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Bijzondere raadsvergadering
Weer een bijzonder drukke raadsvergadering, gisteren in het
Kasteel in Dussen. Burgemeester Henk Hellegers en de wet-
houders Evert Begemann, Vincent van den Berg en Wim de
Jong waren speciale gasten, Prins Marinus den Eerste was voor-
zitter.
Een echte vergadering met elf punten, waaronder de sauwel
van Hellegers; hij zei zich thuis te voelen, net als bij de sauwel-
avond. „Dat is hetzelfde als in de raad van Werkendam, alleen
hier wordt gelachen. In Werkendam niet, daar heeft wethou-
der De Jong de wind eronder.” Hij wilde een frisse wind,
maar het stormt er nu.
Stefan Sagt werd gehuldigd als de beste carnavalsvierder.
Evert Begemann wees tijdens de rondvraag op de jeugdsauwel-
middag: „Daar zegt zo’n klein jochie in tien minuten meer

dan Kees Schalken in een heel
jaar raadsvergadering. ” Vincent
van den Berg beloofde geld te
gaan zoeken voor de nieuw pak-
ken voor de Raad van Elf.

Grootmedaille
Ton Lensvelt kreeg tijdens de bijeenkomst de hoogste carna-
valsonderscheiding van Klaiendam: de Grootmedaille in de Or-
de van de Slapers van kasteel Dussen. Deze onderscheiding
wordt uitgereikt aan die Klaiendammer die Dussen het afgelo-
pen jaar positief in het nieuws bracht. Lensvelt beschreef de
historie van Dussen en bracht daar onlangs een boek over uit.
Frans Muter beschreef Lensvelt als ‘het schrijvende geheugen
van Dussen’ en legde in een humoristisch verhaal de brug
naar prins Marinus den Eerste die de prijs uitreikte.
Lensvelt had een passend antwoord op de vraag of een boek
schrijven moeilijk was. „Nee, het is net wat jij deze dagen doet
prins, je verzamelt wat tekst, pakt het samen en werkt naar
een hoogtepunt. Het uitgeven van het boek is moeilijker.” Bur-
gemeester en wethouders en prins Marinus kregen vervolgens
een exemplaar.

Ton Lensvelt (midden) met de Grootmedaille, geflankeerd door
Prins Marinus en burgemeester Hellegers.  foto Frank Trommelen

door Mirjam Noorduijn
HEUSDEN EN ALTENA – „Nu er met
het nieuwe kabinet een generaal
pardon komt, begin ik voorzichtig
weer een heel klein beetje te ho-
pen”, vertelt Goar Harutunian
(39) in haar jaren vijftig flatje in
Gorinchem, waar een enkel klei-
nood herinnert aan Azerbeidzjan,
haar land van herkomst.
„Al zeven lange jaren wachten
mijn twee zoontjes en ik op een
verblijfsvergunning en leef ik in
grote onzekerheid. Officieel mag
ik van de overheid helemaal niets
doen. Alleen afwachten. Maar ik
ben natuurlijk niet bij de pakken
gaan neerzitten.”
Goar: „Eerst heb ik Nederlands ge-
leerd door te helpen op een school
voor alleenstaande minderjarige
asielzoekers in het opvangcentrum
in 's-Gravendeel. Later, in Gorin-
chem, zijn mijn huidige Armeense
vriend en ik, betrokken geraakt bij
de Stichting Asielzoekers voor
Asielzoekers en de Woudrichemse
LETS-kring (het Local Exchange
Trade System), waarbij autochto-
nen en asielzoekers elkaar helpen
door onderling goederen en dien-
sten te ruilen.”
„Dankzij hulp van goede mensen
als Annemiek Stoopendaal en Nel
Heidinga van Stichting Noodhulp
Asielzoekers Land van Heusden
en Altena. En nu werk ik met veel
plezier als vrijwilliger in het Gorin-
chemse Ziekengasthuis.”

