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Kamernieuws mei 2020 

 

Ontleend aan www.sgp.nl  en  www.christenunie.nl. Bij verschillende berichten staat op 

de sites zelf nog meer achtergrondinformatie.  

 

Niet zwijgen bij Turkse grafschennis  

Publicatiedatum: 17 apr. 2020 | Tweede Kamer  

  

Christenen hebben het steeds moeilijker in het islamitische Turkije van president 

Erdogan. Een veelzeggend, schrijnend voorbeeld daarvan is de vernieling van 72 

grafstenen van christenen. Dat gebeurde niet ergens ver weg in een afgelegen Turkse 

provincie aan de grens met Syrië, maar nota bene in de hoofdstad Ankara. Christenen in 

Turkije spreken van een trend. 

 

Onder meer naar aanleiding van de vernieling van de graven van christenen in Ankara 

hebben SGP, CDA en CU bij de Nederlandse regering aan de bel getrokken. Dat deden ze 

in schriftelijke vragen aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. SGP-kamerlid Van der 

Staaij die het initiatief nam tot de vragen: “De onderdrukking en achterstelling van 

christenen in Turkije is al jaren gaande, maar dit is een nieuw dieptepunt. Ik kan deze 

grafschennis niet los zien van de steeds agressievere toon tegen christenen in 

bijvoorbeeld schoolboeken, staatsgezinde media en preken in moskeeën.” 

 

De SGP-voorman aarzelt niet te spreken van ‘haat zaaien’. Hij wil dan ook dat minister 

Blok hierover contact opneemt met zijn Turkse ambtgenoot. “Als we zwijgen, dan zal het 

voor de christenen in nota bene NAVO-bondgenoot Turkije alleen nog maar moeilijker 

worden. Daarom moeten we iedere keer weer protesteren als ons zulke berichten 

bereiken. De lijntjes die er zijn met de Turken, moeten we gebruiken. Op hoop van 

zegen,” aldus Van der Staaij.   

  

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Voordewind 

(ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vernieling van graven 

van christenen in Turkije: 

  

1. Kent u het bericht “Graven van christenen in Turkije vernield”? 

2. Kunt u bevestigen dat “ontheiliging” van graven en kerkhoven – denk aan de 

vernieling van 72 grafstenen op een christelijke kerkhof in Ankara op 14 februari – 

een groeiend fenomeen en probleem is in Turkije? 

3. Klopt het dat dit fenomeen past in een bredere trend van toenemende druk op 

christenen in Turkije, zoals ook uiteengezet in achtereenvolgende rapporten de 

Turkse Unie van Protestantse Kerken? 

4. Wie zijn de veroorzakers van dit soort vernielingen en welk maatschappelijk 

klimaat draagt hieraan bij? 

5. Kunt u bevestigen dat er sprake is van haat zaaien tegen christenen via boeken 

die gebruikt worden op basisscholen, maar ook bijvoorbeeld via (staatsgezinde) 

kranten of preken in moskeeën? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? 

6. Klopt de bewering dat in Turkse schoolboeken missionaire activiteiten omschreven 

worden als nationale dreiging? 

7. In hoeverre wordt haat zaaien in het algemeen, en grafschennis in het bijzonder, 

daadwerkelijk tegengegaan in Turkije, of is er sprake van straffeloosheid? 

8. Bent u bereid met uw Turkse collega in gesprek te gaan over het actief 

beschermen van de rechten, vrijheden en veiligheid van (protestantse) christenen 

in Turkije, en ook het (ongestraft) vernielen van graven van christenen daarbij te 

betrekken? 
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Eindelijk Nederlandse hulp voor kinderen op Griekse eilanden 

Door Joël Voordewind op 7 mei 2020 

 

De ChristenUnie zet zich altijd in voor mensen in nood, op de vlucht voor oorlog en 

geweld. Hun leed raakt ons, zeker als het kwetsbare kinderen zijn die gevaar lopen. Op 

de Griekse eilanden is zo’n schrijnende crisis aan de gang. In de Tweede Kamer riep ik 

het kabinet op tot actie voor de kinderen zonder ouders die leven in erbarmelijke 

omstandigheden. Nu maakt het kabinet bekend de opvang van ruim vijfhonderd kinderen 

op het Griekse vasteland te bekostigen. Ik wil meer vertellen over dat besluit en ons 

standpunt daarover.   

 

Wat was de inzet van de ChristenUnie? 

