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De liefelijkheid van de Here, onze God  zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalm: 90:17 

Het nieuwe wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie
is een feit. Tijdens het tweede Uniecongres op 18 november
jongstleden, werd de naam gepresenteerd; mr. G. Groen van
Prinsterer stichting. De twee stichtingen van RPF (Marnix van
St. Aldegonde) en GPV (Groen van Prinsterer) gaan verder als
het wetenschappelijk instituut (WI) met de naam van de
grondlegger van onze christelijke politieke traditie. Om de
donateurs van de wetenschappelijke instituten hiervan op de
hoogte te stellen, vonden we het aardig om teksten van St.
Aldegonde en van Groen van Prinsterer af te drukken op een
deftige gedenkkaart. En dat betekende het archief in. Niet
alleen de donkerbruine boeken van Groen van Prinsterer uit
onze bibliotheek werden geraadpleegd, ook internet was
weer een handig middel. Op de gedenkkaart zijn het uitein-
delijk enkele strofen geworden uit Psalm 72 naar de uitgave
van ‘Het Boeck der Psalmen, Wt der Hebreisscher sprake in
nederduytschen dichte ouergeset; Doir Philips van Marnix,
genaemt, van Sint Aldegonde’. Toen was het archief van
Groen aan de beurt. Wat deze man in zijn leven niet op
papier heeft gezet, met de hand!, is ongelofelijk. Prachtig om
eens in zijn boeken te snuffelen. Vooral de briefwisselingen
met dr. A. Kuyper zijn erg aardig om te lezen. Met veel
respect voor elkaar en de prachtige etiquette die uit die brie-
ven zijn te halen. Een heel aardig stuk is de gedachtewisse-
ling omtrent een werk van een zekere Joannes a Lasco, 300
pagina’s folio groot, die Kuyper graag in zijn bezit zou willen
hebben. Omdat ‘het eigenhandig copiëren’ van het stuk ruim
een half jaar (!) zou duren, wordt Groen gevraagd het
gewichtig stuk ‘in originale te bekomen’. Een goede vriend
van Groen weet ‘het voornemen van Kuyper om het werk te
bemachtigen, tot eene goede uitkomst te brengen’. En enkele
weken later ontvangt Kuyper het gevraagde werk. Zo zijn er
veel van dit soort mooie woordenwisselingen te vinden. Het
stuk door Groen van Prinsterer in de gedenkkaart aan de
donateurs van het WI gaat over Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap. Groen schrijft over gelijkheid onder den eeni-
gen Meester en broederschap der Christenen onder elkander.
Anno Domini 1801 werd deze bestuurder die dicht bij de 
burger stond (het thema van dit HandSchrift) geboren.
En … 200 jaar later gaat het wetenschappelijk instituut
onder zijn naam verder, met computers, faxen, emails en 
een deftige mailing (in 1 uur gedrukt, en tot eene goede 
uitkomst gebracht, in een kleine dag verpakt en morgen in
originale bij de donateurs in huis).
Gezegende feestdagen en alle Goeds voor A.D. 2001!

Marco Boers, Eindredacteur

MijnHandschrift

Anno Domini 
1801 en 2001

De Kerstman overvleugelt Sinterklaas!
Dat las ik niet zo lang geleden. Er woedt
een soort economische strijd tussen
beide heren. Wie geeft het meeste uit?
Wordt 25 december lucratiever dan 
5 december? Vol verlangen leven de producenten van luxe artikelen
naar het kerstfeest toe. Sinterklaas heeft hen dit jaar al heel goed
gedaan. Nu de kerstman nog en het jaar kan niet meer stuk. Wonderlijk
genoeg leidt dat niet tot modernisering van de outfit van beide heren.
De Spanjaard doet het nog steeds te paard, terwijl de Amerikaan maar
niet los kan komen van zijn rendieren.
Hoe anders is dat met het Kerstfeest gegaan. Het begon met de gift
van Een voor allen: “Ik verkondig u grote blijdschap, die voor al de 
volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,
welke is Christus de Heere”. Het is geworden tot veel cadeaus voor 
een ieder: “Koop nu Pokémon artikelen voor uw kind”.
In deze vrolijke tijd kun je er best een beetje triest over worden dat de
echte Gever en zijn Gift in het vergeetboek zijn geraakt. Gelukkig klinkt
de vertrouwde en troostende boodschap ook dit jaar weer in vele ker-
ken en via de media in vele huizen: “Plotseling was er bij de engel een
grote hemelse legermacht, die God loofde zeggende: Ere zij God in de
hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens”. Laten we hopen
en bidden dat deze boodschap weerklank vindt in miljoenen harten.
Ik wens u een gezegende tijd bij het opnieuw uitpakken van de enige
gift die er echt toe doet!         Thijs van Daalen, voorzitter ChristenUnie

Cadeau of gift?

Inhoud
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InGesprek

Maarten Hamelink

Duidelijkheid; wat doen we wel, wat doen we niet. Voor De
Graaf, wethouder sinds 1998, is deze stelregel een eerste voor-
waarde voor goed bestuur. Zijn streven om een eerlijk beeld te
scheppen van de intenties en mogelijkheden van de gemeen-
te, gaat gepaard met een afkeer van ondoorzichtige en trage
procedures. ,,Ik wil beslist niet vervallen in de geijkte formules
als: ‘we nemen het mee hoor’. Bij hem geen omslachtig taal-
gebruik en geen bestuurlijke poehah. Openheid vat hij letter-
lijk op; zijn kamerdeur op het gemeentehuis staat wagenwijd
open.

Inspraak
De Graaf vertelt hoe de gemeente vorig jaar een inspraaktra-
ject heeft begeleid in een woonwijk die aan renovatie toe is.
,,Het gaat om een wijk van meer dan twintig jaar oud waar
het tijd is voor groot onderhoud en een pakket verkeersmaat-
regelen. We zijn eerst naar de bewoners toe gegaan om te 
luisteren.” Naar aanleiding van deze eerste ronde van ‘begin-
spraak’ stelde de gemeente een plan op voor de wijk. Dat
vormde vervolgens de basis voor een tweede ronde van over-
leg. ,,Aangezien de wijk te groot is om collectief in te spreken,
hebben we zes inspraakavonden georganiseerd. Daar lagen de
plannen en de kaarten op tafel. De gemeente was vertegen-
woordigd vanuit het college, maar ook door een team van
mensen dat straks bij de uitvoering betrokken zal zijn. De
voorstellen werden doorgesproken en verantwoord. Van de
zes avonden, eindigden er vijf met applaus voor de aanpak
van de gemeente”, aldus de ChristenUnie-wethouder. Dit suc-
ces is volgens hem zeker ook te danken aan een strakke afba-
kening van de inspraak. ,,In het gemeentelijk beleid zijn regels
vastgesteld over wanneer inspraak van toepassing is en hoe
de procedure er uit moet zien. Verder moet je per geval bekij-
ken wat de bandbreedte is waarbinnen je van gedachten kunt

wisselen met de burgers.” In de onderlinge contacten merkte
hij hoezeer mensen de open werkwijze op prijs stelden. ,,Er
kwamen na afloop bewoners naar me toe. Ze toonden zich
verrast dat ze werkelijk gehoord werden. Want zeiden ze: ‘we
hadden verwacht dat de plannen toch wel zouden worden
doorgedrukt’.”

Negatief
Hoe is het te verklaren dat burgers denken in termen van
‘doordrukken’? Waarom zijn ze verbaasd als beloftes worden
nagekomen? De Graaf meent dat die negatieve houding niet
direct gekoppeld mag worden aan het optreden van het over-
heidsbestuur. ,,Het is meer in het algemeen het resultaat van
ervaringen die mensen hebben met instanties en instellin-
gen. Er is weinig vertrouwen op voorhand. Je moet jezelf eerst
bewijzen, dat geldt ook voor een gemeente.” Hij voegt daar-
aan toe dat de gemeente ook weer niet moet vallen voor de
verleiding haar bestaansrecht te willen bewijzen. De Graaf:
,,Onze samenleving is nu eenmaal zo geordend. De burger
bestuurt niet de gemeente. Tenslotte is de gemeente gekozen
als bestuur. Zij moet daar dus verantwoordelijkheid voor
nemen. Dat neemt niet weg dat je respect moet verdienen.
Als je het beeld van mensen wilt veranderen, zul je er aan
moeten werken.” Inspraakmogelijkheden zijn voor hem bij
uitstek het middel om een vertrouwensband op te bouwen.
,,Je kunt er als overheid je voordeel mee doen. Tegelijk schept
het verplichtingen. Als je na inspraakrondes je beloftes niet
nakomt, keert het zich onvermijdelijk tegen je. Je bent alleen
betrouwbaar wanneer je inspraak uit overtuiging inzet. Als
het een kwestie is van ‘het hoort er nu eenmaal bij’ dan kun
je het beter laten.” Een bestuurder die het leggen van contact
met burgers moe is geworden, kan  dan ook maar beter snel
stoppen, vindt de wethouder.

Interview: Naar aanleiding van het thema “Goed
bestuur, dicht bij de burger”, uit het Blauw Document

‘Eerst luisteren,
dan knopen doorhakken’
Alleen een Veenendaalse kluizenaar heeft een kleine kans niet in aanraking te komen met het
beleid van ChristenUnie-wethouder Arie de Graaf. De Graaf is in de gemeente Veenendaal onder
meer belast met stadsbeheer, verkeer en vervoer, wegenaanleg, wijkbeheer en verbetering van de
woonomgeving. Dichter bij de burger kan een portefeuille nauwelijks zijn, zo bevestigt de wethou-
der. Als bestuurder staat hij zoveel mogelijk in contact met de burger. ,,Het kost inderdaad veel tijd.
Maar in de uitvoering verdien je dat dubbel en dwars terug.”

InGesprek

Maarten Hamelink
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Arie de Graaf
“Ik wil beslist niet vervallen in de 

geijkte formules als: we nemen het hoor.”

foto: Niek Stam





Betrokken
In discussies over de betrokkenheid van burgers bij overheid
en politiek valt al snel het begrip ‘interactiviteit’. Dat wil zeg-
gen dat burgers geïnformeerd dienen te worden, maar ook
dat ze de kans krijgen om op die informatie te reageren en
waar nodig invloed uit te oefenen. De Graaf vindt dat volko-
men terecht en spreekt hier niet van een goedkoop modever-
schijnsel. ,,Het is heel positief om naar interactiviteit te stre-
ven. Daaraan ligt de wil ten grondslag dat je het samen wilt
doen. Je loopt anders het gevaar los te komen van je eigenlij-
ke doel. Om dat te voorkomen is bij zowel de beleidsvorming
als bij de uitvoering terugkoppeling vereist. Daarbij is niet
alleen de gemeente betrokken. Je werkt bijvoorbeeld ook
samen met aannemers. Bij reconstructie van een weg kan je
twee dingen doen. Je kan de boel de boel laten. Misschien
denkt de aannemer dan: ‘we gooien de hele bestrating eruit
en de bewoners zien maar hoe ze ’s avonds thuiskomen’. Je
kunt ook samenwerken en kiezen voor een aanpak in fasen.
Door dingen door te spreken en de verschillende partijen
actief te betrekken, voorkom je problemen en irritatie.” De
Graaf vindt overigens dat je  niet eindeloos kunt doorgaan
met interactieve beleidsvorming. Een sterke regie vanuit het
college is noodzakelijk. ,,Daardoor voorkom je dat je op ver-

schillende fronten interactief
bezig bent, zonder dat er spra-
ke is van samenhang.
Misschien lijkt dat een jaar
lang goed te gaan, maar daar-
na zit je met de puinhopen.”
Het vergt daarom veel van
zowel de communicatie bin-
nen de gemeentelijke organi-
satie, als van de communica-
tie met de burger. De bestuur-
der ervaart dit zeker niet als
een last. ,,Natuurlijk zijn er
altijd mensen die na afloop

van een discussietraject nog eens komen met hun zienswijze.
Op dat moment zul je moeten ingrijpen. Je kunt niet bezig
blijven, je kunt niet bij elk paaltje blijven stilstaan.
Samengevat betekent dat; goed luisteren naar de burger en
vervolgens vanuit de eigen taak beslissingen nemen.”

Bestuurders
Goed bestuur kan niet zonder goede bestuurders. In dat besef
formuleert De Graaf een aantal kenmerken waaraan een
bestuurder wat hem betreft moet voldoen. ,,Hij moet met één
been in de samenleving staan. Een bestuurder moet duidelijk-

heid verschaffen en eigen verantwoordelijkheid durven
nemen. Hij moet bovendien niet terugschrikken voor impopu-
laire maatregelen. Schuif het niet voor je uit. Het kan best zijn
dat zich nadien feiten openbaren waardoor een besluit bij-
stelling behoeft, maar dat is beter dan besluiteloosheid.”
Daarnaast hecht de Veenendaalse bestuurder aan een collec-
tief optreden van het college. ,,Collegiaal bestuur wil niet zeg-
gen dat je elkaar maar wat laat aanmodderen. Het betekent
dat je hecht samenwerkt, want daarin ligt je kracht. De grote
lijnen moeten eenduidig door het college worden vastgesteld.
Binnen die marge moet je als wethouder wel de ruimte heb-
ben en de zelfstandigheid opbrengen om je eigen koers te
bepalen.” De Graaf vindt die individuele speelruimte van
groot belang. Alleen op die manier kan ook het werk van de
commissies gehonoreerd worden. Hij constateert dat er al
snel een situatie ontstaat waarin de wethouder geen millime-
ter meer kan opschuiven. In dat geval staat hij niet meer open
voor de argumenten van de andere commissieleden. ,,De raad
wordt het hoofd van de gemeente genoemd. Daar moet je
eerlijk je consequenties aan verbinden.”

Persoonlijk
De eigen invulling die De Graaf wenst te geven aan zijn func-
tie van wethouder wordt bepaald door de overtuiging dat
tussen de doelen van ‘goed bestuur’ en ‘dicht bij de burger’
een is-gelijk- teken staat. Om die koppeling tot stand te bren-
gen, zijn daden nodig die vaak een zeer praktisch karakter
dragen. ,,Ik vraag van mezelf en mijn medewerkers dat brie-
ven en andere reacties snel worden beantwoord. Mensen
moeten weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben recht op een
serieuze behandeling van hun vragen. Brieven en telefoontjes
die aan mij gericht zijn, wil ik ook zo veel mogelijk zelf afhan-
delen”, zegt hij gedreven. En hij voegt daaraan toe: ,,Je hoort
wel eens zeggen dat besturen in nauw contact met de burger
alleen mogelijk is in plattelandsgemeenten. Door mijn erva-
ring moet ik inmiddels zeggen dat het anders is. Als de
bereidheid er is gaat het ook in een gemeente als Veenendaal
met 60.000 inwoners.”

“Collegiaal bestuur wil niet
zeggen dat je elkaar maar wat
laat aanmodderen”.

“Als je het beeld van mensen wilt ver-
anderen, zul je er aan moeten werken”.

foto: Roland Nooteboom. Veenendaal werd Fietsstad van het jaar 2000
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Minister Korthals, die niet goed door zijn ambtenaren is
ingelicht; minister Peper die aftreedt, omdat het ver-
moeden leeft dat hij privé uitgaven op kosten van de
overheid gedaan heeft; Zuid-Hollandse ambtenaren die
veel geld in een bijna failliet bedrijf stoppen; al deze
affaires doen de vraag rijzen naar de betrouwbaarheid
en kwaliteit van de overheid. Onder het motto ‘goed
bestuur, dicht bij de burger’ speelt het Blauw Document
van de ChristenUnie daarop in. De betrouwbaarheid en
kwaliteit van de overheid moet worden verbeterd door
duidelijke gedragsregels, door duidelijk te maken waar
de verantwoordelijkheden liggen en door het bestuur zo
dicht mogelijk bij de burger. Het Blauw Document
betrekt de hele problematiek ook op de Europese Unie
door te stellen dat er duidelijke verdeling van bevoegd-
heden moet komen tussen de nationale en Europese
instanties. Hoe zit het met deze problematiek op
Europees niveau?.

DDee  EEuurrooppeessee  UUnniiee;;

Opinie

Marleen Schouten
Beleidsmedewerkster
constitutionele zaken
Eurofractie RPF-SGP-GPV

Een eerste vereiste 
is dat de Europese 
instellingen open en 
transparant zijn.
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schrikkelijk restrictief is, dat het beter
een voorstel voor geheimhouding van
documenten genoemd kan worden.
Het beste middel om fraude en corrup-
tie te voorkomen is een open en trans-
parante sfeer. Die wordt nu niet
bepaald bevorderd door dit
Commissie-voorstel. Het Europees
Parlement heeft dan ook terecht
voorgesteld het voorstel drastisch 
te wijzigen.
Een extra complicerende factor bij 
het bestrijden van misbruik of fraude
is dat Europa ver van de gemiddelde 
burger af staat, figuurlijk, maar ook
letterlijk.
Europese ambtenaren en politici doen

hun werk veelal ver van hun eigen
land en achterban. Het is dan heel
moeilijk voor de eigen achterban om
de politici te controleren, laat staan af
te rekenen op hun beleid. ‘Europa dich-
ter bij de burger’ brengen, is alleen
fysiek al onmogelijk.
Daarnaast interesseren de meeste bur-
gers zich ook niet zo voor de ‘Europese
politiek’, alle campagnes van Europese
voorlichtingsbureaus ten spijt. Het
overgrote deel van de burgers kent één
Europese Commissaris, namelijk de
nationale. Hoe de Europese
Commissarissen van andere landen
heten, is veelal volslagen onbekend.
Laat staan dat men weet wat die
afzonderlijke Commissarissen doen.

Geen invloed
Hoe dat precies komt, is niet helemaal
duidelijk. Wellicht ziet de burger het
belang van ‘Europa’ voor zijn eigen
leefsituatie niet, en interesseert hij
zich er daarom niet voor. Het is ook
mogelijk dat hij denkt toch geen
invloed uit te kunnen oefenen op de
gang van zaken in ‘Brussel’.

ddiicchhtt bbiijj  ddee  bbuurrggeerr??
Europese ambtenaren 
en politici doen hun 
werk veelal ver van hun
eigen land en achterban.

Wanneer deze twee redenen de oor-
zaak zijn van alle onverschilligheid van
burgers zou een goede taakafbakening
tussen de Europese en nationale over-
heidsinstellingen (een speerpunt in
het Blauw Document) mogelijk ver-
betering aanbrengen in de geringe
betrokkenheid bij Europa. Wanneer 
er zo’n taakafbakening komt, zou dat
kunnen leiden tot meer helderheid
over de vraag welke overheid waar-
voor aangesproken kan worden. Dat
maakt de rol van de Europese Unie 
ten opzichte van de nationale staat
duidelijker.

Om te beginnen met het geconsta-
teerde probleem: Ook op Europees
niveau is de vraag naar de betrouw-
baarheid en de integriteit van over-
heid en overheidsinstanties springle-
vend. Wie zich de gebeurtenissen rond
Van Buitenen, de Nederlandse ambte-
naar, die aan de bel trok over misstan-
den bij de Europese Commissie, nog
kan herinneren, weet ook dat op dit
niveau van alles mis kan gaan. Van
Buitenen kaartte de zelfverrijking in de
hoogste politieke regionen van de
Europese Commissie aan. Als gevolg
daarvan kwam de toenmalige
Europese Commissie ten val.

Fraudebestrijding
De nieuwe Europese Commissie heeft
allerlei maatregelen aangekondigd om
fraude in de Instellingen te bestrijden
en lijkt zich daarvoor ook in te zetten.
Dat is een goede zaak. Wel is het ver-
wonderlijk en zorgwekkend dat de
Commissie tegelijkertijd een voorstel
voor een regeling van openbaarheid
van documenten in de Europese
Instellingen heeft gedaan, dat zo ver-
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Het is echter de vraag of zo’n taak-
afbakening tot de gewenste duidelijk-
heid leidt. Bij de huidige gang van
zaken in de Europese Unie is het
gevaar groot dat lidstaten het for-
muleren van zo´n taakafbakening
vooral aan zullen grijpen om punten,
die hun niet aanstaan, uit de tekst ver-
wijderd te krijgen. Door een aantal
omstreden zaken dan niet op duidelij-
ke wijze op te schrijven, kunnen de lid-
staten weer tevreden worden gesteld.
De vage formuleringen, die hiervan het
gevolg zullen zijn, leiden in de praktijk
toch weer tot allerlei competentiege-
schillen (en tot onduidelijkheid over de
vraag wie nu waarvoor verantwoorde-
lijk is). In zo´n klimaat is fraude en
vriendjespolitiek nu niet bepaald mak-
kelijk te bestrijden. Op dit moment
kunnen de Europese Instellingen zich
beter richten op een goede samenwer-
king met nationale instanties, zoals
nationale rechters en regeringen.
Wanneer deze instanties vertrouwen
krijgen in de Europese instellingen
(want dat is nu één van de grote pro-
blemen) zullen de lidstaten op den
duur vanzelf taken willen toevertrou-
wen aan de Europese Instellingen. Dit
zal dan ook op een meer geleidelijke

en natuurlijke weg gaan dan nu moge-
lijk is. Een eerste vereiste daarbij is
echter dat de Europese Instellingen
open en transparant zijn.

Europeaan of
Nederlander
Wat niet uit het oog mag worden ver-
loren is dat de onverschilligheid van
burgers ten opzichte van Europa ook
een andere, dieperliggende oorzaak
heeft. In de Europese Unie is er slechts
een kleine minderheid die zich
‘Europees’ burger noemt. Het meren-
deel van de mensen voelen zich vooral
inwoner van het eigen land. Men is
niet in de eerste plaats ‘Europeaan’,
maar Nederlander, Deen, Engelsman,
Fransman of Italiaan. Men raakt hier
aan de identiteit van mensen en volke-
ren. Wie regelmatig contact heeft met
mensen uit andere Europese landen,
weet dat dit niet alleen een gevoel
betreft, maar ook een realiteit is.
Omgang met Belgen, Zweden, Ieren,
Fransen of Spanjaarden is heel ver-
schillend. Omdat elke nationaliteit ver-
schillend is, voelt men zich niet zo aan-
getrokken tot de gang van zaken in die
bovennationale instellingen. Men her-
kent zichzelf niet in de gang van zaken
in Brussel. Daar overheerst over het
algemeen niet één nationale
(bestuurs)cultuur. Overheveling van
taken naar Europees niveau zonder dat
daarvoor voldoende interesse en
draagvlak onder de bevolking voor
aanwezig is, is gevaarlijk. Op de lange

Men is niet in de eerste
plaats ‘Europeaan’,
maar Nederlander,
Deen, Engelsman,
Fransman of Italiaan.

termijn ontstaan er dan kansen voor
autoritaire regimes, die zich niets aan-
trekken van de wensen van de bevol-
king. Goed bestuur is bestuur dicht bij
de burger. Daar bestaat de meest
directe vorm van controle en het biedt
de beste garantie tegen machtspoli-
tiek van één partij of persoon. Een
competentie-catalogus (waarin de
taakafbakening tussen nationale en
Europese overheidstaken zal zijn opge-
schreven) zal met dit aspect rekening
moeten houden.

Men herkent zichzelf 
niet in de gang van zaken
in Brussel.
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Motie
De Unieverklaring spreekt over de plicht van de
overheid om de geestelijke en politieke vrijhe-
den te waarborgen. De KV Reeuwijk-
Driebruggen (RPF) heeft in een motie voorge-
steld daaraan toe te voegen:
“…. om God te dienen naar zijn Woord”.

Het abc van de christelijke
politiek
“De vrijheid om God te dienen naar zijn Woord”
is zeker een authentiek christelijke notie. In de
geschiedenis van ons land heeft de strijd om
deze vrijheid een belangrijke plaats ingenomen.
De wortels van de Nederlandse staat liggen wat
dat betreft in de 80-jarige oorlog, in combinatie
met de Reformatie van de 16e eeuw. Uit die tijd
stammen drie principes die vandaag nog steeds
relevant zijn voor de christelijke politiek. Het
gaat dan om (1) geestelijke vrijheid van burgers,
(2) de overheid als Gods dienares en (3) onder-
scheiden taken van kerk en overheid. Géén gees-
telijke dwang door de overheid, maar wel een
overheid die haar burgers voorgaat in het die-
nen van de God van hemel en aarde. De eer van
God staat in echte christelijke politiek altijd cen-
traal.

Voorstel Uniebestuur
Met de essentie van de ingediende motie kan
van harte worden ingestemd. Maar de voorge-
stelde tekst kan misverstand oproepen. “Vrijheid
om God te dienen naar zijn Woord” kan worden
uitgelegd alsof geestelijke vrijheid exclusief voor
christenen bedoeld is. Anderzijds ligt ook het
misverstand op de loer dat de ChristenUnie met
geestelijke vrijheid neutraliteit van staat en
overheid voor ogen heeft. Om met uitsluiting
van misverstanden toch zoveel mogelijk recht te
doen aan de motie, heeft het Uniebestuur aan
het Uniecongres voorgesteld de tekst in de
Unieverklaring over geestelijke vrijheid aan te
vullen met de zinsnede: “…opdat God naar zijn
Woord gediend kan worden”.
Zo wordt duidelijk dat geestelijke vrijheid voor

“We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden 
waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden”.
Het Uniecongres heeft met deze cursief gedrukte aanvulling op de tekst van 
de Unieverklaring de politiek van de ChristenUnie nader geprofileerd. De ChristenUnie
staat geen theocratie voor ogen, maar evenmin een neutrale staat. Kenmerkend 
voor de politiek van de ChristenUnie is het streven naar een christelijke staat.

de ChristenUnie geen ongekwalificeerde vrij-
heid is. Er gaat een appèl van uit om als mensen
recht te doen aan de roeping van de Schepper.
Relativisme en onverschilligheid tegenover God
en neutraliteit van de overheid is daarmee uit-
gesloten. Het woord “opdat” geeft het doel van
de vrijheid aan, terwijl in de tekst met het
woord “kan” ook de begrenzing van de taak van
de overheid en dus de geestelijke vrijheid in het
algemeen in beeld is gebleven. Het Uniecongres
heeft het voorstel overgenomen en de indieners
van de motie waren tevreden.

Micha 6: 8
Vrijheid is in de christelijke politiek geen doel op
zichzelf. Het dienen van God kan en mag door
een overheid niet worden afgedwongen.
Tegelijk blijft iedere burger hiertoe geroepen.
Micha heeft het de Israëlieten klemmend onder
de aandacht gebracht, toen de Here een rechts-
geding tegen zijn volk wilde voeren. Zo groot
was de ontrouw van de Israëlieten dat de Here
aan brandoffers geen welgevallen meer kon
hebben. En zo zegt Micha: “Hij heeft u bekend-
gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here
van u vraagt: niet anders dan recht te doen en
getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te
wandelen met uw God”(Micha 6: 8).
De profeet Jesaja leefde in dezelfde dagen als
Micha. Ook Jesaja treedt op als aanklager tegen
het volk Israël vanwege haar ontrouw tegen-
over de Here. Jesaja richt zich speciaal tot de lei-
ders van het volk: “De Here zal in het gericht
gaan met de oudsten en de vorsten van het
volk”(Jes. 3:14). Jesaja brengt ook treffend onder
woorden wat de gevolgen zijn van ontrouw aan
de Here. “Hij verwachtte goed bestuur, maar zie,
het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar
zie, het was rechtsverkrachting”(Jes. 5: 7).
Anno Domini 2000 is deze boodschap nog
hoogst actueel voor overheid én burgers! 
Het kan ons land en volk alleen maar goed gaan
als we willen leven onder de heerschappij van
Koning Christus. Zijn komst naar deze aarde is
daar het grootste bewijs van.

Vrijheid met een doel

HoogeBomen

Adriaan Hoogendoorn,
politiek secretaris van 
de ChristenUnie

De Unieverklaring door het Uniecongres aangevuld

(Herziene)
Verklaring ChristenUnie
Wij, leden van de unie van RPF en GPV,
hebben ons verenigd om vanuit ons 
christelijk geloof invloed uit te oefenen
op het bestuur van ons land en in de
samenleving. Gelovig luisterend naar het
Woord van God en met een open oog
voor de werkelijkheid zoeken wij naar
Zijn wil. We laten ons daarbij aansporen
door Gods opdracht om Hem lief te heb-
ben en ook onze medemensen.
We willen dat de overheid de geestelijke
en politieke vrijheden waarborgt, opdat
God naar zijn Woord gediend kan wor-
den.
Van die vrijheden willen we gebruikma-
ken om onze christelijke overtuiging in de
politiek en in de maatschappij uit te dra-
gen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God
die wij belijden en willen dienen, ook
door de overheid en in de samenleving
gehoorzaamd en geëerd behoort te wor-
den. Een overheid die Gods geboden in
praktijk brengt, dient het welzijn van de
samenleving. God heeft alles volmaakt
geschapen. De wereld is echter aangetast
door de ongehoorzaamheid van de mens.
Daarom heeft de samenleving gezag
nodig, dat het kwaad indamt en tegen-
gaat.
Vanuit onze overtuiging komen wij op
voor het recht van allen die deel uitma-
ken van onze samenleving en ook streven
wij naar gerechtigheid in internationale
betrekkingen. Deze overtuiging plaatst
de actuele politiek in het perspectief van
Jezus Christus, wie alle macht is gegeven
in hemel en op aarde. Door Hem is er uit-
zicht op een leven over de grenzen van de
huidige wereld heen. Vanuit dit vertrou-
wen zoeken wij gedreven naar de steun
van allen die met ons deze politiek willen
steunen en bevorderen. We doen dit alles
in het besef dat we afhankelijk zijn van
God en bidden om de leiding van de
Heilige Geest.



Wat telt
voor u?

Het Reformatorisch Dagblad

biedt de lezer naast het

nieuws iedere dag een

katern boordevol achter-

grondinformatie over 

onderwerpen die u zeker

zullen interesseren. 

Wat dacht u van een katern

Talent, Spectrum, Boeken,

Mensen, Kerkplein, Accent

of Voorkeur? De redactie is

niet 

te benauwd om waar nodig

een kritische noot te plaat-

sen. Kritisch, maar vanuit 

een bijbelse visie. 

Om de lezer op te scherpen,

een eigen

mening te laten

vormen.

Reformatorisch
Dagblad
Postbus 613, 7300 AP  Apeldoorn

Laan van Westenenk 12, 7336 AZ  Apeldoorn

Telefoon (055) 539 02 22

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Bon in open envelop zonder postzegel zenden
aan: 
Reformatorisch Dagblad, Antwoordnummer 92,
7300 VB  Apeldoorn. 

✁
HandSchri

Reageer
snel 
4

weken 
op

proef

voor
Tot 1 januari

1/4 pag.
Advertentie

De Groene
Wouden

herplaat-
sing van
nr.2

(Bij BDU)



Hand
Schrift

13

Het gaat goed met Nederland.
De consument weet de weg
naar de markt in de meest let-
terlijke zin van het woord goed
te vinden. De portemonnee is
veelal redelijk tot goed gevuld.
December is de maand van
inkopen doen. In vergelijking
met vorig jaar geven we met
elkaar weer meer uit aan zaken
die niet tot de eerste levensbe-
hoeften gerekend worden.

‘Pluk de dag’
Het is al een oud verhaal. Een overheid
die zorgt voor brood en spelen kan
rekenen op een tevreden burgerij.
Paars 1 en Paars 2, daar kun je van op
aan. Welvaart werkt verblindend, wel-
vaart werkt verslavend. De overheid
wakkert het marktdenken aan. Menig
domein, dat voorheen tot de publieke
sector gerekend kon worden, wordt
geprivatiseerd, wordt vermarkt. Of het
nu over de post gaat, de spoorwegen,
het omroepstelsel of de gezondheids-
zorg gaat, het spel van vraag en aan-
bod moet worden gespeeld.

Consumenten, en dat zijn we allemaal,
kiezen op die markt wat van hun
gading is. Veel burgers zijn met name
geïnteresseerd in producten die van-
daag in hun behoeften voorzien. Zij
leven met de slogan ‘Pluk de dag’. En
als de dag een niet al te aangenaam
vooruitzicht biedt, ontvluchten je hem
in drank, drugs en ander genot of
maken we consumptief gebruik van de

gezondheidszorg waarbij de overheid
zover gaat dat in de etalage van de
gezondheidszorg naast producten die
niemand wil missen ook met het oog
op het ‘welbevinden’ producten staan
als abortus en euthanasie. Er is veel
meer te koop dan brood en spelen.

Boodschap
In deze consumptiemaatschappij is
het bedrijven van christelijke politiek
tegendraads. In de politieke arena valt
het geluid van de christenpoliticus op,
niet omdat zij of hij verzet aantekent,
maar omdat er een alternatief wordt
geboden. De boodschap die wij uitdra-
gen is niet geproduceerd voor de
markt, voor de situatie van vandaag,
maar komt voort uit een Bron, die niet
opdroogt, de Heilige Schrift, het Woord
van God.

Tijdens het tweede Uniecongres van 18
november jl. bespraken we dat alter-
natief, zoals weergegeven is in het
kernprogramma. Een programma dat
gebaseerd is op de Bijbel en dat de
basis vormt voor ons politiek hande-
len. Vanuit de geproduceerde docu-
menten (Groen en Blauw) kunnen we
als leden de vertaalslag maken naar
het dagelijks bestuurlijk werk. Dat is
meer dan noodzakelijk. De
ChristenUnie is immers een partij van
de leden. Leden, besturen en politici
moeten met elkaar in gesprek raken
en blijven over de gezamenlijke maat-
schappelijke opdracht.

Tussen de burgers
Deze week viel mijn oog op een tekst
in Lucas 1. Gabriël kondigt aan Maria
de geboorte van Jezus aan. Een ver-
haal dat iedereen kent. Gabriël profe-

teert “ ... en Hij zal als Koning over het
huis van Jakob heersen tot in eeuwig-
heid, en zijn koningschap zal geen
einde nemen” . Indrukwekkende woor-
den in een tijd waarin de geboden en
de beloften die ons in de Schrift wor-
den aangereikt bewust worden gene-
geerd. Indrukwekkende woorden die
gelovigen inspireren. Christenen in
Nederland en daarbuiten spreken met
elkaar, omdat hun Koning geboren is,
op een plaats die de consument van
2000 en 2001 niet prefereert. Zij dra-
gen de missie, de goede boodschap,
van hun Koning uit, omdat zij God en
hun naaste liefhebben. Hun bood-
schap lijkt tegendraads, is soms tegen-
paars, heeft de tijd niet altijd mee,
maar is een boodschap met een hart
voor mensen. ChristenUniebestuurders
staan midden in de maatschappij,
staan tussen de burgers, tussen het
volk, zoals hun Koning temidden van
zijn volk geboren werd, geleden heeft,
gestorven is en de dood overwon.
Christenen staan ten dienste van Zijn
Koninkrijk. Zijn koningschap zal geen
einde nemen.

Aan Tafel

Marien Bikker
Algemeen secretaris 
van de ChristenUnieDe ChristenUnie… 

dicht bij de burger



De ChristenUnie is de laatste weken in
het nieuws geweest als een partij die met
haar opvattingen volgens sommigen niet
tolerant kan zijn. Juist het feit dat zij een
christelijke partij wil zijn, maakt haar vat-
baar voor intolerantie. Is die klacht juist?
Het komt erop aan te weten wat we
onder tolerantie moeten verstaan. Voor
tolerantie mogen minstens twee zaken
verondersteld worden. De eerste is dat
men onderscheid maakt tussen goed en
kwaad, het goede toejuicht en het kwade
afkeurt. Zonder afkeuring van bepaalde
zaken is er namelijk. geen sprake van
tolerantie, maar slechts van onverschillig-
heid. Als het iemand allemaal niets kan
schelen en hij nergens warm voor loopt, is
het predikaat ‘tolerant’ te mooi voor hem.
Om tolerant te zijn, moet men, hoe para-
doxaal dat ook kan klinken, tegelijk into-
lerant zijn. Men springt in de bres voor
onderdrukte mensen omdat men onder-
drukking niet wil tolereren. Men duldt
het niet dat het milieu vernield wordt, en
vanuit die intolerantie is men als milieu-
activist ijverig bezig.
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Heil
Zo is ook de ChristenUnie intolerant
in allerlei zaken. Wie denkt aan het
onlangs gevoerde debat over het
homohuwelijk, heeft een duidelijk
voorbeeld van intolerantie aan christelij-
ke zijde waar men niet duldt dat het
huwelijk een andere relatie omvat dan
die van man en vrouw alleen.

Hoe de christenpoliticus zijn argumen-
ten kiest om in het politiek debat zo
vruchtbaar mogelijk te opereren, is van
groot belang. Lang niet altijd gaat het
over zulke ingrijpende zaken als b.v. het
homohuwelijk. Bij veel onderwerpen zal
van de christenpoliticus goede inzet en
een redelijke argumentatie gevraagd
worden, zonder dat er een scheiding van
geesten optreedt. Bovendien gaat hij uit
van de overtuiging dat de wet van God
tot heil is voor alle mensen. Daarom zal
hij er werk van  maken dat ‘heil’ in
gewoon Nederlands voor zoveel moge-
lijk mensen transparant te maken. Waar
de christenpoliticus dat kan, moet hij
zijn uitgangspunten vertalen in politieke
doelen en zuinig zijn met het gebruik
van Gods naam, of met een uitdrukkelijk
beroep op de bijbel. En waar de politicus
een goede of zelfs noodzakelijke reden
heeft zich te beroepen op zijn diepste
christelijke overtuiging, moet hij voor de

(In)tolerant

naam van God openlijk uitkomen. Zich
schamen zoiets in het publiek te doen,
doen al te veel christenen. En als de
christenpoliticus mocht merken dat
sommigen geërgerd hun hoofd schud-
den, omdat ze het absolutistisch en into-
lerant vinden met de naam van God aan
te komen in een pluriforme samenle-
ving, mag hij bedenken dat hem niets
vreemds overkomt.

Macht
Om echter in de ware zin van het woord
tolerant te zijn, is er meer nodig dan dat
we frank en vrij, al of niet met het noe-
men van Gods naam, het goede verdedi-
gen en het kwade afwijzen. Want om in
de praktijk van het leven tolerant te zijn,
moet men, hoe vreemd het ook mag
klinken, over macht beschikken. Met
macht immers komt de verzoeking mee
om die macht te misbruiken en over
anderen heen te walsen. Omdat de
Romeinen macht hadden, konden zij de
christenen vervolgen. En toen na
Constantijn de Grote de macht in han-
den lag van christelijke keizers, konden
zij op hun beurt heidenen en ketters ver-
volgen, hetgeen helaas maar al te veel
gebeurd is. Goede tolerantie toont zich
hierin dat de mensen van hun macht
géén misbruik maken en een zo groot
mogelijke vrijheid waarborgen aan allen
die onder hun macht staan. Maar dat is
een hele opgave, voor heidenen en chris-

InSpiratie

Prof. Dr. J. Douma,
Hardenberg

Slotwoord Uniecongres ChristenUnie, 18 november 2000

Om tolerant te zijn, moet
men, hoe paradoxaal dat
ook kan klinken, tegelijk
intolerant zijn.
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ook hier rustig de uitslag afwachten. Het
is al een wonder dat er binnen ons par-
lementaire stelsel nog politiek bedrijven
mogelijk is met een programma als dat
van de ChristenUnie.

Eenheid
Die mogelijkheid hangt mede af van uw
achterban. En uw achterban zit zondag
weer in de kerk. Laten we beseffen dat
eenheid op politiek gebied onze ver-
deeldheid op kerkelijk terrein niet goed
maakt. U allen hebt de zondag en de
kerk nodig, omdat u in de Unieverklaring
immers zegt dat u gelovig wilt luisteren
naar het Woord van God en met een
open oog voor de werkelijkheid wilt zoe-
ken naar zijn wil. Dat geeft u de veer-

kracht om te blijven volhouden. De kerk,
waaraan Christus de prediking van het
evangelie heeft toevertrouwd, zal voor u
een zaak van importantie blijven.
Daarom is het verval van de kerk voor u
een zorg en haar eenheid voor u een
zegen. De ChristenUnie is een zaak om
dankbaar voor te zijn, maar de unie van
christenen, als een eenheid die ook
zichtbaar wil zijn door samen te kunnen
zitten onder dezelfde kansel en aan
dezelfde avondmaalstafel, is een nog
hoger doel voor wie ook de politieke
week met de zondag laat beginnen.

tenen. Intolerantie is nl. in beginsel niet
inherent aan het verschijnsel gods-
dienst, maar aan het verschijnsel mens.
Intolerantie als het beknotten van
andermans vrijheid met geweld is juist
niet inherent aan het christelijk geloof.
De boodschap van ons geloof is wel
intolerant als zij het heeft over één God
die boven alle mensen staat, over één
Jezus Christus in wie aller behoud ligt,
en ook over één wet van God, die als
zegen voor alle mensen bedoeld is. Maar
tegelijk is het evangelie van Jezus
Christus tolerant. Hij die over legioenen
kon beschikken in Gethsemane, maakte
van deze macht geen gebruik en ver-
bood aan Petrus het trekken van zijn
zwaard. Hij wil dat tarwe en onkruid
beide opgroeien tot de dag van de
oogst, ook al is tarwe goed en onkruid
kwaad.
Met het gezicht naar onze eigen tijd
kunnen wij zien hoe de macht die paars
heeft, misbruikt gaat worden als in
Amsterdam ambtenaren van de burger-
lijke stand homohuwelijken moeten
sluiten, ook al gaat dit dwars tegen hun
overtuiging met betrekking tot het
huwelijk in. Tolerantie veronderstelt
macht die op een ingehouden manier
gebruikt dient te worden. Dat geldt voor
paars, maar evengoed voor de
ChristenUnie. Zij loopt nog maar weinig
gevaar om in de praktijk intolerant te
worden, omdat zij nauwelijks macht
heeft. Maar zelfs waar zij een beetje
macht heeft, wordt de vraag naar de
ware tolerantie ook voor haar actueel.
De discussies hier in de vergadering over
gemeentepolitiek en het geweten van
het ChristenUnie-raadslid scheerden
daarom reeds langs ons onderwerp.