Ooit woonde Goar in Todan: Een
dorp in Azerbeidzjan in een regio
grenzend aan de Armeense encla-
ve Nagorno-Karabach die in 1988,
toen de kracht van het ontluiken-
de nationalisme de Sovjet Unie
deed splijten, de inzet werd van
een bloedig conflict tussen Arme-
niërs en Azeri.
In Todan gaven haar Armeense va-
der en Azerbeidjaanse moeder les
op een school. Goar herinnert
zich de tijd voor 1988 als een goe-
de. Ondanks het dictatoriale com-
munistische regime. „We wisten
toen gewoon niet beter”, aldus
Goar.
Goars gedeeltelijk Armeense af-
komst heeft haar verjaagd uit Azer-
beidzjan, waar ze, ondanks de oor-
log, nog tot eind 1998 heeft ge-
woond. Vluchtend in nachtelijke
uren en onderduikend op anonie-
me adressen bleven Goar en haar

toenmalige Azerbeidjaanse vriend
hopen op betere tijden.
Totdat haar vriend op een wille-
keurige boodschappendag niet
naar huis terugkeerde. De hulp die
hij voor Goars situatie en hun
zoon Wagram had gezocht bij de
officiële instanties was hem nood-
lottig geworden.
„Toen mijn vriend vermoord
bleek, kon ik niet anders dan
vluchten. Voor de veiligheid van
mijzelf en mijn zoontje. Het maak-
te niet uit waarnaar toe”, blikt ze
terug op haar plotselinge vlucht.
Aldus arriveerde Goar in 1999 in
Nederland, waar ze na uitgebreide
omzwervingen in het Gorinchem-
se asielzoekerscentrum terecht
kwam, in 2001 haar tweede zoon
baarde en in 2003 als uitgeproce-
deerde door de politie het asielzoe-
kerscentrum werd uitgezet en hui-
lend op het station belandde.
Gelukkig boden gemeente en
vluchtelingenwerk haar deze flat
in Gorinchem.
„Ik woon hier nu vier jaar”, vertelt
ze. „Zo lang had ik niet voorzien.
Maar ik ben er blij mee. Neder-
land is echt mijn land geworden
en het land van mijn kinderen.
Hier ligt nu mijn toekomst. Hoop
ik.”

door Dik de Joode
WERKENDAM – Waar een kleine par-
tij groot in kan zijn. Of beter ge-
zegd, hoe een lid van een één-
mansfractie wordt gekozen tot bes-
te Statenlid van Noord-Brabant.
Het overkwam Jan Luteijn, lid van
Provinciale Staten voor
ChristenUnie/SGP.
Luteijn kwam als winnaar uit de
bus bij de ‘wedstrijd’ Bevlogen Be-
stuurders van dagblad Trouw. De
stemmers kwamen uit de provin-
cie zelf, de collega’s van Luteijn in
de Staten.
Waar hij z’n verkiezingen aan te

danken heeft? „Moeilijk te zeg-
gen”, reageert Luteijn zelf. „Ik heb
gewoon geprobeerd m’n best te
doen.” Om vervolgens een aantal
mógelijke redenen aan te voeren.
„Ik vertegenwoordig een eenmans-
fractie, dan zien en horen collega’s
je vaak. Dat is heel anders dan als
je lid bent van een grote fractie en
misschien drie keer iets mag zeg-
gen.”
„Ik had in vergelijking met sommi-
ge collega’s ook wat meer ervaring
in de politiek en ik doe nu een-
maal graag wat extra m’n best
door middel van vragen, moties
en wijzigingsvoorstellen. En ik heb
steeds geprobeerd dingen te doen
samen met anderen. Ook zo heb
ik m’n inbreng gehad.”
Wellicht hebben ook de verbale ca-

