. Daarnaast zijn er praktische
features: collecteren, terugluisteren van een kerkdienst
en het opzoeken van de ledengids kan allemaal op
een aparte pagina.”

Rijke ervaring

Apps en andere communicatie

Wienen introduceert zijn app op kantoor in Bodegraven
door ons het leven van de fictieve ‘Sara’ voor te spiegelen. Sara maakt eigenlijk in alle aspecten van haar leven
gebruik van mobiele apps, behalve wanneer het haar
kerkleven betreft. “En het is niet dat de apps haar hobby’s vervangen,” benadrukt Wienen, “maar ze zorgen
wel voor een rijkere ervaring. Muziek luisteren deed
Sara vóór Spotify ook al, maar die app heef muziek wel
toegankelijker gemaakt.” Volgens hem is het daarom
tijd voor een app die een rijkere kerk-ervaring verzorgt.
“Het leven van mensen speelt zich steeds meer af op
de mobiele telefoon, dus dan is het logisch dat de kerk
daar ook een prominent plekje krijgt.”

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de app
andere communicatiemiddelen, zoals kerkblaadjes
en websites, vervangt. Wienen gelooft dat de app
een aanvulling kan zijn op conventionele methodes.
“Bepaalde berichten zijn geschikter om in een app
te zetten en andere passen meer bij een website of
kerkblaadje. Gemeenteleden maken bijvoorbeeld veel
gebruik van de kerk-app, terwijl mensen van buiten
de gemeente toch vooral op de website zullen blijven
kijken. Deze app staat puur in het teken van interne
community building; zo kunnen gemeenteleden hun
eigen gemeente beter leren kennen of makkelijker
met elkaar in contact komen.”

De app is nog niet online, maar er hebben zich al
geïnteresseerde kerken gemeld. Iedere maand wordt
er een informatieavond gehouden voor enthousiaste
gemeenten van uiteenlopende kerkstromingen. Er
zijn natuurlijk ook mensen die sceptisch zijn over het
belang van apps. Wienen wijst op de hedendaagse uitdagingen: “Als je een boodschap te verkondigen hebt –
en dat hebben kerken –, dan móét je ook op zoek naar
de plekken waar mensen zullen luisteren.”

‘Apps hebben hobby’s niet
vervangen, maar de ervaringen
wel rijker gemaakt’
De app wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van
2020 gereleaset. Wienen vindt het belangrijk om er
genoeg tijd voor te nemen, zodat de app het dan ook
echt goed doet. “We zijn hier niet om quick wins te
maken, we willen echt een duurzaam bedrijf zijn.”

Ondernemerschap
Beginnen met een onderneming is een hele stap.
Wienen vertelt dat hij hier vertrouwen in kreeg doordat hij investeerders van zijn plan wist te overtuigen.
“Vervolgens had ik het geluk dat ik ‘de Frenkie de Jongs
van de arbeidsmarkt’ aan kon trekken; getalenteerde
medewerkers met wie ik een heel mooi product neer
kan zetten.” Het geloof speelde ook een grote rol in de
stap naar het ondernemerschap. “Het zorgde ervoor
dat ik in het diepe durfde te springen, met de gedachte: ‘Wie maar de goede God laat zorgen, die mag er
ook op hopen dat hij goed terecht komt’. Bovendien is
het hele idee met name vanuit mijn eigen kerkervaring
geboren. Ik had als kerklid behoefte aan die app. En nu
heb ik de eer zelf aan dat project te mogen werken.”
Auteurs: Linda van Winkoop - Tim Kuijsten
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Over klimaatbeleid kunnen de discussies
inmiddels niet meer stoppen, maar over de
biodiversiteit hoor je een stuk minder. Dat
terwijl het aantal planten- en diersoorten in
Nederland in de laatste twee eeuwen extreem snel is teruggelopen. Een immens probleem, dat de menselijke soort ook de kop
kan kosten als er niets aan gedaan wordt.
Maar wat er precies gedaan moet worden
levert weer een scala aan verschillende
meningen op. Frank Wassenberg is bioloog
en Tweede Kamerlid voor de Partij voor de
Dieren. Met hem bespreken we de omvang
van het probleem, en van de uitdagingen.
Er is de laatste jaren ongelofelijk veel politieke
aandacht geweest voor het klimaat. Is de aandacht voor de biodiversiteit, hoewel van even
groot belang, daarbij ondergesneeuwd?
Absoluut, maar het thema was eigenlijk al ondergesneeuwd voordat de discussie rond klimaatverandering opkwam. In Nederland staat de biodiversiteit
onder enorme druk; we zijn in tweehonderd jaar
ongeveer 85% van de oorspronkelijke biodiversiteit
kwijtgeraakt. Wereldwijd zie je een vergelijkbare trend,
maar op een iets minder grote schaal. Een goed voorbeeld is de massale overbevissing met enorme sleepnetten, die ervoor zorgt dat in vele Europese visgronden nog maar 5% van het aantal vissen aanwezig is
dat daar ongeveer 150 jaar geleden leefde.