Oprecht
Politiek bedrijven is een mooie, maar
moeilijke opgave voor een partij die aan
de beide door mij genoemde vooronder-
stellingen wil beantwoorden. De

ChristenUnie moet staan voor de poli-
tieke vertaling van het christelijk geloof
en daarbij zelfs het odium op zich dur-
ven laden van ‘haat jegens het mense-
lijk geslacht’ - iets wat de heidense
schrijver Tacitus de christenen reeds ver-
weet. Tegelijk moet de ChristenUnie in
de praktijk tonen dat het haar menens
is tolerant te zijn door het goede voor
allen te zoeken, door vrijheid die men
voor zichzelf vraagt ook aan anderen te
gunnen, door lasten op zich te nemen
die men anderen te dragen geeft.
Kortom door in alles oprecht te zijn.

Respect
Dat maakt mij de overgang naar het
tweede en kortere deel van mijn artikel
gemakkelijk. De ChristenUnie kan moed
vatten uit het respect dat vroegere en
huidige vertegenwoordigers van het
GPV en de RPF ten deel is gevallen.
Soms kan het lijken alsof afkeer van
christelijke politiek het wint van
respect. Maar ik ken genoeg buiten-
staanders die dit op goede gronden
weerspreken. Een paar dagen
geleden beluisterde ik in mijn
auto een discussie tussen een
van onze volksvertegenwoordi-
gers met een man die - om het
zacht te zeggen - niet veel op had
met het z.i. intolerante christen-
dom. De moed en de slagvaardig-
heid die in dit intellectuele debat
getoond werd door de man van
‘onze’ kant, was voor mij een
bevestiging van wat ik al vaker
kon constateren, nl. dat er veel
talent onder ons schuilt. En dat in
alle rangen, vanaf de volksverte-
genwoordiging tot aan het
raadslid toe. Wat ik de ChristenUnie
mag en kan toewensen, is gewoon
doorgaan op de weg van al die mensen,
die zich vol overtuiging inzetten voor
een programma dat tot zegen voor ons
volk kan zijn. Het is goed tegen defaitis-
me zich te wapenen door nuchter te
blijven. Wie niet te gauw roept dat één
plus één bij de volgende verkiezingen
drie moet opleveren, en ook beseft dat
tegenslagen soms nodig zijn om oot-
moedig te blijven, en dat onze macht
allereerst in onze overtuigingskracht en
daarna pas in het getal kan schuilen, zal

Tolerantie veronderstelt macht
die op een ingehouden manier

gebruikt dient te worden.

Laten we beseffen dat
eenheid op politiek gebied
onze verdeeldheid op kerkelijk
terrein niet goed maakt.
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InStemming

Rijssen
De nieuwe gemeente Rijssen ontstaat door samenvoeging
van Rijssen en Holten. Er werden 22.104 stemmen (85,9%)
uitgebracht. De nieuwe raad telt 25 zetels.
Het gewogen opkomst percentage was twee jaar 
geleden 83%. De opkomst is daarom 2,9% hoger.
Uitslag voor ChristenUnie Rijssen
Stemmen Zetels Percentage 
3362 4 15,2% 
Bij vorige verkiezingen kwamen RPF/GPV bij een hoger
opkomstpercentage tot 3373 stemmen (alleen RPF-lijst
in Holten). Het opkomstpercentage was toen in Rijssen
86,6% en in Holten 79,5%.

Tenslotte
Over-Betuwe, Vriezenveen en Rijssen zijn blij en dankbaar
met de behaalde resultaten. Ook in deze nieuwe gemeen-
ten heeft de ChristenUnie een nieuw en christelijk geluid
laten horen, waardoor een positieve uitslag kon worden
behaald. Al onze stemmers willen we hartelijk danken voor
het in de ChristenUnie gestelde vertrouwen. De fracties, het
bestuur en de medewerkers willen een ieder die is verkozen
tot raadslid of wethouder in zijn of haar nieuwe gemeente
heel veel succes en Gods zegen toewensen!

Ps.: in HandSchrift 2 is abusievelijk vermeld dat in
Hardenberg 4132 stemmen zijn uitgebracht op de
ChristenUnie. Dit moeten 4479 stemmen zijn.
Het aantal van 6 zetels is wel correct.

Over-Betuwe
De nieuwe gemeente Over-Betuwe ontstaat door 
samenvoeging van Elst, Heteren en Valburg.
Er werden 13.871 stemmen (46,5%) uitgebracht. De nieuwe
gemeente telt 25 zetels. Het gewogen opkomst percentage
was twee jaar geleden 54,6%. De opkomst is 8,1% lager.
Uitslag voor ChristenUnie Over-Betuwe
Stemmen Zetels Percentage 
537 1 3,9% 
De ChristenUnie heeft in de Over-Betuwe voor het eerst
een zetel behaald!

Vriezenveen
De nieuwe gemeente Vriezenveen ontstaat door 
samenvoeging van Vriezenveen en Den Ham.
Er werden 13.800 stemmen (55,6%) uitgebracht..
De nieuwe raad telt 23 raadzetels.
Uitslag voor ChristenUnie Vriezenveen
Stemmen Zetels Percentage 
2241 4 16,2%
Bij vorige verkiezingen behaalde het GPV en de RPF in 
Den Ham en de RPF in Vriezenveen bij een hoger opkomst-
percentage 2688 stemmen. De opkomst was toen 71,8% 
in Vriezenveen en 67,5% in Den Ham (gem. 69,6%) 

Mooie resultaten laatste 
herindelingverkiezingen
voor ChristenUnie in 2000

Op 15 november Over-Betuwe en 29 november

Vriezenveen en Rijssen. We hebben het over 

de laatste herindelingverkiezingen van 2000.

Ook in deze gemeente werd een ChristenUnie-lijst

ingediend. Een nieuwe naam in veel gemeenten

waar de afgelopen maanden sprake was van 

herindelingen. Hieronder een overzicht van de

laatste drie gebieden waar een nieuwe gemeente-

raad met de ChristenUnie gevormd gaat worden.
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Nieuw wetenschappelijk Instituut

niseren, korte commentaren te schrijven, en actief pre-
sent te zijn op internet. Vanaf 2001 verschijnt vijf keer
per jaar een studieblad, dat het WI samen met de
bestuurdersverenigingen van GPV en RPF uitgeeft.
Hoofdredacteur is Eerste-Kamerlid Kars Veling.
Donateurs van het WI krijgen de publicaties (ongeveer 5
per jaar) en het studieblad (5 keer per jaar) automatisch
toegestuurd.

De eerste publicatie van het jaar 2001 gaat over lokaal
bestuur. Dit zogenoemde ‘kort commentaar’ geeft een
reactie op de kabinetsplannen voor een herstructure-
ring van de verhoudingen tussen gemeenteraad en het
college van burgemeester en wethouders. De auteur,
drs. Roel Freeke plaatst de reactie op dit voorontwerp
van de nieuwe gemeentewet in het bredere kader van
de visie van de ChristenUnie op de lagere overheden.

Met een formele bijeenkomst op vrijdagmiddag 26
januari 2001 geeft de Mr. G. Groen van Prinsterer stich-
ting het startschot voor het nieuwe seizoen 2001. Prof.
dr. Roel Kuiper, directeur van het WI schrijft voor die
gelegenheid een essay over de christen en de heden-
daagse samenleving. Daarin bespreekt hij enkele
belangrijke ontwikkelingen zoals de opmars van de
multiculturele samenleving en de veranderende rol van
instituties als de overheid en het gezin. Op de startbij-
eenkomst zullen enkele deskundigen hier met korte
toespraakjes op reageren en zal er ruimte zijn voor dis-
cussie.

Donateur worden?
Aarzel niet, steun het werk van de Mr. G. Groen van
Prinsterer Stichting en word donateur van het WI. U
bent al donateur voor fl. 55, - per jaar. Jongeren tot en
met 25 jaar betalen slechts fl. 30,-. Uw betrokkenheid is
voor ons van onmisbaar belang.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 26
januari of als nieuwe donateur door contact op te
nemen met het WI: tel. 033 – 461 35 46 of email:
wi@christenunie.nl

Als je over de oceaan naar Amerika vliegt, zie 
je uit het raampje lange tijd slechts de grauwe
zee. Zitten en wachten is dan het parool. Op
een gegeven moment ontstaat er echter bewe-
ging bij de raampjes: er is land in zicht. Als de
wolken het toelaten, wordt langzaam het doel
van de reis onthuld. Mooie vergezichten komen
dan in het blikveld. Dat moment is nu ook aan-
gebroken voor het Wetenschappelijk Instituut
van de ChristenUnie. Vanaf 1 januari 2001
hopen we onder Gods zegen weer volledig
operationeel zijn.

Nieuwe naam
Nadat reeds de statuten door het bestuur waren vast-
gesteld, kon op 18 november 2000 tijdens het tweede
Uniecongres de nieuwe naam (en het nieuwe logo) van
het Wetenschappelijk Instituut (WI) worden bekend
gemaakt: de Mr. G. Groen van Prinsterer stichting. De
naam van de grondlegger van onze christelijke politieke
traditie werd hierbij gehandhaafd.

De directie van het WI wordt gevormd door Roel Kuiper
en Rienk Janssens. Vanaf 1 december 2000 is daarnaast
Erik van Dijk in dienst getreden. Hij zal zich onder meer
bezig houden met studiewerk ten behoeve van het
lokaal bestuur. Inmiddels is ook een nieuw curatorium
geïnstalleerd onder voorzitterschap van Martin van
Haeften.

Seizoen 2001
Het WI wil in 2001 op een aantal terreinen met rich-
tinggevende studies komen. Wij hebben vier gebieden
geselecteerd: visie op de samenleving, overheid, onder-
wijsbeleid en gezondheidszorg. Daarnaast wil het WI
beter inspelen op de actualiteit door discussies te orga-

Nieuw wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie



Voor de ChristenUnie zou kunnen gelden
‘In Vrienzenveen begon de victorie’. Het
resultaat bij de gemeentelijke herinde-
lingverkiezingen aldaar heeft meer
opgeleverd dan waarop was gerekend.
Bert Lambers, lijstrekker van de
ChristenUnielijst, is meer dan tevreden.
Maar, daags na het goede verkiezingsre-
sultaat, waarschuwt hij de ChristenUnie-
kiesverenigingen die zich nog moeten
voorbereiden op de plaatselijke stembus.
Ook voor de aanhang van de
ChristenUnie is een gang naar het stem-
lokaal niet meer vanzelfsprekend. Het al
oude dogma dat ‘wij’ profiteren van een
lage opkomst is verleden tijd. Er is veel
werk aan de gemeentelijke winkel. Maar
zegt Bert Lambers vol overtuiging: de
ChristenUnie is het beste wat ons kon
overkomen!

Eerst een schets van de plaatselijke situ-
atie. Vriezenveen telt in de oude situatie
circa 20.000 inwoners. Den Ham circa
15.000 inwoners. Na de fusie telt de
nieuwe gemeente Vriezenveen circa
34.000 inwoners. De nieuwe gemeente-
raad bestaat uit 23 raadsleden. Het CDA
is op afstand de grootste partij met 11
zetels geworden. Partij van de Arbeid en
ChristenUnie behaalden ieder 4 zetels.
De VVD 2, SGP 1 en de Gemeente Partij
ook 1 zetel. Er zijn drie kiesverenigingen:
RPF Den Ham/Vroomshoop/Geerdijk,
GPV Den Ham/Vroomshoop en RPF
Vrienzenveen/Westerhaar-
Vriezenveensewijk. Zowel RPF als GPV
hebben een vertegenwoordiging in de
huidige gemeenteraad van respectieve-
lijk Vriezenveen en Den Ham.
Bert Lambers:“Dit is de eerste keer dat
de ChristenUnie er heel positief uit-
springt. Boven verwachting. Drie zetels
was de realiteit, maar het zijn er vier
geworden. Een geweldige motivatie, ook
voor andere kiesverenigingen.”

Normen en waarden 
terugbrengen
De weg naar de vorming van de
ChristenUnie was in Vriezenveen/Den
Ham vrij lang. Hoewel zowel RPF als GPV
in de gemeenteraden zetels hadden, was
geen sprake van intensieve samenwer-
king. Hoogstens van een intensie. Toen
kwamen twee lijnen bij elkaar: de fusie
van de gemeenten en het proces tussen
RPF en GPV op weg naar de
ChristenUnie. Vanaf het begin was er
een positieve insteek. “De partij- en frac-
tievoorzitters gingen met elkaar om de
tafel met een heel positieve instelling:
gezamenlijk christelijke politiek bedrij-
ven; normen en waarden terug willen
brengen in de samenleving. Dat is de
basis geweest die tot resultaat heeft
geleid. Er is een gezamenlijk gemeente-
programmma opgesteld en een kandi-
datenlijst. Daarbij is niet uitgegaan van

personen. Van meet af aan is wel
gesteld dat een goede verdeling vanuit
de beide gemeenten en uit beide partij-
en belangrijk was. Daarbij zijn criteria
gesteld waaraan kandidaten moeten
voldoen. De samenstelling van de lijst is
in goede harmonie en perfect verlopen.”
De vier raadsleden zijn Bert Lambers,
Henk Veurink, Gerrit Jaspers en Gerjan
Smelt: tweemaal Vriezenveen, beiden
RPF, tweemaal Den Ham, met één RPF
en één GPV, om nog maar even naar het
verleden te kijken.
De ChristenUnie is nadrukkelijk in het
vizier om deel uit te maken van het
nieuwe college van B.en W.. “CDA,
ChristenUnie en SGP hebben 16 van de
23 zetels gekregen. De kiezers hebben
daarmee duidelijk een richting aangege-
ven. Ik denk dat er een driepartijen colle-
ge moet komen, namelijk van CDA, PvdA
en de ChristenUnie. Een breed college is
nodig, gelet op de vele problemen rond
de fusie van de gemeenten. Een goede
basis en breed vertrouwen is gewenst
om verantwoordelijkheid te nemen voor
de nieuwe gemeente.”

En problemen voor het nieuwe
Vriezenveen zijn er voldoende. Er is een
verschil met Den Ham in de begrotings-
systematiek. De inwoners van Den Ham
zijn bang om te moeten betalen voor
het ‘opslokkende’ Vriezenveen. Ook de
naam van de nieuw te vormen gemeen-
te is een punt van discussie. Misschien
psychologisch, maar toch. Het feit dat de
Hammenaren een oproepkaart voor de
verkiezing kregen met de naam
Vriezenveen leidde al tot wrijving. Het
zijn slechts twee voorbeelden waarin
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Bert Lambers, lijstrekker en raadslid in
InFormatie

Frits Kamsteeg

“Een goede basis en breed 
vertrouwen is gewenst om 
verantwoordelijkheid te nemen
voor de nieuwe gemeente.”

“De ChristenUnie is het beste
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behoedzaam opereren, ook in de samen-
werking binnen de ChristenUnie, de
komende periode geboden is.

Open, eerlijk, betrouwbaar
De wervende boodschap in de verkiezin-
gen van de ChristenUnie Vriezenveen is
geweest ‘open, eerlijk en betrouwbaar’.
Voor Bert Lambers is dat de kern. “Dat is
wat ik mis in de huidige politiek. Er
wordt steeds naar omwegen gezocht.
Zeg gewoon hoe je erover denkt en han-
del daarnaar. Je brengt de politiek echt
niet naar de burger als je gisteren iets
hebt gezegd en vandaag anders handelt.
Als een zaak niet haalbaar is, zeg het
dan maar en leg het uit. ‘Eerlijk is eerlijk’
is een uitstekende slogan voor de
ChristenUnie.”

Bert Lambers (41) werkt in het dagelijks
leven in de weg- en waterbouw in
Vriezenveen. Hij is vanaf 1998 RPF-raads-
lid en daarvoor RPF-partijvoorzitter. Hij
kan vanuit zijn ervaring ook het cultuur-
verschil tussen RPF en GPV
schetsen.“RPF-ers zijn spontaner. Er is
een verschil in denken en handelen.
GPV-ers komen meer beslagen ten ijs en
kent de stukken. RPF-ers zijn daarente-
gen wat enthousiaster. GPV-ers denken
eerst en doen dan, terwijl RPF-ers van
meet af aan voor de zaak gaan en wel-
licht pas daarna invullen.”

Kiesverenigingen 
moeten activeren
Bert Lambers heeft een advies naar de
kiesverenigingen. Hij weet als geen
ander hoe moeilijk het is om leden te

activeren. “Spreek je leden nadrukkelijk
aan om namen van gemeenteraadsle-
den in te dienen. Niet vrijblijvend, maar
actief. Voer gesprekken met kandidaten
en overtuig hen dat argumenten als ik
weet het niet, kan het niet, anderen zijn
beter, niet beslissend zijn. Niemand eist
dat iemand van vandaag op morgen een
volleerd raadslid is. Draai eerst maar
eens mee in een schaduwfractie en ont-
dek of het je ligt en je het kunt. Dat is
een prima leerschool. Het raadslidmaat-
schap vraagt veel tijd en moet echt een
hobby voor je zijn, anders houd je het
niet vol. Je moet je werk goed willen
doen. Beslagen ten ijs komen in een
commissie- of raadsvergadering. Kennis
van zaken kost tijd.
Een slap verhaaltje oplepelen is niet zo
moeilijk, maar dan heb je geen waarde-
volle inbreng.
Voldoening krijg je als je weet en hoort
dat je iets voor de mensen hebt bete-
kend. Daarbij is het belangrijk dat je
gewone taal spreekt en altijd eerlijk
bent.”

Bert Lambers gelooft onvoorwaardelijk
in de ChristenUnie: “Ja absoluut, voor
100 procent. Laten we ons met elkaar
heel goed realiseren dat de christelijke
normen en waarden in deze samenle-
ving steeds meer onder druk komen te
staan. Het wordt steeds moeilijker om
daar iets van overeind te houden. We
moeten de handen ineen slaan en tegen
dat kwaad strijden. In dat licht is de
ChristenUnie het beste wat ons kon
overkomen. Het zou fijn zijn als eens ook

de SGP kan aansluiten. Het obstakel zit
doorgaans niet bij de SGP-raadsleden,
maar in de besturen met mensen van
een vorige generatie.”

Personen moeten 
zich wegcijferen
Een bedreiging voor de ChristenUnie ziet
Lambers als het denken in bloedgroepen
van RPF en GPV gaat spelen. “Ik hoop
van ganser harte dat in alle gemeenten
die straks in 2002 gemeenteraadsverkie-
zingen hebben één ding heel nadrukke-
lijk aan het begin met elkaar uitspreken,
namelijk wat zijn we aan het doen, waar
doen we het voor en waar willen we
naar toe? Dan gaat het nooit om perso-
nen, maar om Gods eer en zo samen
positief insteken op een nieuwe partij.
Dan kom je heel ver. Dat heb ik ook per-
soonlijk ervaren en daar hebben we aan
het einde van de verkiezingsavond de
Here voor gedankt. Niet om ons zelf,
maar om Zijn eer. Dat is plaatselijk en
landelijk niet anders. Mensen moeten
zich wegcijferen. Raadsleden en
Kamerleden moeten daarin een voor-
beeldfunctie vervullen. Cijfer je zelf weg
in het belang van waar het wezenlijk om
gaat!”

nieuw Vriezenveen:

“…wat zijn we aan het
doen, waar doen we het
voor en waar willen we
naar toe.”

“… en daar hebben we aan
het einde van de verkie-
zingsavond de Here voor
gedankt. Niet om ons zelf,
maar om Zijn eer.”

wat ons kon overkomen”

Bert Lambers
Foto’s: Jaco Klamer
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KamerStukken

Leen van Dijke
Werkgelegenheid en de begrotingsbehandeling van
Economische Zaken. Zo gaat dat in een democratie. Hoe zou
het anders moeten? Overigens, ook Daniël ging, nadat hij van
het schokkende besluit van de koning had gehoord dat nie-
mand tot iemand anders een verzoek mocht richten dan tot de
koning, weer gewoon aan het werk. Hoewel? Ja, toch! Hij ging
weer gewoon aan het werk èn hij ging weer gewoon naar zijn
binnenkamer. Het is onze taak, óók na die dramatische stem-
mingen, weer gewoon  te proberen het beleid zoveel als moge-
lijk in de richting van ons verkiezingsprogramma te sturen. Op
zoek naar nieuwe kansen.

Het was niet de eerste keer dat wij hevig teleurgesteld waren
over de mogelijkheden om het paarse beleid met goede argu-
menten te bestrijden. Eigenlijk is bijna alles beter dan paars,
stelden we eerder al vast. Toen Adri Duivesteijn van de PvdA
schreef dat hij zo langzamerhand uitgekeken is op paars en het
de hoogste tijd wordt dat de boekhouderspolitiek plaatsmaakt
voor politiek met een ziel, was ik dat met hem eens. Adri
Duivesteijn droomt van een progressief kabinet met
GroenLinks en het CDA en misschien ook wel de ChristenUnie.
Hij kijkt naar ons vanwege onze opmerkelijke standpunten bij
staatsrechtelijke aangelegenheden, ons christelijk-sociaal
gedachtegoed en onze consistente opvattingen over het
beheer van de schepping. Kortom, hij is op zoek naar alterna-
tieven voor paars.

Die zoektocht verdient steun. Hoe eerder we paars kwijt zijn
hoe beter. En het is natuurlijk best plezierig om te merken dat
zowel conservatieven als progressieven de ChristenUnie een
interessante partner vinden. Het bevestigt wat wij al veel lan-
ger weten, namelijk dat de ChristenUnie niet past in de hokjes
rechts of links. De ChristenUnie is christelijk-sociaal. En dat is
een geheel eigen richting. Intussen wil de ChristenUnie best
praten, met conservatieven en progressieven, over de dingen
die we samen zouden kunnen bereiken. Maar in dat gesprek
mogen we onze Bron niet verloochenen en onze doelstellingen
niet relativeren.

Paars heeft zo ongeveer zijn, voor de samenleving verwoesten-
de, werk voltooid. Wat nu? Leggen we het hoofd in de schoot?
In geen geval! We mogen, net als Daniël, gewoon doorgaan
met ons werk in de Kamer én de binnenkamer. Daarbij zullen
we alle mogelijkheden om Gods goede geboden in beleid te
vertalen met beide handen aangrijpen. En als we eraan mogen
bijdragen een alternatief voor paars tot stand te brengen, zul-
len we dat niet laten. Zelfs als we daarvoor coalities moeten
sluiten met partijen die ver van ons afstaan. En weet u nog van
de koning die de Joden met zijn bevel deed sidderen en Daniël
in de leeuwenkuil deed belanden? Korte tijd daarna liet uitge-
rekend hij het bevel uitgaan om alléén de Almachtige God te
aanbidden. Nee, wij zijn geen helden, maar als we van de
Koning der koningen nieuwe kansen krijgen zullen we die aan-
grijpen… in the strength of the Lord!

You are heroes! Dat zei broeder Bert Dorenbos van Schreeuw
om leven tegen mij, toen ik het internationale gezelschap ont-
ving dat op zijn uitnodiging in Nederland was voor een pro-life
conferentie. Hij en zijn gezelschap had grote bewondering
voor de manier waarop de ChristenUnie had gevochten tegen
de nieuwe euthanasiewet. Maar…, helden? Ik aarzelde. What
we do, we do it in the strength of the Lord…, probeerde ik nog.

Nee, wij voelden ons helemaal geen helden. De dag na de
stemmingen over het euthanasiewetsvoorstel was André
Rouvoet, die namens RPF en GPV het euthanasiedebat op voor-
treffelijke wijze had gevoerd, helemaal leeg. En we stonden
met lege handen. Paars stond niet open voor onze goede argu-
menten. De afspraak in het regeerakkoord was dat de wet
Toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding er moest
komen en dus… Conservatieven en progressieven steunden het
wetsvoorstel. En de paarsen, van links tot rechts, waren in een
euforische stemming.

Voor een heleboel mensen is het moeilijk voor te stellen dat de
Kamer na de stemmingen over dit wetsvoorstel weer gewoon
over ging tot de orde van de dag. Gewoon, alsof er niets was
gebeurd volgde er een debat over verantwoord ondernemen,
een procedurevergadering van Sociale Zaken en

Helden?
Foto: Rufus
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Investeer in de toekomst

Redt dit KIND !
Tapash Sardar

Tapash is 5 jaar oud. Zijn 

vader is een dagloner. 

Zijn moeder helpt ook 

vaak mee op het land 

om een centje bij te 

verdienen. Omdat zijn 

ouders niet voor Tapash 

scholing kunnen zorgen, 

is Tapash opgenomen in 

een van onze dagcentra 

in India. Tapash vind het 

vooral heerlijk dat hij nu 

naar school kan.

Tapash wacht op financiële adoptie. 
Voor ƒ40,- per maand helpt u hem!

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen 

Tel 0529 455907  • Fax 0529 455809 

E-mail: redt.kind@tip.nl • GIRO 1599333 

www.redteenkind.org
Bel 0529 - 455907
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Welk opvallend politiek nieuws is u
laatst ter ore gekomen?
Op de site van de ChristenUnie stond begin
november een persbericht over een motie van
Andre Rouvoet inzake asielaanvragen van bekeerde
moslims uit Iran. Bij terugkeer naar Iran moeten zij
hun geloof op dezelfde wijze kunnen belijden als
overige niet-moslims. Dit nieuws trok niet alleen
mijn belangstelling, maar verheugde mij eveneens.
Complimenten voor Andre Rouvoet, dit is een groot
succes! Het deed me ook denken aan het bezoek
dat ik in 1993 met Meindert Leerling aan Iran heb
gebracht. Tijdens dit bezoek spraken wij met een
bekeerde moslim, die voor deze ‘misdaad’ 9 jaar
gevangen had gezeten. De rechtbank had hem op
grond van bepalingen uit het Wetboek van
Strafrecht wegens geloofsafval ter dood veroor-
deeld! Eindelijk onderkent de regering dat bekeer-
de moslims gevaar lopen.

Wat moest voor u zo tussen neus en
lippen gebeuren?
Teveel.

Welke gebeurtenis heeft de 
afgelopen jaren uw ogen geopend?
Gelukkig zijn er veel gebeurtenissen die mijn ogen
hebben geopend. Telkens leer je weer nieuwe din-
gen, maar ongetwijfeld zullen de ontmoetingen
met vervolgde christenen een grote invloed op
mijn leven blijven houden. Mijn ogen zijn o.a. geo-
pend voor geheimenissen waarover Paulus schrijft
zoals: “als arm, naar velen rijk makend; als niets
hebbend en toch alles bezittend”.

Waar heeft u nou echt de mond 
van vol?
Wat een moeilijke vragen! In ieder geval niet van
voetbal en ook kan ik over andere dingen praten
dan alleen politiek. Maar een stevige discussie of
een goed debat daar heb ik niet gauw m’n buik van
vol, ook sta ik dan niet met een mond vol tanden!

Waar krijgt u grijze haren van?
Wist ik dat maar, want die sierlijke kroon is beter
dan kaal worden.

ZelfPortret

Ruud van Eijle

Deze keer het ZelfPortret van Ruud van Eijle.
Ruud van Eijle is de afgelopen 13 jaar direc-

teur van Open Doors Nederland geweest.
Per 1 januari 2001 begint hij aan een nieuwe

uitdaging; directeur landelijk bureau
ChristenUnie.

Hij is geboren in Den Haag, 45 jaar en 25 jaar
getrouwd met Betty Jouvenaar. Samen heb-
ben zij 6 kinderen (2 jongens en 4 meiden).

Foto: Niek Stam

In Ermelo is hij ChristenUnie-raadslid sinds
1998 en heeft hij Welzijn & samenleving 

in zijn portefeuille. In zijn vrije tijd houdt
hij zich bezig met veel sportieve dingen
zoals; fietsen, joggen en diepzeeduiken.

Net terug van zijn laatste reis voor 
Open Doors naar China en Noord-Korea (!)

laat hij zijn gezicht aan u zien.



InDebat

André Rouvoet

Dagboek van een
zware en zwarte 

werkweek

Notities van André Rouvoet bij het euthanasiedebat

Foto: Niek Stam
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Het debat over het wetsvoorstel

Toetsing levensbeëindiging en hulp

bij zelfdoding is gevoerd. De uitslag

is inmiddels bekend. Met 104 stem-

men voor en slechts 40 stemmen

tegen steunde de Tweede Kamer

het voorstel van het kabinet. André

Rouvoet voerde het debat namens

de ChristenUnie. Voor de lezers van

HandSchrift maakte hij een dag-

boek van misschien wel de zwaar-

ste en zwartste werkweek uit zijn

politieke loopbaan.

Maandag 20 november
“De zondag is de eerste dag van iedere
politieke week’, zei professor Douma
afgelopen zaterdag op het 2e
Uniecongres in zijn indrukwekkende
slotwoord. Bemoedigend, zeker aan het
begin van deze werkweek. Gisteren heb
ik afstand kunnen nemen, maar van-
daag moet mijn inbreng, waaraan ik
vrijdag begonnen ben, worden afge-
rond. Op de valreep heb ik moeten
besluiten het Kameroverleg over de
politiebegroting van vandaag te laten
schieten, zodat ik me volledig kan con-
centreren op het debat. Met uitzonde-
ring van korte onderbrekingen voor kof-
fie met Liesbeth en lunch met het
gezin, werk ik de hele dag op mijn stu-
deerkamer aan de speech. Om vier uur
mail ik wat ik heb naar Henriëtte
Krijger, die voor verspreiding onder het
fractieteam zorgt. Om de gedachten te
verzetten, ga ik met Arjen mee naar de
voetbaltraining.

’s Avonds vul ik de laatste witte vlekken
op. Liesbeth leest mee; zoals meestal
heeft ze nuttige suggesties.
Gerustgesteld dat ze het een goede
inbreng vindt, zet ik bijtijds een punt: ik
wil goed uitgerust zijn.

Dinsdag 21 november
9.30 uur ben ik in de Kamer. Er zijn
enkele e-mailtjes en kaartjes ter
bemoediging; dat doet me goed. In de
fractievergadering wordt waardering
uitgesproken voor de speech en de
toonzetting ervan; we zijn het erover
eens dat we niet moeten volstaan met
een principiële afwijzing van het wets-
voorstel, maar een uiterste poging te
wagen om met kracht van argumenten
– cultureel-ethische, juridische, rechts-
statelijke, verdragsrechtelijke – met de
regering in debat te blijven. Voortijdig
verlaat ik de vergadering om de laatste
wijzigingen aan te brengen. Tussendoor
hap ik een broodje weg. Om 14.30 uur
druk ik definitief de ‘print’-knop in: dat
moet ‘m zijn, 30 velletjes, dus ongeveer
een uur spreektekst.
Als het debat na de stemmingen
begint, voel ik me gespannen. Als eerste
spreekt CDA-woordvoerster Clemence
Ross, die een onhoudbare positie heeft:
zij verzet zich tegen wettelijke regeling
van de euthanasiepraktijk zoals die
onder medeverantwoordelijkheid van
het CDA is gegroeid én geaccepteerd.
Bas van der Vlies heeft een sterk getui-
gende bijdrage; uit een interruptiedebat
blijkt er een – letterlijk – levensgroot
verschil te bestaan tussen de bijbelse
‘barmhartigheid’ en het ‘paarse’ spreken
over een ‘menswaardige dood’. Daarna
Boris Dittrich (D66), die het wetsvoor-
stel verwelkomt als ‘succes’: “niet God,
maar de mens zelf heeft de teugels van
zijn leven in handen.” Zulke uitspraken

doen pijn, maar geven wel scherp aan
waar dit debat ten diepste over gaat…
Tijdens de dinerpauze overleg ik met
Nico Schipper onder meer over de pers-
berichten die we doen uitgaan. Bij de
hervatting krijg ik door afwezigheid
van een collega onverwacht meteen
het woord. Aanvankelijk gespannen,
later rustiger lever ik mijn inbreng. Het
helpt dat Nico en Eimert in de zaal zijn
en dat Liesbeth via de radio meeluis-
tert. Veel interrupties. De enige keer
dat ik écht geen antwoord heb is als
Boris vraagt waarom ik eigenlijk zo’n
moeite heb met euthanasie bij een
twaalfjarig kind. In wat voor wereld
leven we?!
Na anderhalf uur kan ik weer gaan 
zitten; ‘k heb nog nooit zo lang ge-
sproken en voel me helemaal leeg. Er
volgen nog vier sprekers; pas om 2.00
uur sluit de voorzitter de vergadering.
Bas is zo vriendelijk mij in Woerden af
te zetten. Om half vier stap ik in bed.

Woensdag 22 november
Gelukkig is er ruimte om thuis koffie te
drinken en m’n hart te luchten. Rond
het middaguur arriveer ik in de Kamer.
Bijpraten op de fractie. In het restau-
rant lunch ik met PvdA-collega
Apostolou, die zegt grote moeite met
het wetsvoorstel te hebben. Met
Henriëtte neem ik nog wat agendaza-
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In het vorige HandSchrift heeft u kunnen
lezen dat het team van het landelijk
bureau bijna compleet is. Op één vacatu-
re na, die van vormingswerker, is er een
enthousiast team tot stand gekomen.
Dit betekent ook dat enkele collega’s ons
hebben verlaten. Ben Nitrauw, Maarten
Hamelink en Roel Freeke hebben in de
maand december afscheid genomen van
de ChristenUnie. Na bijna 10 jaar GPV en
ChristenUnie heeft Ben Nitrauw een
nieuwe baan gevonden. Hij gaat zich
bezighouden als trainer/trainingsma-
nager bij van Haaften Wezeman.
Maarten Hamelink blijft nog betrokken
bij enige projecten van de ChristenUnie,
maar is daarnaast aan het solliciteren.
Roel Freeke gaat zijn raadlidmaatschap
in Utrecht optimaal combineren met
werkzaamheden voor zijn eigen organi-
satie ‘3namiek’. We willen deze drie
heren enorm bedanken voor hun inzet
voor het GPV, de RPF en de ChristenUnie.
Het enthousiasme van deze drie gaan
we zeker missen. Heel veel sterkte en
zegen in jullie verder loopbaan! 

In memoriam
Bauke Hoekstra, fractievoorzitter van 
de ChristenUnie Wierden/Enter, is na 
een kortstondige, ernstige ziekte op 
7 december jongstleden overleden.
Bauke Hoekstra heeft ruim 6 jaar lang 
de RPF-fractie in de gemeente Wierden
mogen leiden. Hij heeft dat gedaan in de
overtuiging dat hij zijn Heiland ook in de
politiek moest dienen. Bauke Hoekstra 
is erin geslaagd in korte tijd een vrijwel
geheel nieuwe formatie om te bouwen
tot een fractie die echt meetelde in de
Wierdense politiek. De integere manier
waarop hij zijn taak heeft vervuld, oogst-
te veel waardering en de inzet waarmee
hij de zaken benaderde was enorm.
De vorming van de ChristenUnie
Wierden/Enter was een van de laatste
handelingen die hij voor ons mocht ver-
richten. Bauke mocht slechts 46 jaar oud
worden en laat zijn vrouw en 3 kinderen
achter. We leven met hen mee en bidden
dat zij troost en kracht mogen vinden in
het feit dat Bauke leefde vanuit een vast
geloof dat zijn Hemelse Vader hem thuis
zou halen.

ken en interview-aanvragen door.
Halverwege de middag volgt het ant-
woord van de ministers Korthals van
Justitie en Borst van Volksgezondheid.
Samen met Bas probeer ik keer op keer
via interrupties gehoor voor onze
bezwaren te vinden, maar van lieverlee
bekruipt mij het gevoel dat argumen-
ten er niet echt meer toe doen. Dat
maakt me moedeloos.
Na afloop wacht nog een interview
voor de GPD-bladen over onze ‘strate-
gie’ van principieel afwijzen en toch
‘verbeteringen’ voorstellen. Ik kan
onmogelijk optimistisch zijn over de
resultaten, maar heb geen spijt van
onze keuze om te doen wat we kunnen.

Om 20.00 uur besluit ik niet in de
Kamer te blijven eten, maar naar huis te
gaan. Daar kom ik – aangeslagen en
doodmoe – tot niets meer, zeker niet tot
het voorbereiden van mijn tweede ter-
mijn.

Donderdag 23 november
Het debat heeft mij de hele nacht bezig
gehouden. Om vijf uur ben ik opgestaan
om wat op papier te zetten en zo tot
rust te komen. Eenmaal in Den Haag
sluit ik mij zoveel mogelijk af om mijn
bijdrage af te ronden. Begin van de mid-
dag interview met NRC/Handelsblad,
ook al over strategie en toonzetting.
Tegen vieren gaat het debat verder; de
bijdragen hebben vooral het karakter
van concluderende beschouwingen. Zelf
zeg ik de indruk te hebben dat we wel
naar elkaar luisteren, maar elkaar niet
meer verstaan, doordat we vanuit
totaal verschillende werelden spreken.
Ik herhaal mijn klemmende appèl om
terug te keren van deze doodlopende
weg.
Er zijn stemmingen en dan dinerpauze,
waarin ik de Canadese televisie en radio
te woord sta; ‘k vind het in het
Nederlands al zo moeilijk om mijn
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17 januari 2001
Op 17 januari 2001 (i.t.t. eerdere berichtge-
vingen) hoopt de ChristenUnie de top tien
van de kandidatenlijst voor de ChristenUnie
te presenteren. Momenteel wordt er een
zorgvuldig traject gelopen om tot de meest
sterke samenstelling van een nieuwe kandi-
datenlijst te komen. Voor de zomer van dit
jaar is gestart met inwinnen van advies bij
de kiesverenigingen over mogelijke kandi-
daten. Ongeveer 150 namen passeerden de
revue. Het bestuur is zich er terdege van
bewust dat het in dit proces om mensen en
hun posities gaat. Voor hen kan dit proces,
zolang er geen definitieve uitspraak is
gedaan, wel degelijk spanningen oproepen.
Het zou zelfs vreemd zijn als dat geen rol
speelde. Er wordt een tijdschema gehan-
teerd dat ertoe leidt dat de voorgestelde
kandidatenlijst bij leven en welzijn bekend
kan worden gemaakt op 17 januari 2001. Er
wordt gestreefd om de top tien van de lijst
zoveel mogelijk na deze datum in het land
te presenteren, voordat de leden van het
Uniecongres zich uitspreken over dit voor-
stel op 24 maart 2001, wanneer het 3e
Uniecongres plaatsvindt.

AlleMensen

gevoelens onder woorden te brengen,
laat staan in het Engels… Tijdens het
eten word ik geïnterviewd door Bart-
Jan Spruijt van het ‘Reformatorisch
Dagblad’. Dan weer naar de zaal.
Intensieve debatjes over het zelfbe-
schikkingsrecht, de positie van het
Openbaar Ministerie, de positie van
wilsonbekwamen en de betekenis van
de zorgvuldigheidseisen. Minister Borst
verlegt de grenzen nog weer verder
door ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’
ook te verbinden met dementie en
‘klaar zijn met leven’! Al onze amende-
menten worden – opnieuw – overbodig
verklaard…
Het is bijna middernacht als de voorzit-
ter de hamer voor de laatste keer laat
vallen. Ik kan weer met Bas meerijden;
helaas staan we van Reeuwijk tot
Woerden in de file, zodat ik om half
drie thuis ben. Ik zie nu al op tegen
dinsdag, als we zullen stemmen. Ons
land dreigt internationaal een spookrij-
der te worden. Het was een zware én
een zwarte week.

De gehele kamerbijdrage over 
de euthanasiewetgeving door 
André Rouvoet kunt u vinden op   
www.christenunie.nl
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Het gaat goed met Nederland! We
horen en lezen er alle dagen over.
Op een enkele dakloze en armoed-
zaaier na is er geen ander vuil aan
de lucht dan de smog die ten gevol-
ge van onze automobiliteit en het
gebrek aan fatsoenlijk Openbaar
(vee)Vervoer het zwerk verduistert.
Maar voor wie daar last van heeft,
is een enkele reis ‘uithoek des lands’
toereikend. Frisse lucht genoeg. Op
dat advies kan zelfs geen teleurge-
stelde Klimaatconferentie-voorzitter
Pronk iets aan te merken hebben.

Ach ja, soms heb je wel van die wereld-
burgers die niets van Nederlanders begrij-
pen. Vooral als het over euthanasie gaat.
Nota bene, de hele wereld valt over de
wetsvoorstellen inzake euthanasie die nu
op het bordje van de Eerste Kamer liggen.
Onverteerbare kost voor honderden mil-
joenen buitenlanders. Nederland als
schender van de mensenrechten, onge-
hoord! Maar gelukkig, ons aller premier
Kok kan het uitleggen. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat ik hem daarbij
geen succes wens.

‘Kerstgedachte’
In de donkere dagen voor Kerst dimt zo
een paars Den Haag met steun van
GroenLinks de feestverlichting met een
vies-bruin filter. De warmte van de ‘kerst-
gedachte’ die nog menig Nederlander
inspireert om eens iets extra’s te doen
voor de medemens in nood, wordt getem-
perd door de kilheid waarmee over dood
en leven wordt besloten. Zometeen mag
Jezus even weer in de belangstelling

staan bij een relatief groot aantal men-
sen. U weet wel, de schattige baby in de
stal bij Maria, Jozef en de os, terwijl de
herdertjes bij nachte liggen. Maar met
leven of dood heeft dat natuurlijk niets 
te maken. Toch?

Ongeloof
O ja, laatst stond Hij ook in de belangstel-
ling, Jezus Christus. Midden in een caba-
retvoorstelling die ik bijwoonde tijdens
een retraite met vakgenoten in de bossen
bij Zeist. En God de Vader. Maar het kip-
penvel liep over mijn rug toen die namen
met exponentieel toenemend verbaal
geweld werden gelasterd en uitge-
spuugd. Temidden van honderd intelli-
gente biologen die zich vrijwel dagelijks
meer verbazen naarmate ze de complexi-
teit van het leven beter gaan beseffen en
begrijpen, en daarmee misschien wel het
allergrootste Godsbewijs in handen heb-
ben, was ik geshockeerd door zoveel met
hart en ziel beleden ongeloof, dat zoveel
lachers op zijn hand kreeg. Weldenkende
mensen, een voor een… Ik heb me zelden
meer unheimisch gevoeld, terwijl ik toch
– beschamend genoeg - het een en ander
gewend ben.