‘Ik heb gewoon geprobeerd

door door Mirjam Noorduijn
HEUSDEN EN ALTENA – In het Land
van Heusden en Altena zijn ruim
zestig van de driehonderd vluchte-
lingen afkomstig uit de voormalige
Sovjet Unie. De helft daarvan
komt uit het christelijke Armenië
en (vrijzinnig) islamitische Azer-
beidzjan, dat een miljoen vluchte-
lingen (een op de zeven Azeri)
telt.
Toen Michael Gorbatsjov in 1985
de strijd aanging tegen de door het
communistische regime veroor-
zaakte verstarring van 's werelds
toenmalige grootste land, onder-
schatte de voormalig president
van de Sovjet Unie de enorme ex-
plosiviteit van het ontluikende na-
tionalisme.
Vooral de Kaukausus-staten, geken-
merkt door grote etnische diversi-
teit, bleken in die tijd grote brand-
haarden.
In 1988 ontbrandde tussen Arme-
niërs en Azeri het conflict om de
Armeense enclave Nagorno Kara-
bach. Het regionale bestuur van de
enclave verzocht om inlijving bij
Armenië, omdat de Armeense be-
woners onder het bestuur van de
Azerbeidjaanse president Haidar
Alijev te weinig rechten hadden.
Het verzoek van het regionale be-
stuur werd afgewezen, waarop de-
monstraties in Armenië én Kara-
bach volgden.
Azeri vluchtten. Chaos regeerde:
De grote verwarring leidde tot een
anti-Armeense pogrom in Soem-
gait (Azerbeidzjan), die aan de ba-
sis lag van de officiële oorlog in
1991.
Sinds 1994 is een wapenstilstand
van kracht. Jaren van internationa-
le bemiddeling hebben niet geleid
tot een oplossing van het conflict.
In het grensgebied wordt regelma-
tig gevochten.
Al dat geweld heeft geleid tot een
grote stroom van vluchtelingen,
waarvan dus een deel nu in het
Land van Heusden en Altena ver-
blijft.

‘Het is net als in Wer-
kendam, alleen wordt
hier gelachen’.

‘Hier ligt nu

Jan Luteijn, ‘beste Statenlid’.
 Archieffoto

Vluchten
voor chaos
in gebied
vol geweld

Redactie
Land van Heusden en Altena
Grotestraat 287, 5141 JT Waalwijk
Telefoon  0416-562330
Fax  0416-562304
E-mail:
redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl
Chef: Brigit Groeneveld.
Frans van Halder, Sylvia van de Ven,
Michel Koster, Sjaak Koolen,
Johan van Grinsven, Marlies Westra,
Hub Dohmen, Dik de Joode.
Abonnementen
Aanmeldingen en wijzigingen:
0800-2029
Beëindiging: Schriftelijk, 4 weken voor
het einde van uw betaalperiode (an-
ders automatische verlenging met de
voor u geldende betaalperiode).
Brabants Dagblad, afd. Lezersservice,
Postbus 235, 5201 HB,
‘s-Hertogenbosch.
Advertenties
Telefoon 073-6157870
Fax 073-6157457
Kleintjes 073-6157000
Fax Kleintjes 073-6157005
E-mail: kleintjes@brabantsdagblad.nl

� Mensen die onder de oude
Vreemdelingenwet, voor 1 april
2001, hun eerste asielaanvraag
indienden, kunnen een verblijfs-
vergunning krijgen als zij aan
de nog vast te stellen criteria
voldoen.

� Deze pardonregeling is opgeno-
men in het regeerakkoord van
CDA, PvdA en ChristenUnie, on-
der voorwaarden dat gemeen-
ten uitgeprocedeerde asielzoe-
kers niet langer opvangen.

� In het Land van Heusden en Al-
tena komen zo’n 35 mensen
voor een generaal pardon in
aanmerking.

Goar Harutunian wacht
na jaren nog op
verblijfsvergunning.

Werkendammer Jan
Luteijn gekozen tot
beste statenlid.

TUSSEN WAL EN SCHIP

Veel vluchtelingen in de
streek komen uit
voormalige Sovjet Unie.

‘Toen mijn vriend vermoord
bleek, kon ik niets anders
dan vluchten’

HEUSDEN EN ALTENA – In het Land
van Heusden en Altena is al een
flink aantal ondernemers bekend
met zaken doen in Azië en met na-
me in China. Een groep Woudri-
chemse ondernemers gaat zich
daarom, in samenwerking met een
aantal ‘Chinagangers’, binnenkort
in China oriënteren.
Op 26 april vertrekken dertig on-
dernemers naar Kanton en Sjang-
hai voor een tiendaagse reis. Zij on-
derzoeken of er concrete afspraken
voor orders gemaakt kunnen wor-
den. Op het voorlopige program-
ma staan onder meer een bezoek
aan de beurs van Kanton -de groot-
ste beurs in Azië- en een tocht
door de haven van Sjanghai.