 

Al voor de coronacrisis was voor ons duidelijk dat de situatie in de vluchtelingenkampen 

op de Griekse eilanden onhoudbaar was. Vluchtelingen leven in een enorm schrijnende 

situatie. Een motie van onder andere de ChristenUnie om 2500 kwetsbare kinderen van 

de eilanden onder te brengen in beschermde kampen op het vasteland was door de 

Tweede Kamer aangenomen. (1) Dat was voor ons de eerste stap. Veel Europese landen 

namen het initiatief om kwetsbare kinderen zonder ouders op te nemen. Volgens ons 

moest ook Nederland dat doen. Dat was onze inzet.  

 

Wat doet Nederland?   

 

Vandaag maakt het kabinet bekend dat het de opvang van alleenstaande kinderen op het 

Griekse vasteland gaat bekostigen. In totaal moeten met het programma ruim 

vijfhonderd kinderen worden geholpen. Ze krijgen onderdak, onderwijs, medische en 

psychosociale begeleiding en een voogd. Nederland ondersteunt Griekenland bij het 

opzetten van een werkend voogdijsysteem, zoals we dat ook in Nederland via het NIDOS 

kennen. Ook blijft het kabinet inzetten op een structurele aanpak waar Europese 

solidariteit via een eerlijk herverdelingssysteem deel van uitmaakt. 

 

Wat vindt de ChristenUnie van dit besluit? 

 

Wij riepen het kabinet op om die kwetsbare kinderen uit de kampen in veiligheid te 

brengen. Nu komt het kabinet met een concrete stap. Zij krijgen nu de hulp die ze heel 

hard nodig hebben.  

 

Het zal duidelijk zijn dat dit een compromis is. Een compromis waar bijvoorbeeld het 

opnemen van een deel van de kinderen door Nederland geen onderdeel van uitmaakt. 

Dat vind ik teleurstellend. Zoals ik al een paar weken geleden schreef, was en is er voor 

ons standpunt tot mijn spijt onvoldoende steun binnen de coalitie. Ook een 

Kamermeerderheid ontbreekt. Hoewel we het dus, zoals dat bij een compromis gaat, 

liever anders hadden gezien, is dit een compromis waar we tevreden mee zijn.   

 

Het is immers een besluit wat voor nu uitkomst biedt voor ruim vijfhonderd asielkinderen 

die momenteel in psychische en fysieke nood verkeren. Dat maakt voor hen een wereld 

van verschil en is een belangrijke stap voorwaarts. Ook voor de Nederlandse inzet.  

 

Hoewel we dus meer hadden gewild, is dit een concrete stap die een grote groep 

kinderen bevrijd uit erbarmelijke omstandigheden. Daar kunnen we tevreden mee zijn. 

Tegelijkertijd kunt u blijven rekenen op onze onverminderde inzet voor vluchtelingen in 

nood. Een structurele en Europese aanpak voor de opvang, selectie aan de Europese 

buitengrenzen en eerlijke herverdeling van erkende vluchtelingen over Europa. Dat blijft 

hard nodig en daar blijven wij ons voor inzetten. 

 

(1)    Kamerstukken II 2019/20, 32317, nr. 608 
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Statement migranten Griekenland 

Publicatiedatum: 7 mei 2020 | Tweede Kamer  

 

Lees onder het informatiekader het statement van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop over de 

situatie van migranten in Griekenland. 

 

Informatie: Het kabinet gaat Griekenland helpen om migrantenkinderen uit 

opvangkampen op eilanden te verplaatsen naar het Griekse vasteland. Er wordt een 

meerjarig ondersteuningsprogramma ontwikkeld, waarbij ook voogdijinstelling Nidos 

betrokken is. Nederland neemt geen alleenstaande minderjarige migranten over. 

 

De situatie op de Griekse eilanden is aangrijpend, schrijnend en risicovol. Als het 

coronavirus in de kampen toeslaat, zal dit waarschijnlijk in korte tijd leiden tot veel 

besmettingen. Het is daarom goed dat Nederland Griekenland helpt om de druk op de 

opvangkampen te verlichten en het virus in te dammen. De kwetsbaarste migranten 

dienen daarom het eerst te worden verplaatst naar het Griekse vasteland. Als 

onomstotelijk sprake is van weeskinderen, kan de SGP zich voorstellen dat een aantal 

van hen wordt overgeplaatst naar andere Europese landen, waaronder Nederland. 