Wat zijn de grootste oorzaken van het verlies?

De stille natuurramp

Dat komt voor een deel door de manier waarop wij
ons land inrichten en landbouw bedrijven. Wij maken
enorm veel gebruik van gif, waardoor je een monocultuur krijgt waarbij op hele vlaktes vaak maar één
gewas kan overleven, in de meeste gevallen gras. Dat
betekent dat daar geen kruiden, bloemen, insecten,
weidevogels of grotere landdieren meer voorkomen.
Soorten worden geen kansen geboden om te overleven. De klimaatcrisis komt daar nog eens bovenop.
Soorten kunnen zich daaraan aanpassen, maar dat
kost eerder duizenden dan honderden jaren. Sommige dieren kunnen nog migreren, met name vogels,
maar vele niet. Dus ook de door mens aangewakkerde
klimaatverandering dreigt een enorme uitstervingsgolf
teweeg te brengen.
Rosa van der Wal

Frank Wassenberg over de problemen rond biodiversiteit
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De intensieve landbouw is dus weer de grote boosdoener. Dat is een probleem, want de discussie daarrond
lijkt toch al op meerdere terreinen vastgeroest, bijvoorbeeld vanwege de stikstofproblematiek.

Het lijkt misschien vast te roesten in de samenleving,
maar je ziet dat steeds meer politieke partijen beseffen
dat er iets moet veranderen. En ook in de maatschappij
weten heel veel mensen dat er iets moet gebeuren. Dus
ik denk juist niet dat de discussie aan het vastroesten is.

Maar is het inmiddels niet een thema van polarisering? Natuurbeleid lijkt misschien een onderwerp van polarisering te worden, maar het zijn niet de
boeren en bouwers die het probleem hebben gecreëerd. Daar is de politiek voor verantwoordelijk, door
dit systeem op te tuigen. Dat systeem moet anders en
daar moeten we boeren juist bij helpen. Ons systeem
is heel erg op groei gericht, maar het moet juist niet
allemaal groter. Als boer heb je nu twee keuzes: of je
wordt enorm groot, of je valt financieel om. Momenteel exporteren we massaal dieren, vlees en andere
dierlijke producten. Maar Nederland moet niet de
slager en melkboer van de wereld willen zijn. Als we
enkel voor onszelf en de nabije buren produceren,
kunnen we het wel redden met een systeem van kleinere boeren die daar gewoon aan kunnen verdienen.
Daarin ligt de oplossing: iets meer betalen voor ons
eigen melk en vlees, en daarmee ook recht doen aan
de natuur.

De leek zal misschien zeggen: ‘Wat maakt het
allemaal uit? De natuur verandert toch altijd?’
Dat is ook helemaal waar. Maar dat proces gaat eerder
in duizenden of zelfs honderdduizenden jaren dan in
de huidige tijdspanne. Het gaat te snel. Planten- en
diersoorten veranderen inderdaad, maar daar moeten
ze wel de tijd voor krijgen. En bedenk wel: als je soorten eenmaal kwijtraakt, krijg je ze ook niet meer terug.