Generaal pardon

COLOFON
Ondernemers
Woudrichem
naar China
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Goar Harutunian wacht in haar flat in Gorinchem al vier jaar op uitsluitsel.  foto Patrick Guitjens

paciteiten van Luteijn een rol ge-
speeld. „Soms werd er beter naar
mij geluisterd dan naar anderen”,
is zijn ervaring.
En de bijzondere positie die een
‘streng-orthodoxe’ fractie van de
ChristenUnie en SGP in het pro-
vinciebestuur inneemt, speelde
die een rol? „Onze fractie staat mis-
schien wat vaker in de schijnwer-
pers, doordat we als enige iets juist
wél of juist níet willen.”
In de rest van het dagelijks leven is
Luteijn wethouder in Werken-
dam. Nu voor negentig procent,
na de statenverkiezingen honderd
procent. Want Luteijn keert nor-
maal gesproken niet terug in het
provinciaal bestuur. Zo zijn de af-
spraken nu eenmaal: voor de vol-
gende vier jaar levert bloedgroep

ChristenUnie de lijsttrekker, in de
persoon van Hermen Vreugden-
hill uit Nieuwendijk. Achter de
schermen blijft Luteijn overigens
wel actief in Brabant. „De contac-
ten blijven dus.”
Wat Luteijn verder moet met de
verkiezing tot beste statenlid?
„Ach, het staat leuk op je cv”, be-
aamt Luteijn. Handig dus bij een
sollicitatie naar een burgemeesters-
post? In Brabant liggen die voor
een SGP’er toch niet voor het op-
rapen?
„Er wordt tegenwoordig minder
gekeken naar ‘kleur’, meer naar er-
varing, je netwerk et cetera. Maar
het is natuurlijk wel prettig als in
de politieke arena waar je komt,
een deel van de eigen achterban is
vertegenwoordigd.”

WOUDRICHEM – In schenkerij De
Teerkamer wordt zaterdag een
jam-sessie gehouden.
Om organisatorische redenen moe-
ten deelnemers zich vooraf aan-
melden bij sessieleider Arie van
Wijk. Muzikanten kunnen na op-
gave meedoen en meespelen met
een reeks rockcovers. Binnen de
sessie is het ook mogelijk om een
try out te doen van een startende
band.
De aanvang is om 21.00 uur.

GIESSEN – Zwembad De Kikvors
aan het Jagerspad in Giessen staat
zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur in
het teken van watercarnaval.
Al het speelgoed wordt uit de kas-
ten gehaald om de jeugd te verma-
ken.
De entree bedraagt tot vijf jaar
1,80 euro, voor zes- tot en met vijf-
tienjarigen 2,05 euro en voor zes-
tienplussers 2,30 euro.
Meer informatie is verkrijgbaar via
telefoon (0183) 44208.

HEUSDEN EN ALTENA – „Vooralsnog
ben ik positief over de pardonrege-
ling die door de nieuwe coalitie
van CDA, PvdA en ChristenUnie
is afgesproken”, zegt Henk Pas-
man (49). Hij is coördinator van
Stichting Nieuwkomers en Vluch-
telingenwerk Altena en afdelings-
manager van Vluchtelingenwerk
Brabant-West. „Ik ben vooral blij
voor al die mensen én kinderen
die door ons falend systeem al
meer dan zes jaar en vaak langer
in grote onzekerheid, armoede en
angst voor gedwongen terugkeer

hebben geleefd. Nederland past
wat mij betreft diepe schaamte.
De pardonregeling komt veel te
laat. Eigenlijk moet het een excu-
ses-regeling zijn: een verblijfsver-
gunning met excuses van onze
overheid voor het onmenselijke be-
leid in de afgelopen jaren.”
Met de nieuwe regeling is de rol
van Vluchtelingenwerk nog niet
uitgespeeld. Volgens Pasman zijn
er veel punten die verbeterd kun-
nen worden. „Asielzoekers die aan-
toonbaar niet terug kunnen naar
hun land van herkomst moeten
veel sneller een vergunning krij-
gen. Mensen vier jaar zonder suc-
ces laten wachten op reisdocumen-
ten is onmenselijk. Al die tijd zijn
ze onverzekerd voor ziektekosten

en voor een dak boven hun hoofd
afhankelijk van goedgeefsheid van
particulieren en noodfondsen.”
Hij vervolgt: „Ook is de 48-uurs fa-
se waarin vluchtelingen direct na
aankomst de noodzaak van hun
vlucht moeten verduidelijken en
met documenten moeten bewij-
zen te kort. Dat werkt onzorgvuldi-
ge procedures in de hand. Eigen-
lijk moet Nederland letterlijk en fi-
guurlijk meer openstaan voor ech-
te vluchtelingen. Vervolgens moe-
ten wij ons harder inspannen voor
een goede integratie. Inburgeren
betekent niet dat een Irakees moet
leren boerenkool lekker te vinden
en het Wilhelmus uit het hoofd te
kennen. We moeten leren samen-
leven, met respect voor elkaar.”