 

Tegelijkertijd blijft het nodig om tot structurele oplossingen te komen. Mensensmokkel- 

en handel moeten keihard worden bestreden. Nederland moet Griekenland intensief 

ondersteunen bij de grensbewaking en de asielprocedure. Het moet eerder duidelijk 

worden of een asielverzoek terecht is of niet. Afgewezen migranten gaan vanuit 

Griekenland zo snel mogelijk terug naar hun thuisland. Ook hierbij kan Nederland helpen. 
 

 

De negende vrucht van de Geest: zelfbeheersing 

Door Carla Dik-Faber op 8 mei 2020 

 

In een paar weken tijd is de wereld om ons heen drastisch veranderd. Het leven is niet zo 

maakbaar gebleken als we dachten. Het coronavirus leek zo ver weg, in China, in Italië, 

en toen was het ineens in Brabant en onder ons. De overheid heeft maatregelen 

genomen die tot voor kort ondenkbaar leken. 

 

En dat kon niet anders: we zagen allemaal de beelden van het zorgpersoneel en de 

statistieken van de IC’s, we kennen mensen dichtbij of iets verder weg die ernstig ziek 

zijn geworden, steeds meer mensen vinden de dood door corona. Het is een ongekend 

heftige tijd. Ook voor mensen die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf of hun baan 

verliezen. 

 

Naast dat grotere leed, is er ook een hoop kleiner leed, waar we allemaal óók mee te 

maken hebben. Kinderen die niet naar school kunnen, het veel te veel thuis achter een 

beeldscherm zitten, minimaal reizen en andere mensen ontmoeten, niet naar de stad 

kunnen omdat de winkels en terrassen gesloten zijn. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. Het 

hoort allemaal bij de ‘intelligente lockdown’ waar we momenteel in zitten en de vraag is 

hoe en wanneer we hier stap voor stap uit komen. Ik kijk er in ieder geval reikhalzend 

naar uit. Zodat ik m’n ouders, familie en vrienden weer kan bezoeken. En onze dochter 

weer naar school kan gaan. 

 

Ik weet niet hoe jullie het beleven, maar hoewel ik hoop dat die ellendige ziekte zo snel 

mogelijk over is en niet nóg meer mensen ziek worden of zelfs overlijden, weet ik eerlijk 

gezegd niet of ik wel terugverlang naar de tijd zoals die vóór corona was. Terug naar de 

hoogste versnelling van onze economie en samenleving. Die manier van leven gaat ten 

koste van de schepping, onze naaste en van onszelf. 

 

Het is bijna 3 mei, de dag van earth overshoot day in ons land. Als iedere wereldbewoner 

zo zou leven zoals wij, dan hebben we begin mei alle grondstoffen gebruikt die de aarde 
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in een jaar kan voortbrengen. Al die grondstoffen gebruiken we in industriële processen 

om producten te maken die we nodig hebben (of denken nodig te hebben). Daarbij 

komen CO2 en vervulling vrij en het levert uiteindelijk een boel afval op als we onze 

spullen weer afdanken. Onze manier van consumeren, werken en leven maakt de 

schepping en onszelf stuk. 

 

De vraag is of al die consumptiedrift ons welzijn dient. Niet dus. We leven veelal langs 

elkaar heen in een like-cultuur van Facebook, Instagram en Twitter. Veel mensen kunnen 

het tempo van onze prestatiemaatschappij niet bijbenen en kampen met 

stressverschijnselen. Meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. De wachtlijsten in 

de GGZ zijn nog nooit zo lang geweest. Onze manier van leven gaat óók ten koste van 

onszelf. 

 

Crises – corona, klimaat, stikstof – komen niet uit de lucht vallen en hebben ten diepste 

iets gemeen: ze ontstaan in een wereld van grenzeloosheid. We willen alles, we willen 

het nu en we willen het allemaal tegelijk. We overvragen de draagkracht van de aarde, 

met alle risico’s van dien. 

 

Wetenschappers waarschuwen ons dat zoönosen – ziektes die van dieren op mensen 

overgaan – ontstaan in een wereld waarin het leefgebied van dieren bedreigd wordt, door 

boskap, illegale handel en klimaatverandering. Vervolgens verspreiden die virussen zich 

snel doordat mensen zich mondiaal verplaatsen. 

 

Sommige mensen hebben een rotsvast geloof in techniek. Zij denken dat we onze manier 

van leven kunnen volhouden en dat de oplossing voor deze crises in de techniek zit. 