Stukje glas
In een land vol van dit soort ‘intellectu-
elen’, zijn er ook mensen bezig dag in dag
uit het licht van God in politiek en maat-
schappij te reflecteren, als een klein stuk-
je glas dat schittert in het zonlicht. In zo’n
land proberen ook jongeren zichzelf voor
te bereiden op een belangrijke taak in de
samenleving. Ze hebben zich ook ver-
enigd, in PerspectieF bijvoorbeeld. Een

mooie naam is dat. Een die getuigt van
hoop. En van geloof. Het is fijn te kunnen
constateren dat PerspectieF zo kort na haar
start al goed op de rails staat en geen last
had van herfstbladeren die voor vertraging
zorgden. Tegen de stroom in en ondanks
zichzelf, willen ook jongeren vanuit hun
christen-zijn zoeken naar antwoorden op
levensbelangrijke vragen waarvoor de poli-
tiek zich gesteld ziet. En ook al hebben ze
steeds meer de  schijn tegen dat hun open-
baar pleidooi voor politieke stellinginname
vanuit een bijbels perspectief ooit serieus
genomen zal worden, toch houden ze vast
aan hun ideaal.

Uitverkoop
Zolang er zulke jongeren zijn, is er toekomst
voor de christelijke politiek. Laten we zuinig
op hen zijn, hen de ruimte en een stimulans
geven en bidden dat hun aantal zal groeien.
Dan is er perspectief voor Nederland. Nee,
zonder arrogantie: als God mensen inscha-
kelt, zal Hij ook zegen geven. Als we dat
geloof niet meer hebben, stel ik voor dat
we de ChristenUnie en PerspectieF vandaag
nog in de uitverkoop doen!

InPerspectief

Annette van Kalkeren
(voorzitter van PerspectieF)

PerspectieF geeft iedere twee weken 
het elektornisch magazine Ebate uit.
Dit e-zine is een discussiemedium waarin
actuele ontwikkelingen binnen de partij
en in de politiek door middel van   prikke-
lende artikelen (op persoonlijke titel)
worden besproken. U kunt zich gratis
abonneren via de website www.ebate.nl.
En natuurlijk bent u van harte uitgeno-
digd daarvoor bijdragen te leveren in de
vorm van artikelen of een commentaar
op het discussieforum. Momenteel zijn er
bijna 700 abonnees, en we hopen dat u
ervoor zult zorgen dat we snel de 1000
halen. En als u toch aan het surfen bent,
kijk dan ook eens op de PerspectieF web-
site (www.perspectief.nu ) .
Dan bent u helemaal op de hoogte van 
de activiteiten van PerspectieF. Wilt u
graag automatisch op de hoogte gehou-
den worden? Abonneer u dan, eveneens
gratis, op de PerspectieF Nieuwsbrief die
eens per vier weken verschijnt.
We verheugen ons op uw warme 
belangstelling en uw bijdragen aan 
het debat binnen de partij!  

De donkere 
dagen voor kerst



Hand
Schrift

26

In veel gemeente duikt de naam ChristenUnie op. RPF en GPV hebben 
elkaar gevonden en gaan samen voor een nieuw geluid in de samenleving.
En dat gebeurt hier en daar luid en duidelijk.

“Wie wat te vieren heeft, nodigt uit, en
dat doen we”, Dit was de prikkelende
openingszin van de uitnodiging voor de
officiële presentatie van de ChristenUnie
Bodegraven op 16 november 2000. Deze
uitnodiging was geadresseerd aan de
gehele Bodegraafse gemeenschap. Met
een heuse receptie in het plaatselijk
Cultureel centrum ‘Het Evertshuis’, waar
het ChristenUniegebak stond te pronken,
werd het feestje in informele sfeer geo-
pend.

Met het thema ‘ChristenUnie, midden
tussen de mensen’ werd de avond, die
ook nog eens in zijn geheel te beluisteren
was via de lokale omroep, voortgezet met
zang, interactie en spreekbeurten.
Allereerst kwam het logo van de
ChristenUnie aan bod. De enthousiaste
presentator van de avond merkte op dat
de tekst Bidt en werkt absoluut niet mis-
plaatst zou zijn onder de handen van de
ChristenUnie. Vervolgens was er alle lof
voor het vele werk van Dick van Willigen
voor de christelijke politiek in Bodegraven
de afgelopen jaren. Hij heeft er mede
voor gezorgd dat ook in Bodegraven de
ChristenUnie een feit werd. Deze avond
werd zijn taak als fractievoorzitter over-
gedragen aan Arie de Groot, de initiator
van deze perfect georganiseerde bijeen-
komst. De nieuwste Apple
liet samen met 8 andere
Imacs de moderne en inter-
actieve fractie ChristenUnie
Bodegraven zien. Compleet
en overzichtelijk zorgt de
lokale site www.christenu-
nie.nl/bodegraven voor een

dicht-bij-de-(moderne)-burger-beleid,
waar menig kiesvereniging jaloers op kan
zijn.
Ook Gert Schutte was onder de indruk
van (de voorbereidingen van) deze avond.
Hij had ongeveer 5 enthousiaste uitnodi-
gingen ontvangen. Schutte liet aan de
hand van de actuele debatten in de
Tweede Kamer over onderwijs, de wet
voorziening gehandicapten en het homo-
huwelijk weten waar de ChristenUnie op
dit moment staat. Midden tussen de
mensen (zoals ook deze vereniging ons
laat weten) echter op een vast funda-
ment. Zijn scherpe analyse gaf tenslotte
het antwoord op de waar-staan-we-
vraag; herkenbaar en aanspreekbaar, met
open ogen en oren.

Hans Valkenburg, de voorzitter van
PerspectieF, maakte de aanwezige jonge-
ren attent op het belang van de politiek
voor jongeren en de mogelijkheden die
PerspectieF hiervoor biedt. En natuurlijk
mocht ook hierbij het surfen langs
www.perspectief.nu niet ontbreken. Het
was een enerverende avond. Niet alleen
omdat de aanwezigheid zo op ‘hoge prijs’
werd gesteld, maar vooral omdat er voor
zo’n lage prijs zoveel werd geboden. De
ChristenUnie-Bodegraven is een feit!
Gefeliciteerd!

Een nieuwe naam in 
de Bodegraafse politiek

De ChristenUnie-Dongeradeel werd
begin oktober gepresenteerd. Voor
deze lokale GPV/RPF-fractie is er niet
alleen sprake van een nieuwe naam, de
fractie in Dongeradeel heeft ook letter-
lijk een nieuw gezicht gekregen. Klaas
Wiersma is daar de opvolger van Sjerp
Haitsma geworden. Het kersverse
raadslid stond in de raadsvergadering,
waarbij de ChristenUnie officieel van
start ging, stil bij het feit dat
Dongeradeel het landelijk voorbeeld
van RPF en GPV had gevolgd door een
ChristenUnie aan te gaan. Ter gelegen-
heid hiervan werd een taart aangesne-
den en de zoveelste ChristenUnie was
een feit!

ChristenUnie 
officieel van start

in Dongeradeel
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Op 16 november 2000 was ook de feestelijke
oprichtingsavond van de ChristenUnie-
Amsterdam. De voorzitters en secretarissen van
het GPV en de RPF zetten hun handtekeningen
en het nieuwe bestuur werd voorgesteld. Pieter
Jong, als voorzitter van de RPF Amsterdam, gaf
aan de nieuwe voorzitter van de ChristenUnie-
Amsterdam, Joel Voordewind, een fles wijn met
opener en een grote pot zout. De wijn symboli-
seerde de actie die er moet komen en er moet
flink geschud worden. De ChristenUnie in
Amsterdam wil een politieke beweging zijn, in
nauwe samenwerking met de kerken, studenten,
maatschappelijke organisaties en natuurlijk de
“gewone” Amsterdammers.
Deze avond was onder de ongeveer 40 aanwezi-
gen ook Leen van Dijke. Hij ging onder andere in
tegen de uitspraken van de Amsterdamse wet-
houder Dales omtrent het ontslaan van ambte-
naren met gewetensbezwaren bij het voltrekken
van een huwelijk tussen personen van hetzelfde
geslacht. “Laten we respect voor elkaars mening
hebben en elkaar de ruimte geven gewetensbe-
zwaren te hebben. Dat is toch een zeer essen-
tieel onderdeel van onze democratie: respect
voor een minderheidsstandpunt.”

Bovendien werd de nieuwe folder van de
ChristenUnie-Amsterdam, de ‘eigen’ internetsite
en de PR-campagne: “Geef de ChristenUnie een
stem in Amsterdam” gepresenteerd. De folder
bleek een prachtige  fullcolour folder te zijn,
waarin bekende Amsterdammers vertellen hoe
belangrijk de ChristenUnie is voor Amsterdam.
Het was een dynamische en boeiende avond,
waarin ook het beleid van de ChristenUnie-
Amsterdam naar voren werd gebracht. Onder
het genot van een kop koffie, lekkere cake en de
aanwezigheid van een a-capella band konden de
aanwezigen elkaar ook informeel ontmoeten.
Kortom er is genoeg te doen voor de
ChristenUnie-Amsterdam. Op naar een zetel bij
de volgende verkiezingen. Het enthousiasme is
in ieder geval aanwezig! 

Tegelijk met de bijeenkomsten in Amsterdam en Bodegraven, kwam in
Vriezenveen de regiotour langs. Net zoals eerder in Over-Betuwe en
Kampen werden op deze avond de herindelingverkiezingen gecombi-
neerd met de bespreking van het Blauw Document. ’s Middags gingen
de plaatselijke coryfeeën met ChristenUnie voorzitter Thijs van Daalen
op werkbezoek bij de gemeente Den Ham en enkele bedrijven. ’s Avonds
konden de aanwezigen kennismaken met de potentiële raadsleden. In
een bezielende toespraak ontvouwde lijsttrekker Bert Lambers de plan-
nen van de ChristenUnie voor de toekomst, waarna Thijs van Daalen een
korte meditatie hield. Na de pauze was iedereen verdiept in het ‘Blauw
Document’, en dan met name het tweede themacluster: Codes voor de
publieke ruimte. In groepjes verdeeld kon men vragen stellen aan het
forum, bestaande uit André Rouvoet, Bert Lambers en Thijs van Daalen.
Het publiek maakte gretig gebruik van deze mogelijkheid om met name
de plaatselijke en landelijke politicus uit te horen over hun plannen om
het fatsoen weer terug op straat te krijgen. Met een motivatiespeech
sloot André Rouvoet deze informele verkiezingsbijeenkomst af.

Oprichtingsavond van 
de ChristenUnie-Amsterdam

Over agressie,
reclame en 
bumperkleven 
in Vriezenveen
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UnieCongres

Melis van de Groep
Bestuurlijk secretaris

Op 8 november werd het twee-
de Uniecongres gehouden. Was
in mei maar een halve dag
beschikbaar, nu werd ruim drie-
kwart van de vergadertijd in
ChristenUnieverband vergaderd
en duurde de Algemene
Vergadering en de
Federatieraad ongeveer drie
kwartier. Omdat er meer tijd
voor het congres was, gaf dat
ook aanleiding voor een meer
inhoudelijk programma.

Politiek en Ethiek
De schouwburgzaal was redelijk gevuld met
afgevaardigden toen voorzitter Thijs van
Daalen om 10.00 uur de vergadering opende
met schriftlezing en gebed. Circa 40% van de
kiesverenigingen was vertegenwoordigd, ter-
wijl dit bij voorgaande gelegenheden toch
hoger was. De congresgangers werden door
Campagneleider Bert Brand geënthousias-
meerd om aan de slag te gaan met het Blauw
Document en het Handboek Lokale Campagne
dat in november aan alle verenigingen is
gestuurd.
Daarna boog het congres zich over de wijzi-
ging van de unieverklaring.
De politieke inhoud was goed vertegenwoor-
digd met toespraken van de fractieleiders Van
Dijke en Schutte. Aan hen beiden was
gevraagd aan het thema Politiek en Ethiek
aandacht te schenken. Het kostte hen geen
moeite om een verbinding te leggen tussen
dit thema en tal van zaken die momenteel in
de politiek discussie zijn. Over actuele politiek
gesproken. Wel moesten beiden constateren
dat het geen vreugde is dat ethiek zo hoog op
de agenda van de ChristenUnie moet staan. In
de Tweede Kamer is soms bar weinig te mer-
ken van een weerklank van de ethische
inbreng van onze kamerleden. Daarom werd
ook opgeroepen tot gebed, ook door ieder per-
soonlijk.

Politiek debat
In de middagvergadering werd een politiek
debat gehouden. Eise van der Sluis probeerde
het publiek los te maken, maar het congres

was niet bijterig. Op het gebied van de bio-
thechnologie waagde zich slechts een enke-
ling, dus hadden Annette van Kalkeren
(PerspectieF/medisch biologe) en Hans
Blokland (Eurofractie) het gemakkelijk. Arie
Slob (raadslid Zwolle) en Cor Hameeteman
(raadslid Middelharnis) hadden meer reflectie,
maar dat waren voornamelijk collega raadsle-
den die zich terecht boos maakten over de
intolerantie van de Amsterdamse wethouder
Dales. Deze VVD’er wil geen ambtenaren van
de burgerlijke stand tolereren die vanwege
gewetensbezwaren weigeren een homohuwe-
lijk te voltrekken.
Emotie kwam ook aan de orde toen de inzet
van de ChristenUnie in het euthanasiedebat
werd besproken door Kars Veling en Andre
Rouvoet. Het congres hapte hier ook weinig
toe, maar luisterde wel geboeid naar hun bij-
dragen, en kreeg zo nog meer zicht op de
soms eenzame positie van onze politici.

Van de kant van PerspectieF gaven onze jonge-
ren-voorzitters Hans Valkenburg en Annette
van Kalkeren hun visie op politiek en ethiek.
Zij legden de aandacht vooral neer bij de taak
van elke christen. Ethisch handelen begint bij
jezelf.

Kernprogramma
Een op het oog wat zakelijke kant van het
Uniecongres is de goedkeuring van het kern-
programma. Het bestuur stelde voor de para-
grafen 1-5 goed te keuren, waarbij enkele
moties die door de ChristenUnie Alphen a/d
Rijn, GPV/RPF Barneveld, GPV Ommen en RPF
Reeuwijk/Driebruggen waren ingediend
(gewijzigd) werden overgenomen. Een aantal
andere moties werden niet overgenomen. Het

Uniecongres volgde in grote meerderheid alle
voorstellen van het bestuur. Hierbij moet
natuurlijk opgemerkt worden dat deze goed-
keuringsprocedure het eindpunt is van en dis-
cussie die al ten tijde van het visiedocument is
gestart. Daarna is het kernprogramma in 1e
lezing rondgestuurd en door vele kiesvereni-
gingen becommentarieerd. Dat commentaar
is verwerkt in de 2e lezing en nu is de formele
vaststelling aan de orde, wat niet altijd een
even spannende en enthousiasmerende bezig-
heid is.
Overigens bleek dat niet alle congresgangers
op de hoogte waren van de noodzaak om
moties vooraf van tenminste drie handteke-
ningen te voorzien. Daar kunt u de volgende
keer dus rekening mee houden.

Tenslotte
Het slotwoord werd uitgesproken door prof.dr.
J. Douma. Herman Bouma, die deze dag verko-
zen werd tot voorzitter van het GPV, nam als
vice-voorzitter van de ChristenUnie de sluiting
voor zijn rekening. Hij legde in gebed al ons
werken, ook dat van het Uniecongres in Gods
handen neer. Hij vroeg daarbij ook een zegen
voor onze kamerleden, die juist in deze tijd
zware debatten en moeilijke dagen meemaak-
ten.

Zo ging de congresgangers naar huis. In de
wetenschap dat we een boodschap voor de
wereld hebben. En hoe minder die wereld naar
die boodschap luistert, hoe klemmender deze
wordt. Maar daarbij kan geen christen worden
gemist. Ook daarvoor zien wij u graag in gro-
ten getale tijdens het volgende Uniecongres,
D.V. op 24 maart 2001 in Apeldoorn.

Uniecongres geeft
goedkeuring aan deel I Kernprogramma 
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Met recht ver trouwd
en deskundig.

OOSTERHOLTSEWEG 22B, 8271 PT IJSSELMUIDEN, POSTBUS 513, 8260 AM KAMPEN,

TEL. (O38) 333 23 66, FAX (038) 333 23 70, E-MAIL DAMMINGA@WORLDONLINE.NL

D A M M I N G A
A D V O -

C A T E N

jong van
  geest...

             Het  liefst begin ik 
        de dag  samen met God.
                      Leidraad helpt me 
          al vele  jaren om daar 
        inhoud  aan te geven. 
    't Is altijd  verfrissend, 
                      het houdt me jong. 

                      Iets voor u?                      Iets voor u?  Bel dan nu de IBB
           en word abonnee! tel.: 0345 517834
              Voor 27,95 ontvangt u Leidraad 4 kwartalen lang. 

              (Of vraag een proefnr. à ƒ 1,– ex. verzendkosten)Le
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In Debat

Leen van Dijke

Welke dag zou u nog een keer over willen doen?
Ons 25 jarig huwelijksfeest met alle familieleden in het
Openlucht Museum.

Wat is het beste advies dat u ooit hebt gekregen?
“Zeg niets over zaken waar je weinig van weet”. Een advies
van mijn schoonvader G. Spruijt. Hij was al in de beginjaren
van het GPV raadslid in Enschede en had als eenmansfractie
zonder ondersteuning  veel baat van deze regel.

Wat ergert u het meest aan andere mensen?
Ik erger me steeds minder aan steeds minder mensen. Maar
nog steeds aan mensen die veel beloven en weinig doen .

Uw idee van perfect geluk?
Een swingende gospel zingen in een bomvolle grote  kerk.
Dit is me eenmaal overkomen in Baltimore USA.

Wat is uw favoriete plek in Capelle a/d IJssel ?
Fietsen over de dijk langs de Hollandsche IJssel met Mineke.
Die dijk is heel hoog en de polder heel laag, waardoor je het
gevoel krijgt dat je in de lucht fietst.

Wat betekent de ChristenUnie voor u?
Ze betekent voor mij de combinatie van evangelische bevlo-
genheid en gereformeerde bezonnenheid gericht op de eer van
God in het publieke leven, ten dienste van de mensen en ter
bescherming van de schepping.
In Capelle werken de 2 partijen al vanaf 1994 als één fractie.
We hebben de vorming van de ChristenUnie aangegrepen om
extra publiciteit te verkrijgen. We hebben van de burgemees-
ter toestemming verkregen onze fractie officiëel zo te noemen
en dit gevierd met een korte verklaring over christelijke poli-
tiek in de gemeenteraadsvergadering van Juli en een traktatie
aan de gemeenteraad van gebakjes met ChristenUnie vlagge-
tjes.

Wat zou in Nederland morgen nog verboden 
moeten worden?
1) Dat er te weinig ziekenzorg beschikbaar is in nederland.
2) Abortus provocatus om andere dan medische redenen
3) Euthanasie
4) Verkoop van softdrugs
5) Rommel op straat en in bosjes gooien

Waarmee hoopt u zich over 10 jaar bezig te houden?
Over 10 jaar hoop ik me bezig te houden als adviseur duurza-
me ontwikkeling voor milieuorganisaties, bedrijven en politie-
ke partijen.
Duurzame ontwikkeling betekent hierbij, in ieder geval, voor-
zien in behoeften van arme mensen en bescherming van de
schepping door middel van herbesef van waarden en nieuwe
technologie.

HandSchrift nummer 3 en dat betekent de letter C van…

Capelle a/d IJssel

Van Aalst tot Zetten…

Waar zijn de raads- en
statenleden van de
ChristenUnie allemaal
actief? 
In deze rubriek wandelen
we door het gemeente-
en provincie ABC.Jan Harmsen, 50 jaar. ChristenUnie/GPV-Raadslid in Capelle 

a/d IJssel sinds 1994, getrouwd met Mineke Spruijt en vader van 
5 kinderen. Werkzaam voor 80 % bij Shell in Amsterdam als advi-
seur procesontwerpen. De overige 20 % hoogleraar duurzame
chemische technologie aan de Technische Universiteit van Delft.
Onze familie ruikt naar politiek. Mineke zit in het bestuur van de
plaatselijke ChristenUnie, is consulente voor Zuid-Holland en lid
van de PCR. Maaike onze oudste dochter is voorzitter van het GPV
te Utrecht. Onze jongste dochter Emily is lid van de Capelse 
politieke jeugdfractie.



Tineke

A d r e s s e n
Een bekende van mij kreeg vorig
jaar een boete in de brievenbus
voor te hard rijden. “Die boete is
voor een overtreding van drie
maanden geleden, geflitst op
een punt waar ik elke dag langs
rijd en meestal te hard”, zo ver-
telde ze mij.” Wat staat me nog
te wachten? Er kunnen nog veel
meer boetes komen”. Ze zag
geen andere oplossing dan een
controleverklikker te kopen. Voor
iedere flitspaal en voor elk benzi-
nestation, want ook daarop
reageert de verklikker, remt zij nu
keurig af.
Deze gebeurtenis deed mij den-
ken aan een verhaal van Ephraim
Kishon, een Israelische schrijver.
Hij schrijft over een man, die,
waar hij kijkt, waarschuwingen
leest tegen roken. Met veel moei-
te lukt het hem om te stoppen.
Niet met roken, maar met lezen.

De naam ChristenUnie die mijn fractie sinds enige tijd
in de gemeenteraad voert, maakt dat ik mij soms wat
ongemakkelijk voel. Het is een naam die zo veel preten-
deert. Niet meer dan de naam GPV/RPF, maar wel veel
openlijker. Wij willen de naam van Christus, naar wie
we bijna onversneden verwijzen, niet beschamen. Dat
is een moeilijke opdracht voor onvolmaakte mensen.
Een gemeenteraadslid voor de ChristenUnie lijkt wel
wat op een automobilist in een auto met een visje ach-
terop, het ichthusteken. In zo’n auto mag je niet te hard
rijden, niemand snijden en moet je netjes voorrang ver-
lenen. Zo hoor je natuurlijk in elke auto te rijden, maar
als er een visje op zit moet dat helemaal. Je wordt erop
beoordeeld. Ik ken mensen die vanwege hun rijgedrag
geen visje op hun auto willen hebben.

Sinds enige tijd staat er ook een flitspaal bij de weg
naar ons huis. Het verhaal van mijn vriendin over boe-
tes en controleverklikker speelt me zodoende regelma-
tig door het hoofd. Want voor je het weet, rijd je te hard
en word je geflitst. Mijn man en ik zien tegenwoordig
licht nerveus de postbode de straat in fietsen: er zullen
heus wel boetes komen.
Zo flitst er in de gemeenteraad ook wel eens iets door
me heen, als ik word aangesproken als vertegenwoordi-
ger van de ChristenUnie.
Bij een partij met zo’n flitsende naam horen bescheiden
mensen die wijzen naar een grote God.

Tineke Huizinga-Heringa  
is fractievoorzitter van de
ChristenUnie in Heerenveen.
Zij is getrouwd met Ruurd 
en heeft drie kinderen:
Kees, Tetta en Martha
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Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. M. van de Groep (bestuurlijk secretaris)
tel. 033 – 461 35 46
email: mvandegroep@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Berkenweg 46, Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 – 461 35 46, fax 033 – 461 01 32
email: bureau@christenunie.nl

Vorming en opbouw (implementatie)
Elspeterweg 12, Nunspeet
Postbus 302, 8070 AH  Nunspeet
tel. 0341 – 256 744, fax: 0341 – 260 348
email: bbrand@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 – 461 35 46, fax 033 – 461 01 32
email: wi@christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie RPF/GPV
Correspondentieadres:
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 – 318 29 30, fax 070 – 318 29 33
email: n.schipper@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie RPF/GPV
Correspondentieadres:
Postbus 20017, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 – 362 45 71

Eurofractie
Correspondentieadres:
Postbus 23529, 3001 KM  Rotterdam
tel. 010 – 414 05 34, fax 010 – 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres:
Postbus 302, 8070 AH Nunspeet
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 0341 – 256 744
email: info@perspectief.nu

Flitsende naam
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Jubileumactie 2001
Werf een RD abonnee en... ontvang een fon-
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Gourmet en fondue in één Soliste + instru- Koorzang Vleugel

Ik heb de nieuwe abonnee geworven

Naam:

Adres:

PC/Woonplaats:

Telefoon:

Dit is de nieuwe RD abonnee!

Naam:

Adres:

PC/Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Actie(jaar)abonnement (tot 1 april
2002) Als dank ontvang
ik het fondue/gourmetstel 
t.w.v. ƒ 207,27

Proefabonnement (uiterlijk vanaf 1
april 2001)
Als dank ontvang ik graag de
keuzeCD nr.*

Gaat accoord met de actievoorwaarden. 
Het abonnementsgeld kan automatisch worden
geïncasseerd van 

Actievoorwaarden:
• Abonnementsgeld wordt automatisch
geïncasseerd
• Abonnement gaat z.s.m. in doch uiterlijk
op 1 april 2001
• Heeft niet eerder in het afgelopen half
jaar, bij keuzeproef van 

13 weken, een proefabonnement gehad
• Wordt stilzwijgend verlengd, bij keuze
vast abonnement met 

jaarbetaling, indien voor 1 maart 2002
geen schriftelijke 

opzegging is ontvangen
• De gekozen premie wordt u toegezonden
na incassering 

abonnementsgeld

Goed nieuws: het Reformatorisch Dagblad
bestaat 30 jaar. 
Dit vieren we onder meer met een grote
jubileum actie. 
Als u een nieuwe abonnee werft, ont-
vangt u een luisterrijk of juist smaakvol
geschenk. De actie werkt heel eenvoudig:
voor een actie(jaar)-abonnement ont-
vangt u een fondue/gourmetstel. 
Voor een proefabonnement (13 weken)
krijgt u een CD. 

Werven moeilijk?

Welnee! Wie kan beter de pluspunten van
het Reformatorisch Dagblad vertellen als
u? U leest onze krant immers zelf en
weet dat bij het RD de inhoud telt. Iemand
zei eens treffend: ‘Bijzonder aan het
Reformatorisch Dagblad is ook wat er



Op het eerste gezicht zie
je een kaart uit een atlas
van een ver weg gelegen
gebied, maar een nadere blik leert dat u naar een andere
wereld kijkt. Het is de herkenbare wereld van de gedachten
en belevenissen van mensen. Ik heb het over de
Belevingswereld. Thuis heb ik deze bijzondere kaart al enige
tijd aan de muur hangen. Het was dan ook erg aardig om
deze kaart weer te zien, tijdens de eerste bijeenkomst van de
eerste twaalf kandidaten van de kandidatenlijst. Aan alle
kandidaten werd de kaart voorgelegd met de opdracht aan te
geven waar men zich op dit moment op de Belevingswereld
bevindt. Als ik u zeg dat de landen en streken op deze kaart
bijvoorbeeld ‘Ideeënstroom’, ‘Bergen van werk’, ‘Het grote
genieten’ en ‘Verandering’ (inderdaad. wel wat vreemde
plaatsnamen) heten, dan begrijpt u waarschijnlijk dat dit
geen gemakkelijke opgave was. De argumenten en de positie-
keuze op de kaart waren daarentegen bijzonder orgineel. Veel
mensen van de kandidatenlijst bevinden zich in het gebied
waar de plaatsen ‘Groei’, ‘Hart’ en ‘Handelingen’ liggen. Het
valt daarbij op dat iedereen vanuit hun ‘woonplaats’ graag
uitstapjes maakt naar omliggende plaatsen als ‘Geloof’ in de
streek ‘Overtuigen’, ‘Moed’ (op de rand van het gebied ‘Doen’
en het gebied ‘Laten’) en ‘Goede vrienden’ in het gebied ‘De
lange avonden’. Aan de plaatsnamen valt op te merken dat
de top twaalf van de ChirstenUnie in goede gebieden ver-
toeft. De kandidaten staan goed op de kaart! Het klinkt in
ieder geval erg mooi, maar de Belevingswereld bestaat ook
uit plaatsen als ‘Niets’, ‘Testbeeld’ en ‘Saai’. Plaatsen gelegen in
het ‘Moeras van Verveling’ (Let niet op de woordspeling). Nu
werd dit gebied door niemand aangewezen als favoriete
vakantie-oord; het ligt zelfs een eind verder dan de concentra-
tie van plaatsen waar de kandidaten graag vertoeven. En
mochten we daar dan toch een keer een noodlanding moeten
maken, dan kunnen we het ‘Moeras van Verveling’ snel 
verlaten. Namelijk vanuit de havenplaats ‘Uitzien’ via het
kanaal ‘Naar avontuur’ richting de ‘Zee van Mogelijkheden’.
En die zijn met de presentatie van de kandidatenlijst ruim
aanwezig.

zie www.belevingswereld.nl 
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De liefelijkheid van de Here, onze God zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalm: 90:17 

Marco Boers,
Eindredacteur

Inhoud

InGesprek

Arie Slob

Kars Veling, enthousiast
en gedreven lijsttrekker

van de ChristenUnie

Afscheid van een
‘welzalig’ man

‘Ik houd niet van
kopieergedrag’

4
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23

Gert Schutte

Belevingswereld

MijnHandschrift
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InGesprek

Maarten Hamelink

Al na 20 minuten van ons gesprek gaat zijn pieper. Hij snelt
de trappen weer af en komt enige tijd later een beetje 
buiten adem weer terug. Dan maar met korte trefwoorden
en reactie daarop het interview afronden met een enthou-
siaste en bevlogen politicus. Volop in de startblokken met
visie op de boodschap van de ChristenUnie; zijn rol daarin
en heldere standpunten over inhoudelijke actualiteiten.

Dagbladen, weekbladen, radio en televisie. Overal is Veling
inmiddels al aan het woord geweest. Een compliment dus
voor dit media-offensief. En dat is ook nodig, want de naam
van Kars Veling moet mét boodschap in de etalage van de
kiezer worden gezet.

Veling kan niet een specifiek moment noemen dat hij als
lijsttrekker werd gevraagd. Kiesverenigingen noemen je
naam en dan moet je een verklaring afgeven dat je beschik-
baar bent voor de Tweede Kamer. Daarna werd hij gepolst
hoe serieus het was. Pas in het najaar van vorig jaar werd
het écht serieus. Reden voor hem en zijn vrouw om af te
wegen of dit de toekomst was, met alle gevolgen van dien.
Half december werd het vrij definitief.
Als lijstrekker of ook op een andere plek op de lijst? “Ik heb
van meet af aan wel gezegd dat ik dan een leidende rol zou
willen hebben. Dat is een beetje op mijn lijf geschreven.
Voluit functioneren aan de top van de politiek. Ik heb mij
natuurlijk wel georiënteerd of er voldoende draagvlak zou
zijn, anders moet je er niet aan beginnen in het belang van
de ChristenUnie.”

Een veel gehoorde opmerking is dat de overstap van de
Eerste naar de Tweede Kamer niet voor de handliggend is.
Veling beaamt dat, want de Tweede Kamer is directer,

minder beschouwend, sneller en daardoor soms ook wat
oppervlakkiger. De Tweede Kamer is het platform waar de
regering zich moet verantwoorden. “Ik zie het als een
oprukken naar het politieke front en dat ligt me wel.
Een scherp debat wordt ook in de Eerste Kamer gevoerd.
Overigens, ik zie daar naar uit en het is heel spannend.
In dat politieke klimaat voel ik mij best thuis.”

Fractie uitdagen
Kars Veling beseft dat er sprake is van verschillen qua 
achtergrond en cultuur tussen GPV en RPF Kamerleden.
“Het is niet primair een verschil in partijcultuur, maar het
gaat om heel verschillende mensen. Beide partijen hebben
een traditie met mensen vanuit het verleden. Jongeling,
Verbrugh, Schutte en ook van Leerling en Van Dijke. Ik ga
mijn best doen om de huidige sterke en geprofileerde 
mensen uit te dagen tot een zo sterk mogelijke prestatie,
oftewel proberen de beste fractie van het jaar in de Kamer
neer te zetten. Ik denk dat ik samenwerkend, stimulerend
en samenbindend zal kunnen werken.”

De lancering van Kars Veling als lijsttrekker kan niemand
zijn ontgaan. Bijna iedere krant, veel radio-en televisiepro-
gramma’s en weekbladen hebben zijn portret en verwach-
tingen gepresenteerd. Is hij daar zelf ook tevreden over? 
“Ja we zijn er goed ingeslaagd. De ChristenUnie blijkt voor
de media een serieuze zaak. Ik zie het echter vooral als een
belangrijk startschot tegenover de politieke lijn van paars.
Nu moet er een gevolg komen, maar het biedt prima 
aanknopingspunten voor onze campagne.” Veling krijgt
natuurlijk intern adviezen over zijn profilering. Hij staat
daar voor open en doet daarmee zijn voordeel. “Maar ik 
blijf nuchter en mij zelf.”

Enthousiaste lijsttrekker wil christenen 
mobiliseren en samenbrengen in de ChristenUnie

Niet het succes moet ons
inspireren, maar de roeping
Hoger kan hij niet stijgen, denk ik als we alle trappen naar de fractieruimte van de ChristenUnie in de
Eerste Kamer oplopen. Onder de vlaggenmast, met uitzicht op de Gevangenpoort. Tijdens de klauter-
partij wordt Kars Veling meerdere malen door afdalers staande gehouden met felicitaties. ‘Zie je het
als een promotie?’ ‘Ik zag je gisteren nog op televisie.’ Kars Veling sprint van interview naar interview.
Ook mijn afspraak begint later, want de radio is nog bezig voor de uitzending van politieke partijen.
Later deze dag ook nog naar Hilversum voor Het Elfde Uur van de EO. En dan blijft het Eerste Kamerwerk.

InGesprek

Frits Kamsteeg
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Kars Veling
“Als ze dan maar niet denken saai en 

afstandelijk, want dan slaan ze de plank echt mis”.

foto: Eljee
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Tot de volgende Kamerverkiezingen is het nog zo’n ander-
half jaar te gaan. Veling is geen lid van de Tweede Kamer en
kan zich dus in de media niet inhoudelijk profileren. Bij
smaakmakende debatten is hij er niet bij. Vindt hij dat een
nadeel? “We gaan het land in en met de zittende kamerle-
den alles afstemmen. Het is een gezamenlijk belang. Ook
bij de formulering van het verkiezingsprogramma zal ik
heel wel mijn inbreng hebben. Maar het is waar dat het een
extra inspanning vraagt naar buiten. Ik zie het echter ook
als een voordeel, namelijk de tijd te krijgen mij gedegen
voor te bereiden en vertrouwen te winnen. Je moet in alle
publiciteit zien te voorkomen ongelukkige uitspraken te
doen, maar dat is inherent aan deze job.”

orde. Een duidelijke prioriteit heeft voor hem het brede 
terrein van de publieke ruimte in de samenleving. Graag
noemt hij het voorbeeld van een studentenhuis. De afzon-
derlijke kamers van de bewoners zijn veelkleurig, maar in de
gemeenschappelijke keuken is het een rommeltje. Niemand
voelt zich daar echt voor verantwoordelijk. Zo is het ook in
de Nederlandse samenleving vindt hij. “Iedereen is bezig
met het verdienen van geld en het uitgeven daarvan, maar
met verwaarlozing van het gezamenlijke. Niet alleen de 
veiligheid op straat, maar ook in onze elektronische tijd de
media en internet. Natuurlijk is dat niet puur een taak van
de overheid, maar die moet wel stimuleren en heeft een
eigen verantwoordelijkheid. Burgers spreken graag over

rechten, maar hebben de neiging om voor verantwoordelijk-
heden weg te lopen. We moeten mensen weer aanspreken
op hun verantwoordelijkheid naar elkaar. Ik besef dat we op
korte termijn op dit gebied moeilijk grote successen kunnen
boeken, maar je moet als ChristenUnie duidelijk maken
waar je voor staat. Je niet terugtrekken en het niet opge-
ven. Niet het succes moet ons inspireren, maar de roeping.”

Een ander aspect waar Veling zich zeer bij betrokken voelt is
de gezondheidszorg. “Daar geldt hetzelfde voor. We zijn
doorgeslagen in onze visie op de verzorgingsstaat. Van
maximaal naar minimaal. Het credo is om de markt zijn
werk te laten doen. Het gevolg is dat de sterken sterk blij-
ven en de zwakken vaak het nakijken hebben. Ook hier is de
publieke ruimte onderbedeeld. Oude structuren zijn ver-
zwakt. De samenleving als geheel heeft het goed, maar ten
koste van verwaarlozing van specifieke groepen. Kijk ook
naar de bescherming van het menselijk leven. Dat mag
nooit ieder voor zich en marktwerking zijn.”

Paars 3?
Politiek Nederland is al volop bezig te speculeren over de
samenstelling van het volgende kabinet. Paars 3? Veling is
daarover duidelijk: “Ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat er
een derde paars kabinet komt. Deze combinatie is echt uit-
geregeerd. De tegenstellingen worden scherper. Het kraakt.
Op moreel gebied is de vrijgevochtendheid in Nederland in
een stroomversnelling gekomen, terwijl we in Nederland al
zo libertijns waren. Het is een weldaad als dit wordt door-
broken. En dus een nieuwe coalitie. Niet dat alle dingen dan
onmiddellijk beter gaan, maar wellicht komt er dan weer

Als trefwoorden over zijn persoonnoemt
hij betrokken, inspirerend, bevlogen,
overzicht houden, communiceren, flair
om met anderen om te gaan.

Pleitbezorgen ChristenUnie
Veling is in hart en ziel voorstander van de ChristenUnie.
Pleitbezorger vanaf het eerste moment zou je kunnen zeg-
gen. Hij formuleert nog eens de essentie: “De overtuiging
om God te dienen in het publieke leven en dus een betrok-
kenheid op onze samenleving. Ook in een samenleving die
veelal niet van God wil weten. Ik ben daar gaandeweg
steeds meer mee bezig geweest. Dat is uitdagend en indien
je dat niet voelt… De vorming van de ChristenUnie is voor
mij een logische stap. Het heeft waarschijnlijk wat lang
geduurd, ook langer dan mij wenselijk leek. Maar dat is 
achteraf praten. Vanwege het belang van de zaak en onze
geloofwaardigheid moest het en gebeurt het.”
Nog twijfelende kiesverenigingen moeten naar zijn mening
worden overtuigd. “Het is vaak een beetje koudwatervrees.
Bang voor verlies aan scherpte en omlijning, maar daar is
geen sprake van. We hebben niets geschipperd. Er is geen
sprake van een sfeer van compromissen., zoals je dat zag bij
de totstandkoming van het CDA of Groen Links. Er is alleen
maar winst.”

Keuzes
Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer legt Kars Veling
allereerst het accent op samenwerking en het opbouwen
van het team. Hij wil daarin veel tijd investeren. Zijn eigen
specialismen zijn (nu) onderwijs, sociale zaken, cultuur en
Europa. Maar de exacte taakverdeling komt pas later aan de

foto: Eljee
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ruimte voor discussie, met minder voorspelbare 
uitkomsten.”

SGP
In veel gemeentes en ook in de beide Kamers is er een
goede samenwerking met de SGP. Verandert dat? Veling:
“In de Eerste Kamer werken we heel nauw samen, als was
het één fractie. De SGP heeft eigen redenen om niet mee te
gaan in de ChristenUnie en die respecteer ik voluit. Maar de
hechte samenwerking wil ik continueren. Er is geen sprake
van competitie. De SGP is onze sterke bondgenoot (over en
weer).

Veling ziet een duidelijke taak voor de kerken. “Het is
belangrijk dat kerken en gemeenten zich realiseren midden
in een samenleving te staan en daarin ook een eigen ver-
antwoordelijkheid hebben. Zij moeten beseffen dat ze een
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en die
nadrukkelijk moeten waarmaken. Ik hoop dat kerken en
gemeenten de ontwikkeling van de ChristenUnie steunen
en de betrokkenheid daarbij van hun mensen stimuleren.
Gebed is daarbij van groot belang. De secularisering vraagt
om een brede aandacht. “ Veling is daarom zeer positief
over de inzet van de Gereformeerd (Vrijgemaakte) classis
Midden-Holland om een landelijk appèl te doen uitgaan
naar de kerken voor een breed gesprek/gebed/bededag
voor de materialistische ontwikkeling in onze samenleving.
Niet toespitsen op een enkel aspect, zoals het homohuwe-
lijk, maar oog voor het veel brede kader. De christelijke poli-
tiek is één van de vormen waarin de christelijke gemeente
present is in de samenleving.

Commentaren
De afgelopen week is veel geschreven. Commentaren en
typeringen. We lopen ze maar even langs en vragen reactie.
Het Reformatorisch Dagblad zei dat hij niet het politieke

dier is dat de ChristenUnie nieuw electorale groeit brengt.
Veling daarop: “Nou wacht maar, dat zullen ze nog merken.”
Het dagblad Trouw schreef dat hij een visitekaartje is tegen
de tijdgeest. Veling. “Dat vind ik een interessant signaal.
In de samenleving is een bredere bewustwording groeiend
over dit aspect. Indien de ChristenUnie dit debat kan 
aanwakkeren en stimuleren zou ik daar heel erg dankbaar
voor zijn.”

Het Nederlands Dagblad typeerde de keuze voor Veling als
diep en degelijk. Veling: “Als ze dan maar niet denken saai
en afstandelijk, want dan slaan ze de plank echt mis. Ik zal
er mijn uiterste best voor doen dat duidelijkheid en helder
heel goed gepaard kan gaan met inhoud.”
De jongerenorganisatie van de ChristenUnie riep op vooral
niet te bescheiden te zijn. Veling: Dat moeten we misschien
nog leren. Persoonlijk groei ik daarin. Enthousiasme 
uitstralen, maar steeds duidelijk maken dat onze dag begint
met het gebed om God’s steun en nabijheid. Vanuit onze
kleinheid tegenover God, voor onze taak in de samenleving
krachtig uitkomen.”