m’n best te doen’

ALMKERK – De uitspraak van de
rechter over de Almkerkse Zomer-
feesten is een forse teleurstelling
voor de werkgroep Plons, de orga-
nisatoren van het evenement. Nu
het feest van de rechter niet langer
dan twaalf dagen mag duren,
moet het programma aangepast
worden. „Dat is echt balen”, aldus
woordvoerder B. Schermers. „We
houden dit evenement al dertig
jaar, en dan opeens moet het kor-
ter.” Inmiddels is er overleg met
de gemeente en de plaatselijke ho-

reca om te kijken hoe het program-
ma zoveel mogelijk overeind kan
worden gehouden. Zo zijn er dit
jaar optredens van Guus Meeuwis
(zaterdag 18 augustus), WC Expe-
rience, Crazy Piano’s en 538 on
Tour, en vaste onderdelen als ker-
mis en timmerdorp.
Een tijdelijke drank- en horecaver-
gunning is alleen voor evenemen-
ten die niet langer dan twaalf da-
gen duren, zo heeft de rechter be-
paald. „We zoeken dus naar een
andere oplossing”, aldus Scher-
mers. Zo wordt bijvoorbeeld ge-
dacht aan het aanvragen van een
permanente drank- en horeca-ver-
gunning, maar dan gelden wel
veel strengere eisen. „Mogelijk kan

ook een bestaande horeca-gelegen-
heid de organisatie op zich ne-
men, uiteraard met onze hulp”,
stelt Schermers. „We houden
hoop dat het goed komt.”
Het Bureau Eerlijke Mededinging
(BEM) dat zich namens de horeca
verzet heeft tegen de duur van de
Zomerfeesten (zestien dagen), is te-
vreden over de uitspraak van de
rechter. „Zonder arrogant te wil-
len klinken, maar ik had ook geen
andere uitkomst verwacht”, stelt
woordvoerder A. Hogervorst. „De
rechter zegt gewoon: wetten zijn
wetten, en regels zijn regels. Met
de uitspraak ben ik blij, het is al-
leen jammer dat deze discussie zo
lang heeft moeten duren.”

HEUSDEN EN ALTENA – Voor de
jeugd uit het Land van Heusden
en Altena zijn er drie activiteiten
op de boot van de christelijke
jeugdorganisatie Tienerfriends.
Donderdag kunnen tieners een
hapje eten aan boord van The
Friendship, afgemeerd bij Dalm
tussen Sleeuwijk en Werkendam.
Wie mee willen eten moet zich
snel opgeven, via www.tiener-
friends.tk. De maaltijd begint om
18.15 uur.

SLEEUWIJK – Het regionale toneelge-
zelschap ‘t Rond speelt dit voor-
jaar vier keer ’Nu even niet, nu
even wel’ van Maria Goos.
Vanwege het decor wordt de voor-
stelling in grotere gelegenheden ge-
houden. Op 13 en 14 april wordt
gespeeld in de zaal van Golfpark
Almkreek in Almkerk en op 20 en
21 april in restaurant Metropole in
Gorinchem. Schrijfster Maria
Goos is bekend van de tv-series
Oud Geld en Pleidooi. De regie is
in handen van Bert Alferink.

Boerenkool eten, is geen inburgeren

mijn toekomst, hoop ik’ Nieuwe voorstelling
van toneelclub ’t Rond

Henk Pasman  
 archieffoto Frank Trommelen

Teerkamer biedt
ruimte aan jam-sessie

Watercarnaval in
zwembad De Kikvors

Drie activiteiten
bij Tienerfriends

Uitspraak Zomerfeesten is bittere
teleurstelling voor organisatie

Henk Pasman van
Vluchtelingenwerk blij
met ‘pardonregeling’

Plons zoekt oplossing
om programma feest
overeind te houden.