Toch is er in het nieuws de laatste jaren voorbij gekomen dat vele originele Nederlandse
soorten zijn teruggekeerd, waarvan de wolf de
populairste is. Moeten we dat niet zien als een
teken van herstel? Dat is een positief teken, maar
het is geen teken van herstel. Er is namelijk nog een
derde manier waarop soorten uitsterven: ze worden
door mensen afgeschoten. Overigens is de wolf nou
juist een voorbeeld van een oplossing voor het grote
probleem. Wolven zijn natuurlijke vijanden van veel
grote landdieren in Nederland, zoals wilde zwijnen en
herten. De zwijnen zijn zelf heel goed voor de biodiversiteit. Afschieten is geen oplossing, want hoe meer
dieren er geschoten worden, hoe sneller de overblijvers zich gaan voortplanten. Voor één dood zwijn krijg
je er zo weer twee terug. Het is niet dat de wolf al die
zwijnen wél kan opeten, maar het gedrag van wilde
December 2019
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dieren verandert wanneer zij een natuurlijke vijand
hebben. Als er wolven in de buurt zijn, zullen zwijnen
of herten zich angstiger gedragen, meer bewegen en
zich minder voortplanten. Dat is dus een natuurlijke
methode om dierenpopulaties te beperken en de hoeveelheid soorten te versterken.
Voor veel mensen draait de discussie uiteindelijk om
een afweging tussen economische en ecologische
belangen.
Daarin is nu geen enkele balans te vinden. Economie
is nu alles, terwijl we juist toe moeten naar ecologisch
denken. We moeten ons realiseren dat wij als mensen
deel uitmaken van de aarde, en als de natuur omvalt
worden wij zelf meegesleurd in die val. Als we dat
gegeven aan mensen duidelijk maken, kunnen we als
maatschappij een systeemtransitie bewerkstelligen.
Recente rapporten wijzen bijvoorbeeld een enorme
gezondheidsverbetering uit voor mensen in omgevingen met schone lucht en weinig fijnstof. Dat laat zien
hoe een gezonde, groene omgeving goed is voor de
mens, met uiteindelijk zelfs economische voordelen.

De natuur als
een wankel
kaartenhuis
De praktische werking van biodiversiteit
uitgelegd door student Ricardo Alkema

Auteur: Tim Kuijsten
Tim Strater

De grootste critici draaien die volgorde om. Die
zeggen: ‘het probleem zit ‘m niet in ons economisch
systeem, maar in het te grote aantal verspreide natuur-

gebieden met een beschermde status. Met minder
natuurgebieden kunnen we ook weer gaan bouwen.’
Je kunt natuurgebieden überhaupt niet schrappen,
want Europese wetgeving houdt dat tegen. Maar
het grootste probleem is juist dat door de groei van
veehouderij en industrie er zoveel van het grote oorspronkelijke natuurgebied in Nederland is afgeknabbeld, dat die natuur nu enorm versnipperd is. Zowel
als bioloog als politicus benadruk ik dat het voor
onze natuur van enorm belang is om die gebieden te
verbinden. Daardoor kun je de biodiversiteit enorm
versterken, omdat dieren tussen gebieden kunnen migreren. Bovendien is die bouw niet zo’n probleem, die
sector stoot niet zoveel stikstof uit. Het probleem zit
‘m in onze veehouderij en ons consumentengedrag.
Het is niet zo dat je door natuurgebieden te beperken
de bouw lostrekt. Nee, wij moeten anders gaan rijden,
vliegen en produceren, en dan ontstaat die ruimte
wél. Als je de veehouderij aanpakt, los je dus heel veel
problemen tegelijk op. Dan werk je klimaatverandering tegen, verzorg je schonere lucht, bescherm je de
natuur en maak je ook bouwprojecten weer mogelijk.
Nogmaals, de politiek is verantwoordelijk en moet de
boeren vooruit helpen. Maar de problemen liggen bij
de mens, niet bij de natuur.

Ricardo Alkema, student boomchirurgie, begon in de zomer van 2018 met een stage bij de Gelderse
gemeente Berg en Dal. Dit liep wat uit de hand: uiteindelijk kreeg Ricardo de kans om twee grote beleidsplannen te presenteren. We spreken Ricardo over zijn verhaal en zijn dromen voor de toekomst.