De basis van de ChristenUnie wordt gevormd door de kies-
verenigingen. Die worstelen met interesse voor de politiek
en aanwas van leden. Veling herkent dat. Hij hoopt dat de
ChristenUnie stimulerend zal werken. Maar hij ziet het bre-
der dan lidmaatschap: “Wij moeten veel meer aansluiten bij
verbanden en organisaties in de samenleving. Je hoeft niet
altijd mensen te mobiliseren voor bijeenkomsten van de
ChristenUnie, maar je ook presenteren bij organisaties van
werknemers- en werkgevers, bij andere groepen in de
samenleving, belangengroeperingen etc. Laat je maar
horen. Leg contacten. Wees creatief.”

Trefwoorden
Als Kars Veling, gevraagd wordt, wat trefwoorden over 
zijn persoon te geven noemt hij betrokken, inspirerend,
bevlogen, overzicht houden, communiceren, flair om met
anderen om te gaan. Hij voegt daaraan toe: “Dat klinkt
misschien aanmatigend, maar ik denk dat deze eigenschap-
pen mij geschikt maken voor de ChristenUnie.”

“De afzonderlijke kamers van de
bewoners zijn veelkleurig, maar in de

gemeenschappelijke keuken is het een
rommeltje”.
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Kars zelf feliciteren wij: na zoveel jaren
zijn beste krachten te hebben gegeven

om jongeren voor
te bereiden op een
plaats in de
samenleving, gaat
hij zich nu, teza-
men met jongeren
en ouderen, inzet-
ten om heel con-
creet een bijdrage
te leveren aan de
samenleving.

De ChristenUnie
feliciteren wij, dat
ze Kars bereid
hebben gevonden

"de kar" van hun kersverse partij te
gaan trekken. Hij zal dat bedachtzaam
en met humor doen, met een sterk
richtingsgevoel voor de te volgen koers
en met aandacht voor hobbels en
mooie, nieuwe invalshoeken.

Onszelf feliciteren wij: de bescherm-
waardigheid van het menselijk leven
vanaf de conceptie, de hulpverlening en
de voorlichting van de VBOK zullen
ongetwijfeld voortdurend en met verve
op de landelijke politieke agenda
komen!

drs Mirjam den Boer-Neele
directeur externe betrekkingen VBOK.
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Kars Veling is een uitermate
erudiete en veelzijdig man, die
telkenmale dan ook met een
verrassende inbreng
komt.

Een drievoudige felicitatie waard!
Dat Kars Veling, die in 1996 Prof. dr. J. Douma als voorzitter van de
VBOK heeft opgevolgd, benoemd is tot lijsttrekker van de
ChristenUnie is geen dubbele, maar een drievoudige felicitatie
waard.

Aanwinst voor
de Tweede
Kamer

Bovenal spreekt mij hierin
aan, dat zijn betogen altijd
zijn gebaseerd op bijbelse
normen, waarvoor hij zeer
open uitkomt zonder de
weg naar de ander te blok-
keren.
Integendeel, Kars Veling is
door zijn optreden een zeer
gerespecteerd collega, ook
voor mij. En juist, omdat
Kars Veling vanuit een
omlijnd normen- en waar-
denpatroon werkt, voel ik
mij met hem ook zeer verwant, zeker
op bijvoorbeeld het terrein van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
waar van hem en mij, uitgaande van
gerechtigheid en solidariteit met de
zwakkeren, wordt gevraagd deze
begrippen inhoud te geven in eigen-
tijdse wetgeving.
Kars Veling zal naar mijn overtuiging
dan ook een aanwinst voor de
Tweede Kamer zijn.
Geen enkele kritische kanttekening?
Welnu, ééntje dan. Iets minder
bescheidenheid, iets meer naast
inhoudelijk ook verbaal vertoon. Maar
wordt nooit een straatvechter, blijf
jezelf: op kracht van inhoud, van argu-
menten de strijd aangaan en altijd de
tegenstander in zijn waarde laten.

Hannie van Leeuwen,
Eerste Kamerlid CDA

Anderen over…

Kars Veling

Een volksvertegenwoordiger in de
meest letterlijke betekenis van het
woord, zo zou ik Leen van Dijke willen
typeren. Hij is toegankelijk en betrok-
ken op de samenleving, direct en spon-
taan. Als weinig anderen beseft Van
Dijke hoe belangrijk het is dat de over-
heid dicht bij de mensen staat. Hij heeft
er in belangrijke mate aan bijgedragen
dat de ChristenUnie bekend staat als
christelijk-sociaal.
En Leen van Dijke is een man die in het politieke leven Christus belijdt,
zonder omhaal of dubbelzinnigheid. Meermalen heb ik hem meegemaakt
bij optredens in zalen en zaaltjes, voor ‘eigen’ mensen of voor een breed
publiek. Zonder mankeren krijgt hij dan contact! Verwijzend naar de bood-
schap van Jezus, de Zoon van God, maakt hij duidelijk dat geloof niet
alleen maar iets is voor je persoonlijke leven. Wie gegrepen is door
Christus heeft ook oog voor de samenleving, nationaal en ook wereldwijd.
Ik hoop van Leens ervaring en van zijn stijl te leren.
Mensen zijn verschillend. Dat geldt ook voor Leen van Dijke en mij. Maar
een goed team wordt van zulke verschillen sterker!

Leen van Dijke

Kars Veling over…



André is al heel lang zo’n
beetje mijn maatje. Tijdens
de campagne van ‘93-’94
leerden we elkaar goed 
kennen. Uren belden we met
elkaar; op veel momenten
trokken we samen op. We
hebben samen ontstellend
veel gelachen. Misschien is
het nu het moment om daar
iets van te vertellen. We zou-
den beiden spreken op een
grote bijeenkomst van evangelische broeders en zusters in
Soest. Vooraf zouden we samen eten om met elkaar af te
stemmen waarover we die avond zouden spreken. Daar kwam
dus niets van terecht. Achteraf moeten we ons misschien een
beetje generen; tijdens de maaltijd in het wegrestaurant kwa-
men we haast niet meer bij. Daarna zijn we als een stel opge-
schoten jongens naar de bijeenkomst gereden; we kwamen
nog een minuut of wat te laat ook. Zelfs bij het binnenkomen
in de zaal met meer dan tweehonderd aanwezigen konden we
niet ophouden met lachen. Stel u gerust het werd een fantasti-
sche avond. Christelijke politiek is een heel serieuze bezigheid,
maar gelukkig mogen wij, die tot die taak geroepen zijn, vaak
veel plezier hebben met elkaar. Andre en ik zijn al lang maatjes
in de christelijke politiek; zowel Andre als ik zeggen van deze
tijd dat het tropenjaren zijn geweest. Maar - je zou het mis-
schien niet denken - we lachen nog steeds heel wat af met
elkaar. Alleen al daarom zie ik er naar uit om weer een verkie-
zingscampagne te doen met Andre en nog een paar jaar door
te gaan in Den Haag.

Eimert van Middelkoop ken
ik al wat langer dan sinds
eergisteren. Beiden waren
we in de tweede helft van de
jaren '80 fractiemedewerker,
tot Eimert in 1989 promo-
veerde tot Kamerlid. Sinds
1994 kregen we structureel
met elkaar te maken: als 
collega's, als secretarissen
van onze fracties, ja zelfs als
vice-fractievoorzitters! En
natuurlijk sinds begin 2000
als officieuze fractiegenoten in de samenwerkende fracties.
Er is veel wat ik in Eimert waardeer, bijvoorbeeld zijn deskun-
digheid, zijn politieke antenne, zijn toenemende gevoeligheid
voor de positie van Israël en zijn spreken vanuit de historie.
(Kritische opmerkingen zouden natuurlijk ook te maken zijn,
maar een limiet van 200 woorden vergt nu eenmaal scherpe
keuzes.)
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Kandidatenlijst en
voorstellen top 12

Eén herinnering. In 1996/1997 waren we samen lid van de 
commissie die de mogelijkheid van het samengaan van GPV en
RPF in één politieke formatie moest onderzoeken. We bleken
danig last te hebben van wederzijdse karikaturen en vooroor-
delen. Toen, na een eerlijke en openhartige gedachtenwisse-
ling, constateerde Eimert als eerste dat er sprake was van 
"confessioneel vertrouwen". Er viel daarna nog genoeg te
bespreken, maar de basis voor de ChristenUnie als een partij
van eensgezinde Christus-belijders in de politiek was gelegd!

Mijn gewaardeerde collega
Dick Stellingwerf is een in
zichzelf verdeelde politicus
en daar vaart hij heel wel bij.
Ik zal dit uitleggen. Dick is
van veel markten thuis maar
de pluim op zijn politieke
profiel tot op heden is
natuurlijk zijn verkiezing tot
dierenbeschermer van het
jaar 1998. Dat doet vermoe-
den dat Dick over een rustige en zachtmoedige inborst
beschikt. Welnu, het tegendeel is het geval.
Iemand moet het maar eens zeggen: Dick is een echte jager,
een parlementaire wel te verstaan! Hij heeft allereerst een
instinct voor politieke buit. Hij mag graag met hagel schieten,
gelet op het grote aantal moties dat hij inmiddels heeft afge-
vuurd. En groot is zijn genoegen als hij raak heeft geschoten,
hetgeen al vele malen het geval is geweest.
Zijn vasthoudendheid moet menig bewindspersoon inmiddels
slapeloze nachten hebben bezorgd. Daar ligt Dick geen moment
van wakker en gelijk heeft hij. De nachtrust heeft hij nodig om
bio-energie op te doen om des daags zijn tanden ergens in te
zetten. Soms is hij "het auw van Paars". Onmisbaar dus!

Tineke Huizinga
Uit mijn jeugd ken ik nog de
kreet ‘1-2-3-4-5-6-7-8-9-
Tineke. De naam Tineke werd
dan met het nodige 
enthousiasme uitgesproken:
Tieeeeneeeke! De genoemde
Tineke was het vrouwelijke
boegbeeld van een omroep
die graag tegen de heersen-
de cultuurstroom inging. Die
tijden zijn inmiddels al weer
lang voorbij. De ChristenUnie heeft echter ook een Tineke:
Tineke Huizinga uit Heereveen. Kijkend naar de volgorde van de
kandidatenlijst is het bij ons nu 1-2-3-4-5-6-Tieeeeneeeke. Ik ben
ervan overtuigd dat deze Tineke meer diepgang heeft dan haar
naamgenoot uit de jaren zestig en zeventig. Ik ken Tineke nog
niet zo heel erg lang. De eerste ervaringen met haar zijn posi-
tief. Tineke is een zelfbewuste en vriendelijk politica. Ze weet
wat ze kan. Ze weet wat ze wil. In de politiek geen onbelangrij-

André Rouvoet

Leen van Dijke over …

Eimert van Middelkoop

Andre Rouvoet over…

Dick Stellingwerf

Eimert van Middelkoop over…

Tineke Huizinga

Arie Slob over …



Hand
Schrift

11

ke zaken. Als eerste vrouw op de lijst staat ze veel in de schijn-
werpers. Ze gaat daar waardig mee om. Steeds benadrukkend
dat we als kandidaten met elkaar een team vormen. Ik heb zelf
het voorrecht om in februari al zitting in de Kamer te nemen. Ik
hoop dat in mei 2002 Tineke daar ook bij zal komen. Het oosten
en noorden hebben altijd al wat met elkaar gemeen gehad. Tot
die tijd gaan we eensgezind met elkaar campagne voeren. Om
straks heel hard te kunnen roepen: 1-2-3-4-5-6-Tineke.

Marien Bikker is een beken-
de naam binnen onze partij.
In dit blad schrijft hij regel-
matig de column AanTafel.
Hij doet dat als secretaris
van het (dagelijks) bestuur
van de ChristenUnie.
Voor velen is hij ook bekend
van de kaderschool. Daar gaf
hij lessen over het onderwijs
in de gemeentepolitiek:
Integrale huisvestingsplan-
nen, op overeenstemming gericht overleg, samenwerkingsscho-
len, hij kan er boeiend over vertellen. Dat is niet verwonderlijk,
als directeur van de Landelijke Protestants Christelijke
Schoolbegeleidingsdienst `Centraal Nederland` is het onderwijs
en wat daarmee samenhangt voor hem gesneden koek.
Ik ontmoette Marien Bikker voor het eerst op een cursus, later
nog enkele malen in een ander verband. Wat mij steeds trof,
was zijn open, vriendelijke blik en zijn blijmoedigheid. Zo is ook
zijn optreden. Hij laat zich kennen als iemand die zich op veel
manieren inzet en ingezet heeft voor de christelijke politiek en
die daarbij in bescheidenheid, maar zonder schroom, getuigt
van zijn Krachtbron. Daarmee relativeert hij onze eigen 
inspanningen en plaatst het politieke handelen in het juiste
licht. De ChristenUnie kan blij zijn met zo’n bestuurder, voor 
de Tweede Kamer zal hij een aanwinst zijn.

Eise van der Sluis ontmoette
ik voor het eerst tijdens het
Uniecongres op 8 november
jl. Tijdens het middag-
programma legde hij contact
tussen de diverse sprekers en
de aanwezigen in de zaal.
Wat mij opviel is dat hij op
professionele wijze de com-
municatie aanstuurde. Het
overbrengen van de politieke
boodschap is hem op het lijf
geschreven.
De tweede keer dat we elkaar spraken was tijdens een training.
Eise gaf recht op de man af zijn opvatting. Zijn directheid sprak
me aan, omdat vanuit je voelt dat hij vanuit geinspireerde
gedrevenheid, in de meest letterlijke zin van het Woord, wil 
bijdragen aan de Christelijke politiek.

Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Hij zal als kamerlid een
goede teamspeler zijn en dat is wat we willen met de kopgroep.
Eigenlijk kunnen we hem daar niet missen. Wie weet ...???

Tijmen Duijst, een bewogen
politicus met een groot hart.
Met stip binnengekomen in de
top tien van de kandidatenlijst
van de ChristenUnie: Tijmen
Duijst. Deze meester in de
rechten is geboren in het vis-
sersdorp Bunschoten, dat meer
politiek talent voor de
Christenunie heeft voortge-
bracht. Nog voor de millenniumwisseling heeft hij ‘Abraham’
gezien, waarmee hij enige ‘senioriteit’ inbrengt in de staart van
de top 12 van de kandidatenlijst. Na een kort uitstapje in de
accountancy heeft hij zich vooral op de terreinen sociale 
zekerheid en gezondheidszorg bewogen, uit hoofde van zijn
functie binnen de beleidsstaf van het CNV. Daarnaast weet hij
tijd te vinden voor een aantal onbezoldigde functies, is hij
voorzitter van de Vrije Evangelische Gemeente en fractievoor-
zitter van de ChristenUnie-fractie in Huizen. Een bewogen 
politicus met een groot hart, die zich laat inspireren door
Petrus, waarbij hij zich vooral aangesproken voelt door het
spontane optreden van deze apostel. Reden genoeg het
zetelaantal van de Christenunie in de Tweede Kamer minstens
te verdubbelen in 2002!

De dag begint voor Tijmen steevast met Ontbijt TV, terwijl hij 
‘s avonds verdiept is in ‘De eeuw van mijn vader’ van Geert
Mak, of tijd probeert te vinden voor zijn grootste hobby: oude
radio’s. Dan blijft er nog voldoende tijd over om met zijn vrouw
en twee zoons een glas wijn te drinken bij de haard, terwijl de
woonkamer gevuld wordt met de zang van Celine Dion of Bob
Dylan. Tenslotte is hij toch vooral een man voor het gezin.

Annette van Kalkeren
Begin januari, enkele weken
voor de perspresentatie werd
mij de kandidatenlijst van de
ChristenUnie gemaild. Daarop
voor mij, naast zittende eerste-
en Tweede Kamerleden, inte-
ressante onbekenden. Een van
hen Annette. Niet lang daarna
een eerste bijeenkomst van de
twaalf kandidaten. Inmiddels had ik de toegestuurde CV’s gron-
dig bestudeerd. Wat me daarbij van onze nummer 11 vooral
opviel was de veelheid van zaken waar zij mee bezig is. Het
beeld van een doener, iemand die zaken aanpakt en ook
afmaakt. Ook zijn die zaken heel divers. Zo is zij een OIO. Ik
dacht dat het de afkorting was van Ongelooflijk Interessant
Object, wat bij nadere lezing bleek te staan voor Onderzoeker In
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ont-
zettend veel politiek bestuurlijke functies. Dat beeld werd op

Marien Bikker

Tineke Huizinga over…

Eise van der Sluis

Marien Bikker over …

Tijmen Duijst

Eise van der Sluis over…

Annette van kalkeren

Tijmen Duijst over…
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Regio-avonden
22 februari • Leeuwarden • Kerkelijk Centrum ‘De Schakel’,

Havingastate 7 
28 februari • Ede • Cultureel Centrum ‘De Brink’, Padberglaan 18
1 maart • Naaldwijk  • Hervormd Centrum ‘De Kandelaar’, Dijkweg 19 
6 maart • Huizen • Kerkelijk Centrum ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 
8 maart • Beilen • Wilhelmina zalencentrum, Wilhelminaplein 2 
15 maart • Groningen • Cultureel Centrum ‘De Klinker’,

Mr. D.U. Stikkerlaan 41 te Winschoten 
20 maart • Papendrecht • Kerkelijk Centrum De Ark, Rubensstraat 35

Uniecongres
24 maart • Apeldoorn • CongresCentrum Orpheus, Churchillplein 1

Bestuurderscongres
30 en 31 maart • Lunteren • CongresCentrum ‘De Blije Werelt’,

Westhofflaan 2
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die bijeenkomst nog eens bevestigd. Een rustige, zelfbewuste
vrouw, die staat voor haar overtuiging. Die tegelijk ook relati-
veert, omdat zij ziet zoals Asaf, de psalmdichter, dat slechts in
zwakheid de mens kracht kan ontvangen. Ze is nog jong, we
zullen nog veel van haar horen!   

Olaf van Dijk is een druk
bezet man. Naast zijn werk in
de IT en de politiek vraagt de
evangelisatiecommissie in
Huizen veel tijd. Storend
vindt hij dat christenen zo
druk kunnen zijn met hun
eigen organisatie, maar zo
moeilijk inzetbaar zijn op het
politieke vlak. “Ik vind het
vreemd hoe weinig politiek
betrokken kerkmensen zijn. Iedereen heeft zijn mening wel
bij de koffie, waarom niet in het openbaar? Het politieke
debat lijdt aan normvervaging. Wij zíjn het zout, of we daar
zin in hebben of niet.” Als Kamerlid zou hij zich sterk willen
maken voor investeringen in een efficiëntere bedrijfs-
voering en informatisering in zorg en onderwijs. Dat mag
wat kosten want hij houdt van lange termijn oplossingen.
Daarnaast maakt hij zich zorgen over de geringe 
maatschappelijke betrokkenheid  van burgers rondom
euthanasie, biotechnologie en abortus.

Als twaalfde op de lijst zegt hij: “Het is leerzaam om eens 
het knechtje in het wielrennerpeloton te zijn, ik kan me nu
lekker op de inhoud concentreren.” Olaf, een kritisch, gedre-
ven en enthousiasmerend persoon!

Olaf van Dijk

Annette van Kalkeren over …

Investeer in de toekomst

Redt dit KIND !

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen 
Tel 0529 455907  • Fax 0529 455809 
E-mail: redt.kind@tip.nl • GIRO 1599333 

Dit is Chinmayee Pradhan. In 
Augustus wordt zij 7 jaar. De 
vader van Chinmayee heeft 
de familie in de steek gelaten.
Haar moeder is een dagloon-
arbeidster en niet goed in staat
om voor haar dochtertje te 
zorgen. Daarom is Chinmayee
opgenomen in ons kinder-
tehuis, waar zij een christelijke
opvoeding krijgt en naar school
gaat. Chinmayee zou graag 
brieven schrijven aan een sponsor 
die om haar geeft. Voor 40 gulden 
in de maand helpt u haar. 

Chinmayee Pradhan

Bel 0529 - 455907
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Begin vorig jaar heeft het bestuur criteria voor lijstsamen
stelling opgesteld en naar de kiesverenigingen gestuurd
met de uitnodiging om kandidaten voor te dragen. Er
werd zeer ruim gereageerd. In totaal werd meer dan 150
namen aangedragen. Bij de RPF werd door een commis-
sie onder leiding van de heer Schutte (burgemeester op
Urk) de genoemde personen aangeschreven. De commis-
sie heeft een voorstel aan het Federatiebestuur gepre-
senteerd, met daarin een lijst van 
twintig namen inclusief de meest gewenste volgorde.
Bij het GPV heeft een soortgelijk proces plaatsgevonden.
Die selectiecommissie stond onder leiding van de heer
De Boer (wethouder te Kampen).

Meest sterke team
Federatiebestuur en Verbondsbestuur hebben hun groslijst
vervolgens met een advies neergelegd bij het Uniebestuur.
Dat heeft de commissie Slump in het leven geroepen met het
verzoek om het “meest sterke team” samen te stellen 
uitgaande van de ingediende advies groslijsten.

De criteria die meegegeven werden aan de kiesverenigingen 
en daarna ook aan de drie selectie commissies waren o.a.
• positief christelijk d.i. vanuit de christelijke basis werken aan

een leefbare samenleving;
• christelijk sociaal d.i. gebaseerd op wat Jezus Christus leert:

werken aan rechtvaardige verhoudingen tussen mensen;
• persoonlijke criteria zoals creatief; pro-actief, debatvaardig en

sterk in het zoeken van frisse alternatieven;
• aansprekend voor (het geheel of voor delen) van de achterban

en de intentie hebben om daar veel contact mee te zoeken;
• ook werd aangegeven dat het bestuur streeft naar twee 

vrouwen bij de eerste zeven en drie bij de eerste tien en ook
naar zes RPF-ers bij de eerste tien en vier bij de eerste zeven.
De aanwezigheid van jonge mensen in de top van de lijst
wordt als belangrijk gezien, om ook naar dat deel van de 
kiezers de herkenbaarheid te vergroten;

• de kandidaten moeten in staat zijn om meerdere doelgroepen
(denk bijvoorbeeld aan kerkelijke stromingen) aan te spreken;

• de lijsttrekker moet beschikken over de juiste leiderschaps-
capaciteiten en ruime ervaring hebben als bestuurder in
maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven.

Vertrouwen
Naar ons idee heeft de inspanning van de commissies zonder
meer geleid tot een prima resultaat.
Het bestuur heeft besloten om vervolgens aan de toptwaalf
wat extra aandacht te geven. Zij worden reeds getraind en 
hebben tot taak om gezamenlijk een fris en consistent geluid
over de inhoud van de politiek van onze ChristenUnie te maken
en te laten horen.

De lijstsamenstelling

Kandidatenlijst
Nr. Naam Woonplaats  

1 Kars Veling Hattem  
2 Leen van Dijke Middelburg  
3 André Rouvoet Woerden  
4 Eimert van Middelkoop Berkel en Rodenrijs  
5 Dick Stellingwerf Ede  
6 Arie Slob Zwolle  
7 Tineke Huizinga-Heeringa Heerenveen  
8 Marien Bikker  Nunspeet
9 Eise van der Sluis Santpoort

10 Tijmen Duijst Huizen  
11 Annette van Kalkeren Lelystad  
12 Olaf van Dijk Huizen  
13 Herman Timmermans Waddinxveen  
14 Flora Lagerwerf-Vergunst Ridderkerk  
15 Marjan Haak-Griffioen Soest
16 Roel Kuiper Barneveld  
17 Martin van Haeften Nieuwerkerk a/d IJssel  
18 Gerdien Rots Zwolle  
19 David de Jong Groningen  
20 Joël Voordewind Amsterdam  
21 Koen de Snoo Leiden  
22 Paul Blokhuis Apeldoorn  
23 Adriaan Hoogendoorn Vriezenveen  
24 Roel Freeke Utrecht
25 Joop Alssema Ten Boer  
26 Greet Visser-van Lente Nieuw-Lekkerland  
27 Jan van Groos Waalwijk  
28 Ton Hardonk Wijk en Aalburg  
29 Jaap van Ginkel ‘s-Gravenpolder  
30 Arnold van Heusden Driebergen  
31 Janco Cnossen Zwolle  
32 Willem Ouweneel Huis ter Heide  
33 Leen Hordijk Hoogland  
34 Meindert Leerling Huizen  
35 Melis van de Groep Bunschoten-Spakenburg  
36 Wim Rietkerk Utrecht
37 Bert Doek Almere  
38 Dick Schutte Urk  
39 Andries Heidema Zoetermeer  
40 Jan Lagendijk Assen  

We begonnen onze zoektocht naar kandidaten 
bij u en we komen bij leven en welzijn met het
resultaat weer bij u terug tijdens het Uniecongres
van 24 maart. Wij hopen en vertrouwen dat u uw
vertrouwen in de kandidatenlijst wilt uitspreken!

Het Bestuur van de ChristenUnie
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Workshop

Wietse de Boer

Met medewerking van: Minister L.J. Brinkhorst, Kars Veling, Dick Stellingwerf, e.a.

Locatie: Congrescentrum Cunera  •  Nieuwegracht 32 te Utrecht.

Aanvang: 10:00 uur. Entree gratis!

Voor aanmelding of info bel: Geert van Eijsden: 033-4613546 of mail naar hgvaneijsden@christenunie.nl

Zoals een student het laatst formuleerde ‘ik kies iemand die
ik vertrouw in de politiek, dan hoef ik niet overal bij betrok-
ken te worden’. Maar tussen niets doen en alles doen ligt
alleen nog een hele hoop. Wat zou er gebeuren als ieder lid
in zijn of haar omgeving liet zien wat de ChristenUnie alle-
maal doet en kan. Onbekend maakt nog steeds onbemind.
Ook stoffige, stereotype beelden moeten omvergehaald
worden. Wij pleiten voor een nieuwe beeldenstorm!!

Actief en betrokken
Er zijn verschillende manieren om actief en betrokken te
zijn. De naam ChristenUnie bekend maken is één ding.
Mensen bewegen lid te worden gaat een flinke stap verder.
Op vele manieren zijn mensen bezig om de ChristenUnie uit
te breiden. Er staan bijvoorbeeld promotieteams op evene-
menten als Impact en bepaalde EO-dagen met het doel om
met mensen in gesprek te raken. Hoe bekend is de
ChristenUnie? Zijn mensen op de hoogte van de politieke
standpunten van de ChristenUnie? Hoe belangrijk vinden zij
een christelijk geluid in de politiek? Wat zeg je dan en hoe

zeg je het? Hoe zorg je ervoor dat je stand belangstelling
aantrekt? Hoe zorg je ervoor dat je stand geen sta-in-de-
weg voor een goed gesprek wordt en ook geen plunder-
plaats van pennen en ballonnen.

Interactieve Workshops
Voor het promoten van de ChristenUnie hebben we u
nodig, maar… wij zullen u niet in het diepe gooien. Op het
moment zijn we bezig voorbereidingen te treffen om
belangstellenden voor het promotiewerk op een zaterdag-
ochtend toe te rusten. Dat willen we doen door diverse
interactieve workshops en een bemoedigende lezing.
Het zou ons als organisatie enorm helpen als we ons
bestand van mensen kunnen uitbreiden, die hierin een 
bijdrage willen leveren.
Dus, als u het een verrijking vindt om nieuwe mensen te
ontmoeten en de uitdaging wilt aangaan om hen te inte-
resseren voor christelijke politiek, geef ons dan uw naam en
adres door via 0341 - 256 744 of jwdeboer@christenunie.nl.

24 februari 2001
PerspectieF Congres

PerspectieF ChristenUnie-jongeren presenteert
het eerste PerspectieF Congres.

“De Agrarier in de 21e eeuw”

Promoten, een uitdaging!
Hoe laat u zien dat u warmloopt voor christelijke politiek? Hoe enthousiast bent u voor de
ChristenUnie? Veel leden van de ChristenUnie geven aan dat ze vooral lid zijn omdat ze de ChristenUnie
willen steunen. En daar zijn we natuurlijk blij mee!!! Toch willen wij daar nog even op inzoomen.



Hand
Schrift

15

AanTafel

Thijs van Daalen,
voorzitter dagelijks
bestuur ChristenUnie

Met rijke historie,
hedendaags en verwachtingsvol…

Rijke historie
Want we staan in een rijke historie.
Heel wat GPV en RPF fracties zijn dit
nieuwe team voorgegaan. Telkens was
veel waardering te noteren voor het
werk van onze parlementariërs.
Betrokken volksvertegenwoordigers.
Mensen die initiatief durfden te
nemen en met eigen voorstellen 
konden komen. Betrokken bij het wel
en wee van mensen niet alleen in
Nederland maar ook daarbuiten.
Hoogtepunten maar ook dieptepun-
ten. Zeker als bleek dat het niet moge-
lijk was om wetgeving te voorkomen
die tegen de wil van God ingaat.
In die rijke historie heeft Gert Schutte
namens het GPV een heel overtuigen-
de rol gespeeld gedurende een groot
aantal jaren. Nu neemt hij afscheid.
Dat zoiets stond te gebeuren, daarover
is hij niet geheimzinnig geweest. Het
moment waarop heeft hij zelf geko-
zen. Rust in de huiselijke omgeving,
dat is hem van harte gegund! Beste
Gert namens het ChristenUnie bestuur
wil ik je hartelijk bedanken voor wat jij
hebt kunnen en mogen doen voor de
christelijke politiek in ons land. God
zegene je in deze nieuwe fase. Ook een
warm welkom aan Arie Slob die nu in
de kamer is gekomen.

Hedendaags
We presenteren een lijst van mensen
die volop in het hedendaagse leven
staan. Die dat hedendaagse leven
bezien vanuit hun christen-zijn en zo
pogen antwoorden te bedenken. Zo
zoeken ze naar maatregelen voor een
leefbare samenleving in het heden. In
de komende tijd is het de bedoeling
om daarover meer en meer met u in
gesprek te zijn. Op bijeenkomsten, via
de media, via e-mail of gewone post.
Om dat gesprek zo breed mogelijk op
gang te houden is ervoor gekozen om
met een twaalftal de campagne in te
gaan. Sommigen van hen heel ervaren
in het politieke werk, anderen die daar

nog heel onbevangen tegenover staan.
Een mix die zeer goed werkt. En dat
alles onder leiding van Kars Veling. Een
warme persoonlijkheid met een zeer
brede belangstelling, die voluit als
christen in de samenleving wil staan.
Al jaren een warm voorstander van het
samengaan van RPF en GPV. Hij heeft
zich echt ten doel gesteld om het
teamwerk in de Kamer en daarbuiten
optimaal te laten zijn. Al met al zijn we
als bestuur best een beetje trots dat
we deze lijst aan u kunnen presente-
ren. Een krachtige lijst met veel erva-
ring enerzijds en veel potentieel ander-
zijds. Wij hopen dat u Kars zelf maar
ook zijn team van harte zult willen
steunen in het bereiken van een goed
verkiezingsresultaat.

Verwachtingsvol
Want dat is een deel van de verwach-
ting. De verwachting dat veel mensen
zullen herkennen dat ook ditmaal door
een christelijke partij een kwalitatief
hoogwaardige lijst wordt gepresen-
teerd. De verwachting ook, dat dit
team in staat zal worden gesteld om
tot eer van God in de samenleving en
in de politiek te kunnen werken. Die
verwachting hebben we niet zomaar.
Onze uitgangspunten en ons program-
ma zijn geworteld in het Woord van
God. Dat geeft een enorme meerwaar-
de aan het politiek handelen. En de
verwachting gaat duidelijk verder. Ik
denk daarbij aan wat Paulus schrijft in
dat prachtige deel over de liefde. In
hoofdstuk 13 van de eerste brief aan
Corinthe komt hij tot de uitspraak:
“Want nu zien wij nog door een 
spiegel, in raadselen, doch straks van
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle
kennen, zoals ik zelf gekend ben.” In
die verwachting leven u en ik. In die
verwachting leven ook christenen die
in de politiek bezig zijn. In vertrouwen
op God, maar ook wetend “onvolko-
men te kennen”….. totdat Hij komt!

Dit waren de inleidende 
woorden bij de presentatie van

de eerste lijst van de
ChristenUnie voor de komende

Tweede Kamer verkiezingen.
Samengesteld op basis van de

door u aangedragen namen.
U heeft ongetwijfeld al veel

informatie uit de media gekre-
gen. Wij waren blij met de grote
belangstelling op 17 januari. We

zijn echter nog meer verheugd
met de goede en sterke lijst die

we hebben kunnen presenteren.



Hand
Schrift

16

Gert Schutte

door: Eimert van
Middelkoop

Afscheid van een 
‘welzalig man’

Gert Schutte verlaat de Tweede Kamer! Op het moment dat ik dit schrijf melden sommige kranten
dit bijzondere politieke nieuws, vooruitlopend op de persconferentie van a.s. donderdag, 1 februari.
Als u - en hij - dit leest ligt het allemaal achter ons. Ik moet dus in de verleden tijd schrijven, maar
dat lukt me nog slecht. Het is moeilijk voorstelbaar, maar zijn werklust noch zijn parlementaire 
productie doen vermoeden dat hij verzadigd is van het Binnenhofse leven. Medio februari zal van 
de ene op de andere dag de politieke locomotief Gert Schutte na bijna 20 jaar te hebben 
voortgedenderd tot stilstand komen. Een homo politicus mag weer gewoon mens worden.
Moge de goede God zijn vrouw Rie sterke armen geven om dit allemaal op te vangen.
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Arbeidsvreugde
Je moet als je in die 20 jaar voor en naast
hem hebt gewerkt, in gereformeerde
harmonie en professionele vreugde, nu
uitkijken niet sentimenteel te worden.
Hij zou ervan schrikken! De lezer heeft
meer aan het beeld dat al enkele dagen
door mijn hoofd waart. Overzie ik de
politieke loopbaan van Gert Schutte dan
zie ik de “welzalige man” van Psalm 1.
Het mag in alle ernst geconcludeerd
worden: met hem verliest de
Nederlandse politiek een man die niet
wandelde in de raad der goddelozen,
maar die aan des Heren wet zijn welge-
vallen heeft (Ps.1:1,2). En die daarmee de
achting heeft verworven van zeer velen,
ook van collega’s, journalisten en burgers
die geen flauw benul (meer) hebben van
het geluk van de man van Psalm 1. Die
wet van God heeft hem al die jaren
arbeidsvreugde gegeven. Door het veel-
kleurig prisma van die wet heeft hij bijna
twee decennia het beeld van het ambt(!)
van de overheid scherp gehouden, heeft
hij over kabinetten en individuele
bewindspersonen de profetische zweep
gelegd en tegelijk bouwstenen voor 
herstel aangereikt en heeft hij geleden
onder de afbraak van het publieke leven
en onze rechtsstaat. Wat kan het pijn
doen zo iemand de politieke arena te
zien verlaten op het moment dat een
zielloos kabinet, staande in de raad der
goddelozen, beleid en wetgeving in
dienst stelt van hen die slechts goed 
willen doen in eigen ogen!

Parel
Vreemd eigenlijk - maar ook bemoedi-
gend - dat in al die jaren zijn reputatie
hoog is gebleven, zijn stem gezag
behield, zijn politieke persoonlijkheid
voor velen aantrekkelijk is gebleven.
Een parel van het parlement, zoals een
PvdA-collega onlangs tegen mij zei. In
het mede geven van wetten overtroefde
hij juristen. Als politicus leerde hij politi-
cologen. Als spreker en niet slechts als
prediker richtte hij zich op overtuigen en
slaagde daarin ongekend vaak. Zelfs als
eenmansfractie (in de jaren 1981-1989) is
hij nooit marginaal geweest.

Geweten
Hij weet veel van het constitutionele
recht en dat is zeer velen opgevallen.

Toch zal hij de eerste zijn om erop te 
wijzen dat hij daarmee in een typische
GPV-traditie staat. Immers, in alle
belangrijke staatscommissies vanaf de
jaren ’60 waren partijgenoten van hem
opgenomen. Zij allen waren vertegen-
woordigers uit, en dus niet alleen van,
een minderheidsgroepering zonder 
minderwaardigheidsgevoelens. Maar ere
wie ere toekomt: Gert Schutte is daarvan
de meest excellente representant. De
wereld van het Binnenhof mag zich wel-
eens afvragen waarom ze het geweten
van de Nederlandse politiek aan hem
heeft durven toevertrouwen.

Met precisie
Dr. Willem Drees is ooit de wethouder
van Nederland genoemd, hetgeen ook
een compliment was voor alle
Nederlandse wethouders. Welnu, met
verwijzing naar zijn voor-parlementaire
loopbaan kan Gert Schutte Neerlands’
secretaris van staat worden genoemd.
Een publieke functionaris die beter dan
wie beschikt over een fenomenaal poli-
tiek geheugen, een enorm overzicht, een
grote kennis van procedures en politieke
verhoudingen en die zijn omgeving
doorgaans een stap in het denken voor-
uit is. Een parlementariër die met preci-
sie weet te wijzen op de kleine lettertjes,
maar rekkelijk kan zijn in de toepassing
ervan. Want als gereformeerd man weet
hij van de gebrokenheid van het leven en
weet hij evenzeer dat het al heel wat is
als een overheid de boel bij elkaar en
leefbaar weet te houden. Niemand heeft
hem ooit een fundamentalist genoemd!

“kleine luyden”
Wie zijn parlementaire bijdragen door-
neemt komt als een constante tegen zijn
zorg om de waarde en het gezag van het
overheidsambt. Wordt dat ambt oneer
aangedaan dan verliest een bewindsper-
soon niet alleen het noodzakelijke gezag,
maar dient ook het vertrouwen te wor-
den opgezegd. Als Gert Schutte ergens
resoluut in kan zijn, dan hierin. In zijn
politieke opstelling is hij vanaf het begin
christelijk-sociaal geweest, niet als 
sentiment maar als het rechtvaardig-
heidsgevoel van een nazaat van Kuypers
“kleine luyden”. Ook is hij christelijk-
liberaal, want de burger, zijn gezin en de
kerk hebben de ruimte nodig om zichzelf

te zijn en eigen roeping te volgen.
De stukken van het beginsel van het
onderscheid van kerk en staat heeft Gert
Schutte bij wijze van spreken permanent
in zijn tas van Zeist naar Den Haag 
meegesjouwd.

Geval apart
In veel opzichten is de politicus Gert
Schutte een geval apart. Of hij bereid is
het te erkennen weet ik niet, maar zijn
mooiste tijd moet hij hebben gehad toen
hij de GPV-eenmansfractie vormde,
geflankeerd door de medewerkers
Martin van Haeften en schrijver dezes,
gedrieën verzorgd door secretaresse Joke
Torn. Hij is het bewijs dat je een goed
teamspeler kan zijn zonder al te per-
soonlijk te worden. Lang slaagde hij erin
uit de buurt te blijven van de tijdrovende
en energieslurpende bijzondere (of
enquête) commissies van de Kamer. Toen
evenwel de commissie-Bakker (over de
uitzending van militairen) niet viel te
ontlopen, heeft hij zich met toewijding
en groeiend plezier op die laatste grote
klus uit zijn parlementaire loopbaan
geworpen.

Dank
Terug naar de man van Psalm 1. “Hij is als
een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd”. Dat
heeft de politicus Gert Schutte gedaan.
Het is aan de ChristenUnie de vrucht-
zaden in beheer te nemen en te benut-
ten. Voor Gert zit het erop. Ik heb daar zo
m’n zorgen over. Daarom goede vriend:
kom eens op adem en blijf wandelen
met God, wees goed voor je lieve vrouw,

Een homo politicus mag 
weer gewoon mens worden.

Zijn politieke persoonlijkheid 
is voor velen aantrekkelijk
gebleven

schrijf na verloop van tijd desnoods eens
wat, maar leef! Wij zetten de dienst
voort. Dank, dank en nog eens dank.



Aan de overkant, op de andere hoek van diezelfde straten
staat de Evangelische Hogeschool. Daar werd op vrijdag-
middag 26 januari een symposium gehouden als officiele
start van het nieuwe wetenschappelijke instituut (WI) van de
ChristenUnie. De steigers verdwenen bij wijze van spreken.

Visie op de samenleving
Meer dan honderd belangstellenden kwamen naar
Amersfoort om mee te denken en te discussieren over het
thema van het symposium: Dynamiek en samenhang.
Dr. Roel Kuiper, directeur van het WI had voor dit symposium
een gedegen essay geschreven, waarin een aanzet wordt
gegeven voor een christelijke visie op de samenleving.
De hoofdvraag is welke rol de politiek kan spelen bij het
herstellen en bevorderen van samenhang in onze moderne
samenleving die steeds complexer en dynamischer wordt.
In de afgelopen jaren zijn veel instituties die een dergelijke
samenbindende rol vervulden afgebrokkeld of zelfs doelbe-
wust afgebroken (denk aan het huwelijk). Het is de hoogste
tijd om de samenleving weer in de steigers te zetten en te
gaan bouwen, maar hoe?

In de afgelopen jaren is er bij RPF en GPV veel nagedacht en
gepubliceerd over de overheid en onze staatsvisie, maar het
is nu de tijd voor een nieuwe stap: een samenhangende visie
op de samenleving. Op het symposium werd zeer positief
gereageerd op deze nieuwe verdiepingen boven op de
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Van het WI

Erik van Dijk
Medewerker weten-
schappelijk instituut

bestaande verdiepingen en op hetzelfde fundament.
Vier sprekers gaven voor de pauze hun opbouwende kritiek
op het essay: theoloog dr. G.C. den Hertog, politicoloog 
dr. G.J. Buijs, rechtsfilosoof dr. A.A.M. Kinneging en beoogd
lijsttrekker dr. K. Veling. Na de pauze werd er over enkele 
thema’s verder gediscussieerd door het forum van sprekers
en de aanwezigen in de zaal.

Dit symposium was de aftrap van het WI, maar ook van ons
eerste project: de dienstbare samenleving. In de komende
maanden zullen we de reacties van de sprekers en de zaal
verwerken, maar zullen we ook nog discussie-bijeenkomsten
organiseren en zal onze postbus en ons email-adres open
staan voor iedereen die mee wil denken. Het essay, de 
referaten en stellingen van de sprekers op het symposium
zijn te downloaden van internet (www.christenunie.nl onder
‘wetenschappelijk instituut’, onder ‘publicaties’) of telefo-
nisch op te vragen. Rond de zomer moet dit alles resulteren
in een boek. Als u donateur bent of wordt van het WI krijgt u
dit boek automatisch gratis toegestuurd en wordt u van dit
en onze andere projecten op de hoogte gehouden via onze
nieuwsbrief en het studieblad DenkWijzer.

