
Zeer geachte (op)nieuwgekozene,

Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw (her)verkiezing! We wensen u oprecht 
veel kracht en wijsheid toe in de komende jaren.

Kracht en wijsheid hebt u ongetwijfeld nodig, want wij zijn, en velen met ons, 
zeer bezorgd.
Dat bleek bij de serie webdebatten die we organiseerden over de grote 
mondiale problemen: over klimaatverandering, over de dolgedraaide 
economie, over de groeiende ongelijkheid en over de enorme 
vluchtelingenstromen. Het was een debatserie met inspirerende sprekers en 
honderden gemotiveerde deelnemers. 
Keer op keer kwam daarbij naar voren dat we ons in ‘de nieuwe wereld’ weer 
moeten gaan richten op het ‘omzien naar elkaar en naar de generaties na ons’. 
We zijn ons ervan bewust dat we op een keerpunt staan in de menselijke 
beschaving. Dat klinkt heftig, maar we kunnen er niet omheen. Wanneer we de 
klimaatverandering nu niet grondig aanpakken, zijn we onherroepelijk te laat. 
Ons huis staat in brand en we lijken gewoon de andere kant op te kijken, of – in 
het gunstigste geval – te bakkeleien over de beste blusmethode.

Tegelijkertijd proberen we ons voor te stellen hoe onze kinderen en 
kleinkinderen terug zullen kijken op deze tijd. Hebben we echt alles gedaan om 
de grote rampen te keren? Of wisten we het wel maar deden we niet genoeg?

We realiseren ons dat het ook voor u een ingewikkeld probleem is: het 
probleem is mondiaal en raakt alle aspecten van het menselijk bestaan. Het 
dwingt bovendien tot minder populaire maatregelen. 

We schrijven u, omdat we u hulp willen aanbieden, op twee fronten:

1.        Hulptroepen via ‘burgerdemocratie’
Tijdens onze webdebatten bleek een groot enthousiasme voor 
‘burgerdemocratie’. Uit experimenten (o.a. in Frankrijk en Ierland) is gebleken 
dat zo’n raadplegend overleg bij ingewikkelde problemen echt kan helpen. 
Representatieve groepen burgers buigen zich dan over de problemen, krijgen 
daarbij alle relevante informatie van deskundigen en nemen uiteindelijk 
een besluit over wat er volgens hen moet gebeuren. Dat is overigens niet 
vrijblijvend: burgerdemocratie werkt alleen wanneer het parlement de 
uitkomsten bloedserieus neemt. 
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Wij bieden u aan te helpen bij het organiseren van zo’n burgerdemocratie 
voor het thema klimaatverandering. Het kan de kloof tussen de burgers en de 
politiek wezenlijk verkleinen.
Wij kunnen onze know how, faciliteiten en een heleboel betrokken 
vrijwilligers inzetten.

In het verlengde daarvan bieden we u nog iets aan:

2.        Een ‘stoomcursus barmhartigheid voor politici’
Die stoomcursus is geen plagerijtje, maar een serieus voorstel. 
De politiek heeft de afgelopen jaren beslissingen genomen die later terecht het 
stempel ‘onbarmhartig’ kregen (bijvoorbeeld de afhandeling van de schade 
door de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire kinderopvang, en het 
kinderpardon). 
Hoe kun je dat voorkomen? Hoe moet je dat herstellen? Hoe vind je je weg 
in de dilemma’s rond de vluchtelingenstromen? Hoe kan barmhartigheid in 
de wetgeving een toetssteen worden? Een samenleving waarin we omzien 
naar elkaar is gegarandeerd een betere samenleving, maar hoe krijgen we dat 
voor elkaar? Hoe kun je ‘omzien naar elkaar’ een plek geven in het onderwijs? 
Barmhartigheid en compassie zijn in álle godsdiensten en niet-religieuze 
levensbeschouwingen toetssteen voor het menselijk handelen. Wat valt 
daaruit te leren? 

De Beweging van Barmhartigheid biedt alle (op)nieuwgekozen Kamerleden 
daarover een ‘stoomcursus’ aan, in een vorm die u zelf mag kiezen; openbare 
colleges of besloten bijeenkomsten voor de eigen fractie. De Beweging zorgt 
voor deskundige sprekers van naam. En van de stoomcursus zullen we ook een 
boek maken (‘Barmhartigheid voor politici’). 

Ook voor deze stoomcursus geldt: laat ons weten of u misschien mee wilt doen. 
We denken dan graag met u mee over de beste vorm. En we garanderen u op 
voorhand dat het u zal helpen een nóg beter politicus te zijn.

Tot gauw.

Met een hartelijke groet,

Johan Willemse,
voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid
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