Waarom vroeg de gemeente Berg en Dal jou om
een beleidsplan te schrijven op het gebied van
biodiversiteit? Was de nood hoog?

‘Soorten kunnen zich daaraan
aanpassen, maar dat kost eerder
duizenden dan honderden jaren’
— 16 —

Ecosystemen die goed functioneren zijn van belang
voor al het leven op aarde. Dit realiseerde de gemeente Berg en Dal zich op dat moment maar al te goed.
Ze hadden midden in een bosgebied een spoorweg
en fietspad aangelegd zonder zich te bekommeren
om de gevolgen voor de planten en dieren. Een
gebied rijk aan planten en dieren was veranderd in een
monotoon stukje grond. Uit noodzaak moesten ze
dus een biodiversiteitsplan opstellen. Toen ik vertelde
dat ik me tijdens mijn studie had beziggehouden met

boom- en plantenkunde wezen ze mij aan als de perfecte persoon om hun probleem op te lossen. Ik kreeg
een potje met geld en werd compleet vrijgelaten in
mijn onderzoek.

Ik kan me voorstellen dat het lastig is om zonder duidelijke richtlijn een plan op te stellen.
Jij moest tenslotte de kern van het probleem
vinden om vervolgens ook een oplossing te bedenken. Hoe ben je begonnen met het opzetten
van een beleidsplan?
Ik wist van tevoren dat ik goed moest plannen.
Uiteindelijk heb ik besloten dat ik in drie dagen een
December 2019
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soortentelling wilde afronden. Een soortentelling betekent namelijk dat je met een vergrootglas rondloopt
om elke plant en elk dier te onderscheiden. Zo kon ik
het gebied het beste in kaart brengen. Deze telling is
natuurlijk helemaal uitgelopen. Je verkijkt je er volledig op hoeveel soorten er zijn. Ik denk dat ik daar iets
meer dan een week mee bezig ben geweest. Uiteindelijk heeft die soortentelling wel een basis voor mijn
beleidsplan opgeleverd.

Wat voor beleidsplan heb je toen opgesteld?
Mijn beleidsplan kreeg uiteindelijk twee kanten. Ten
eerste had ik geobserveerd dat de gladde slang - de
trots van de gemeente Berg en Dal - verdwenen was
uit het desbetreffende gebied. Dit kwam mede door
de slechte leefomstandigheden van de zandhagedis, zijn favoriete maaltje. Mijn plan was als volgt: De
populatie zandhagedissen moet weer gaan floreren,
want dan heeft de gladde slang een uithangbord met
de tekst ‘hier is eten!’
De andere kant van mijn beleidsplan ging over de
stikstofproblematiek, maar op een ander vlak dan waar
de politiek het nu over heeft. Het ging om een gebied
dat naast een heleboel akkers ligt. Deze akkers werden dermate bemest door de boeren dat de stikstof in
de grond overvloeide naar de gebieden die niets met
landbouw te maken hadden. In deze gebieden verdwenen vervolgens een heleboel plantensoorten, Eén
plant kreeg een monopolie en de rest van de planten
was de klos. De vraag was dus hoe we ervoor konden
zorgen dat de oorspronkelijke plantensoorten konden
terugkeren en dat alles weer kon worden zoals de
natuur het eigenlijk bedoeld heeft.

Toen je een plan had opgesteld heb je heel wat
onderzoek verricht. Wat was de conclusie van
het onderzoek en wat kunnen wij hier van leren?
De natuur is zo’n ingewikkeld systeem met zoveel verschillende schakels. Het is een soort kaartenhuis: als je
één kaart wegtrekt valt alles uit elkaar. Uiteindelijk lag
de oplossing voor de verdwijning van de gladde slang
bij iets wat ik eerst niet voor mogelijk had gehouden.
In de gemeente Berg en Dal wordt jaarlijks al het bladafval weggehaald. Boskrekels genieten echter enorm
van bladafval. Op het moment dat je heel veel blad-
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afval wegneemt met bladblazers en dergelijke zal de
boskrekel dus uitsterven. De jonge boskrekels worden
normaalgesproken opgegeten door de jongen van de
zandhagedis. Krijgen deze jongeren geen eten, dan
kan die zandhagedispopulatie nooit echt groeien en
zal ook de gladde slang niet terugkeren. Een kleine
wijziging van het beleid, namelijk minder bladafval
verwijderen, maakt een heel verschil voor de biotoop.
Het is waanzinnig wat twee zinnetjes in een beleidsplan kunnen doen!