Studieblad
Het studieblad dat het WI samen met de vereniging van
bestuurders (gemeenteraads-, staten-, Kamer- en
Eurofractieleden) uitgeeft staat nu nog in de steigers, maar
begin maart komt het eerste nummer uit met als thema
Christelijke politiek in de 21e eeuw. U kunt voor 55 gulden per
jaar donateur worden, u ontvangt dan automatisch alle
publicaties inclusief DenkWijzer. Voor 30 gulden per jaar kunt
u ook abonnee worden. Bel, schrijf of email ons! (033 - 461 35
46 of wi@christenunie.nl)

Op de hoek van de Puntenburgerlaan en de
Drentsestraat in Amersfoort staat een gebouw in

de steigers. In de komende maanden gaan de 
steigers verdwijnen en kan iedereen zien wat het

gaat worden: het nieuwe gebouw waar het partij-
bureau en het wetenschappelijk instituut van de

ChristenUnie deze zomer hun intrek zullen nemen.

In de steigers v.l.n.r.: dr. K. Veling, dr. G.C. den Hertog, dr. G.J. Buijs, dr. A.A.M. Kinneging, dr. R. Kuiper



Woensdag 17 januari 2001; weer een historische dag voor de
ChristenUnie. Voor het eerst in haar geschiedenis presen-
teerde deze nieuwe politieke formatie de kandidatenlijst
voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Met Kars Veling
als lijsttrekker staat de top van de kandidatenlijst in de
startblokken om een wervende campagne te beginnen.
Voor de ChristenUnie, beter gezegd, voor de christelijke
politiek staat veel op het spel. Daarom moet ook verder
worden gewerkt aan de politieke boodschap van de
ChristenUnie. Het verkiezingsprogramma komt eraan!
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HoogeBoomen

Adriaan Hoogendoorn,
politiek secretaris van 
de ChristenUnie

Politiek profiel
Bij de ChristenUnie hoort een onderscheidend 
politiek profiel. Natuurlijk wordt daarbij ook 
dankbaar gebruik gemaakt van de rijke politieke
erfenissen van GPV en RPF. De ChristenUnie
beschikt over een geweldige bron: het Woord van
God. Het licht van Zijn Evangelie moet schijnen in
deze wereld. De ChristenUnie wil dat concreet
maken in onze samenleving. Die concretisering 
vinden we terug in politieke documenten als een
verkiezingsprogramma. Daarin vinden we de 
concreet uitgewerkte misie die  “onze volks-
vertegenwoordigers” nastreven.

Verkiezingsprogramma
Inmiddels is een werkgroep doende om een 
verkiezingsprogramma op te stellen met het oog op
de komende verkiezingen van de Tweede Kamer.
Het ligt in de bedoeling het concept van een verkie-
zingsprogramma voor de zomer van 2001 naar de
kiesverenigingen toe te zenden. Het verkiezings-
programma komt vervolgens ter vaststelling aan de
orde op het Uniecongres van 17 november 2001.

Het verkiezingsprogramma wordt niet het eerste
politieke document van de ChristenUnie. Eerder is
het Kernprogramma verschenen, waarin de basis-
beginselen van de ChristenUnie voor de lange 
termijn zijn verwoord. Het eerste deel van dit
Kernprogramma is op het Uniecongres van 
18 november 2000 behandeld en op het
Uniecongres van 24 maart a.s. komt het tweede
deel aan de orde. Door zo’n 20 kiesverenigingen zijn
moties ingediend. Deze verenigingen zijn door de
werkgroep politieke documenten uitgenodigd om
hun moties mondeling toe te lichten. De meeste

verenigingen hebben van deze gelegenheid gebruik
gemaakt; dat heeft geleid tot een zinvolle en
vruchtbare gedachtenwisseling op 13 januari jl.
Het Uniebestuur is ook blij met de inbreng van de
kiesverenigingen. Deze werkwijze doet ook meer
recht aan het Kernprogramma en de reacties van 
de verenigingen.

De ChristenUnie heeft daarnaast een bijzonder 
traject uitgezet voor een interactieve discussie over
haar politiek profiel. De ChristenUnie wil immers
een ledenpartij zijn en daarom worden de leden
intensief betrokken bij de vormgeving van het poli-
tieke program van de ChristenUnie. Dit gebeurt aan
de hand van het Groen-Blauw-Wit document. Veel
kiesverenigingen hebben de laatste tijd over het
Blauw Document gesproken. In dit document zijn
onder andere de volgende thema’s voor de politieke
agenda aangereikt: Codes voor de publieke ruimte,
Bevestigen van verantwoordelijkheden en
Bescherming van mensen. De politieke thema’s met
concrete speerpunten worden als afronding van het
discussietraject verwoord in het Wit document.
Naar verwachting kan het Wit Document in april
worden gepresenteerd. Dit Wit Document is 
vervolgens de opstap naar het verkiezingsprogram
2002. Zo hebben onze leden dus al flink meege-
holpen om dat verkiezingsprogram in de steigers te
zetten. Daarvoor onze dank.

Geloof en samenleven
Mede naar aanleiding van de kandidatenlijst van de
ChristenUnie schreef een parlementair redacteur,
dat een nieuw christelijk front in de maak lijkt.
Daarvoor is ook alle aanleiding. Het paarse ongeloof
heeft geleid tot beleid en wetgeving, vol van revolu-
tie tegenover God. Voorbeelden zijn er te over. Onze
politieke voorman Groen van Prinsterer heeft lang
geleden het verband tussen ongeloof en revolutie
haarfijn aangegeven. Maar daartegenover heeft
deze christelijke staatsman ook gewezen op het
positieve verband tussen geloof en samenleven.
Het geloof in en het gehoorzamen aan God is van
essentiële betekenis voor het behoud van een echte
samenleving.
Daarom is de missie van de ChristenUnie er ook op
gericht de samenleving meer te laten functioneren
naar Gods wil. Daar gaat het om bij de verkiezingen
in 2002!

In de startblokken
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Ik kan mij voorstellen dat deze aankondiging voor velen
toch nog als een verrassing kwam. Dat ik bij de verkiezingen
in 2002 geen kandidaat meer zal zijn was al bekend sedert
de vorige kandidaatstelling in 1997. Maar de volgende 
verkiezingen duren toch nog ruim een jaar? Sommigen 
veronderstelden een relatie met de totstandkoming van 
de ChristenUnie. In zekere zin hadden zij gelijk. Mijn bereid-
heid in 1997 om nog een keer kandidaat te staan had te
maken met de toen te starten gesprekken over nauwe
samenwerking met de RPF. Het bestuur van het GPV vond
dat geen gelukkig moment voor een wisseling van de wacht
in de Tweede kamer. Dat argument kon ik billijken.
Nu staan we achter het proces dat leidde tot de vorming
van de ChristenUnie. In grote eensgezindheid hebben GPV
en RPF voor de Unie gekozen. De politieke integratie is een
feit. De Kamerfracties vormen een eenheid. En vooral, de
nieuwe kandidaat-Kamerleden staan in de startblokken.
Nu moet er gewerkt worden om - als God het geeft - de 
verkiezingen van 2002 tot een succes te maken.
Dat het proces van samenwerking zo gelopen is stemt tot
dankbaarheid. De voorgedragen lijstaanvoerder Kars Veling
is bij uitstek geschikt om, samen met de andere kandidaten,
de campagne te voeren en daarna een nieuwe hopelijk 
grotere fractie aan te voeren. Nu we zover zijn is er alles
voor te zeggen mijn lidmaatschap van de Kamer over te
dragen aan iemand die direct bij de campagne betrokken is.
Daarom is het nu een goed moment een punt te zetten
achter 20 jaren Tweede kamer. Goed voor de ChristenUnie.
Goed ook voor de Kamer, die zal ontdekken dat de kwaliteit
van het politieke werk van de fractie niet afhankelijk is van
één of enkele personen. Goed tenslotte ook voor mijn
vrouw en mij om samen te ontdekken dat er in het leven
meer is dan politiek.
Overigens, we nemen nog geen afscheid. Op het
Uniecongres van 24 maart hoop ik velen van u te ontmoe-
ten. Ook dan niet om afscheid te nemen maar om samen
om te zien in dankbaarheid en uit te zien naar de toekomst.

Het gerucht ging al enige tijd: Schutte vertrekt
uit de Kamer, nog vóór de verkiezingen.
De speculaties waren niet van de lucht.
Op 1 februari kwam de duidelijkheid: 13 februari
zal de laatste Kamerdag zijn.

Vormingswerker m/v

De politiek vormingswerker maakt onderdeel uit van een jong
en gedreven team Implementatie, waarvan ook opbouwwer-
kers, een jongerenwerker en een adviseur raads- & statenle-
den deel uitmaken. 

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor:
• het ontwikkelen en organiseren van cursusprogramma’s

voor de diverse interne doelgroepen van de ChristenUnie;
• het coördineren van de uitvoering van deze programma's;
• het zo nodig zelf uitvoeren van trainingen en cursussen.

Uw profiel omvat minimaal onderstaande elementen:
• HBO werk- en denkniveau;
• agogische en didactische kwaliteiten;
• aantoonbare ervaring in het (volwassenen)onderwijs of 

vormingswerk;

Algemeen:
U onderschrijft de missie, de uniefundering en de unieverkla-
ring van de ChristenUnie. U bent geïnteresseerd in het doel
van de hele organisatie om u daarvoor enthousiast en zelf-
standig in te zetten.
Het landelijk bureau van de ChristenUnie is gevestigd in
Amersfoort. Tot medio 2001 werkt het team Implementatie
nog in Nunspeet. 

Sollicitatie
Belangstellenden voor deze functie kunnen hun sollicitatie
vergezeld van een curriculum vitae, vóór 1 maart 2001 
richten aan: ChristenUnie, t.n.v. dhr. R. W. van Eijle, 
postbus 439, 3800 AK Amersfoort.

Inlichtingen
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de 
rechtspositie van ambtenaren.
Nadere inlichtingen over deze functie kunnen 
worden ingewonnen bij: 
Ruud van Eijle, tel: (033) 461 35 46 (ma. en wo.) 

(0341) 256 744 (di. do. vr.)

De ChristenUnie wordt vertegenwoordigd door 

369 raadsleden, 37 statenleden, vier Eerste

Kamerleden en vijf Tweede Kamerleden. 

Deze vertegenwoordigers van de ChristenUnie

mogen worden afgerekend op de kwaliteit van hun

prestaties. Fracties, besturen of andere vrijwilligers

van de ChristenUnie moeten daarom goed werk

leveren. En dat komt niet vanzelf. Voor het 

opzetten, organiseren en (deels) uitvoeren van

scholing, training en deskundigheidsbevordering

zijn wij daarom op zoek naar een ervaren:

www.christenunie.nl

KamerStukken

Gert Schutte



Met recht vertrouwd
en deskundig.

OOSTERHOLTSEWEG 22B, 8271 PT IJSSELMUIDEN, POSTBUS 513, 8260 AM KAMPEN,

TEL. (O38) 333 23 66, FAX (038) 333 23 70, E-MAIL DAMMINGA@WORLDONLINE.NL

D A M M I N G A
A D V O -

C A T E N

Waarom blijft u klagen over een 

slecht geheugen?
Vergeet nooit meer gezichten, namen, adressen,
data, getallen, enz. door onze unieke cursus voor 
succesvolle geheugentraining! 

Ontdek het geheim van een sterk geheugen en
hoe u bijv. vreemde talen veel sneller kunt leren.

Bon voor een gratis prospectus
Naam  

Adres

Plaats

zenden aan: Memoschool, Antwoordnummer 1044, 6000 VB  Weert. 
Een postzegel mag wel, maar is niet nodig RS

Ethisch en maatschappelijk 
verantwoord beleggen, 

sparen en lenen?

Bezoek www.duurzaam-beleggen.nl op Internet

Informatie:

• Makelaardij o.g.

• Emigratie Canada

• Hypotheekadvies

• Verzekeringen

Binnenweg 9
6745 XC De Klomp-Ede

Tel. 0318 - 571338
Fax 0318 - 571612

Schuiteman
Accountants & Adviseurs

Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax: 0342 - 47 48 41

E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com

Thorbeckelaan 95, Postbus 480, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342 - 42 00 20 Telefax: 0342 - 42 00 22

E-mail: Info@Schuiteman.com

Havenstraat 44, Postbus 391, 1270 AJ Huizen
Telefoon: 035 - 526 16 66 Telefax: 035 - 524 07 04

E-mail: Huizen@Schuiteman.com

INTERNET: WWW.SCHUITEMAN.COM

VOOR RECREATIE DIE MEER IS DAN ONTSPAN-
NING

• Programma van de meivakantie t/m
de herfstvakantie voor iedereen

• Verwarmd sanitair
• Speciaal jeugdveld met sheltertentjes
• 5 maanden kamperen voor ƒ 591,95

www.betteld.nl
Bel voor onze gratis folder

Camping “De Betteld”
Aaltenseweg 11
7021 HR Zelhem

Tel. (0314) 62 25 28  Fax (0314) 62 17 75
E-mail: info@betteld.nl
Website: www.betteld.nl
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ZelfPortret

Gerda Veling

Ze leest eenmaal per maand wetenschappelijke 
tijdschriften in op de band voor de blindenbibliotheek
Stichting Bralectah, ze volgt al zeven jaar een kalligra-
fiecursus voor het kalligraferen van doopkaarten,
inlegvellen voor trouwbijbels en belijdenisgeschenken.
Daarnaast is ze al dertig jaar lid van een vrouwen-
bijbelstudievereniging en getrouwd met een rector,
Eerste Kamerlid en lijsttrekker van de ChristenUnie.
Haar naam is Gerda Veling.
“Kars en ik hebben elkaar leren kennen op het
gereformeerd Lyceum in Groningen, hij deed B en ik A.
Daarna heb ik de kweekschool gedaan en heb ik drie
jaar lesgegeven aan een (toen nog) lagere school. Bij
ziekte van een leerkracht viel ik de eerste jaren van ons
huwelijk nog wel eens in, maar daar ben ik helemaal
uitgeraakt, doordat vier kinderen mijn zorg en 
aandacht nodig hadden en ik een, ook toen al, druk
bezette man had. Zo werkten we samen en toch op 
de plaats die bij ons paste. En dat is nog zo.”

Welk opvallend nieuws is u laatst ter ore gekomen?
Voor mij was opvallend nieuws het bericht dat het
Confessioneel gereformeerd Beraad de trio-synode van de
Samen-op-Weg kerken gevraagd heeft een ondubbelzinnig
antwoord te geven op de vraag hoe gehandeld gaat worden
met hen die zich in preken of onderwijs niet houden aan de
belijdenis van Jezus’ God-zijn en verzoeningswerk. Heel blij
was ik dat christenen openlijk opkomen voor behoud van
het hart van het Evangelie.

Wat bent u de laatste jaren met andere ogen gaan
bekijken?
Het zal duidelijk zijn dat geloof en kerk een heel belangrijke
plaats in mijn leven hebben ingenomen. Er werd veel over
gesproken in mijn ouderlijk huis en ook weer in mijn eigen
(ons) gezin. Mij is heel duidelijk geworden dat we als 
christenen de handen ineen moeten slaan. Gelukkig vinden
er al samensprekingen plaats tussen kerken, veelal op 
plaatselijk niveau. En ik ben heel blij met de ChristenUnie.

Waar heeft u een fijne neus voor?
Mijn belangstelling voor recepten is gewekt toen we de 
eerste keer thuis een reünie hadden van studievrienden.

Sindsdien snuffel ik in kranten en tijdschriften voor 
bijzondere voor- en nagerechten. Bij feestelijke gelegen-
heden probeer ik een recept uit m’n verzameling uit en
wordt het gekeurd. Heel erg leuk. Ook knipsels of kaarten
met mooie lettervormen of -formaties komen in een map,
om inspiratie op te doen.

Wat laat u zich niet uit het hoofd praten?
Voor mijzelf vond ik altijd dat ik er moest zijn voor onze 
kinderen en dat kon ik niet combineren met een baan 
buitenshuis. Dat betekent niet dat ik anderen, die dat wel
doen, veroordeel. Ik heb er juist respect voor.

Waar hebt u de mond van vol?
Waar mijn hart vol van is …
Van Kars en onze kinderen, al luister ik ook graag naar het
overlopende hart van een ander.

Waar steekt u graag uw nek voor uit?
Ook al weer voor Kars en onze kinderen.
Wat mij altijd erg raakt is als mensen om mij heen elkaar
verketteren, in een hoek zetten en laten vallen, doorgaans
om bijzaken. Ik kom dan voor die mensen op.
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Even voorstellen

FractiemedewerkersDe steunpilaren
van onze Kamerleden

Achter de schermen leveren de medewerkers van de Tweede-Kamerfractie een belangrijke bijdrage

aan het werk van Leen van Dijke, Gert Schutte, André Rouvoet, Eimert van Middelkoop en Dick

Stellingwerf. Zij storten zich op de papierwinkel van de politiek, verdiepen zich in de dossiers en

leveren de munitie voor het debat. Kortom, zij zijn onmisbaar voor de vijf Kamerleden van de

ChristenUnie. Op deze pagina’s maakt u kennis met het hele team aan de hand van negen vragen.

1 Wie ben je, wat is je functie en wat
doe je precies?

2 Wat motiveert je om bij de 
ChristenUnie te werken?

3 Noem je laatstgelezen boeken! 
4 Noem je favoriete cd’s!
5 Wat doe je in je vrije tijd?
6 Leefbaar Nederland?
7 Kars Veling?
8 Waarom moeten mensen op de 

ChristenUnie stemmen?
9 Hoe zie je de toekomst van de 

ChristenUnie?

De antwoorden:

De vragen:

Heleen van den Berg (27)
1 Beleidsmedewerker op

het terrein van
Binnenlandse en
Buitenlandse Zaken. Ik
werk voor Gert Schutte, Eimert van
Middelkoop en André Rouvoet.

2 Er moet toch iemand zijn die het doet…
Nee, hoor! Het is leuk om rond het
Binnenhof je dagelijks werk te hebben.

3 De eeuw van mijn vader van Geert
Mak
Het vonnis van John Grisham
Overwinteren van Gert-Jan Seegers

4 The concert in Central Park van Simon
& Garfunkel
One van The Beatles
Is dit nu later van Stef Bos

5 Ik volleybal en ik ben actief in het
jeugdwerk. Verder kijk ik graag naar
films.

6 Laat ze maar komen. Dan zien we wel
wat het wordt.

7 Goeie lijsttrekker.
8 Moet ik dat zeggen?
9 PerspectieF mag best wat kritischer

worden.

Paul Blokhuis (37)
1 Beleidsmedewerker

Verkeer en Waterstaat
en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ik ondersteun Dick
Stellingwerf en Leen van Dijke.

2 Het is een voorrecht om te werken in
een fractie waar de Bijbel het eerste en
het laatste woord heeft.

3 De Bijbel die Jezus heeft gelezen van
Philip Yancey
Het ene doel van God van Jan Bonda
De zwarte kruisvaarder van Alistair
Maclean

4 Caught In The Light van Barclay James
Harvest
Alpha van Asia
The Mandate van Robin Mark

5 Ik hou van kamperen in Frankrijk met
het gezin. Verder stoomtreinen,
modelbouw en het spotten van vogels.

6 Indien openbaring ontbreekt,
verwildert een volk, Spreuken 29: 18.

7 Hij is de beste lijsttrekker in 2002 als
hij zich de flair van Leen van Dijke wat
meer eigen maakt.

8 De ChristenUnie heeft de gezondste
wortels (de Bijbel) en daarom ook de
beste vruchten (politiek met een hart
voor mensen en dieren en planten).

9 Zonnig…, mits we de machtswellust
buiten de deur houden.

Jenne de Haan (56)
1 Ik ben administratief medewerker en

verzorg de archivering en
verwerk de post.

2 Ik had nooit gedacht dat ik
nog eens bij een politieke partij terecht
zou komen.

3 Politiek met een hart van André
Rouvoet
In Den Haag is het geschied over 750
jaar Den Haag

4 Klassieke muziek.
5 Ik studeer theologie.
6 Geen verkeersinfarct!
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4 The Dream Sequencer van Ayreon
Secret south van 16 Horsepower
Atom Heart Mother van Pink Floyd

5 Ik ben secretaris van de Vereniging
Protestants Christelijk Onderwijs in
Gouda en doe aan jiu-jiutsu en klussen.

6 De les van deze partij is dat politici niet
kunnen volstaan met een bestuurlijke
opstelling, maar de problemen van de
burger serieus moeten nemen.

7 Hij staat voor de niet geringe taak om
de traditionele achterbannen van RPF
en GPV aan te spreken en bovendien
nieuwe kiezers aan te trekken.

8 De ChristenUnie is dé partij voor 
mensen die hun levensovertuiging
terug willen zien in de politiek van hun
keuze.

9 Ik hoop dat de ChristenUnie zich 
ontpopt als een partij met open luiken
naar de samenleving, die bovendien
meer benadrukt wat christenen bindt
dan wat christenen scheidt.

Nadine de Roode (24)
1 Beleidsmedewerker

Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en een deel van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Ik help Dick Stellingwerf en Gert
Schutte een handje.

2 Ik mag op deze manier een bescheiden
bijdrage leveren aan het verbeteren
van onze samenleving.

3 Lonely Planet voor Thailand
The book of Lights van Chaim Potok

4 The best of Adrian Snell 
The window of Life van Pendragon
Even in the quietest moments van
Supertramp

5 Ik lees en speel computerspelletjes via
een netwerk.

6 Een populistische club die het niet lang
volhoudt.

7 Een goeie lijsttrekker waarin ik het
volste vertrouwen heb.

8 De ChristenUnie vertaalt Gods 
bedoelingen op een evenwichtige
manier in politieke beslissingen.

9 Positief! RPF en GPV vormen samen een
factor van betekenis in het parlement.

Willem Schneider (41)
1 Ik doe research voor de

Kamerleden.
2 De ChristenUnie draagt

een boodschap uit die
gebaseerd is op de Bijbel.

7 Een aimabel man, die in staat is om
met een sterk team van Kamerleden
en fractiemedewerkers op te trekken.

8 Geloof en politiek hebben alles met
elkaar te maken!

9 De secularisatie is zowel een kans als
een bedreiging voor de ChristenUnie.

Guido Hooiveld (28)
1 Beleidsmedewerker

Onderwijs en een deel
Justitie (privaatrecht).

2 Twee dingen: ik wil
meewerken aan het voeren van chris-
telijke politiek en ik vind het politiek
spel intrigerend.

3 In de schaduw van de tovenaar van
Golo Mann
Dorp aan de rivier van Antoon Coolen

4 Tot verdriet van mijn vrouw: André
Hazes
En: Messen van Bach

5 Lezen, lezen, lezen. En hardlopen.
6 Dat gaat dezelfde kant op als de 

ouderenpartijen en de Boerenpartij.
7 Als nieuwe lijsttrekker van een nieuwe

partij heeft hij een lastige taak, maar
dat is hem wel toevertrouwd.

8 In onze samenleving is een authentiek
christelijk geluid in de politiek bittere
noodzaak.

9 Je kunt in het leven nooit ver vooruit
kijken. De toekomst ligt in Gods hand.

Reinier Koppelaar (26)
1 Beleidsmedewerker

op het terrein van
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu en
Economische Zaken.
Ik bereid bijdragen van Eimert van
Middelkoop en Leen van Dijke voor.

2 Leuke werkomgeving en ik heb hart
voor christelijke politiek.

3 Reflections on the Revolutions in
France van Edmund Burke
Kuifje in Amerika van Hergé
Ik en jij van Martin Buber

4 Matthaus Passion van Johann
Sebastian Bach
Tabula Rasa van Arvo Part
Achtung Baby van U2

5 Gitaarspelen en cultuur snuiven in
musea.

6 In elk geval niet door hun toedoen!
7 Ik heb hooggespannen verwachtingen!

Gaat hij de agenda van de Nederlandse
politiek veranderen? 

8 Is er een serieus alternatief?
9 Groots en meeslepend.

Henriëtte Krijger
1 Ik ben secretaresse.
2 Het is belangrijk dat chris-

tenen invloed uitoefenen in
een wereld waarin het christelijk
geloof aan betekenis verliest.

3 The Godfather 
4 Madonna
5 - 
6 Die club is over vijf jaar weer 

verdwenen.
7 Geen mening.
8 De ChristenUnie heeft meer invloed

dan mensen denken.
9 Na de overgangsperiode waarin we nu

zitten, zijn er mogelijkheden voor
groei.

Wil Mulder-Vogelaar (54)
1 Administratief mede-

werkster. Ik doe allerlei
mogelijke en onmogelijke
administratieve klusjes.

2 Ik vind het leuk om samen met mijn
collega’s de Kamerleden te onder-
steunen in hun taak de eer van God in
het publieke leven uit te dragen.

3 De vier delen van Het Koninkrijk van de
vrede van Jan de Hartog.

4 Klassieke muziek.
5 Fietsen en lezen en op de kleinkinderen

passen.
6 De partij is niks. De doelstelling is

belangrijk.
7 Een betrouwbare en rustige man met

een scherp opmerkingsvermogen.
8 Bijbelse uitgangspunten zijn belangrijk

voor de politiek.
9 De ChristenUnie gaat regeren met

Tineke Huizinga als staatssecretaris
voor emancipatie.

Jacob Pot (40)
1 Ik ben ambtelijk secretaris.

Dat betekent dat ik verant-
woordelijk ben voor de organi-
satie en coördinatie binnen de fractie.

2 De ChristenUnie hanteert christelijke
uitgangspunten in zowel de macro-
ethische als de micro-ethische 
kwesties. Vreemd genoeg kiezen veel
christen voor het een of het ander.

3 Vergeten blanke stammen 
Ender wint van Orson Scott Card
Het Jodendom van Hertzberg
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Gerry Wigboldus (37)
1 Ik ben administratief

medewerker; een soort
vliegende keep.

2 Het werken in de politieke atmosfeer
ervaar ik als veelzijdig en dynamisch.

3 Het lelietheater van Lulu Wang
Een hart van steen van Renate
Dorrestein
Eerst doodden ze mijn vader van Loung
Ung

4 Celtic worship van Eden’s Bridge
Officium van Jan Garbarek
Vivaldi sacred choral music van John
Alldis Choir & Englisch Chamber
Orchestra

5 Ik vermaak me met pianospelen,
tuinieren, lezen en slapen.

6 Het wordt niks met Leefbaar
Nederland. Eerlijk is eerlijk.

7 Veelbelovende lijsttrekker!
8 Om tegen te gaan dat christelijke

waarden en normen vervagen in de
politiek.

9 Ik verwacht dat de ChristenUnie zich
blijft profileren als christelijke partij en
besef dat de ChristenUnie in alles
afhankelijk is van Gods zegen.

Gerrinda de Wilde (25)
1 Beleidsmedewerker

Financiën en Sociale
Zaken en Werkgelegen-
heid. Ik werk voor Gert
Schutte en Leen van Dijke.

2 Ik vind veel voldoening in mijn werk,
want ik weet waar ik het voor doe.

3 De toekomst duurt lang van Louis
Althusser
When all you’ve ever wanted isn’t
enough van Harold Kushner
Breekpunt van Jonathan Kellerman

4 Tea for the Tillerman van Cat Stevens
Piano Concerto’s No. 3 van
Rachmaninov
Hits anthology van Jimmy Barnes 

5 Pianospelen. Lezen. Maar op dit
moment vooral veel klussen in huis.

6 Net de liedjes van Henk Westbroek.
Klinkt leuk, maar kun je het serieus
nemen? 

7 Iemand die zegt waar het op staat en
staat voor wat hij zegt.

8 Een partij met een onderscheidend
geluid.

9 Met het gebed van alle christenen zijn
we tot héél veel in staat!

2 Het samengaan van RPF en GPV levert
meer op dan de optelsom van beide.

3 Vergeef ons onze schulden van Ian 
St. James
Schaduwkind van Judith Lennox
Moorddadig verleden van Robert
Goddard

4 Funeral sentences van Henry Purcel
Stabat Mater van Pergolesi
Mis l’homme armé van Josquin des
Prés

5 Lezen en televisiekijken (Inspector
Morse) en op bezoek gaan.

6 Henk Westbroek kan beter zingen dan
politiek bedrijven.

7 Ik heb er geen bezwaar tegen dat hij
m’n baas wordt. Ik zal hem promoten
in mijn directe omgeving.

8 Er is geen alternatief!
9 Er zal niemand in Nederland zijn die de

ChristenUnie niet kent.

Joël Voordewind (35)
1 Beleidsmedewerker op

het terrein van Ontwik-
kelingssamenwerking,
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en Defensie.

2 De ChristenUnie heeft (bijna) de juiste
balans gevonden tussen een progres-
sief sociaal-economisch beleid en een
bewarende medisch-ethische koers.

3 De Laatste Bazuin van Tim LaHaye
How now shall we live van Charles
Colson
Living Faith van Jimmy Carter

4 High Lands
Stoneleigh Praise

5 Ik ben huisman en vader, voorzitter van
Dorkas Hulp en speel af en toe een
partijtje tennis.

6 Inhoudelijk vind ik deze club drie keer
niks. Wat de vorm betreft kunnen we
nog wel wat van hen leren, hoewel ze
soms wat demagogisch zijn.

7 Inhoudelijk sterk. Sociaal vaardig. Hij
lijkt mij een goeie teamplayer.

8 RPF en GPV maken nu plaats voor de
ChristenUnie. Dat is geen splinter-
partijtje meer. De stem van de
ChristenUnie kan straks de doorslag
geven in de Kamer. Christenen moeten
daarom massaal achter de
ChristenUnie gaan staan.

9 De ChristenUnie haalt zeven zetels.
En is een partij met potentiële 
regeringsverantwoordelijkheid.

3 De wereld van Godfried Bomans
Politics among nations van Hans
Morgenthau
De leer tegen het licht van 
J. Blaauwendraad

4 De muziekkeuze laat ik aan mijn vrouw
over.

5 Ik publiceer zo af en toe een artikel in
het RD, de GezinsGids en Op weg met
de ander. Verder schaak ik veel met
mijn zoons en fiets ik graag met mijn
dochter.

6 Dat is een partij die mij niet
aanspreekt.

7 Een bruggenbouwer en een goed 
politicus, die ongetwijfeld veel 
christenen zal aanspreken.

8 De ChristenUnie laat een geloof-
waardig christelijk geluid horen.

9 Als de ChristenUnie op een transparan-
te manier politiek bedrijft en dichtbij
de burger staat, gaat ze zeven vette
jaren tegemoet.

Nico Schipper (36)
1 Ik ben voorlichter.

Dat betekent dat ik de
contacten met de pers
onderhoud en de woordvoering van de
fractie coördineer en verzorg.

2 Geloof heeft ook handen!
3 Zo goed en zo kwaad van B. Loonstra

C.S. Lewis - biografie van G. Sayer
Vijf broden en twee vissen van 
A. Noordegraaf

4 Grands Adagios Baroques van Albinoni,
Bach en Pachelbal
A symphony of hope van Geoff Bullock
Hymns van 2nd Chapter of Acts

5 Dat is tijd voor het gezin! Als er dan
nog wat tijd overblijft, doe ik iets aan
(kerk)historisch onderzoek. Verder
beleef ik het hele jaar door plezier aan
een paar weken vakantie.

6 Voor een leefbaar Nederland moet je
bij de ChristenUnie zijn.

7 Een goeie lijsttrekker ben je niet van de
ene op de andere dag. Hij moet groei-
en in deze rol, maar zal er staan als het
er in 2002 op aankomt. Daar twijfel ik
niet aan.

8 Is er een geloofwaardig alternatief?
9 Als christenen bij de les zijn, scoort de

ChristenUnie goeie cijfers.

Joke Torn (50)
1 Hoofd van het secretariaat.



De weg van een probleem tot een plek op de politieke agenda is
in de ogen van veel burgers lang. Het is een weg vol hobbels,
wegverperringen en omleidingen. Aan de borreltafel belandt
men al gauw op doodlopende gemeenplaatsen. Maar soms zijn
er mensen die aan de weg beginnen met een duidelijke wil. En
waar een wil is, blijkt dan een weg te zijn. Joyce Derrix en
Marieke van Vliet uit Utrecht constateerden in de loop van het
jaar 1999 een gat in de overheidsmarkt, of, meer vanuit een
christelijke visie geformuleerd, een hiaat in de dienstbare
samenleving.

Verantwoordelijkheid
Geen enkele instantie neemt in de Provincie Utrecht de verant-
woordelijkheid voor de groep van jonge alleenstaande asiel-
zoekers op zich, zo ondervonden zij. Tot de leeftijd van 18 jaar
vallen deze onder de voogdij van de Stichting Opbouw. Dit is een
landelijk georganiseerde stichting die de voogdij regelt van alle
alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in Nederland.
De ama’s krijgen begeleiding vanuit de jeugdhulpverlening.
Zodra ze 18 jaar zijn, vallen zowel de voogdij als de jeugdhulp-
verlening weg. De jongeren worden vanaf dat moment geacht
zelfstandig te functioneren. Kunnen ze dat dan niet? Mensen
vanaf 18 jaar zijn in Nederland toch volwassen? 

Jonge asielzoekers hebben doorgaans emotionele problemen
die met hun verleden te maken hebben. Bovendien zijn er nogal
eens sociale problemen die te maken hebben met het feit dat ze
onvoldoende vaardigheden hebben om zich in een vreemde 
cultuur te handhaven. Ook krijgen ze te maken met allerlei prak-
tische problemen van financiële en juridische aard. Jonge asiel-
zoekers zijn vaak niet in staat deze problemen het hoofd te 

bieden. Ze missen familierelaties en andere
sociale contacten. Het gevolg van dit alles is dat
een behoorlijk percentage van deze groep er
niet in slaagt een bestaan op te bouwen. Het
gevaar is dan aanwezig dat zij in verkeerde cir-
cuits terechtkomen. En dat is een gemiste kans.
Zowel voor henzelf als voor de samenleving. De
groep jongeren waar het hier om gaat heeft
namelijk, gezien hun ondernemingsgeest, een
hoge potentiële waarde voor onze maatschappij.

Deskundigheid en betrokkenheid
Joyce en Marieke, beide gepokt en gemazeld in
het begeleiden van ama’s, stelden in november
1999 een plan op deze groep te bereiken.
Tegelijkertijd zijn ze contacten aangegaan met
diverse instanties en hebben zij mensen 
benaderd binnen de politieke arena. In hunHand
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Opinie

Corine Dijkstra
Adviseur Raads-en Statenleden

Een project voor de begeleiding van
alleenstaande jonge asielzoekers.

Van droom tot hamerstuk
tocht langs een carrousel van instanties, van Gemeenten tot
Asielzoekerscentra, van Riagg tot Samah werd hun vermoeden
bevestigd. Het hiaat werd onderkend en uit vele monden klonk
een warm onthaal voor een initiatief om in dit hiaat te voorzien.
Het bewerken van de politieke arena vergt „deskundigheid,
doorzettingsvermogen en welbespraaktheid“, aldus Joyce. „ Je
moet je kracht als burger willen gebruiken. Daarnaast staat of
valt alles met de echte betrokkenheid van politici op het
onderwerp.“
Die betrokkenheid ontmoetten de initiatiefneemsters in de 
persoon van Marjan Haak, statenlid van de Provincie Utrecht en
Roel Freeke, gemeenteraadslid van Utrecht, beiden namens de
ChristenUnie. Yoyce en Marieke kregen de gelegenheid hun
voorstel te presenteren in de provincie en later in de gemeente.

Gedurende dit lobbywerk zaten de dames niet stil. Zij richtten
de Stichting Bovenbouw-trajecten op. Niet om weer een loket
toe te voegen aan de hulpverlening, maar om een beleid uit te
werken dat een geïntegreerde benadering voorstaat, waarin de
samenhang van de bovengeschetste problemen de insteek is.
„Bovendien is het aanhaken bij de ambities van de asielzoekers
zelf, heel belangrijk“, aldus de initiatiefneemsters. Zodra zich
mogelijkheden voordoen wil de stichting samenwerking 
aangaan met andere instanties dan wel hun activiteiten binnen
andere instanties onderbrengen.

Ondersteuning
Dit alles was voor de fracties van Groen Links en de
ChristenUnie in de Provincie Utrecht, reden om het initiatief van
de beide dames te ondersteunen. Gezamenlijk stelden de beide
partijen een initiatiefvoorstel op. Het voorstel werd door de pro-
vinciale staten van Utrecht aangenomen. Dit Statenbesluit hield
in dat Gedeputeerde Staten verzocht werd uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2001 samen met de gemeente Utrecht en de
betrokkenen organisaties een voorstel uit te werken waarin
wordt toegewerkt naar structurele onderbrenging na circa 3 jaar
van een project gericht op de hulpverlening van alleenstaande
asielzoekers tussen de 18 en 21 jaar. Daaraan gekoppeld zijn de
Staten bereid tot een financiële bijdrage voor dit plan. De
gemeente Utrecht heeft nu aan een onderzoeksbureau opdracht
gegeven de genoemde problematiek in kaart te brengen.

Toegegeven, het eindpunt is nog niet in zicht. De weg van de
politieke agenda naar concrete hulp aan jonge asielzoekers
moet vervolgd worden. Maar er is veel bereikt. Jonge asielzoe-
kers staan op de politieke agenda, er is geld beschikbaar gesteld
én, niet in de laatste plaats, er is weer een bewijs geleverd dat
meedenkende en enthousiaste burgers samen met betrokken
politici iets kunnen bereiken.
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Slob ervaart de nalatenschap van Schutte niet als een loden
last. In zijn huiskamer in Zwolle belooft hij een eigen stijl te
zullen hebben als volksvertegenwoordiger en ChristenUnie-
kamerlid. ,,Ik houd niet van kopieergedrag.” Wat niet wil 
zeggen dat hij afstand doet van een voor hem belangrijke
erfenis. ,,Schutte heeft me altijd aangesproken door zijn 
integere en bewogen wijze van werken. Ik hoop mijn werk
ook zo te doen. Onze basis is bovendien dezelfde. In het
uitgezette spoor, dat zich kenmerkt door een brede oriëntatie
en een praktische inhoudelijke benadering, wil ik graag 
verder gaan.” Maar voegt hij toe: ,,Ik ben vast van plan 
mezelf te blijven.”

Handwerk 
Als raadslid voor het GPV in Zwolle deed Arie Slob de nodige
ervaring op met het politieke handwerk. Van Schutte leerde
hij naar eigen zeggen dat daar niets op aan te merken mag
zijn. Maar handwerk moet bij Slob zeker ook letterlijk wor-
den opgevat. ,,Ik ben niet iemand die genoegen kan nemen

met het politieke bedrijf binnen de muren van de raadszaal,
of straks van de Tweede Kamer. Politiek kan en mag het nooit
alleen doen. Je moet steeds combinaties zoeken met de 
burgers. Zorg dat je in de maatschappij mensen mobiliseert
om het samenleven positief te beïnvloeden”, formuleert hij
zijn politieke opdracht en werkwijze. Zijn neiging tot actie-
gerichtheid leverde Slob de geuzentitel op van ‘de SP’er van
het GPV’. ,,Dat verwijst naar de vorm, niet naar de inhoud”,

verduidelijkt hij zelf. In Zwolle initieerde het raadslid onder
meer campagnes tegen het gedoogbeleid en toenemend
geweld. ,,Mijn eerste stap naar buiten was een campagne
tegen het drugsbeleid. Dat was nadat ik in contact kwam
met een moeder die haar twee zwaar verslaafde kinderen
kapot zag gaan. Door handtekeningen in te zamelen hebben
we een signaal gegeven dat niet iedereen genoegen neemt

Geduld is een schone zaak. Dat geldt
ook in de politiek, weet Arie Slob (39).

In 1998 stond hij als de gewezen nieuwe
man op de GPV-verkiezingslijst. Nu, drie

jaar later, wordt realiteit wat toen 
binnen handbereik leek: Slob mag de

Kamer in. En hoe. Hij volgt Gert Schutte
op die met 20 jaar parlementaire 

ervaring een veel geprezen reputatie
opbouwde. Slob: ,,Het aardige is dat ik
als raadslid in Zwolle iemand opvolgde

met 19 jaar ervaring. Dat vond ik toen
een hele eer en ook nu vind ik het

heel bijzonder.”

kopieergedrag’

Arie Slob

door: Maarten Hamelink

‘Ik houd niet van 

Arie Slob heeft geen moeite met
opvolgen Schutte
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met gedogen.” Volgens Slob mist een dergelijke aanpak zijn
uitwerking niet. Zowel politici als burgers krijgen hierdoor
een extra impuls om zich gezamenlijk sterk te maken voor
dingen die zorgen baren.
De landelijke bezinningsbijeenkomsten ten tijde van de
behandeling van de medisch-ethische wetgeving eind vorig
jaar, zijn een recent voorbeeld van de soms activistische
inborst van de aankomende parlementariër. Zijn motief luidt
consequent: ,,Politiek heeft een eigen belangrijke verant-
woordelijkheid, maar die reikt ook verder; tot de burger.
Daarom mogen de lijnen naar buiten niet afbreken.”