Bijvoorbeeld schonere motoren voor auto’s en vliegtuigen of apps die onze gezondheid in 

kaart brengen. Ik ben een voorstander van innovatie en denk dat technische oplossingen 

veel kunnen brengen en vaak nodig zijn, maar ze ontslaan ons niet van de noodzaak óók 

echte keuzes te maken. Er is ook een sociale verandering nodig. Dat is veel 

ingewikkelder. 

 

Laat zelfbeheersing het woord van het jaar ná corona zijn. Ben jij bereid dat voor te 

leven? Het is de negende vrucht van de Geest (Galaten 5 vers 23). Na mooie vruchten 

zoals liefde, vreugde en vrede, vriendelijkheid en goedheid, komt uiteindelijk ook de 

negende vrucht: zelfbeheersing. Dat klinkt toch wat ingewikkelder dan de eerste acht. 

Misschien zit je daar helemaal niet op te wachten: zelfontplooiing en zelfexpressie klinken 

toch veel leuker dan zelfbeheersing. Onze open samenleving met onbegrensde 

mogelijkheden nodigt daar ook toe uit. 

 

En toch is dit wat God ons schenkt door Zijn Geest: zelfbeheersing. We hoeven het niet 

zelf te doen, maar kunnen er op vertrouwen dat Hij dat in ons zal uitwerken. Genieten 

van genoeg, zodat er ruimte ontstaat om ons te richten op zaken die echt waardevol zijn. 

Tot eer van God en tot heil van onszelf, Zijn schepping en onze naaste. 

 

(Column voor de website kerkenmilieu.nl) 

 

 

Dag van de verpleging 

Publicatiedatum: 12 mei 2020 | Tweede Kamer  

 

Aan alle verpleegkundigen en verzorgenden van Nederland, 

Het is vandaag de ‘Dag van de verpleging’. Aanleiding voor mij om jullie dit bericht te 

schrijven. Al was het de afgelopen tijd eigenlijk elke dag de Dag van de Verpleging. Want 

wat is er veel aan de hand! Jullie stonden en staan als verzorgenden en 

verpleegkundigen onder grote druk. Vechtend voor de levens van patiënten met Corona 

en andere patiënten. Soms wordt die strijd gewonnen, maar soms is het ook tevergeefs. 

Dat laat vaak een diepe indruk achter. 
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De coronacrisis vroeg en vraagt ongelofelijk veel van verpleegkundigen en van 

verzorgenden. En het was in de zorg altijd al flink aanpoten. Na de eerste golf van 

patiënten met Corona hebben jullie nu te maken met een inhaalslag in de reguliere zorg. 

Even bijkomen is er vaak nauwelijks bij. 

 

En omdat jullie met hart en ziel voor Nederland zorgen, moet Nederland ook goed voor 

jullie zorgen. Door bijvoorbeeld minder regels te geven, en meer vertrouwen te hebben 

in jullie professionele afwegingen. Door alles te doen wat nodig is dat jullie zo veilig 

mogelijk kunnen werken. Graag wil ik mij inzetten voor blijvende erkenning en 

waardering van jullie werk, ook als de schijnwerpers er straks weer af zijn! 

 

Tegen alle zorgwerkers met wie ik de afgelopen tijd mocht appen, bellen en mailen zeg 

ik: zeer bedankt voor jullie verhalen. De mooie getuigenissen over saamhorigheid en 

ongekend teamwerk. Maar ook de moeilijke verhalen over het gebrek aan 

beschermingsmiddelen en wat dat met jullie doet. De last die het jullie geeft als je soms 

niet die zorg kan verlenen zoals je die met heel je hart zou willen geven. 

 

Het is zo waardevol om uit de eerste hand jullie ervaringen te horen vanuit het 

ziekenhuis, verpleeghuis of de thuiszorg, of op welke plek jullie ook je mooie werk 

uitvoeren. Dank je wel daarvoor, en weet ons te vinden! Ik merkte weer van dichtbij wat 

de crisis doet met mensen en ben ervan doordrongen dat we bij besluiten over 

versoepelingen ook steeds heel goed moeten afwegen wat dit voor jullie in de zorg 

betekent. 

 

Tot slot: weet dat er door heel Nederland met jullie meegeleefd wordt. En veel wordt 

gebeden voor alle mensen in de zorg om Gods hulp en kracht in jullie verantwoordelijke 

werk. Van harte alle goeds en veel zegen op jullie werk toegewenst. En nogmaals 

ontzettend bedankt dat jullie je met hart en ziel inzetten voor ons allemaal. Een diepe 

buiging! 

 

Hartelijke groet, 

Kees van der Staaij 

 