Je plan is aangenomen en zal in de komende
twintig jaar tot uitvoering worden gebracht.
Wat is je hoop voor de toekomst?
Als ik mensen vertel wat ik studeer antwoorden ze
altijd, “oh wat tof, hier weet ik echt helemaal niks van!”
Dat vind ik zonde. Je rolt met z’n allen de eenentwintigste eeuw in en voor de gemiddelde student die in
de stad opgroeit is er weinig reden om zich bezig te
houden met iets als bos- en natuurbeheer. Toch is
dit juist heel hard nodig, want stedelijke gemeentes
hebben meer aandacht nodig. Ik hoop dat elke stadskern eruit zal zien als een dorp. Boomgebieden in het
centrum, meer parken in het centrum en een geweldige biodiversiteit. Uiteindelijk wil ik dat we het gevoel
krijgen dat we niet meer leven met de natuur, maar in
de natuur. Auteur: Noah Kleijne
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Maatschappelijk Verantwoord Consumeren

Column

‘De natuur is een soort
kaartenhuis: als je één kaart
wegtrekt valt alles uit elkaar’

Je hoort veel over ‘Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’, maar wat te
doen met ‘Maatschappelijk Verantwoord
Consumeren’. Om een duurzame toekomst en andere sociaalmaatschappelijke doelen te realiseren is het onvermijdelijk dat we naar de sociale kosten van
onze consumptie kijken.
We zien steeds meer goede MVO initiatieven
die op een praktisch niveau aan duurzaamheid
werken, en mensen die het gebruiken. Dan
denk ik aan Tony Chocolonely, Fairphone, Too
Good To Go en vele andere initiatieven. Echter
lopen we zowel tegen een marktprobleem
als een menselijk probleem aan. Verantwoord
produceren en consumeren zijn verbonden,
omdat het er niet zomaar komt zolang de
vraag naar eerlijke producten klein blijft en het
meer productiekosten met zich meebrengt.
Wat betreft de menselijke kant hebben we
het probleem van budgetten: wat levert het
meeste nut tegenover de laagste kosten. Consumenten zien helaas de extra kosten van hun
consumptie niet in. Denk daarbij aan kleding
die te goedkoop is om eerlijk te zijn of drugs
die alsnog gekocht worden tegen de prijs van
criminaliteit en onveiligheid. Het is dringend
nodig dat mensen ethischer gaan consumeren. Dit is een klassiek ‘prisoners dilemma’ waarin mensen onafhankelijk van elkaar
keuzes maken, maar voor het collectief over
die individuele rationele keuzes heen zouden
moeten stappen. We kennen al overheids- en
marktfalen, waarbij wetgeving of marktwerking
geen optimale verdeling begunstigt, maar misschien is hier sprake van een tekortschietende
samenleving.
Zijn we bereid dit onder ogen te zien? Ik
zie toenemend bewustzijn tot stand komen,
maar we hebben nog een lange weg te gaan
in het verduurzamen van markten, goederen
en diensten, en vooral in het denken over
duurzaamheid. We zijn als maatschappij en als
politiek veel met duurzaamheid bezig, maar als
consument blijft het nog te vaak bij de splinter
in andermans oog aanwijzen, en de balk in het
eigen oog missen. Kunnen we hierop wetge-