Verlangen 
Het verlangen om politiek actief te zijn, komt bij Slob voort
uit een verlangen dat wat hem betreft voor iedere christen
de drijfveer dient te vormen: een inrichting van de samen-
leving overeenkomstig Gods wil. Daaraan koppelt hij de 
praktische wens dat de ChristenUnie ernst maakt met
sociale problemen. ,,Ons sociale hart moet heel hard 
kloppen. Elke partij is sociaal, maar de meerwaarde ligt in
echtheid.” Als er iets is waar mensen vandaag doorheen 
prikken is het wel of je motivatie echt is of niet. ,,En terecht”,
vindt Slob. ,,De enige manier om werkelijk van betekenis te
kunnen zijn, is jezelf ondergeschikt te maken aan het politie-
ke doel waar we voor staan. Dat doel is een samenleving die
meer voldoet aan de bedoeling van God.” Het besef dat de
wereld van Hem is, mag mensen in ontspanning en vol 
overtuiging stimuleren op hun plaats een bijdrage te leveren.
,,In alle bescheidenheid, want wie zijn wij mensen dat we dat
mogen doen”, zegt Slob in vragende verwondering.
Volksvertegenwoordiger Slob vindt dat burgers op zijn 
volledige inzet mogen rekenen. Ruim zeven jaar zette hij zich
als raadslid in voor de meest uiteenlopende zaken die in de
gemeente Zwolle om aandacht vroegen. Een zelfde ijver wil
hij in zijn kamerwerk tonen. ,,Als je door burgers voor dit
werk gekozen wordt, mag men verwachten dat je er zonder
terughoudendheid al je tijd en energie aan besteedt. Daar
zijn uiteraard grenzen aan, maar als mensen aan je inzet
zouden moeten gaan twijfelen, is het buitengewoon slecht
gesteld.” Het tekent de enthousiaste Slob, die met de voeten
op tafel vertelt over de ,,uitermate interessante portefeuille”
die hij straks als kamerlid hoopt in te vullen. Onderwijs en
binnenlands bestuur hebben zijn bijzondere interesse. Pas
afgestudeerd kreeg hij een baan als leraar aan het
Greijdanuscollege, waar nu ChristenUnie-voorman Veling

rector is. Tegenwoordig is hij onderwijskundig adviseur bij
het Gereformeerd Pedagogisch Centrum. Zijn ervaring in en

met het onderwijs wil hij al te graag inbrengen in de
Tweede-Kamerfractie. Hetzelfde geldt voor de ervaring die 
hij als raadslid op deed met de praktijk van het binnenlands
bestuur.

Begrenzing
Naast politicus voelt Slob zich historicus. Hij studeerde af in
Groningen op een onderwerp waarbij de antirevolutionair
Groen van Prinsterer een hoofdrol speelde. ,,Groen heeft mij
nooit losgelaten. De eerste kennismaking was op de middel-

bare school. Ik kreeg opdracht een uittreksel te maken van
een boekje over Groen. Dat was geschreven door ene meneer
Schutte”, vertelt hij met een veelbetekenende glimlach.
Vooral de overtuiging om politiek te bedrijven op basis van
vaste beginselen spreekt Slob aan in Groens denken. ,,Onze
toch eenzame positie in een liberaal klimaat heeft veel weg
van Groens positie. Wij hebben een boodschap in een tijd
waarin mensen in hun individualisme en materiële rijkdom
het gevoel voor begrenzing zijn kwijtgeraakt. God geeft
duidelijke grenzen aan. Die willen wij helder en eigentijds bij
de naam noemen”, aldus Slob. Hij ziet het als een klemmend
appel op zichzelf en de andere fractieleden om in een hecht
team dat eigentijdse geluid te vertolken. ,,Laat is zien wie je
bent als christen”, is als het aan Slob ligt een opdracht voor
alle christenen. ,,Te lang hebben we ons op de achtergrond
gehouden. Het is belangrijk dat we ons meer manifesteren.
Dat zijn we aan onze boodschap verplicht.” De verbreding in
de ChristenUnie ziet hij als ,,pure winst”. Onze nieuwe 
kandidatenlijst vertegenwoordigt een groep mensen wiens
gaven en kwaliteiten elkaar aanvullen. Ook de huidige fractie
is sterk en vol capaciteiten. Het is voor mij een uitdaging 
straks met hen samen te werken.”

Tot de verkiezingen in 2002 rest Slob anderhalf jaar in de
Kamer. Wat er daarna gebeurt? ,,Ik hoop dat het me bij de
verkiezingen gegeven wordt vanaf mijn zesde plek op de lijst
het werk in de Kamer voort te zetten. Toch houd ik me daar
nauwelijks mee bezig. De kans die zich nu aandient, is door
God geleid. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen.” Dat het
straks ,,natuurlijk best spannend zal worden”, wil hij er nog
wel over kwijt. Maar wie Slob hoort over de aanstaande 
verkiezingen kan niet anders dan geloven dat het met die
zesde plek best goed komt. ,,Ik voel dat er iets in de lucht zit.
Als we hier biddend en werkend samen de schouders onder
zetten, heb ik echt het idee dat er groei te behalen valt.”

‘Onze nieuwe kandidatenlijst
vertegenwoordigt een groep 
mensen wiens gaven en 
kwaliteiten elkaar aanvullen’.

‘Zorg dat je in de maatschappij 
mensen mobiliseert om het samenleven

positief te beïnvloeden’.



1/4 adv. Folkert Velten Sports
Wear Oost

Herplaatsing uit Handschrift nr. 1-
2001: pag 21

aanwezig bij BDU

1/4 adv. Distri Trans Global
Logistics Services

Herplaatsing uit Handschrift nr. 1-
2001: pag 29

aanwezig bij BDU

1/4 adv. Langeveld & Sigtermans

Herplaatsing uit Handschrift nr. 1-
2001: pag 29

aanwezig bij BDU
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In Debat

Leen van Dijke
Na drie gemeenten is het de hoogste tijd voor een provincie.
En wel de provincie…

Drenthe

Van Aalst tot Zetten…

Waar zijn de raads- en
statenleden van de
ChristenUnie allemaal
actief? 
In deze rubriek wandelen
we door het gemeente-
en provincie ABC.Arend Wendt, 41 jaar, is in Drenthe ChristenUnie(RPF)-

statenlid sinds 1995. Hij opereert in de provincie als lid van de
commissies Ruimtelijke ordening, infrastructuur en mobiliteit
en Cultuur en welzijn. Namens de fractie is hij ook lid van de
Interprovinciale Statencommissie van het Samenwerkings-
verband Noord Nederland.(Drenthe, Friesland en Groningen).
Verder is Arend Wendt actief in zijn gezin bij het opvoeden van
zijn 3 zonen (12, 9 en 5 jaar) samen met zijn echtgenote Marian
en in de kerk ondermeer als catecheet en organist.

Voor wie of wat heeft u bewondering?
Voor mensen die, vrijwillig of beroepsmatig, werkzaam zijn
in de zorgsector. Daar wordt zoveel liefdevol en geduldig
handelen vereist en gegeven. In onze samenleving, waar
alles om geld lijkt te draaien, nogal ondergewaardeerd.

Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen?
Ga naast je studie geschiedenis (afgestudeerd bij de onder
ons bekende hoogleraar Van Deursen) economie studeren als
je in het onderwijs terecht wilt komen. Dat heeft mij nu al 
15 jaar enorm veel arbeidsvreugde opgeleverd als docent
economie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Welke dag zou u nog een keer over willen doen?
De viering van het 40-jarig huwelijk van mijn ouders.
Een reuze gezellige dag waar we als familie zeer goede 
herinneringen aan bewaren: prachtig weer in een gezellige
en sfeervolle omgeving.

Wat irriteert u aan andere mensen?
Het niet goed kunnen of willen luisteren naar wat een ander
zegt omdat men elkaar bij voorbaat al in een hokje geplaatst
heeft met de bijbehorende kenmerken. Vooroordelen voeren
dan de boventoon, een gevolg is dat men elkaar misverstaat.

Bij welke historische gebeurtenis had u aanwezig
willen zijn?
De bevrijdingsfeesten van de volkeren in Oost-Europa in de
jaren 80 /90. Polen met Walesa. Roemenië met Tökes tegen
het bewind van Ceaucescu of de val van de Muur in Berlijn.
We kunnen er overigens opnieuw van leren dat wij als men-
sen geen blijvende vrede op aarde weten te bewerkstelligen.
Wij mogen het verwachten van onze God, de Vredevorst en
dat moet de wereld aan ons kunnen merken.

Wat is uw favoriete plekje in
Drenthe?
Drenthe kent zeer veel mooie plekjes!
Maar het Holtveen en het Leederzand
in het Dwingelderveld tussen Pesse en
Dwingeloo zijn van ongekende
schoonheid en dat pal naast de A-28 !!

Wat is uw oudste herinnering?
De vakanties op de camping bij
Wapenveld. Vanuit de NoordOost
polder naar de bossen: een feest.

Wat betekent de ChristenUnie
voor u?
Een voorzichtig begin van politieke eenheid onder christenen
die eenzelfde doel voor ogen hebben: de eer van God in het
publieke leven. We moeten de overeenkomsten meer als 
leidraad nemen dan voortdurend het accent leggen op de
verschillen die we menen te zien. De Geest zal ons moeten
blijven leiden en we zullen na de vele interne gesprekken
toch ook echt naar buiten moeten, de wereld in. Wij mogen
geen starre zuil zijn (voor de eigen achterban) maar moeten
een levende beweging vormen, midden in de samenleving.
Het gaat ons immers om de naam van God in het openbare
leven. Wij hebben als christenen het Licht door te geven,
niet alleen naar elkaar maar vooral naar de wereld: Gods
leefregels zijn voor alle mensen heilzaam. Dat betekent dat
we vanuit onze veilige eigen leefwereld naar buiten moeten.
Niet alleen in de raadszaal of de statenzaal politiek bedrijven
maar ook temidden van het gehele maatschappelijke gebeu-
ren aanwezig en zichtbaar zijn, bij wijze van spreken: van
buurthuis tot werkgeversbijeenkomst. De ChristenUnie moet
zichtbaar worden in het totale maatschappelijke gebeuren.
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Tineke

A d r e s s e n

Bij vriezend weer word ik regel-
matig op mijn Friese achternamen
aangesproken. Beide namen, die
waarmee ik geboren ben en die
van de man met wie ik getrouwd
ben, roepen bij sommigen 
beelden op van ijzige vlaktes met
eenzame schaatsers, worstelend
met de elementen. Voor iemand
zoals ik, die een enorme hekel
heeft aan koude tenen, kan die
associatie pijnlijke situaties 
opleveren: mijn langste toertocht
bedraagt zo’n 100 meter.
Ook mijn zoon, die niet alleen een
Friese achternaam heeft, maar
die, anders dan ik, ook in Friesland
is opgegroeid, staat wat onzeker
op het ijs. “Geen wonder, met zo’n
moeder”, denkt u misschien. Dat is
in meer dan één opzicht waar. Bij
zijn eerste schaatspogingen op
echte Friese doorlopers verwisselde
ik, in mijn onwetendheid, de 
linker- en rechterschaats. Dat lever-
de vermakelijke capriolen op. Wie zich op het ijs begeeft,
moet wel het verschil weten tussen zijn linker- en 
rechterschaats, weten wij sindsdien.
De Tjibbe Tjobbema van Godfried Bomans, een Fries die op
twee roestige ijzertjes de hele Haarlemse schaatsclub ver
achter zich laat, is mijn zoon niet geworden. Maar
Tjobbema’s bestaan wel in Friesland. Toen mijn buurvrouw
vertelde dat ze ook niet zulke lange tochten schaatste,
haalde ik verlicht adem. Tot ze eraan toevoegde dat zestig
kilometer echt haar limiet was.

In de campagne voor de Heerenveense gemeenteraads-
verkiezingen ’98 ging het gerucht van de partij met de 
dubbele naam, twee zware lettercombinaties, als een lopend
vuurtje rond. Al voor mijn officiële aantreden in de gemeen-
teraad werd mij door raadsleden een plaats rechts van de
VVD toebedacht. Figuurlijk gesproken.
Inmiddels wagen mijn collega’s zich al niet meer op het
gladde ijs van de indeling in hokjes. Dat komt niet alleen
door de nieuwe naam van onze partij.
“Niet rechts, niet links, maar christelijk sociaal,” houd ik hun
voor. “‘t Kan dus vriezen of dooien”, mompelen zij, nog niet
helemaal los van de oude vertrouwde kaders.

Op de behaaglijk overdekte ijsbaan Thialf weet ik inmiddels
goed het verschil tussen mijn rechter- en linkerschaats. Je
woont niet voor niets in Friesland. Maar op het gladde ijs van
de politiek geldt een ander adagium: Niks rechts, niks links:
christelijk sociaal. Daar rijd je geen scheve schaats mee.

Tineke Huizinga-Heringa 
is fractievoorzitter van de
ChristenUnie in Heerenveen.
Zij is getrouwd met Ruurd 
en heeft drie kinderen:
Kees, Tetta en Martha

Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. M. van de Groep (bestuurlijk secretaris)
tel. 033 - 461 35 46
email: mvandegroep@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Berkenweg 46, Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 461 35 46, fax 033 - 461 01 32
email: bureau@christenunie.nl
Voor adreswijzigingen:
ledenadministratie.gpv@christenunie.nl of
ledenadministratie.rpf@christenunie.nl

Vorming en opbouw (implementatie)
Elspeterweg 12, Nunspeet
Postbus 302, 8070 AH  Nunspeet
tel. 0341 - 256 744, fax: 0341 - 260 348
email: bbrand@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 - 461 35 46, fax 033 - 461 01 32
email: wi@christenunie.nl / denkwijzer@chris-
tenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie RPF/GPV
Correspondentieadres:
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 318 29 30, fax 070 - 318 29 33
email: n.schipper@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie RPF/GPV
Correspondentieadres:
Postbus 20017, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie
Correspondentieadres:
Postbus 23529, 3001 KM  Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34, fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres:
Postbus 302, 8070 AH Nunspeet
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 0341 - 256 744
email: info@perspectief.nu

Vriezen



jong van
  geest...

             Het  liefst begin ik 
        de dag  samen met God.
                      Leidraad helpt me 
          al vele  jaren om daar 
        inhoud  aan te geven. 
    't Is altijd  verfrissend, 
                      het houdt me jong. 

                      Iets voor u?                      Iets voor u?  Bel dan nu de IBB
           en word abonnee! tel.: 0345 517834
              Voor 27,95 ontvangt u Leidraad 4 kwartalen lang. 

              (Of vraag een proefnr. à ƒ 1,– ex. verzendkosten)Le
id

ra
ad

 b
eh

an
de

lt
 d

e 
Bi

jb
el

 d
.m

.v
be

ha
nd

el
t 

de
 B

ijb
el

 d
.m

.v
. k

or
te

 t
re

ff
en

de
 d

ag
st

uk
je

s
Le

id
ra

ad
 b

eh
an

de
lt

 d
e 

Bi
jb

el
 d

.m
.v

. k
or

te
 t

re
ff

en
de

 d
ag

st
uk

je
s

RUIMTE

Plesmanstraat 68 - Postbus 900 - 3900 AX Veenendaal 
Telefoon (0318) 54 30 30 - Telefax (0318) 54 25 22 
e-mail info@rmu.org
website www.rmu.org

BEZINNING & BEWUSTMAKING:

SIGNALEREN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS

STANDPUNTEN UITDRAGEN

BEïNVLOEDING POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ

THEMA-AVONDEN EN CURSUSSEN

UITGAVE RMU CONTACT EN BROCHURES

NOTA ARBEIDSVOORWAARDENBELEID

De RMU bevordert, vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften, bezinning op ieders
maatschappelijke functie, goede samenwerking overeenkomstig Gods Woord en
behartigt de sociale en economische belangen van haar leden.

De RMU probeert de politieke besluitvorming te beïn-
vloeden. Om zodoende op te komen voor de belangen
van haar leden én de gehele gereformeerde gezindte.
Als u daar ook toe behoort, word dan nu lid. Dan laten
wij uw stem tot in Den Haag klinken.

INDIVIDUELE LEDENHULP      COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING      BEDRIJVEN & INSTELLINGEN

= onze stemUw stemUw stem = onze stem

BON
❑ Ik word lid en stem in met de grondslag.
❑ Stuur mij het RMU-informatiepakket.

Naam: m/v 

Adres:

Pc en plaats:

Telefoon:

Branche/beroep:
Opsturen naar: RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal

R
M

U
-A

6✃ De RMU. Dan staat ú niet alleen.

VEENENDAAL

0318 543030

bel
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InPerspectief

Hans Valkenburg
Voorzitter 
PerspectieF extern

Als een zichzelf serieus nemende business consultant zou ik
zeggen: “Doop Scheveningen om in Côte d’ huppeldepup; ga
in de hawaï-shirts, de zonnebrandcrème en de cocktaillikeu-
ren beleggen …en cashen maar! Daar gaat het grote geld
zitten.” Misschien kunnen we ook wat meer in de water-
sport gaan doen. Wordt ook een groeiende business hier 
in Nederland, nu duidelijk wordt dat de bergtoppen in de
Alpen aan het smelten zijn.

“Snacking the earth,”
zei een collega tegen mij, “…we snacken net zo lang door
totdat de hele bende vervuild en op is …en dan gaan we
met z’n allen naar een andere planeet. C’est ça.” Wie denk
dat hij of zij hier te maken heeft met een grap moet ik nu
wakker schudden: 1) we zijn de aarde aan het verbrassen en
2) dit interplanetair verhuisparadigma is een serieus uit-
gangspunt aan het worden voor menigeen onder het men-
selijk geslacht. Pikant detail hierbij is dat het alleen een

Rijd jezelf de zomer in…
Daarmee adverteerde een gerenommeerd 
automobielbedrijf een paar weken geleden in
een magazine. En wat een simpele waarheid
gaat er schuilt achter deze advertentie! We 
rijden onszelf de zomer in; zoveel is wel duidelijk
volgens klimaatdeskundigen. Als het even 
meezit “scoort” mijn generatie met gemak een
temperatuursverhoging van 5 graden. 5 Graden!
Een en ander betekent dat Nederland zowat een
subtropisch land zal worden.

quasi-werkelijke droom kan zijn voor de westerse topklasse.
Voor de rest van onze ooit zo mooie planeet geldt helaas
het lot van ziekte door vervuiling, extreme droogte dan wel
extreme wateroverlast en ga zo maar door.

Moderne kolonialisatie… bedankt, we
bellen, tot ziens 
En zo zijn we opnieuw beland in de tijd van de koloniali-
satie. Back to the future, om het met Hollywood-termen
aan te geven. We zouden het “moderne kolonialisatie”
kunnen noemen. Namelijk, door toedoen van het westen
worden de arme landen door het westen eerst min of meer
leeggetrokken qua grondstoffen en vervolgens opgezadeld
met de vervuiling - en alle gevolgen van dien - van de 
westerse genotscultuur. En als het even meezit zeggen we
over tig jaar, met de deurklink van de spaceshuttle in ons
hand: “Het was fijn bedankt, we bellen, tot ziens!”

Afspraken maken
Ook al zou dit laatste in de toekomst tot onze mogelijk-
heden behoren, wat volgens mij niet geheel lariekoek hoeft
te zijn, dan kan dit toch allemaal niet waar zijn? Dan heb-
ben we toch laten zien dat we labiele wezens zijn, die niet
in staat zijn eigen gedrag aan te passen? Met schrik om
mijn hart wordt ik tot deze conclusie gedwongen als ik het
Journaal kijk en alle milieuproblematiek op me in laat
werken. Ik hoop dat we toch in staat zullen zijn om op korte
termijn wereldwijd eerlijke afspraken ter bevordering van
de duurzaamheid van de aarde te maken. Al was het maar
alleen om te kunnen laten zien dàt we überhaupt iets met
elkaar kunnen afspreken. Anders wordt het maar een
vreemde wereld die Christus tegemoet zal zien als 
Hij terug komt.
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Workshop

Johannes de Jong

PerspectieF Fryslan, de jongerenafdeling van de ChristenUnie-
jongeren in Friesland, heeft zich de afgelopen jaren veel bezig
gehouden met de vraag; hoe betrekken we jongeren nu nog 
bij de politiek. Ook in christelijke kring is de belangstelling voor
-christelijke- politiek bijzonder klein te noemen, zeker als het
om jongeren gaat.
Door contacten met jeugdgroepen van kerken is door
PerspectieF Fryslan de workshop over christelijke politiek 
ontwikkeld. Dit is een nieuwe methode om met weinig tijd en
zonder kosten toch veel jongeren met christelijke politiek te
confronteren.

Jeugdgroepen
Een avond met een workshop over christelijke politiek ziet er
concreet als volgt uit. Er zijn veel jeugdgroepen van kerken die
zo nu en dan een spreker op een avond uitnodigen.
PerspectieF Fryslan heeft een groot aantal van deze jeugd-
groepen gewezen op de mogelijkheid van een workshop over 
christelijke politiek. In plaats van een spreker komen zij dan
met deze workshop als ze uitgenodigd worden. Met behulp
van sheets wordt er iets over de diverse christelijke partijen
(CDA, ChristenUnie, SGP) en hoe zij politiek willen bedrijven,
verteld. Voornamelijk de basisgegevens van de partijen komen
dan aan bod. Dit duurt ongeveer een kwartier. Daarna kunnen
er vragen gesteld worden, hier wordt erg veel gebruik van
gemaakt. Dan is er een korte pauze, gevolgd door een 
stellingen- of debatspel. Aan het einde van de avond is er 
een kort slotwoord door degene die de workshop geeft.

Workshop over christelijke politiek

Een nieuwe eenvoudige methode om jongeren
te confronteren met christelijke politiek.

omliggende kiesverenigingen en leden in de nabije omge-
ving worden op deze regio-avonden in ieder geval verwacht.
Daarnaast is het een uitstekende gelegenheid om vrienden
/ bekenden uit te nodigen voor één van deze regio-avonden
en hen kennis te laten maken met de ChristenUnie.

Tijdens deze avonden zal lijsttrekker Kars Veling zijn
opwachting maken. Daarnaast zijn er per avond nog twee
andere kandidaten aanwezig. Aanvang 20.00 uur. Vrije 
toegang! U bent allen vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Voor meer informatie over de
regio-avonden kunt u contact
opnemen met het landelijk
bureau in Amersfoort:
033 - 461 35 46 

De ChristenUnie nodigt u uit!
In de periode voorafgaand aan het Uniecongres op 
24 maart organiseert de ChristenUnie zeven regio-avonden.
Tijdens deze avonden kunt u kennis maken met de kandida-
ten van de kandidatenlijst en kunt u meepraten over de
politieke koers van de ChristenUnie. Het programma van
deze avond bestaat uit kennismaking, interactie tussen de
kandidaten en het publiek over de politieke inhoud van de
ChristenUnie, onderlinge ontmoeting en samenzang.

De avonden vinden plaats op 22 februari in Leeuwarden,
28 februari in Ede, 1 maart in Naaldwijk, 6 maart in Huizen,
8 maart in Beilen, 15 maart in Groningen, 20 maart in
Papendrecht.
Voor de exacte adressen zie de ChristenUnie kalender in 
dit HandSchrift. Deze avonden zijn bestemd voor alle 
geïnteresseerden in en leden van de ChristenUnie. Alle

Regio-avonden:

Korte cursus
De voordelen van dit model zijn legio. Je komt op de plekken
waar jongeren zijn zonder dat er kosten aan vast zitten. Je
hoeft niets te organiseren, behalve het ‘binnenkomen’, en 
het contact met de kerken wordt opgebouwd. Ook is er de
mogelijkheid om jong talent tegen te komen. De workshop 
is dan ook een start. Het vervolg kan bijvoorbeeld zijn om
iemand van 24 of jonger op de gemeenteraadslijst te zetten.

Johannes de Jong van PerspectieF Fryslan hoopt dat de works-
hop zijn weg zal vinden naar alle kiesverenigingen. Johannes:
„De workshop zal hopelijk snel ook op internet geplaatst wor-
den en komt in ieder geval op de promotie-CD van PerspectieF
te staan. Daarnaast ben ik best bereid om naar kiesverenigin-
gen toe te gaan om tekst en uitleg over de workshop te geven,
mits ze serieuze plannen hebben om hiermee aan de slag te
gaan. Als blijkt dat erg veel kiesverenigingen hier gebruik van
willen maken zal er misschien op een zaterdag een korte 
cursus over de workshop aan meer mensen uit diverse kies-
verenigingen tegelijk gegeven worden.” Op het partijbureau
ligt een uitgewerkte tekst van de workshop klaar, de sheets,
een handleiding en ook een voorbeeldbrief waarmee jeugd-
leiders op de mogelijkheid van de workshop gewezen worden.

Wie zegt: ‘dat wil ik ook in mijn omgeving een paar keer doen’,
kan alle informatie krijgen die hij/zij maar wil. Dat kan door
jongerenwerker Wietse de Boer van PerspectieF te bellen 
(0341-256744) of door Johannes de Jong van PerspectieF Fryslan
te bellen (038-3330742 / 0519-296475).
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Congressen

De ontvangst is op vrijdag 30 maart tussen 15.00
en 16.00 uur. Op vrijdag is er een diner gepland en
op het programma staat het onderwerp
Asielzoekers. Medewerking wordt verleend door
de heer M.A. Vermin, directeur Stichting GAVE.
Zaterdag staat het onderwerp Dualisme en Lokale
Democratie op het programma. Twee sprekers
zullen het onderwerp inleiden te weten drs. H.G.
Ouwerkerk, burgemeester van Almere en direc-
teur VNG en drs. M.P.H. van Haeften, secretaris
van de Raad voor het Openbaar Bestuur, voorheen
raadslid SGP/RPF/GPV in Den Haag. Daarnaast
komt tijdens dit congres de actualiteit uit Den
Haag aan bod en is er muziek, zang, een excursie
naar Paleis ’t Loo en volop gelegenheid om elkaar
informeel te ontmoeten. Zaterdag wordt het
congres om ongeveer 16.00 uur afgesloten.

Op 30 en 31 maart 2001 wordt er een tweedaags ChristenUnie-congres
gehouden, georganiseerd door de bestuurdersverenigingen.

Vanaf 10.00 uur zijn de afgevaardigden van de kiesvereni-
gingen van harte welkom. Op het programma staan
• Goedkeuring kandidatenlijst
• Notitie lidmaatschap lokale ChristenUnie
• Afscheid van Gert Schutte
• Vragen aan de fracties
• Goedkeuring Kernprogramma (hoofdstuk 6-11)
Ook worden de voorjaarsledenvergaderingen van RPF en
GPV gehouden. De Federatieraad en de Algemene
Vergadering hebben dit keer een beperkte huishoudelijke

UnieCongres in Apeldoorn

•  Presentatie van de reactie van het Wetenschappelijk
Instituut op de Vijfde Nota

•  Forum over:
- rode en groene contouren: het hoe en waarom;
- verdeling van bevoegdheden tussen de overheden.

•  Deelbijeenkomsten per regio
•  Ruimte voor ontmoeting

Kortom: interessant voor zowel landelijke, provinciale als
plaatselijke politici en bestuurders. En uiteraard voor 
iedereen met belangstelling voor ruimtelijke ordening.

Dit congres is georganiseerd voor alle politiek
belangstellenden die lid zijn van RPF, GPV of
sympathisant van de ChristenUnie.

De kosten per persoon bedragen fl. 150,- (de
eenpersoonskamers zijn al bezet, dus u komt
met twee personen op een kamer) en fl. 200,-
voor een echtpaar. (Kosten inclusief diner, kof-
fie en thee). Na aanmelding ontvangt u een
uitgebreid programma. U kunt zich inschrijven
door contact op te nemen met één van de
partijbureaus (tel. 033 - 461 35 46 of 0341 - 256
744 of bureau@christenunie.nl). Reageer snel,
er zijn nog 50 kamers beschikbaar!

Het congres vindt plaats in Congrescentrum
‘De Blije Werelt’ te Lunteren

BestuurdersCongres in Lunteren

agenda. Deze zullen in elkaars aanwezigheid worden 
afgewerkt.
Alle agendapunten en de voorstellen zijn opgenomen in de
Congresbundel, die sinds 10 februari in het bezit van de
secretarissen van de kiesverenigingen is. Daarin zijn ook
belangrijke data, zoals over het indienen van moties e.d.
vermeld. Exemplaren van de congresbundel zijn tegen kost-
prijs verkrijgbaar bij ons landelijk
bureau. Ook is de inhoud gepubli-
ceerd op onzxe website.

Op DV 24 maart wordt alweer het vierde Uniecongres georganiseerd. Vonden de eerste drie 
afleveringen plaats in ‘de Reehorst’ te Ede, dit keer hopen we elkaar te ontmoeten in
Congrescentrum ‘Orpheus’ te Apeldoorn.

Datum: 20 april
Tijd: van 14.30 uur tot 20.30 uur (maaltijd inbegrepen)
Plaats: Gouda
Opgeven: telefonisch: 033-4613546 of 

per e-mail: bureau@ChristenUnie.nl

Meer informatie volgt later in ‘DenkWijzer’, het nieuwe blad
van de Groen van Prinstererstichting. Bent u geen donateur
van het WI, maar wilt u wel meer informatie over het con-
gres, neem dan contact op met Cors Visser, tel: 030-
2300042/033-4613546 email: CorsV@hotmail.com.

Congres over de Vijfde Nota ruimtelijke ordening



het verschil
Bidden in Castricum. Bidden in Caïro. Nieuws confronteert je 

met contrasten. Tegenstellingen die vragen oproepen. Het Nederlands Dagblad 

gaat die niet uit de weg. Informeert elke dag actueel en compleet 

over de wereld van nu. Maar plaatst gebeurtenissen ook in een ruimer

perspectief: het licht van Gods werkelijkheid. Dat maakt een wereld van verschil.

Nederlands     Dagblad
krant voor betrokken christenen

Ja, ik wil het verschil proberen. Stuur mij het Nederlands Dagblad vier weken op proef voor slechts

ƒ 19,-. 

Stuur deze bon in een open enveloppe zonder postzegel
n a a r :
Nederlands Dagblad, Afd. Abonnementen, Antwoordnummer
1004, 3770 VB, Barneveld of bel 0800-0233326 (gratis) of
w w w . n d . n l .
(Het laatste half jaar heb ik nog geen (proef)abonnement

Naam :

Adres :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :

Bank / Giro nr. :

Handtekening :

✂

H S 1



MKZ-overzicht

Taarten en vlaggen

3April 2001 
jaargang 2 

uitgave 3

P O L I T I E K  M A G A Z I N E  

Derde UnieCongres
Hand

SchriftSchrift



advertentie

1/1 pag H. Medema
‘Een huwelijk vol lief-
de’

meegestuurd op film



Ze waren er bijna allemaal tijdens het derde Uniecongres in
Apeldoorn; de landelijke, schrijvende pers. Er zou namelijk
wat gaan gebeuren. Er was zelfs sprake van een crisisje in de
ChristenUnie, volgens het Reformatorisch Dagblad. En ja, als
er sprake is van narigheid dan zijn ze er als de raven bij. Een
volle zaal ChristenUnievertegnwoordigers lieten na wat ruis
zien dat eenheid onder christenen het signaal moet zijn. Een
signaal dat juist voor christenen zo belangrijk is. Een signaal
dat ook wordt opgepikt door de persvertegenwoordigers. Als
eenheid, in vertrouwen, achter het bestuur en achter de nieu-
we lijsttrekker staan. Het effect wat trouwens optimaal werd
bereikt door de eerder genoemde ruis. Kars Veling sprak daar-
na uit zijn hart. Dat hij God dankbaar was, dat de
ChristenUnie zich gezamenlijk in Nederland presenteren kan.
Dat hij daaraan zijn bijdrage mag geven, verheugde hem.
Veling: “Ik moet zeggen dat ik me ook trots voel, trots om
opgenomen te zijn in een sterke en bezielde politieke bewe-
ging van christenen. Wat ons verenigt, is het besef dat God
van ons vraagt om te zien naar anderen, om ons in te zetten
voor de samenleving waar we middenin staan.”

Laatst hoorde ik op een avond van de ChristenUnie dat het
overkomen van een persoon ligt aan het feit of je echt bent.
Dat je jezelf bent. Het voorbeeld dat hierbij gebruikt werd,
was een verzoek van enkele jaren geleden door Theo van
Gogh, een bizar persoon, aan Gert Schutte om deel te nemen
aan een interview. Natuurlijk kwam de vraag of hij daarop in
zou moeten gaan. Iemand adviseerde hem naar de studio te
gaan, omdat hij voor de volle 100 % staat achter zijn werk
als christenpoliticus. Natuurlijk kwamen er vervelende vra-
gen, maar hij gaf antwoorden die recht uit zijn hart kwa-
men. Zo ontstond er respect bij de interviewer voor de per-
soon Gert Schutte. Als christenen in de politiek is het zo ont-
zettend belangrijk om niet half over te komen, om op basis
van Gods Woord je uit te spreken over de grote moeite die je
hebt met levensbedreigende kwesties, over de steeds verder-
gaande individualisering.

Hoe kom je dan echt over als christen? Door dichtbij God én
dichtbij mensen te leven, vertelde de spreker tijdens deze
avond. Niet alleen dichtbij God, om te voorkomen dat je niet

alleen spreekt over:
“God zegt!”, maar ook
dichtbij mensen aan
wie je kan laten zien
wat eerlijkheid is, wat
betrouwbaarheid is,
wat echt is.
Graag hoop ik dat we
allemaal blijven laten
zien wat (h)echt is! Als
christenen en als
ChristenUnie.
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Psalm: 90:17 
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InGesprek

Maarten Hamelink

Samen met zijn vader runt Bert Timmerman (30) een bedrijf
met 60 melkkoeien en 450 vleeskalveren. Het is al te duide-
lijk, een MKZ-uitbraak zou hier vernietigend werk doen. De
dichtstbijzijnde besmetting deed zich 70 km verderop voor.
Erg bang voor MKZ is Timmerman nog niet, maar hij voelt
zich evenmin veilig. "Er vindt zoveel transport plaats van vee
en voer. Daardoor weet je nooit hoe zo’n virus zich heeft kun-
nen verspreiden en hoe het zich gedraagt." 
De eerste schade als gevolg van de crisis is inmiddels gele-

den. "Eén keer is de melk niet afgevoerd. Gelukkig konden we
een deel aan de kalveren voeren. De rest, 2000 liter, moest in
de gierkelder." Hoewel Timmerman de melk natuurlijk niet
produceert om weg te gooien, ziet hij hiervan een positieve
keerzijde. "Ik vond het vermakelijk om te zien hoe mensen op
een draf naar de winkel gingen uit angst dat de melk straks
op zou zijn. De consument had opeens weer in de gaten waar
het ook al weer vandaan komt", merkt de veehouder tevre-
den op.

Bron 
Zodra het werk op de boerderij gedaan is, gaat thuis tele-
tekst aan. "Het nieuws volg ik op de voet. Natuurlijk wil ik
steeds weten hoe het ervoor staat. Je moet verder kijken dan
je eigen erf." Timmerman is pessimistisch over de versprei-

ding van de dierziekte. "Indammen blijkt erg moeilijk te zijn.
Ik vrees dat dit nog wel een paar weken doorwoedt. De grote
onzekerheid blijft voorlopig, vooral omdat niemand weet
waarheen de besmette dieren zijn getransporteerd." 
De bron van de huidige MKZ-crisis bevindt zich volgens de
agrariër in het economisch systeem. "De schapen en kalveren
worden heel Europa doorgesleept om goedkoop vlees te kun-
nen produceren." Hij wijst daarnaast op de afspraken die bin-
nen het wereldhandelsoverleg zijn gemaakt. "Tien jaar gele-
den is omwille van de export besloten om niet te vaccineren.
Men berekende toen dat een uitbraak van MKZ eens in de
tien jaar te verwachten viel. Dat blijkt redelijk te kloppen. Nu
zitten we met de gebakken peren." De put wordt pas gedol-
ven, als het kalf verdronken is, zo luidt de boeren zegswijze
Of in de woorden van Timmerman: "Kennelijk gaan we pas
goed over beleid nadenken als we ervaren wat de gevolgen
van dat beleid zijn."
Timmerman wijt het zogenaamde non-vaccinatiebeleid aan
geldelijk gewin als de belangrijkste drijfveer. Opvallend is dat
hij niet pleit voor eenzijdig afwijken van het non-vaccinatie-
beleid van de Europese Unie. "Als je dat doet, gaan alle gren-
zen dicht. Daarmee wordt de gehele vleessector in zijn voort-
bestaan bedreigd." Op korte termijn valt er wat Timmerman
betreft weinig meer te doen dan het leed te dragen.

Schuld
Behalve directe schadelijke gevolgen heeft MKZ een onder-
mijnende invloed op de Nederlandse landbouw. De sector
kampt met een paar hardnekkige vooroordelen die door de

‘Niet MKZ, maar het
economisch systeem

speelt ons parten’

Intensieve veeteelt ten onrechte in
beklaagdenbank

Mond – en klauwzeer is de nieuwste in een reeks verontrustende landbouwcrises. Dieren lijden, de
boeren lijden mee. Veehouder Bert Timmerman (ChristenUnie-sympathisant en GPV-lid) is met zijn
bedrijf in Hooghalen tot nog toe buiten schot gebleven. De ontwikkelingen in het land volgt hij met
afkeer. "Je kunt toch niet hele veestapels gewoon opofferen aan de economie. Daar hebben we ze
niet voor gekregen." Een pleidooi voor meer bescherming van de landbouw en minder keuzevrijheid
voor de consument.

"Je kunt niet
vasthouden aan non-vaccinatiebeleid"
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Bert Timmerman
"Ik verwacht van de ChristenUnie dat ze erop aandringt

om dit in Brussel hoog op de politieke agenda te plaatsen." 

foto: Han Mulder



actualiteit extra gevoed worden. "Landbouw kost alleen
maar geld, hoor je dan. Alsof wat wij doen geen waarde
heeft voor de economie", merkt Timmerman verontwaardigd
op. Hij betreurt het heersende negativisme ten opzichte van
de agrariërs. "De boer als producent krijgt voortdurend de
klacht dat hij alleen wat voorstelt door de landbouwsubsi-
dies. Mensen vergeten dan dat het Europese voedselpakket

juist door de subsidies zo goedkoop kan zijn. Je kunt je afvra-
gen of subsidies er zijn voor de producent, of voor de consu-
ment." Een ander teken van de landbouw als economische
kracht blijkt volgens de veehouder uit de duizenden mensen
die zonder werk zitten, omdat alle veetransporten verboden
zijn.
Timmerman constateert verder dat MKZ in de politiek wordt
aangegrepen om de intensiviteit van de veeteelt ter discus-
sie te stellen. "Ik hoor Rosenmöller over ‘het einde van de
intensieve veeteelt’. Die discussie is zeer slecht getimed.
Intensieve veeteelt is niet de veroorzaker van MKZ. Het is dan
ook een oneerlijk en oneigenlijk argument tegen intensieve
veehouderij." Timmerman durft zelfs de stelling aan dat
grootschalige bedrijven beter ziektes kunnen voorkomen dan
kleine. "Dat is vrij logisch. In een groot bedrijf is meer specia-
listische kennis aanwezig. Ook kan op bedrijfsniveau veel
meer geïnvesteerd worden in voorkomen van ziektes." 

Oplossingen
In het belang van het dier, zullen economische maatstaven
moeten wijken. Timmerman ziet geen andere oplossing. "Het
offer van die duizenden dieren is te groot en moreel onaan-
vaardbaar." In zijn ogen is vasthouden aan een non-vaccina-
tiebeleid in ieder geval onmogelijk. "Ik verwacht van de
ChristenUnie dat ze erop aandringt om dit in Brussel hoog
op de politieke agenda te plaatsen." 
Andere oplossingen liggen volgens Timmerman bij de voed-

selvoorziening. "De Europese politiek moet als uitgangspunt
kiezen dat Europa zelfvoorzienend is op het gebied van voed-
sel. Je moet daarbij nooit afhankelijk worden van andere lan-
den." Ook zou hij er winst in zien als de diervoeding in
Europa zelf geproduceerd wordt. "Aan je eigen voedselpro-
ductie kunnen eisen worden gesteld waaraan de landbouw
moet voldoen. Het houdt wel in dat we bereid moeten zijn

De bron van de huidige MKZ-crisis
bevindt zich volgens Timmerman in
het economisch systeem.

"In een volledig vrije economie
red je het niet"
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om meer voor ons voedsel te betalen. Want je kunt niet aan
de ene kant eisen stellen en aan de andere kant verlangen
dat het voedsel tegen wereldmarktprijzen wordt geprodu-
ceerd", meent Timmerman.

Aanwijzing
De veehouder ziet de ramp die zich voltrekt niet als een straf
van God. "Meer een aanwijzing van God. Het noodzaakt ons
stil te staan bij ons economisch systeem. Dan gaat het
natuurlijk niet alleen om de boeren, maar zeker ook om de
consumenten." Want uiteindelijk ligt volgens Timmerman
aan een crisis als deze een probleem ten grondslag waar we
allemaal debet aan zijn. "Veel voor weinig, dat is het eigenlij-
ke probleem. Iedereen wil zijn boodschappen zo goedkoop
mogelijk binnenhalen." De consument wil te veel voor te
weinig geld. Dat blijken dé ingrediënten voor een overspan-
nen economie. Timmerman: "Men vergeet dat voedsel een
van de meest elementaire zaken is voor een mensenleven.
Eten is belangrijk, maar we willen veel meer. Een ander moet
maar aan het milieu denken. Overheid en politiek hebben
hierop een zeer beperkte invloed. Zolang je mensen de vrije
keus laat, houden ze vast aan hun veel-voor-weinig-stan-
daard. In een volledig vrije economie redt de landbouwsector
het dus niet. Dat betekent dat duidelijke politieke keuzes
nodig zijn om andere eisen te stellen aan ons voedsel."
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Opinie

De situatie tot 1991 
In het verleden werd in de Europese Unie de hele veestapel tegen
mkz ingeënt. Toen in 1991 de ziekte binnen Europa uitgeroeid was,
stapte de Unie over op een non-vaccinatiebeleid. Het verbod op
vaccineren tegen mkz werd vastgelegd in het besluit 'sera en ent-
stoffen', gebaseerd op artikel 3 van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren.

Waarom wordt er niet gevaccineerd?
Als de veestapel gevaccineerd is tegen mkz, mogen dieren en dier-
producten voor lange tijd niet geëxporteerd worden. Dat komt
omdat de antilichamen die dieren door het vaccin aanmaken, niet
onderscheiden kunnen worden van de antilichamen die tegen de
ziekte aangemaakt worden. Je kunt dus niet merken of een dier
besmet is of alleen maar gevaccineerd is. Daarom vertrouwen
andere landen de importen uit een vaccinerend land niet meer en
houden ze ermee op.

Wat speelt er nu? 
Om een verdere verspreiding van mond- en klauwzeer in
Nederland tegen te gaan, wil minister van Landbouw Brinkhorst
alle evenhoevigen inenten. Met zijn voorstel om te vaccineren trok
de minister op 18 maart naar Brussel. Daar kreeg hij echter bar
weinig steun van zijn EU-collega's of de Europese Commissie.
Alleen de Benelux-partners wilden het vaccinatiebeleid toepassen.

Noodvaccinaties 
Op 23 maart wordt beslist dat Nederland dieren die wegens de
mkz-crisis moeten worden vernietigd, onder strikte voorwaarden
toch een noodvaccinatie mag geven. Het Permanent Veterinair
Comité (PVC) van de Europese Unie heeft toestemming gegeven
voor de zogenaamde 'ringenting'. Voorwaarde is dat alleen binnen

In dit HandSchrift willen we graag aandacht schenken aan de problematiek van de Mond- en
Klauwzeer. Het is misschien wat overbodig, want wie is er nu niet mee bezig. Ook in onze achterban
zijn er velen die in spanning leven. Op het landelijk bureau komen veel emails, telefoontjes en faxen
binnen van verontruste veehouders uit het gehele land. Zij laten, naast hun noodkreten, weten dat
ze dankbaar zijn om met de dieren om te gaan, er mee te mogen werken en er een bestaan van te
hebben. Op het moment van het verschijnen van dit HandSchrift weten we niet wat de situatie is. In
ieder geval willen we u datgene meegeven wat een van de veehouders ons berichtte:
"Minister Brinkhorst sta voor de mogelijkheden die ons en u gegeven worden. De Here God geve u
wijsheid en steun. Ja, bid en werk!"

MKZ-overzicht
tot en met begin april 2001

een straal van twee kilometer rond besmette bedrijven wordt
geënt. De vaccinatie moet binnen een tijdsbestek van 48 uur wor-
den uitgevoerd.

Nederland heeft in het Comité aangegeven de noodvaccinatie niet
te gebruiken voor de huidige besmette en verdachte gevallen. Pas
als de ziekte zich verder verspreidt en de vernietigingscapaciteit
tekortschiet, zal worden gevaccineerd. De dieren zullen dan binnen
twee maanden alsnog worden vernietigd.

Op 26 maart begon het ministerie met noodvaccinaties voor die-
ren in verdachte en besmette gebieden. Door de noodvaccinaties
krijgen de dieren tijdelijk weerstand tegen het mond- en klauw-
zeervirus. Het vee kan de ziekte dan niet meer overdragen.

De situatie vanaf april
Op drie april besluit minister Brinkhorst dat alle mkz-gevoelige
dieren tussen globaal de IJssel en de Veluwe moeten worden
gevaccineerd. Deze strategie moet de alsmaar uitbreidende mond-
en klauwzeerepidemie tegengaan. De veterinaire experts van de
Europese Commissie hebben daar mee ingestemd.

Het is klip en klaar dat economische en 
technische motieven in Europa overheersen

Om rekening te houden met het Europees
beleid wil de ChristenUnie dit vlees reserveren
voor binnenlandse consumptie.

Andere landen 
De Europese Unie lijkt gevoeliger te worden voor vaccinatie van
dieren. De EU wijst preventief inenten in beginsel nog steeds af.
Maar de veterinaire deskundigen van de EU hebben wel inge-
stemd met een Brits verzoek om op beperkte schaal vee met inen-
tingen tegen mond- en klauwzeer te beschermen. Het Verenigd
Koninkrijk is daarmee de tweede lidstaat die noodvaccinaties toe-
past. Voorlopig liggen er geen verzoeken van andere lidstaten op
tafel.
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"De noodvaccinatie is nu niet meer dan uitstel van executie. Zodra
er weer voldoende destructiecapaciteit is, worden de gevaccineer-
de dieren alsnog afgemaakt. De ChristenUnie wil vaccineren om
de dieren te laten leven", betoogde landbouwwoordvoerder Dick
Stellingwerf. Hij steunde daarmee het verzet van de boeren tegen
de ruimingen. "Het is klip en klaar dat economische en technische
motieven in Europa overheersen. De ChristenUnie vindt ethische
motieven minstens zo belangrijk". De ChristenUnie vindt een sig-
naal vanuit Nederland van belang: "Eén van de lidstaten moet de
discussie aanzwengelen. Het kan geen kwaad als Nederland hierin
de rol van een Gideonsbende vervult".

Vervoersverbod
Een week later bezocht Dick Stellingwerf boeren en hulpverleners
in Sprang-Capelle. Hij toonde zijn betrokkenheid en meeleven,

maar ging ook met veel informatie voor het werk in de Tweede
Kamer naar huis. Over de dramatische gevolgen op de lange ter-
mijn voor de boeren die al hun vee zijn verloren. Over de gebrekkig
nazorg. En over de acute financiële nood van de boeren die hun
inkomstenbron zijn kwijtgeraakt. Bezoeken aan de gemeenten
Barneveld en Epe waren in week 14 in voorbereiding.
In een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij riep de ChristenUnie minister Laurens
Jan Brinkhorst op een nieuwe ramp ten gevolge van het vervoers-
verbod te voorkomen. "De dieren groeien de hokken uit. Straks
moeten er weer honderdduizenden gezonde dieren worden ver-
nietigd. Om het ruimtegebrek op te lossen is tijdens de varkens-
pestepidemie besloten om biggen meteen na de geboorte dood te
spuiten. Nu wordt overwogen om drachtige zeugen te aborteren.
De ChristenUnie wil zo’n scenario voorkomen en stelt voor het ver-
voersverbod te versoepelen en dieren – overeenkomstig de oor-
spronkelijke bedoeling – onder strenge voorwaarden naar de
slachterij te vervoeren", aldus Dick Stellingwerf. Om rekening te
houden met het Europees beleid wil de ChristenUnie dit vlees
reserveren voor binnenlandse consumptie.

Het congres van de ChristenUnie op zaterdag 24 maart 2001 in
Orpheus te Apeldoorn was bepalend voor de bijdrage van de frac-
tie aan de debatten over Mond- en Klauwzeer. De vergadering
ondersteunde twee resoluties van onder andere Dick Stellingwerf:

Resolutie I  Mond- en Klauwzeer
Het Congres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen te
Apeldoorn; overwegende:
- dat vaccinatie ter voorkoming van Mond- en Klauwzeer vóór het

jaar 1991 gebruikelijk was;
- dat omwille van de exportmogelijkheden naar derde landen in

1991 een vaccinatieverbod is ingesteld;
- dat door dit vaccinatieverbod het indammen van de MKZ-epide-

mie ernstig wordt belemmerd;
- dat ten gevolge van dit beleid gezonde dieren massaal (moeten)

worden afgemaakt en vernietigd;
- dat tegen deze beleidslijn overwegende ethische bezwaren moe-

ten worden ingebracht;
dringt er bij de Raad van Ministers en de Europese Commissie ten
zeerste op aan het non-vaccinatiebeleid met betrekking tot dier-
ziekten in algemene zin te heroverwegen zodat zo snel mogelijk
preventief gevacineerd kan worden tegen Mond- en Klauwzeer, en
gaat over tot de orde van de dag.

Resolutie II Mond- en Klauwzeer
Het Congres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen te
Apeldoorn; overwegende:
- dat vaccinatie ter voorkoming van Mond- en Klauwzeer vóór het

jaar 1991 gebruikelijk was;
- dat omwille van de exportmogelijkheden naar derde landen in

1991 een vaccinatieverbod is ingesteld;
- dat door dit vaccinatieverbod het indammen van de MKZ-epide-

mie ernstig wordt belemmerd;
- dat ten gevolge van dit beleid gezonde dieren massaal (moeten)

worden afgemaakt;
- dat tegen deze beleidslijn overwegende ethische bezwaren moe-

ten worden ingebracht;
dringt er bij de Nederlandse regering op aan, binnen de zones
rond van MKZ verdachte bedrijven, zo spoedig mogelijk met ring-
vaccinaties te beginnen; verzoekt de Nederlandse regering tevens
de gevaccineerde dieren in die zones in leven te laten in afwach-
ting van de uitkomsten van de discussie op Europees niveau inza-
ke de opheffing van het vaccinatieverbod voor Mond- en
Klauwzeer, en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie wil vaccineren om de dieren 
te laten leven

Resoluties Mond- en Klauwzeer

Op maandag 26 maart deed de ChristenUnie als 
eerste politieke partij een dringend beroep op de
Nederlandse regering om te stoppen met de 
massavernietiging van dieren die (nog) geen 
verschijnselen van Mond- en Klauwzeer vertonen.
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Europa van Democratiëen in Diversiteit

“Overwegende dat uit de studie van de Commissie is gebleken dat
de vaccinatie tegen MKZ officieel moet worden stopgezet en dat
die stopzetting vergezeld moet gaan van een beleid waarbij
besmette dieren systematisch worden afgemaakt en afgevoerd
voor destructie (stamping out)” (Richtlijn 90/423 EEG)

De uitwerking van deze overweging was dat er in de Europese Unie
sinds 1993 geen dieren meer gevaccineerd worden tegen Mond- en
Klauwzeer. Het gevolg kennen we: op 20 februari 2001 breekt de
ziekte uit in Engeland.

Stamping out
Als op 21 maart MKZ ook in Nederland opduikt, is de betekenis van
‘stamping out’ ons met grote afschuw duidelijk geworden.
Duizenden dieren worden in Engeland verbrand. Eurocommissaris
Byrne, zijn naam moet je nota bene uitspreken als Burn, maant dat
deze offers nodig zijn omdat we anders van verre exportmarkten
worden geweerd. Met de introductie van het virus in Nederland
lijkt er een ommekeer in het beleid te komen. Brinkhorst wil geen
brandstapels en vraagt toestemming van het Veterinair Comité om
noodvaccinatie uit te voeren.

Toestemming! De regie van het bestrijden van een veterinaire ramp
op Nederlands grondgebied blijkt niet in Den Haag te zitten, maar
in Brussel. Het Nederlandse publiek ervaart aan den lijve dat ons
land een deel van zijn soevereiniteit aan Brussel heeft afgedragen.
De MKZ epidimie is niet Europees omdat het virus vanuit Engeland
ook Frankrijk, Ierland en Nederland heeft besmet, het is Europees
omdat de bestrijding vanuit het hoofdkwartier in Brussel gediri-
geerd wordt. Ministers van Landbouw besluiten niet, zij vragen toe-
stemming aan Commissaris Byrne en het Europees Veterinair
comité.
Boeren weten al langer dat de landbouwregels uit Europa komen.
Zij komen daarom ook niet met handtekeningen voor preventief
enten naar het Bezuidenhout (Ministerie van Landbouw) maar
naar Straatsburg waar ze een mand vol handtekeningen aanbieden
aan Byrne.

Dieren zijn meer
dan productie-eenheden.

Kentering
Brinkhorst mag noodvaccineren, maar Byrne’s regel van ‘stamping
out’ blijft gehandhaafd. Noodvaccinatie is slechts uitstel van execu-
tie, de dieren moeten alsnog binnen twee maanden vernietigd
worden. De brandstapels zijn ook in Nederland gekomen, alleen
zien we ze niet.
De roep om preventieve vaccinatie en het bestemmen van de pro-
ducten van gezonde gevaccineerde dieren voor de interne markt
zwelt aan. Nederland heeft als kleine lidstaat echter weinig invloed
op de besluitvorming in Brussel. Toch tekent zich een kentering af,
preventief enten van rundvee in de driehoek rond Oene wordt toe-
gestaan en de dieren mogen eventueel in leven blijven. Heeft
Brinkhorst succes geboekt? Misschien. De kentering lijkt echter
ingegeven door de geruchten dat ook Duitsland, een lidstaat met
heel wat meer invloed, bij een uitbraak preventief wil enten.

Ringvaccinaties
Bij het instellen van het non-vaccinatiebeleid, dat na druk uit het
Verenigd Koninkrijk tot staan kwam, speelden alleen economische
motieven een rol. Er werd rekening gehouden met een beperkte
uitbraak van MKZ elke 5 a 10 jaar. De huidige uitbraak valt niet met
de term ‘beperkt’ te beschrijven. Het beleid is toe aan herziening,
vooral ook omdat ethische motieven een rol horen te spelen. Byrne
is vooralsnog niet van plan het non-vaccinatiebeleid te herzien.
Tijdens het debat in Straatsburg op 3 april hield Rijk van Dam hem
voor dat dieren meer zijn dan productie-eenheden, het zijn Gods
schepselen die wij moeten behandelen als verantwoordelijke rent-
meesters. In een resolutie die door de Eurofractie in het Europees
parlement is ingediend, dringen onze Europarlementariërs er bij de
Commissie op aan preventieve ringvaccinaties toe te staan en de
inenting van dieren in dierentuinen, natuurgebieden en op KI sta-
tions niet langer te weigeren. Gezonde gevaccineerde dieren moe-
ten voor de interne markt bestemd worden en niet langer vernie-
tigd.

Meer informatie, zoals de tekst van de resolutie, vindt u op de web-
site www.eurofractie.nl 

Eurofractie
ChristenUnie-SGP

Dr. ir. Leon Meijer
Beleidsmedewerker
Landbouw, Visserij en
Begrotingscontrole

Het zijn maar een paar regeltjes, getypt in Brussel op 26
juni 1990. Een paar zinnen met verstrekkende gevolgen:

Eurocommissaris Byrne, zijn naam moet je
nota bene uitspreken als Burn…

“De brandstapels zijn ook in Nederland
gekomen, alleen zien we ze niet.”
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Marien Bikker
secretaris ChristenUnie

De eenheid in de partij bleek ook op 24 maart jl.
Een dag van tegenstellingen, zoals iedere dag een
dag van tegenstellingen is. Vreugde en verdriet lig-
gen soms dicht bij elkaar. Ik moest daar aan den-
ken op weg naar Apeldoorn. Onderweg bleek dat
grote gebieden van de Veluwe waren afgesloten in
verband met de uitbraak van Mond- en Klauwzeer.
Boeren leefden en leven met hun gezinnen in
angst en onzekerheid over wat hen te wachten
staat. Wij waren op weg naar het 3e Congres. Een
congres met vreugdevolle momenten.
De congreshal staat midden in Nederland. Al bij de
opening bleek dat we als partij niet geïsoleerd wil-
len staan. We stonden tijdens de opening van het
congres daarom stil bij het drama dat zich in som-
mige plaatsen voltrekt. We droegen getroffen boe-
ren en hun gezinnen op. We namen een resolutie
aan met als doel onnodig leed in te perken.
Vreugde en verdriet proberen we samen te delen.

De eenheid in de partij bleek ook doordat het
Congres instemde met de door het bestuur voorge-
stelde Kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Het
congres stelde ook het kernprogramma vast. Twee
processen, waar velen met zorg een bijdrage aan
geleverd hebben, werden eensgezind afgesloten.

Het samen werken aan christelijke politiek bete-
kent dat we voortdurend met elkaar in gesprek
zullen moeten blijven. Het valt niet te ontkennen
dat er ook binnen de ChristenUnie tegengestelde
belangen zijn. De crisis die zich momenteel in de
veeteelt voordoet is daar een voorbeeld van. Naast
het feit dat er immateriële schade is, doordat je

voor je ogen ziet dat wat met zorg is opgebouwd
wordt vernietigd, blijken er economische en ethi-
sche motieven een belangrijke rol te spelen bij de
besluitvorming inzake het inenten van de veesta-
pel. Deze tegenstellingen doen zich ook op andere
terreinen voor.

Nu de structuur van de ChristenUnie steeds meer
vorm krijgt, breekt de tijd aan om samen nog meer
energie te steken in de inhoudelijke discussie van
politieke thema’s. Op lokaal, regionaal en landelijk
niveau zullen we elkaar ontmoeten om samen te
bouwen aan de ChristenUnie of om het met woor-
den uit de Verklaring van de ChristenUnie te zeg-
gen: “Gelovig luisterend naar het Woord van God
en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken
we naar Zijn wil. We laten ons daarbij aansporen
door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook
onze medemensen”.

Samen werken 
aan de ChristenUnie

In een tijdperk waarin zelfontplooiing en autonomievergroting
kernbegrippen zijn, merken we als ‘leden’ en bestuurders van de
ChristenUnie dat er veel is dat ons bindt. De laatste maanden
maakten leden van het GPV en de RPF en belangstellenden tijd
vrij om samen een van de ChristenUnie regio-avonden te bezoe-
ken. Avonden waar onder andere Thijs van Daalen als voorzitter,
Kars Veling als kandidaat-lijsttrekker vanuit het Woord van God
lijnen trokken naar het heden. Avonden waarop we elkaar ont-
moetten en waar we geïnspireerd werden.

Ethisch en maatschappelijk 
verantwoord beleggen, 

sparen en lenen?

Bezoek www.duurzaam-beleggen.nl op Internet
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Regiotoer

Kars Veling

Start in Lééuwarden
In de buurt van Leeuwarden ging m’n telefoon. “Kars, weet jij waar
we moeten zijn vanavond?” Dat was Thijs van Daalen, die bij een
donker vergadercentrum had ontdekt dat hij verkeerd zat. Dank zij
de mobiele telefonie troffen we elkaar even later bij de start van de
regio-toer van de ChristenUnie. Spannend was het, zeker die eerste
keer. Maar van meet af was duidelijk dat het in Leeuwarden goed
zat. Veel betrokken mensen die duidelijk maakten dat zij veel ver-
wachtten van de nieuwe start.
Tineke Huizinga speelde een thuiswedstrijd natuurlijk. Als
Groninger was ik ook niet ver van huis. Voorzitter Van Daalen viel
door de mand als westerling door de klemtoon in Leeuwarden ver-
keerd te leggen. Het is natuurlijk Lééuwarden, en niet Leeuwàrden.
De avond in Friesland was het begin van een reeks ontmoetingen
die ronduit bemoedigend waren. Er was grote belangstelling voor
de ChristenUnie en voor de kandidaten die zich kwamen presente-
ren. Ik heb steeds gevoeld: we staan in een gemeenschap van mede-
christenen, die meedenken en als het moet ook tegenspreken.
Medechristenen die samen met ons een boodschap hebben voor de
wereld waarin we leven.

Stevige inhoudelijke discussies in Ede en
Naaldwijk
In Ede moesten er opnieuw stoelen bijgeplaatst worden. Even liep
de regie uit de hand. Een goedbedoelende medewerker van het ver-
gadercentrum wilde iets regelen met de ventilatie en schakelde per

Van 22 februari tot en met 20 maart toerde de
ChristenUnie door het land. In 7 verschillende plaat-
sen was het mogelijk om de ChristenUnie, Kars
Veling en meestal twee andere kandidaten uit de
top twaalf te ontmoeten. Voorzitter Thijs van
Daalen was tijdens de regio-avonden de ‘spokes-
man’, behalve in Naaldwijk waar hij vanwege zijn
komaf toch zo graag naar toe had gegaan.
Natuurlijk waren we benieuwd en gespannen over
hoe deze avonden zouden verlopen. Maar het liep
als een trein en het enthousiasme was groot. Kars
Veling heeft van deze ‘feestjes’ persoonlijke getinte
aantekeningen gemaakt, die we u niet willen ont-
houden.

Van Winschoten tot Papendrecht; de regio-avonden
van de ChristenUnie

Inspirerende ontmoetingen
ongelijk het geluid uit. En waar zat de aan-knop ook alweer?
Overigens was de techniek uitstekend. Anders dan in Leeuwarden,
konden nu ook de video over de twaalf kandidaten en over de lijst-
trekker worden vertoond. Na vijf keer weet je precies wat er komt,
Leen van Dijke met z’n duimstok, Annette van Kalkeren met haar
bergschoenen.
Inspirerend voor mij bleef de ontmoeting met steeds weer een aan-
tal andere medekandidaten. Ik kan zeggen dat we met z’n twaalven
in korte tijd een team geworden zijn, onder andere door een aantal
gezamenlijke trainingsdagen. De ontmoetingen met de bekenden,
in steeds wisselende samenstelling, waren inspirerend. Iedereen
kwam met verhalen. Over de ontvangst van de kandidatenlijst, over
contacten met de pers, over reacties in de eigen omgeving.

In Naaldwijk was ons volgende ‘feestje’. Ja, maar niet zonder stevige
inhoudelijke discussie. Het ging onder andere over de situatie in de
tuinbouw. Dick Stellingwerf moest uitleggen waarom bepaalde
gewasbeschermingsmiddelen niet konden. Hij deed dat met verve,
ook nog lang nadat de avond gesloten was. De algemene vraag die
hierbij speelt, is natuurlijk het ‘groene’ beleid van de ChristenUnie.
Net als later in Beilen, waar boeren soortgelijke kwesties aansne-
den, konden we samen duidelijk maken wat de ChristenUnie
bedoelt als zij het heeft over rentmeesterschap. De aarde is de
woon- en werkplaats voor mensen, voor veel mensen. En op die
aarde zijn ‘doornen en distelen’ een onontkoombaar gegeven.
Rentmeesterschap houdt dan in dat ondernemers creatief te werk

De ontmoetingen met de bekenden, in steeds
wisselende samenstelling, waren inspirerend.

gaan en zich ook door normen laten uitdagen om het milieu zo
goed als mogelijk is te ontzien. Rentmeesterschap kan meebrengen
dat we iets nalaten. Zeker. Maar de spits van rentmeesterschap
onder Gods oog is positief: bedrijvigheid met verantwoordelijk-
heidsbesef, zonder oogkleppen.

Ik had na Naaldwijk nog een probleem. Een journalist van het
Nederlands Dagblad had alle one-liners uit mijn toespraak in de
krant gezet. Kun je in volgende bijeenkomsten dan wel weer aanko-
men met spits bedoelde uitspraken die de mensen al van verre
horen aankomen? Een beetje variëren, verder reikte mijn creativiteit
niet. Hoe dan ook, de boodschap kwam goed over!

Sterke vertegenwoordiging in Huizen en
boeren in Beilen
In Huizen waren we kwantitatief sterk vertegenwoordigd. Zoals
steeds was Thijs van Daalen aanwezig als regisseur. Ik geloof dat we
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als kandidaten met z’n vijven op het podium stonden om vragen te
beantwoorden. Eén vraag werd namens een niet-aanwezige gesteld
en ging over Israël. Ook later in de toer kwam dit onderwerp nog ter
sprake. Het was goed duidelijk te kunnen maken dat de politieke lijn
van de ChristenUnie niet omstreden is. Er is een sterke betrokken-
heid bij Israël, ook vanwege de band die christenen natuurlijk met
het Joodse volk voelen. Het is belangrijk om – bij voorbeeld in de
Tweede Kamer – tegenwicht te geven tegen een al te gemakkelijke
anti-Israël houding. Ook is niet omstreden dat beginselen van inter-
nationaal recht toegepast moeten worden, en dat ook de rechten
van Palestijnen gehonoreerd moeten worden.

De volgende bijeenkomst, in Beilen, leverde weer heel goede ont-
moetingen op. Marco Boers, de zorgzame organisator van de toer,
had ons voorbereid op kritische boeren in de zaal. We zouden die
avond met heel wat kandidaten aanwezig zijn, maar uitgerekend
kon Dick Stellingwerf beslist niet naar Beilen komen. Maar – in aan-
sluiting bij wat ook in Naaldwijk was besproken, konden we natuur-
lijk wel de koers die de ChristenUnie kiest toelichten. En belangrijker
nog, we kunnen luisteren. Ook naar de vele problemen waarmee
agrariërs hebben te kampen. Afgesproken werd dat er nog een ver-
volg zou komen, een speciale bijeenkomst om eens over de situatie
in de agrarische sector te spreken. Dat was nog voordat de MKZ-cri-
sis uitbrak. Natuurlijk kwam er in Beilen ook meer aan de orde, bij
voorbeeld vroegen mensen aandacht voor problemen die vooral op
het platteland lijken te spelen, zoals het tekort aan huisartsen en de
tekortschietende politiezorg.

’T kon minder in Winschoten en wederom
een volle zaal in Papendrecht
De volgende avond was in Winschoten. Een record aantal bezoekers
en een enthousiaste gastheer, die ons als gasten uit de coulissen liet
opkomen onder applaus. Deze keer was ik in m’n thuis-provincie,
met ook m’n moeder en nog wat familieleden in de zaal. “Er gaat
niets boven Groningen”, vleide Thijs van Daalen. Dat moest ook wel
even. De overigens zo zelfbewuste Groningers hebben soms een
beetje de neiging zichzelf als achtergesteld te beschouwen.
Misschien kwam dat die avond door het ontbreken van twee
Kamerleden, Leen van Dijke en Arie Slob, die wel waren aangekon-
digd. Maar dat had niets te maken met de afstand naar Winschoten,
maar met parlementaire verplichtingen. Wel jammer toch. Maar de
stemming was goed. ’t Kon minder, zou een Groninger zeggen.
Iemand zei na afloop dat de avond wel iets had van een verkiezings-
avond, die iemand zich van vroeger herinnerde.

evangelische christenen in de ChristenUnie. Ik kon toen nog
eens toelichten, wat ik steeds in m’n toespraak al had gezegd,
dat de fundering van de ChristenUnie geen muurtje is waarach-
ter wij ons verschuilen. De belijdenis van Gods heerschappij, de
erkenning dat overheden aan God verantwoording schuldig zijn
en het besef dat christenen ook een taak hebben midden in de
zondige wereld vormen de kern van de maatschappijvisie die de
Schrift ons leert en die in de reformatorische belijdenissen
wordt uitgedrukt. Alle christenen die met de ChristenUnie op
die fundering willen staan, horen erbij.

De regio-toer was goed! Opvallend was het christelijke élan dat
elke avond overduidelijk aan de dag kwam. Het leeft breed in de
ChristenUnie: wij beseffen als christenen dat we ook verant-
woordelijkheid dragen voor de samenleving waarin we staan.
Onze medeburgers zijn onze naasten. Onze samenleving is ook
onze zorg. Om daaraan concreet vorm te geven vinden we elkaar
in de ChristenUnie. Al die actieve mensen overal in het land. De
bestuurders die de ChristenUnie vaart en richting geven. En ook
parlementariërs en kandidaat-parlementariërs. Dank voor veel
inspirerende ontmoetingen!

Geve God dat de ChristenUnie in de Nederlandse samenleving
tot zegen mag zijn.

Opvallend was het christelijke élan dat elke
avond overduidelijk aan de dag kwam.

Er was grote belangstelling voor de
ChristenUnie en voor de kandidaten die
zich kwamen presenteren.

We sloten de regio-toer af in Papendrecht. Mijn vrouw en ik werden
hier vooraf gastvrij ontvangen door de aanstaande schoonouders
van onze dochter. Dat schept toch een band. De heer des huizes ver-
telde aan tafel dat we niet al te zeer teleurgesteld zouden moeten
zijn als er niet zoveel mensen naar de bijeenkomst zouden komen.
Maar dat was te pessimistisch gedacht. Zoals steeds waren weer
veel mensen gekomen, ook uit een wijde omgeving. En de aanwezi-
gen waren zeer betrokken. Opnieuw een steun in de rug. Mooi was
dat in Papendrecht ook gesproken kon worden over de plaats van
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Wit Doc.

Van Groen naar Blauw
naar Wit
Mensen van binnen en buiten de partij
hebben zich uitgelaten over het politiek
profiel van de ChristenUnie. Welke pun-
ten moet de ChristenUnie de komende
tijd op de agenda zetten? Welke maat-
schappelijke vraagstukken zijn urgent?
Hoe kunnen we onze identiteit het best
tot uitdrukking laten komen? 
Momenteel zijn we aan het eind van het
discussietraject. De partijbrede discussie
over het Blauw Document is ten einde.
Talloze reacties zijn binnengekomen. Via
internet, tijdens de regioavonden en op
bijeenkomsten van kiesverenigingen. Er is
gediscussieerd en commentaar geleverd.
Er zijn veel positieve reacties binnengeko-
men, maar ook kritische opmerkingen
werden gemaakt. Het resultaat van deze
partijbrede discussie heeft geleid tot
aanpassingen van het Blauwe
Document. Het resultaat is het Wit
Document. In dit document worden zes
themaclusters gepresenteerd, gekoppeld
aan een twaalftal speerpunten. Dit docu-
ment dient als een bouwsteen voor het
schrijven van het verkiezingsprogramma.
Inmiddels is de verkiezingsprogramcom-
missie volop bezig en wordt er hard
gewerkt aan een eerste versie. Het is de
bedoeling dat dit concept nog voor de
zomer naar de kiesverenigingen gaat,
met een verzoek tot bespreking. De
ChristenUnie wil u op deze wijze opti-

maal betrekken bij het nadenken over de
politieke koers van de komende vier jaar.

Het Wit Document bevat samenge-
vat de volgende themaclusters en
speerpunten:

Themaclusters
1 Goed bestuur, dicht bij de burger

Over de noodzaak van een geloofwaar-
dige en integere overheid, die haar
taken dicht bij de burger uitvoert. De
ChristenUnie heeft hierin een onder-
scheidend geluid, juist omdat zij de
overheid serieus neemt als instelling
van God.

2 Regels voor een veilige publieke 
ruimte
Over het belang van een veilig en
schoon leefklimaat. De ChristenUnie
streeft in dit opzicht naar een twee-
sporenbeleid: de overheid moet duide-
lijke regels geven om openbare vervui-
ling tegen te gaan en de burger is een
nieuw besef van verantwoordelijkheid
nodig.

3 Bevestigen van verantwoordelijkheden
Over de noodzaak om tussen alle indi-
vidualisme en pluriformiteit aandacht
te houden voor gemeenschappelijke
doelen. Het besef dat de samenleving
dienstbaar is aan de Schepper zelf,
biedt hiervoor de beste aanknopings-
punten.

De gekleurde documenten
van de ChristenUnie 

4 Bescherming van het geschapen leven
Over het belang van een zorgklimaat,
dat daadwerkelijk in het teken staat
van de kwaliteit van het leven. Dat
betekent niet alleen een adequate
gezondheidzorg, maar ook de bescher-
ming van natuur en milieu.

5 Verantwoord beheer, goed rentmees-
terschap
Over de noodzaak van een goed ont-
wikkeld economisch leven en een goed
stelsel van sociale voorzieningen.
Economische ontwikkeling moet daar-
om altijd plaatsvinden in het besef dat
we rentmeesters zijn van deze aarde.

6 Internationale gerechtigheid 
Over de opdracht bij te dragen aan een
eerlijke internationale welvaartssprei-
ding. Aangezien de christelijke politiek
naar haar aard grensoverschrijdend is,
biedt ze het juiste vertrekpunt voor het
werken aan internationale vredesbe-
vordering, beschermende mensenrech-
ten en stabiele politieke verhoudingen.

Bovengenoemde themaclusters gaan in
het Wit Document vergezeld van de vol-
gende twaalf speerpunten, die nu niet
nader worden omschreven:

Bestuurlijke zuiverheid, Europa onder
controle, Keurmerk voor buis en buurt,
Overdragen van goed gedrag, Het gezin
mag er zijn, Voorzieningen op kleine
schaal Zorg voor leven, Zuinig met de
genen, Alle talenten tellen, Recepten voor
de stressmaatschappij, Barmhartigheid
kent geen grenzen, Voor een vrije wereld.

U kunt het Wit Document opvragen bij
het partijbureau van de ChristenUnie of
downloaden van de internetsite
www.christenunie.nl.

De ChristenUnie heeft een discussietraject achter de rug over haar
politiek profiel. Dit traject verliep via een aantal documenten: van

het Groen Document (gepresenteerd op de Introductiedag op 15
april 2000) naar het Blauw Document (gepresenteerd op de

Startdag van 30 september 2000) naar het Wit Document.
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ChristenUnie in Soest feestelijk
van start
Op 4 januari 2001 was het in Soest zover: de plaat-
selijke versie van de ChristenUnie.
“De nieuwe formatie: bouwen op vast fundament”,
aldus Gert Schutte, hij verrichtte de aftrap van de
avond. De start van de lokale ChristenUnie Soest
werd gesymboliseerd door de aanbieding van de
ChristenUnie-vlag door Marjan Haak uit Soest, sta-
tenlid voor de ChristenUnie, in haar rol van unie-
consulent aan Niek Bakker en Jacques
Christiaanse, voorzitters van GPV en RPF.

Schutte sprak verder deze avond over de invloed in
de politiek. “De kleine christelijke partijen konden
soms door een combinatie van heldere opstelling
en hard onderhandelen bereiken dat de angel uit
de ‘paarse’ plannen verdween.

Fractievoorzitter Wiebe Meilof noemt de vorming
van de ChristenUnie Soest licht symbolisch: “We
waren al een beetje ChristenUnie”. Hij wees er ver-
der op om naar de sterrenhemel te kijken, in rust
en klein te worden voor God. “ Je komt dan tot
jezelf in verwondering over de machtige dingen
die God heeft gedaan. Vandaar uit word je in de
hoge positie geplaatst met veel verantwoordelijk-
heid. Die verantwoordelijkheid wil de ChristenUnie
nemen, met Gods hulp, tot zegen van de inwoners
van Soest.”

Goede samenwerking leidt tot
ChristenUnie Gorinchem
Op 22 februari 2001 tijdens de raadsvergadering in
Gorinchem werd bekendgemaakt: de ChristenUnie
Gorinchem. Dit kon gebeuren dankzij de goede
samenwerking tussen de RPF en GPV die al enkele

ChristenUnietaarten- 
De ChristenUnie wordt in steeds meer gemeentes
opgericht. En met veel enthousiasme. Een bijna
steeds weer terugkerend element is toch wel de
ChristenUnietaart. Vergezeld van een taart, een
vlag of een olielamp werd de ChristenUnie onder
andere opgericht in Soest, Gorinchem,
Wageningen, Urk en Nieuw-Lekkerland.

Lokaal

Simone Gerritsen 

Nieuw-Lekkerland Urk
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jaren duurt. De GPV, RPF en SGP vormden reeds
samen één fractie in de Gorinchemse gemeente-
raad, nu dus ChristenUnie en SGP.
Ook in Gorinchem wordt verder gebouwd op een
vast fundament. Aan de basis staan twee partijen
met een duidelijk politiek profiel: gedegen en
gedreven. “In de figuren van Harmen Akkerman
(namens de SGP) als wethouder en Hans Freye
(namens de ChristenUnie) als fractievoorzitter
levert de ChristenUnie een duidelijke bijdrage aan
de politieke in Gorinchem.
Er heerste deze avond een zeer goede sfeer. De
avond kreeg een feestelijk tintje door de enorme
taart die er aan te pas kwam.

GPV in Wageningen opgericht
om op te heffen 
en ChristenUnie op te richten
“Om een ChristenUnie op te richten, moet er wel
wat te fuseren zijn”. Voordat op 21 februari 2001 de
ChristenUnie is opgericht in Wageningen, is het
GPV opgericht. In Wageningen bestond namelijk
nog geen GPV, een fusie tussen RPF en GPV was
dus nog niet mogelijk. Het was voor het eerst dat
een partij wordt opgericht om zo snel mogelijk
weer op te heffen. De ChristenUnie Wageningen
stelt zich op als een partij die er is voor de hele
samenleving en het welzijn van iedere Wageninger
op het oog heeft! 

ChristenUnie-olielamp in Nieuw
Lekkerland
Bij de oprichting van de ChristenUnie in Nieuw
Lekkerland op 1 januari 2001 kregen de raadsleden
een opmerkelijk cadeau aangeboden: een olielamp
met de nieuwe naam ChristenUnie en het internet-
adres erop. “Het lampje symboliseert de opdracht
het licht te verspreiden”, aldus Folker Damsteegt,
fractieleider ChristenUnie. Twee raadsleden onthul-
den de ChristenUnie-vlag. In Nieuw Lekkerland is
de ChristenUnie ook van start gegaan.
Thijs van Daalen, ChristenUnie-voorzitter sprak tij-
dens deze avond en benadrukte dat christelijke
politiek van alle tijden is. Verder sprak hij over de
noodzaak van de samenwerking tussen de christe-
lijke partijen, juist in deze tijd dat er geen sprake is
van een christelijke maatschappij.

Burgemeester Urk zet mes in
taart ter ere van de oprichting
ChristenUnie Urk
In Urk hebben GPV en RPF zich samengevoegd tot
ChristenUnie Urk in de raadsvergadering van 22
februari 2001. Dit maakte de nieuwe fractievoorzit-
ter Johannes Koffeman bekend aan de gemeente-
raad. De fractie ChristenUnie Urk is nu de grootste
fractie in de Urker gemeenteraad met vijf zetels.
ChristenUnie burgemeester Dick Schutte sneed een
grote taart aan met het ChristenUnie logo, met de
opmerking: “Nu zijn de fracties net samengegaan
en moet ik er direct al het mes inzetten”.

en vlaggen

Soest Gorinchem
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Opinie

Corine Dijkstra
adviseur raads- en sta-
tenleden

Ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten doet aan
internationale samenwerking. Twee doelstellingen staan daar-
bij centraal: bijdragen aan de kwaliteit van het lokaal bestuur
in landen in ontwikkeling en transitie, en verbreden van het
draagvlak voor internationale samenwerking in de eigen
gemeente. Ondanks dezelfde doelstellingen, vullen gemeenten
de stedenbanden vaak heel verschillend in.

In de jaren 50 is het fenomeen begonnen; gemeenten in
Nederland gingen betrekkingen aan met “zustergemeenten” in
andere landen. Doel van deze zogenaamde jumelages was het
stimuleren van vriendschap tussen burgers. Inmiddels is er veel
veranderd. Ontwikkelingssamenwerking wordt niet meer uit-
sluitend als een taak van het Rijk gezien. Bovendien vindt men
het op dit moment steeds wenselijker andere actoren in de
gemeenten bij de stedenband te betrekken.
Ook in de naamgeving is de verandering merkbaar. Sprak men
eerst van “zustersteden”, met wie men een verhouding aan-
ging voor levenslang, nu spreekt men van “partnergemeenten”.
Dit impliceert een meer zakelijke relatie, die men eventueel na
een aantal jaren kan beëindigen.

Hoe voorkom je nu dat de stedenband verwordt tot een jaar-
lijks terugkerend “snoepreisje” van de bestuurders van de stad?
Ten eerste is het belangrijk een uitwisselingscomité in het
leven te roepen. De meerwaarde van een stedenband ligt juist
in de betrokkenheid van de bevolking. Het comité kan linken
leggen met particuliere initiatieven die gericht zijn op ontwik-
kelingssamenwerking. Men kan aansluiting zoeken bij kerken,
scholen en verenigingen en zo het draagvlak voor ontwikke-
lingssamenwerking vergroten. Ook voor kiesverenigingen lig-
gen hier prachtige mogelijkheden. Ten tweede is het belangrijk
om aansluiting te vinden bij thema’s die in de eigen gemeen-
ten leven en ook het bedrijfsleven erbij te betrekken. Met
welke landen doen zij zaken, kunnen zij aangesproken worden
op een verantwoord en sociaal ondernemersschap en hoe kun-

nen we de handelsbetrekkingen in beider belang stimuleren? 
Als laatste wil ik noemen de mogelijkheid om via een steden-
band iets te weten te komen over de achtergrond van allochto-
nen in de gemeente. Contacten met steden in herkomstlanden
kunnen goed werken voor wederzijds begrip.

Als gemeenten nog geen stedenband hebben is een deelname
aan de VNG programma’s een goede mogelijkheid om ervaring
op te doen. Je kunt dan als gemeente op een projectmatige
manier aan samenwerking of ondersteuning meewerken, zon-
der een vast contact aan te gaan.
Voor bestuurders van de ChristenUnie, maar ook degene die
actief zijn in de verenigingen of anderszins, is het goed om het
aangaan van stedenbanden te stimuleren, dan wel zelf initia-
tieven te nemen. Te denken valt aan contacten die er vanuit de
kerk via zendingarbeiders zijn. Wellicht kunnen deze contacten
verbreed worden en uitgroeien tot een stedenband!

Op internet staat een uitgebreider verslag van het congres van
de VNG, met andere tips en wetenswaardigheden over steden-
banden (www.christenunie.nl).

De gemeenteraadsverkiezingen in 2002 vragen om
een nieuw model gemeenteprogramma. De eerste
voor de ChristenUnie! Momenteel is er een werk-
groep hard bezig met het opstellen van dit model
programma. U kunt een exemplaar hiervan in juni
verwachten. Voor informatie kunt u contact opne-
men met Erik van Dijk (033-4613546) of Corine
Dijkstra (0341-256744).

Werkgroep Gemeente-
programma 2002-2006

Op 28 maart jongstleden organiseerde de VNG een congres over de toekomst van de
gemeentelijke internationale samenwerking. Tijdens dit congres kwam duidelijk naar
voren dat deze samenwerking in beweging is. Het interactief voeren van beleid, zoals
dat in ons land steeds meer voeten in de klei krijgt, is bij uitstek een “exportproduct”.
Het gezamenlijk met burgers, gezondheidsorganisaties, onderwijsorganisaties, bedrijfs-
leven en wijkcentra ontwikkelen van beleid heeft veel voordelen. Op lokaal niveau kun-
nen stedenbanden hiertoe een goede bijdrage leveren.

in gemeente-zijn
Partners
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Toch heeft de ChristenUnie ook via
www.christenunie.nl uitgenodigd om te
reageren op het Blauw Document. Op deze
wijze zijn ook heel wat reacties verkregen
(waarvoor dank). De ChristenUnie én de vir-
tuele wereld; verkenning van een spannings-
veld.

ICT
De informatie- en communicatietechnologie
(ICT) zet de wereld op z’n kop. Alles en ieder-
een overal bereikbaar. Een enorme overload
aan informatie. Alles raakt in een stroomver-
snelling ofwel in een maalstroom. Virussen
waren rond. Beveiliging is niet tegen hackers
opgewassen. De onderwereld van criminali-
teit en pornografie grijpt wereldwijd zijn
kansen in een door zonde geschonden
wereld. Op scholen worden kinderen via e-
mail verkeer gepest. Waar eindigt het
gebruik en het misbruik van ICT, de wereld
die als virtueel wordt aangeduid maar tege-
lijk onderdeel vormt van het onderlinge ver-
keer in onze (publieke) samenleving en daar-
in geen landsgrenzen kent.