ven, of zijn we meer afhankelijk van een verandering van de menselijke keuzes? We kunnen
duurzaamheid via wetgeving sturen, door met
regels niet alleen de consument maar ook de
producent en het milieu te beschermen, maar
we moeten onder ogen zien dat dit een andere denkwijze en andere keuzes gaat vergen.
Kunnen we niet alsnog rationeel beslissen,
maar dan de prijs, kwaliteit en integriteit als
nut beschouwen? De moeilijke vraag is hier
wat een morele keuze mag kosten, en hoeveel normen de overheid met welke kosten
mag afdwingen. Ik ben zeker geen liberaal, in
die zin dat de overheid zeker morele normen
en waarden mag hebben en aansturen, maar
de vraag is in hoeverre de overheid die kan
afdwingen. De oplossing ligt gedeeltelijk in
wetgeving, maar ook in burgers die verantwoordelijkheid nemen, en daarin moeten we
nog stappen zetten. Daniël van Holten
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Nieuwe gezichten
De PerspeX-redactie is een dynamische organisatie. Dat betekent dat eens in de zoveel tijd
ervaren kwaliteitsjournalisten een nieuw avontuur aangaan, en afgelost worden door frisse
talenten. Nu hebben we te maken met een vloedgolf aan nieuwe redacteuren, zes maar
liefst! We stellen ze bij deze even aan je voor:

He iedereen! Mijn naam is Claudia
Meima en ik kom de redactie van
PerspeX met plezier versterken! Een
prachtig excuus om ongegeneerd
nieuwsgierig te zijn. Ik woon in
Haarlem en heb in Leiden geschiedenis gestudeerd. Een mooi vak,
dat vaak een verrassend licht op
de actualiteit werpt. In mijn vrije
tijd maak ik graag muziek, onder
andere in de band van de kerk. De
PerspeX schuwt geen lastige onderwerpen en durft ook gevoelige snaren te raken. Dit houdt PerspectieF
alert en daar draag ik graag aan bij!

Ola! Ik ben Daniël van Holten
en ben nieuw als redacteur. Als
21-jarige student met een bachelor
Internationale betrekkingen houd
ik van politieke zaken bespreken,
analyseren, meningen schrijven
en onderzoeken, en dat ga ik nu
ook voor de PerspeX doen. Hiernaast werk ik een beetje bij voor de
ChristenUnie in Delft als secretaris.
Zo is het politieke bedrijf voor en
achter de schermen voor mij super
interessant en zie ik uit naar een
mooie tijd als redacteur.

Ik ben Jochem Duinhof, 23 jaren
oud en masterstudent Sociologie
en Internationale betrekkingen aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Ik
ben geboren in Wierden, een fijn
en gezellig dorpje midden in Twente. Op mijn 18e ben ik naar Groningen verhuisd. Op dit moment ben
ik werkzaam voor de ChristenUnie
Groningen. Ik ben daar fractiemedewerker, wat betekent dat ik de
gemeenteraadsleden ondersteun
bij praktische zaken en op inhoud.

Mijn naam is Linda van Winkoop
en ik ben 23 jaar oud. Ik doe een
pre-master Communicatiewetenschap in Nijmegen. Daarnaast heb
ik een bijbaan als customer care
medewerker bij een bedrijf dat
rouwkaarten en rouwadvertenties
opmaakt. Verder doe ik vrijwilligerswerk als voorlezer bij de Voorleesexpress en nu dus ook als redacteur bij de Perspex!

Hallo allemaal! Mijn naam is Noah
Kleijne, 19 jaar oud en een nieuw
gezicht bij PerspeX. Ik kom oorspronkelijk uit Hengelo maar ben
na mijn middelbare schooltijd naar
Nijmegen vertrokken om te beginnen met studeren. Op dit moment
ben ik ook redacteur bij het Algemeen Nijmeegs Studentenblad en
ben ik veel betrokken bij de studentendebatvereniging.

Hi! Ik ben Rachel Camerik, 26 jaar.
Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en werk als Maatschappelijk Werker bij Veilig Thuis.
Ik ga naar evangelische gemeente
de Pijler in Lelystad, waar ik actief
ben in het jongerenwerk. Dit is de
eerste editie van PerspeX waar ik
aan meewerk. Hiervoor heb ik samen met Martijn Tel een interview
gedaan met Tony’s Chocolonely
met betrekking tot het doel van
hun organisatie.