Als christenen zijn we alert op onderscheid
tussen goed en kwaad. Daarbij wordt vaak
onderscheid gemaakt tussen het (techni-
sche) middel én het gebruik daarvan door de
mens. Zo schuilt er bijvoorbeeld in de TV als
instrument op zichzelf geen kwaad. Maar de
programma’s maken de TV helaas wel vaak
tot een middel voor de duivel. Dan komt het
erop aan dat mensen zelf verantwoord
gebruik maken van dit instrument. Dit is ver-
gelijkbaar met de computerwereld met dit
verschil dat de overheid veel meer grip kan
hebben op uitzendingen door omroepen

(wat duidelijk onvoldoende door deze over-
heid wordt benut). De virtuele wereld van de
ict is voor de overheid veel moeilijker onder
controle te krijgen. Voor beoordeling van
wenselijkheid van technische ontwikkelin-
gen is voor christenpolitici vaak bepalend
geweest of de mens de techniek onder con-
trole kan houden. Dat lijkt bij ict maar zeer
de vraag. Tegelijk moeten we vaststellen dat
het de overheid ook niet mogelijk is om deze
virtuele wereld uit te bannen. De virtuele
wereld is een realiteit. Van ontkenning wordt
de werkelijkheid niet anders. De vraag is
dan, hoe met die virtuele wereld om te gaan.

Anarchie? 
Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde, pro-
feteert zo ongeveer de anarchie als het gaat
om de mogelijkheden van de virtuele ict-
wereld. Deze bestuurskundige toont zich een
sterk voorstander van deze ontwikkeling.
Volgens hem heeft de burger dankzij deze
technologische mogelijkheden de overheid
straks niet meer nodig; hij redt zichzelf wel.
Voor meningsvorming en besluitvorming
kunnen burgers met de nieuwe middelen
zelf wel zorgen. De overheid is dan ook daar-
voor niet meer nodig. Zo komt Frissen tot
een overheidsvisie die hij met de titel van
zijn boek aanduidt als „De lege staat”.
Christenpolitici zullen zich krachtig verzetten
tegen een dergelijk normloos denken, waar
alleen meerderheid van stemmen telt. De
overheid is door God ingesteld, de mensen
ten goede. Voor de overheid is de mening
van de burgers zeker van belang, maar de
normen van de Bijbel behoren voor de over-
heid in haar beleid doorslaggevend te zijn.
Daar varen burgers wel bij.

Publiek domein
De voorspellingen van Frissen kunnen de
huiver voor de ict-ontwikkelingen bevorde-
ren. Maar een krampachtig afzijdig houden
heeft geen zin. Beter is het de mogelijkhe-
den positief te benutten en de negatieve uit-
wassen krachtig tegen te gaan. Daar ligt een
verantwoordelijkheid voor de overheid, die
natuurlijk wel internationaal moet worden
opgepakt; in de virtuele wereld zijn immers
geen landsgrenzen.
Internet/ websites/ e-mail; de electronische
weg biedt de overheid weer nieuwe moge-
lijkheden van interactie met haar burgers
(mits voldoende beveiligd). Dienstverlening
kan 24 uur per dag worden aangeboden.
Maar ook voor beleidsvorming kan de virtu-
ele wereld meerwaarde bieden. De overheid
moet zich dienstbaar weten aan de samen-
leving en doet er daarom goed aan de bur-
ger ook via de electronische weg te betrek-
ken bij haar beleidsvorming, mits de over-
heid bij de uiteindelijke afweging vanuit
haar eigen verantwoordelijkheid tot besluit-
vorming komt. De valkuil van Frissen moet
gemeden worden.
Zo ligt er een taak voor de overheid.
Mogelijkheden van goed gebruik van ict
moeten positief worden benut, maar ver-
keerd gebruik moet worden tegen gegaan.
De virtuele wereld behoort ook tot het
publiek domein. Daarom is het de taak van
de overheid om daarin normatief op te 
treden.

ICT:
De ChristenUnie pleit in het Wit Document voor internationale codes t.b.v.
een “schoon” internet. Reëel of een illusie? Kan de overheid de virtuele wereld
überhaupt onder haar normstelling voor het publieke domein plaatsen? Of
staat virtueel gelijk aan anarchie en moeten we ons daar verre van houden?

de virtuele wereld 
en het publieke domein

HoogeBoomen

Adriaan Hoogendoorn
politiek secretaris van 
de ChristenUnie
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Het programma* bevat onder andere een rondleiding in het
Tweede Kamergebouw, een gesprek met één van de
ChristenUnie-Kamerleden, voorlichting over de Tweede
Kamer, een bezoek aan de publieke tribune en nog een
bezoek aan de Ridderzaal en de Eerste Kamer.

De excursies worden gehouden op donderdag 17 mei en 7
juni, beginnend om kwart voor twaalf, tot ongeveer kwart
voor vijf. De kosten (incl. lunch e.d.) zijn voor leden f 25,- en
niet-leden f 35,-. We verzamelen bij het Tweede
Kamergebouw, de reiskosten zijn voor eigen rekening.
Verdere informatie ontvangt u na aanmelding.

Aanmelding
U kunt zich voor deze excursie aanmelden door de bon 
hiernaast op te sturen of te faxen, of door een e-mail te 
sturen naar ldhaveman@christenunie.nl. Er kunnen 20
mensen per excursie mee, vol is vol, dus wacht niet te 
lang met aanmelden! 

* Wijzigingen in het programma voorbehouden

Excursies naar de Tweede Kamer
Nu de Tweede Kamerfractie ècht onder de naam

ChristenUnie mag werken, willen we u de gelegen-

heid geven om daar eens even een kijkje te nemen.

Voor het eerst organiseert de ChristenUnie daarom

voor haar leden een tweetal excursies naar de fractie

in de Tweede Kamer.

Aanmeldingsbon excursie Tweede Kamer
Ja, ik wil graag een kijkje nemen bij de 
Tweede Kamerfractie!
Mijn eerste voorkeur gaat uit naar 17 mei 2001/ 7 juni 2001*,
evt. kan ik ook de andere datum/ de andere datum kan ik niet.* 

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

Stuur de bon naar Bureau ChristenUnie, t.a.v. Liesbeth Haveman,
Postbus 302, 8070 AH Nunspeet, of fax hem naar 0341-260 348 

* Doorhalen wat niet van toepassing is

De paarse regering negeert de kerken en moet beter naar ze
luisteren, zei Simonis onlangs. Had hij een punt of niet? De
commentaren waren verdeeld. In het Reformatorisch Dagblad
laat professor Van der Meiden weten de houding van paars ten
opzichte van de kerk „indroevig” te vinden. Voor radio 1 spuwt
Oud-premier De Jong zijn gal en verwijt premier Kok zich in de
richting van Simonis met zijn opmerking om een kopje koffie
te komen drinken „uitermate vernederend” te hebben uitgela-
ten. Marcel van Dam zegt dat we niets met de kerken te
maken hebben. Wat moeten de kerken?

Het is de vraag of de kerken zelf nog geloven dat ze voor de
samenleving een relevante boodschap hebben. Vindt het ver-
wijt aan het paarse kabinet niet mede hierin zijn oorzaak dat
kerken onmachtig zijn op maatschappelijk en politiek relevante
vragen een eensluidende, bijbels gefundeerde, reflectie te
geven. Het is ons overkomen, toen wij tijdens debatten het
standpunt van de kerken naar voren brachten, dat ons werd
tegengeworpen dat er ook kerken waren die er anders over
dachten. Daarnaast hebben de kerken zich hebben terugge-
trokken op hun kerkelijke domein. Dat alles maakt dat het
eigenlijk helemaal niet vreemd is wanneer paarse politici zich
gaandeweg meer in hun oordeel bevestigd zien dat geloven
echt iets is voor het privé-leven.

Kan er nog verandering komen in de miskenning van de positie
van de kerken? Zolang christenen er zelf niet van overtuigd zijn
dat het evangelie óók gaat over vraagstukken die de inrichting
van de samenleving raken, is het uitgesloten. Christus is Heer;
heel de wereld is zijn gebied. Het evangelie gaat dus over alle
facetten van het leven. Echter, zolang in preken het al te
nadrukkelijk be- en veroordelen van ontwikkelingen achterwe-
ge wordt gelaten, omdat daar in de gemeente nu eenmaal ver-
schillend over wordt gedacht, wordt de zeggingskracht van het
Woord ingesnoerd. En als in de ker-
ken het Woord het woord (soms)
wordt ontnomen, hoe kan dan
paars worden verweten dat ze met
(het Woord van) de kerken onvol-
doende rekening houdt? 

Laten we niet klagen als paarse
politici de kerken negeren, maar ons
bezinnen op de vraag hoe het zover
heeft kunnen komen. En dan is het
maar de vraag waar we ons het
meest druk over moeten maken,
over de Staat en de Kerk of over de
staat van de kerk.

De Staat van de Kerk
KamerStukken

Leen van Dijke



Arie Slob is het nieuwste kamerlid van de
ChristenUnie. Plezierig in de omgang. Past
prima in het fractieteam. Kortom, het klikt
gewoon. De samenwerking met hem zal denk ik
soepel verlopen.

Arie is iemand die het evenwicht zoekt. Hij laat
het niet bij woorden. Als hij de kans krijgt doet

hij daadwerkelijk iets aan de politieke problemen die op zijn
pad komen. Hij is niet een man van goedkope acties. Hij komt
steeds weer terug bij de basis. Hij weet waar het om draait in
de christelijke politiek: Gods doel met mensen. Hij schaamt zich
er niet voor om wat dat betreft de puntjes op de i te zetten.

Hij is ook een man die mensen kan mobiliseren. Dat heeft hij in
Zwolle en daarbuiten wel bewezen. Ik noem alleen maar de
bidstonden, die in 1999 overal in het land werden belegd rond
de kabinetsvoorstellen inzake abortus en euthanasie. Arie was
de initiatiefnemer. We moeten de christelijke politiek dichter
bij de mensen brengen. Ik denk dat Arie daar een belangrijke
bijdrage aan kan leveren. Zijn manier van werken zet mensen
in beweging en dat spreekt mij in ieder geval erg aan.

1/4 adv. Distri Trans Global
Logistics Services

Herplaatsing uit Handschrift nr. 2-
2001: pag 29

aanwezig bij BDU

Dick Stellingwerf over…

U werkt?

U gaat trouwen?

U bent getrouwd?

Zowel zakelijk als privé is het belangrijk uw 
typische karaktereigenschappen goed te 
benutten. Onze professionele scan meet uw
zakelijke talenten. En …wij maken een effectieve 
vertaalslag naar uw privé-situatie.

• Kosten per persoon ƒ  850, -
• Bel: 078 - 654 04 30
• Mail: dolf.van.roode@tip.nl

Dolf H.J. van Roode & Partners
training, coaching & consultancy

‘BRENG

NAAR HUIS’
MIJN KINDEREN

Good News Travels heeft in het afgelopen jaar al

meer dan 450 Joodse weeskinderen gevonden. Zij

wonen in weeshuizen, pleeggezinnen, of op de 

straten in Moldavië en Oekraïne. Zonder uw hulp

zijn deze “Kinderen van Israël” verloren.

Lever uw vreemde geld in bij Christenen voor Israël

en/of vraag een collectebus aan om vreemd geld in

te zamelen. Een gift op giro 3223 van Christenen

voor Israël te Nijkerk is ook welkom!

Vreemd Geld voor Israël ten behoeve van de actie:

Voor meer informatie kunt u bellen met 

Pee Koelewijn of Ron Beitler, tel. 033-2458824, 

of e-mail: projecten@christenenvoorisraël.nl

Want de HEERE zal Zijn volk niet verstoten, 
en Zijn erfdeel niet verlaten. Psalm 94:14

In het vorige HandSchrift is ons nieuwe 
Kamerlid Arie Slob per abuis niet aan u 
voorgesteld in de rubriek Anderen over…
Wij willen hem toch nog graag aan u voorstellen.

Arie Slob
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InDebat

Nico Schipper
Tweede Kamerfractie

ChristenUnie in de Tweede Kamer !!

Politieke dramatiek rond een verloving en een
vuurwerkramp

lijk. Jorge Zorreguieta bleek bereid om buiten beeld te blijven. “Dat
is een wijs besluit en tegelijk ook een persoonlijk offer”, meent
Eimert van Middelkoop. “Dat stap maakt een goed entree van
Máxima in Nederland mogelijk”. De ChristenUnie waardeert de
manier waarop de Kroonprins en zijn verloofde, Koningin Beatrix
en minister-president Kok aan de gevoeligheden rond het aan-
staande huwelijk van Willem-Alexander en Máxima wilden tege-
moetkomen. “We gaan er vanuit dat Máxima zich snel vertrouwd
maakt met onze cultuutr en onze democratische instellingen en
praktijken”.

Verandering
Na de gemeenteraad van Enschede debatteerde ook de Tweede
Kamer over het rapport van de commissie Oosting over de vuur-
werkramp. De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van
Enschede kreeg overigens veel waardering voor de bijdrage aan dit
debat. Dat ging zelfs zover dat de columnist van Tubantia de lezers
van de krant een bekentenis deed: “Ik stemde altijd op de PvdA. Uit
idealisme. Maar ik stem in 2002 op de ChristenUnie. Uit overtui-
ging”.
Het kabinet maakt ernst met het rapport van de commissie
Oosting. De ChristenUnie waardeert dat. “Maar het gezag van de
overheid als de betrouwbare bewaker van de veiligheid is aange-
tast en moet weer hersteld worden”, aldus Arie Slob. Bij de presen-
tatie van het rapport Oosting op 28 februari 2001 keerde de
ChristenUnie zich al tegen het afschuiven van verantwoordelijkhe-
den. Arie Slob: “Toen hebben wij al gezegd dat alle betrokken over-
heidsinstanties en alle betrokken personen op hun eigen verant-
woordelijkheid  moeten worden aangesproken. Het kabinet
beaamt dat en wil blijkbaar het voortouw nemen om te komen tot
een verandering van de bestuurscultuur in Nederland. Dat biedt
perspectief, want die verandering is bittere noodzaak”.

Krachtig protest
Een paar maanden geleden stelde Eimert van Middelkoop voor om
de ontwikkelingshulp aan de Palestijnen stop te zetten in verband
met de voortdurende schending van de mensenrechten door
Yasser Arafat en de zijnen. In het debat over de Europese Raad van
Stockholm bekritiseerde hij de Palestijnen opnieuw. Hij deed  een
dringend beroep op Josias van Aartsen, de minister van
Buitenlandse Zaken, om bij Yasser Arafat krachtig te protesteren
tegen de terroristische aanslagen in Israël. “De Nederlandse rege-
ring is van mening dat de Palestijnse leider een zichtbare inspan-
ning moet leveren om het geweld in te dammen, maar in de
Conclusies van de Top van Stockholm is daarvan niks terug te vin-
den. En inmiddels zijn er door terroristische aanslagen in Israël
opnieuw onschuldige slachtoffers gevallen. Ik verwacht dat de
minister dit met nadruk onder de aandacht van de heer Arafat
brengt”, aldus Eimert van Middelkoop. Hoewel de buitenland-

Uniek in de parlementaire geschiedenis! Geen verkiezingen maar
wel een nieuwe politieke formatie in de Tweede Kamer. Hoe kan
dat? De Tweede Kamer stemde op 13 maart 2001 in met het ver-
zoek van de gefuseerde fracties van RPF en GPV om óók aan het
Binnenhof te worden aangeduid als ChristenUnie. Dat was voor de
parlementaire pers een verrassing, want de Kieswet steekt daar
toch een stokje voor?

Jos Jochemsen, de voorlichter van mevrouw de voorzitter, vertelt in
een persbericht hoe de vork in de steel zit: “De positie van de frac-
ties in de Tweede Kamer is geregeld in de artikelen 11 en 12 van het
Reglement van Orde. In het bijzonder artikel 12 regelt de gevolgen
van splitsing en fusie voor de fractiekostenvergoeding, maar niet
voor de naamgeving. De Tweede Kamer is bevoegd om per geval te
beslissen over de naam van fractie voortkomende uit splitsing of
samenvoeging”. En in het geval van de ChristenUnie pakte dat
blijkbaar goed uit…

Getuigenis
Uniek in de parlementaire geschiedenis! Het gebeurde niet eerder
dat fracties in de Tweede Kamer fuseerden. Iedereen weet dat er
weleens leden overlopen van de ene fractie naar de andere fractie.
De Tweede Kamer doet daar niet moeilijk over als ook de fractie
waar de overlopers onderdak vinden daar geen probleem van
maakt. En iedereen weet dat er ook weleens leden opstappen en
als kleine zelfstandige verdergaan. Maar dat leidde formeel nog
nooit tot verandering van de naam van bestaande fracties.
De ChristenUnie is een getuigenis! De nieuwe fractie ontstaat niet
door ruzie en verdeeldheid, maar is een vrucht van voortgaande
samenwerking. Leen van Dijke mag als fractievoorzitter leiding
geven aan deze samenwerking in de Tweede Kamer. Hij beschikt
over een team met veel vertrouwde gezichten èn een nieuwko-
mer. André Rouvoet, Eimert van Middelkoop en Dick Stellingwerf
weten hoe de hazen lopen aan het Binnenhof. Arie Slob komt nog
maar net kijken en onderging in de afgelopen weken zijn vuur-
doop met een paar stevige debatten over het onderwijs en de
vuurwerkramp.

Felicitaties
De ChristenUnie is blij met de huwelijksaankondiging van
Kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta en feliciteer-
de het paar van harte. “De verloving en het voornemen van een
huwelijk zijn van grote betekenis. Voor Willem-Alexander en voor
Máxima persoonlijk, maar natuurlijk ook voor ons land en ons
volk, dat nu weet met wie de troonopvolger zijn leven wil delen”,
aldus Eimert van Middelkoop. Dit is het einde van een publiek
debat zonder houvast. Nu kan de vlag uit.
Op de dag van de verloving ging de bijzondere aandacht uit naar
de plaats van de vader van Máxima bij de verloving en het huwe-



De Prediker weet mij altijd weer te boeien
met zijn prikkelende uitspraken. Lang voor-
dat Elton John zijn lied ‘The circle of life’
schreef voor de bekende film The Lion King,
sprak de Prediker al over de kringloop van
het leven.
Als christenen worden we daar nog wel
eens verlegen van: kringloop van het leven?
We hebben het niet zo op dat soort New
Age-achtige termen. Maar de Prediker stelt
het gewoon nuchter vast: wat geweest is
dat zal er zijn, wat gedaan is zal gedaan
worden, er is niets nieuws onder de zon.

Leren van fouten
Politici kunnen daaruit de lering trekken dat
in het verleden gemaakte fouten absolute
garanties zijn voor de toekomst. In theorie
zouden zij dus – als mensen die de lakens
schijnen uit te delen in de samenleving - de
toekomst in sommige opzichten naar hun
hand moeten kunnen zetten. Namelijk door
te leren van de gemaakte fouten en daarop
te anticiperen bij nieuw uit te stippelen
beleid. Zo zouden dikke dossiers moeten
helpen om rampen, zoals die in Enschede
en Volendam, in de toekomst te voorko-
men. Althans, voor zover zij het gevolg zijn

van menselijke onachtzaamheid en onver-
antwoord gedoogbeleid. Ik help u hopen
dat het helpt. Maar ik ken de geschiedenis,
net als u, en ik weet dat deze hoop waar-
schijnlijk ijdelheid zal blijken. De werkelijk-
heid is weerbarstig, en de mens van nature
geneigd tot alle kwaad. Waarmee overigens
niet gezegd is dat het debat over de inhoud
van de dossiers maar niet meer gevoerd
moet worden en de verantwoordelijke per-
sonen op dezelfde zetels als voorheen moe-
ten blijven zitten.

Afkomst
Er zijn mensen die de kringloop van het
leven met de mens als hopeloos middel-
punt tot uitgangspunt willen verheffen
voor het bedrijven van politiek. En daarmee
zijn deze vertegenwoordigers van een con-
servatieve stroming – hoewel klein in getal
– toch echte blikvangers geworden. In de
afgelopen tijd waren ze een ware mediahy-
pe en ook christenen lijken van hun nogal
realistische mensbeeld gecharmeerd te zijn.
Ze zijn huns ondanks een nieuw fenomeen
onder Neêrlands waterige zonnetje. In het
haperende vooruitgangsdenken van deze
tijd wint het conservatisme terrein. De

mens, bijna goddelijk gemaakt, verschrom-
pelt tot een nietig en miserabel creatuur als
het zijn afkomst vergeet.

Echter, christen-politici, jong en oud, laten
zich als het goed is niet verleiden hun
geboortepapieren te veronachtzamen. Ze
houden ze in de linkerbinnenzak van hun
colbert, op hun hart. Vanuit de wetenschap
dat er Iemand is die de loop van de geschie-
denis in Zijn hand heeft, staan zij met beide
benen op de grond en vervullen hun taak
met een gezonde dosis realisme. Wanneer
de moed hen in de schoenen dreigt te zak-
ken vervallen ze niet in cynisme maar wer-
pen een hoopvolle blik op een panorama
dat nu nog in nevelen gehuld is: de dag
waarop de zon zich niet meer naar haar
ondergang zal haasten. De dag waarop ze
zullen weten wat de woorden van psalm 8
kunnen inhouden: “Wat is de mens, dat Gij
zijner gedenkt en het mensenkind dat Gij
naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna
goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid
en luister gekroond. O Here, onze Here, hoe
heerlijk is uw naam op de ganse aarde!”
Dat zet de schijnbare kringloop van het
leven in een heel ander perspectief!

“Alles is ijdelheid. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij
naar de plaats waar zij opkomt. Alle beken stromen naar de zee, nochtans
wordt de zee niet vol. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat
zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.”

De kringloop 
van het leven

InPerspectief

Annette van Kalkeren
voorzitter PerspectieF,
ChristenUnie-jongeren

woordvoerder van de ChristenUnie een motie van deze strekking
in zijn binnenzak had, diende hij deze motie niet in, omdat de
minister in zijn beantwoording aangaf de kritiek op de Yasser
Arafat en de Palestijnen te delen.

Verstaanbare taal
De internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland mag
niet leiden tot minder aandacht voor de Nederlandse cultuur en
de Nederlandse samenleving in de colleges. In één van zijn eerste
debatten maakte Arie Slob zich sterk voor het Nederlands als
voertaal: “De internationalisering van ons hoger onderwijs brengt
met zich mee dat er meer colleges in het Engels worden gegeven.
Dat begrijp ik. Maar de ChristenUnie wil dat een groot deel van
het onderwijs ook in de toekomst gewoon in het Nederlands

wordt aangeboden”. Dat is verstaanbare taal.
Tijdens het overleg met minister Loek Hermans over de invoering
van de bachelor- en masterstructuur hield Arie Slob verder een
pleidooi voor het verplichten van afgestudeerden om in Nederland
de Nederlandse titulatuur te voeren. De masterfase duurt in het
buitenland meestal twee jaar, maar de minister wekte de indruk
dat hij de masters maar voor één jaar wilde financieren. “Het ligt
voor de hand dat de universiteiten daarom bij veel studies ook
éénjarige masterprogramma’s gaan opstellen. Ik ben bang dat er
van internationalisering op die manier niet veel terechtkomt”,
aldus Arie Slob. De ChristenUnie vindt niet dat studenten zelf voor
de kosten van het tweede jaar moeten opdraaien. “Daarmee komt
de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk te staan”.
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Het derde Uniecongres:
eenheid, enthousiasme,

klasse en Kars Veling

Tijdens het Uniecongres werd Gert Schutte hartelijk bedankt voor al zijn ver-
diensten voor de christelijke politiek. Prachtige woorden van Thijs van Daalen

en Eimert van Middelkoop waren hierbij natuurlijk op zijn plaats. Gert
Schutte en zijn vrouw Rie werden daarnaast letterlijk (reis naar Frankrijk) en

figuurlijk (minutenlang applaus) in het zonnetje gezet.

Een prachtige volle zaal zorgde voor een succesvol derde Uniecongres 
in Apeldoorn op zaterdag 24 maart, dat vele hoogtepunten kende.
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Tijdens de regio-avonden is een 
videocompilatie van de presentatie van de nieuwe 
lijsttrekker Kars Veling getoond aan het aanwezige

publiek. Tijdens het Uniecongres kon deze video 
natuurlijk niet ontbreken.

In een presentatie van 2 1/2 minuut werd de top twaalf
in duo's aan het congres voorgesteld. Per tweetal gingen

zij in op stellingen die aan het begin van het congres
werden voorgelegd in de vorm van een enquete aan de

aanwezige afgevaardigden.

Nadat Kars Veling was gekozen
als de nieuwe lijsstrekker van de

ChristenUnie kreeg hij een
staande ovatie. Zijn vrouw

Gerda hoort daar natuurlijk 
ook bij.
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ZelfPortret

Willem Nuis

Waar is uw hart vol van?
Van meerdere dingen en misschien klinken zij traditioneel, maar
toch noem ik ze!. In de eerste plaats ben ik blij, dat ik de Here
Jezus mag kennen als mijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.
Mijn hart is vol van Zijn genade. Onmiddellijk daarna noem ik mijn
vrouw, mijn kinderen, mijn schoonzoon en schoondochter en de
twee kleinkinderen, kortom mijn gezin!. Ik ben inmiddels 30 jaar
getrouwd met Hanneke en zie in haar - naast een fantastische
echtgenote - een „maatje“. Iemand bij wie ik mijzelf kan zijn en die
mij begrijpt. Maar ook iemand, die mij al die tijd de ruimte heeft
gegeven mij te ontpooien in mijn werk en liefhebberijen (politiek).
Vaak denk ik… wat zou er zijn gebeurd als zij mij die ruimte niet
had geboden. In elk geval had ik dan niet het prachtige ambt van
burgemeester mogen bekleden. Daarnaast ben ik blij met de
goede relatie, die wij beiden mogen hebben met onze kinderen en
schoonzoon en schoondochter. Dat je hart vol kan zijn van je klein-
kinderen is pas echt te vatten, als je „opa en omi“ bent. (Mijn
vrouw laat zich „omi“ noemen, want dat klinkt leuker vindt zij).

Welk opvallend nieuws is u laatst ter ore gekomen?
Het is verleidelijk bij deze vraag een antwoord te zoeken, dat met
de politiek heeft te maken. Toch zie ik qua actualiteit op dit
moment maar een ding, dat „opvallend“ mag worden genoemd en

dat is de wijze waarop Maxima Zorregieta publiekelijk en in bui-
tengewoon goed Nederlands afstand nam van het ondemocra-
tisch regime, waarvan haar vader destijds in Argentinië heeft dee-
luitgemaakt. Voor mij heeft zij in haar eerste presentatie aan de
Nederlandse bevolking zich ondubbelzinnig achter de democratie
geschaard, waarmee zij vele voorstanders van een republiek en
andere sceptici de mond heeft gesnoerd.

Wat laat u niet uit uw hoofd praten?
Dat er nog steeds een toekomst is voor christelijke politiek in ons
land, gebaseerd op dat ene fundament de Bijbel. Hoewel sommi-
gen anders willen doen geloven - want de ontkerkelijking en
vedergaande secularisatie is zichtbaar - staat het voor mij vast, dat
bijbelgetrouwe politiek niet tot de categorie „uitstervend ras“ mag
worden gerekend. Daartoe dienen dan wel al die christenen die
zich tot nu toe nog niet de ernst van de situatie hebben gereali-
seerd, wakker worden. En naar mijn gevoel zijn dat er nog velen, in
reformatorische- en met name in evangelische kerken en gemeen-
ten. Vooral uit de laatste categorie - waartoe ik zelf behoor - die-
nen sommigen zich eens „achter de oren te krabben“. Is het recent
wetsvoorstel inzake euthanasie geen duidelijk signaal? Maar ik
weiger vooralsnog het moede hoofd in de schoot te leggen.

Waar steekt u graag uw nek voor uit?
Voor het belang van de gemeente Tholen met haar 24.000 inwo-
ners, de gemeente die ik als burgemeester mag dienen. Daarnaast
wil mij sterk maken voor betere beeldvorming van deze prachtige
gemeente. In vele gesprekken heb ik ontdekt, dat sommige men-
sen een verkeerd beeld van Tholen hebben. Men denkt al gauw
aan een gemeente, waar alles bij het oude blijft en waar geen
vooruitgang is te boeken. Niets is minder waar! Tholen is een
gemeente met dynamiek, waar men graag vooruit wil en die over
haar eigen toekomst wil nadenken. Op het gebied van dualisme
(Elzinga discussie) behoort Tholen zelfs tot een van de achttien
pilotgemeenten in Nederland.

Wat betekent voor u met hart en handen bezig zijn in de politiek?
Wat mij betreft met hart en ziel en handen. Politiek is een gewel-
idige hobby, waarvan ik mijn beroep heb mogen maken en dat
bewschouw ik als een groot voorrecht. Hoewel ik vele bestuurs-
functies binnen de RPF heb mogen vervullen ging mijn voorkeur
toch altijd uit naar de „actieve politiek“. Praten en besluiten over
zaken die in de directe omgeving (gemeenteraad) en indirecte
omgeving (provinciale staten) de samenleving ten goede komen is
en blijft interressant. Daarbij vond ik het debat altijd het meest
boeiend. Hoewel die er zijn, heb ik een hekel aan hamerstukken,
waarover iedereen het wel eens is. Nee, in discussie gaan met
mensen die een andere mening zijn toegedaan, maakt voor mij de
politiek aantrekkelijk. Geen grijs verhaal, maar een verhaal met
duidelijke standpunten ook al wijken die af van het compromispa-
troon. Nu in mijn positie als burgemeester zit ik natuurlijk niet
meer midden in het debat, maar ik tracht het debat in de raad wel
te entemeren en daarvan kan ik genieten. De publieke zaak is het
waard om zorgvuldig mee om te gaan. Daar wil ik als bestuurder
voor staan. Het gaat uiteindelijk om het welzijn van de burger. Het
is mij bede, dat God mij de kracht en bovenal de gezondheid zal
geven dit nog lange tijd te mogen doen, opdat Zijn Zaak daarmee
mag worden gediend.

Willem Nuis is op 16 september 1947 geboren in

Rotterdam. Hij is gehuwd met Hanneke Nuis-Nobel en

heeft twee getrouwde kinderen en twee kleinkinderen.

Door het vertrek van Dick Schutte als burgemeester van

Urk, volgde zijn benoeming - naast zijn raadslidmaat-

schap in Ede - tot lid van de provinciale staten van

Gelderland. Per 1 juli 2000 volgde zijn benoeming tot

burgemeester van Tholen, als eerste ChristenUnie burge-

meester in Nederland.

Door middel van dit zelfportret stelt hij zichzelf voor.
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Hart en Handen

Prof. dr. H.G.L. Peels 
hoogleraar oudtesta-
mentische vakken aan 
de T.U. Apeldoorn.

Maleachi 4:2

‘Een zieke samenleving’; deze uitdrukking
wordt in het politieke debat meer dan
eens gehoord. Daar is ook reden voor.
Neem het buitensporig hoge percentage
WAO’ers. Of kijk naar de snelle toename
van hen die in het circuit van psychiatri-
sche hulpverlening terecht komen, of
naar de toename van het aantal drop-
outs. Alarmerend zijn de cijfers over burn-
out, gevolg van een te hoge werkdruk.
Het gaat prima met de BV Nederland,
ondertussen maakt de opmars van de
stressmaatschappij steeds meer slacht-
offers.

Onze samenleving stuit op grenzen: aan
het streven naar schaalvergroting, aan
verhoging van capaciteit en productie en
aan perfectionering van de efficiëntie.
Het gevolg is dat zich ziekteverschijnselen
voordoen.
Een samenleving kan ook moreel en gees-
telijk ziek worden. Agressie en geweld,
doorslaand individualisme dat het ver-
schil tussen mijn en dijn niet meer kent,
een verruwing van omgangsvormen, weg-
ebbend respect voor ouderen, een gezags-
crisis die het sociaal gebinte van de maat-
schappij aantast… Het gebrek aan gezon-
de ‘normen en waarden’ verziekt op den
duur de maatschappij.
Een zieke samenleving - ja, daar kunnen
we ons wel iets bij voorstellen. We heb-
ben er allemaal deel aan. En wie heeft
een pakket kant-en-klare oplossingen?
Toch liggen hier, niet het minst voor chris-
ten-politici, tal van mogelijkheden om
vanuit een concreet vertaald evangelie
een positieve bijdrage te leveren aan de
opbouw van de samenleving.

Verwerking
De realiteit van ons bestaan in de 21e
eeuw en de vragen over de vorm van onze
sociale en politieke betrokkenheid willen

we spiegelen aan de slotwoorden van het
Oude Testament.
Maleachi profeteert over de zon der
gerechtigheid, die in het duister opgaat.
In die dagen vormden de gelovigen een
kleine minderheid die het in hun zieke
samenleving niet eenvoudig hadden.
Groot was de zuigkracht van de knagende
twijfel aan de zin van het dienen van God.
Je kunt toch ook best zonder God? ‘Wat
gewin geeft het, dat wij zijn geboden
onderhouden?’ (Mal. 3:14). Als christen
ben je ervan overtuigd dat het goed en
heilzaam is, het leven conform Gods
geboden in te richten. Maar de muur van
onbegrip en weerstand is dik, als je dit te
berde brengt. We hebben ook veel tegen,
de ‘tijd van de grote verhalen is voorbij’,
zegt iedereen. Soms gaan hierin de theo-
logen voorop… Het vergt uithoudingsver-
mogen, vindingrijkheid en moed, om als
christen je stem te laten horen.
Maleachi’s woord moedigt ons aan: kijk
verder dan wat voor ogen is, leef uit Gods
grote toekomst, getroost en in vertrou-
wen. Hij zal wat recht en waar is, aan het
licht brengen.

Genezende werking
Gods toekomst is in Christus Jezus reeds
heden geworden. In Hem zien en ervaren
we dat onder de vleugels van de Zon der
gerechtigheid werkelijk genézing is. Een
mensenleven krijgt doel en zin in het per-
spectief van het christelijk geloof. Dit is in
de volle zin des woords genezend. De
genezende werking van deze zonnestra-
len reikt echter verder dan de binnenste
kring van hen die zijn naam vrezen. De
normen en waarden van Gods Woord zijn
zinvol en willen een genezende werking
hebben midden in onze in zonde gevallen
wereld. Wat God ons zegt over de
omgang met leven en dood, over rijkdom
en armoede, over waarheid en schoon-
heid, over eenvoud, trouw en naastenlief-
de: dat alles brengt structuur, niet alleen

Hart en Handen
Medicijn voor de samenlevingHet bijbelstudieboek Hart

en Handen bevat 26 bijbel-
studies geschreven door

theologen en
voorgangers
uit evangeli-

sche en refor-
matorische

kring. Hart en
Handen is een

initiatief van de
ChristenUnie.

Met deze bundel hopen we
een inspirerende bijdrage te
leveren aan een hernieuwde

bezinning op de rol van
christenen in politiek en

samenleving. Het boek
wordt u gratis toegezonden

als u twee of meer nieuwe
leden werft voor de

ChristenUnie (zie adverten-
tie in dit nummer). U kunt

het boek ook bestellen (033-
461 35 46 of bureau@chris-

tenunie.nl). De bundel is uit-
gegeven door Uitgeverij

Boekencentrum en tevens
verkrijgbaar in de boekhan-

del. De verkoopprijs is 24,50.
Hierbij vindt u een samen-
vatting van één van de 26

studies uit Hart en Handen.
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in het persoonlijke, maar ook
in het collectieve leven.
Gezegend is het volk, dat aan
de Bijbel de grondlijnen ont-
leent voor de inrichting van de

samenleving. Christenpolitici hebben hier een prach-
tige taak. Want zij weten: al wat wij van onder de
vleugels van de Zon der gerechtigheid aan inzichten
en waarden ontvangen, vertolken en doorgeven, is
wezenlijk genezend, medicijn voor de samenleving.

Knagend besef
De Zon der gerechtigheid is opgegaan in Christus,
maar het Koninkrijk Gods is nog niet ten volle geko-
men. Nog leven wij in de verwachting van de grote
Dag des HEREN. Dat betekent dat we in het heden
nog maar al te veel tegen de duisternis aanlopen.
Hoezeer wij ook weten van de genezing en heling,
het besef hiervan is soms zo moeilijk. Compromissen
zijn noodzakelijk. Soms zijn de vragen ons haast te
groot. Maar de verwachting maakt waakzaam en
bewogen met onze medemens. Wij weten dat de
goddeloosheid het niet haalt, en dat de gerechtig-
heid zal overwinnen. Dat is eeuwen geleden in
Christus’ kruis en opstanding al duidelijk geworden;
en dat zal - over hoe lange tijd nog maar? - straks
voorgoed duidelijk zijn. Een christen leeft toekomst-
georiënteerd, en daarom profetisch-priesterlijk in het
heden. Elke christen staat in dienst van de genezing.

Gespreksvragen:
1 Op welke wijze kunnen christenen in het publieke

debat aangeven dat rekening houden met evange-
lische maatstaven genezingskracht bezit? Neem
als voorbeeld de wet op de winkelsluitingstijden,
of de WAO-problematiek.

2 Wat betekent voor u de uitspraak dat een christen
toekomst-georiënteerd leeft en daarom niet alleen
profetisch maar ook priesterlijk in het heden
optreedt?

3 Lees in het verlengde van Maleachi’s profetie art.
37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wat bete-
kent voor ons het ‘zeer wenselijke en troostrijke’
uitzicht dat in dit radicale belijden onder woorden
wordt gebracht?

1/8 De Wilde metaal

meegestuurd op film

Onder redactie van drs. A.L.Th. de Bruijne, dr. J. Hoek en prof. dr. H.G.L. Peels

Hart en handen
Bijbelstudies rond politiek en samenleving

Camping ‘De Oldemeyer’
Fam. D.J. en G. Zomer
Grote Beltenweg 13a
Tel. 0523 - 26 28 05
www.oldemeyer.nl

Fiets
Zwemme
n

Fietsen

Zwemmen WandelWandelen

natuurNatuur

Spreekt u goed?
Leer vlot en overtuigend spreken overal waar u bent!
Spreek niet alleen succesvol in het gewone dagelijks
leven, maar óók - als het moet - zonder angst in een
grote zaal met publiek.

Overwin spreekangst, stotteren, blozen, verlegenheid
en versterk uw persoonlijkheid door onze reeds 55
jaren bestaande speciaalmethode!

Bon, voor gratis prospectus
Naam:

Adres:

INSTITUUT KONING Antw.nr. 1063, 6000 VB  Weert
(géén postzegel nodig!)

RS
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In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter E van…

Enschede

Van Aalst tot Zetten…

Waar zijn de raads- en
statenleden van de
ChristenUnie allemaal
actief? 
In deze rubriek wandelen
we door het gemeente-
en provincie ABC.

De volgende plaatsnaam in deze rubriek is enorm veel in het
nieuws geweest. Enschede. Ook daar is de ChristenUnie actief. Jan
van der Graaf, 64 jaar, is daar raadslid en fractievoorzitter van de
tweemansfractie sinds 1990. Hij is voorzitter van de raadscommissie
Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer en Infrastructuur. Lid van de
commissie Ruimtelijke ordening en Milieu, commissie Bestuurszaken
en de Gemeentelijk rekenkamer. Tevens sinds 1986 buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken.
Heeft samen met zijn echtgenote Greetje, 2 getrouwde zoons, een
getrouwde dochter en 7 kleinkinderen.

Wat vindt u leuk om te doen?
Als de mogelijkheden het toelaten met mijn vrouw in de
binnenstad van Enschede koffie te drinken na een gezellige
morgen winkelen en om gezelschapsspelletjes te spelen
met de kleinkinderen waarbij je het plezier beleeft dat zij
dat ook leuk vinden.

Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen?
Eerst goed luisteren alvorens iets te zeggen en bedacht-
zaam zijn voordat je antwoord geeft op niet eenvoudige
vragen. Open, eerlijk en behulpzaam zijn in moeilijke situ-
aties waar het gaat om mensen in nood in de samenleving.

Waar heeft u geen spijt van?
Van de keuze van mijn opleiding met de door God gegeven
gave en mogelijkheden. Omdat als bouwkundige de moge-
lijkheid bestaat om samen met anderen ten behoeve van je
medemensen nuttige plannen te creëren en duurzame pro-
jecten te realiseren.

Wat is uw stekkie in Enschede?
Mijn werkkamer waar we als fractie kunnen vergaderen en
waar tevens al 25 jaar de administratie van het zendings-
blad “Tot aan de einden der aarde” wordt gevoerd.

Heeft u bepaalde ambities?
Eén van mijn ambities is te trachten vanuit een gelovig per-
spectief en op de grond van de Bijbel de samenleving er van
te doordringen niet vanuit een puur individualistische
instelling te leven. De plaats en de taak door God gegeven
met gezamenlijke inzet moeten worden vervuld.

Wat zou u willen veranderen
in Nederland?
Op 13 mei 2000 heeft zich een
enorme ramp voltrokken in
Enschede. Bovenstaande vraag
strekt dus zeer ver en is niet in een
paar zinnen te beantwoorden. Er
zal een cultuur omslag moeten
plaatsvinden waarin zeer nauw-
keurig wordt gelet op ieders per-
soonlijke en gezamenlijke
opdracht.
Uit deze vuurwerkramp zijn en zullen nog vele lessen wor-
den getrokken. Op velerlei gebied wordt met de slachtoffers
en nabestaanden meegeleefd en is er hulp geboden. Het
onafhankelijke onderzoek is op het moment dat ik dit
schrijf 05-03-01 nog niet in de gemeenteraad van Enschede
besproken. Het vertrouwen in de overheid heeft zeer ernsti-
ge schade op gelopen. Heel belangrijk is dat alle overheden,
ook onze fractie, zich verantwoordelijk weten en daar in de
toekomst ook naar zullen handelen.

Wat betekent de ChristenUnie voor U?
Als “Lichtdragers” samen met alle bijbelgetrouwe christe-
nen een politieke eenheid te vormen met het doel daarmee
de samenleving in het algemeen in Nederland te wijzen op
de opdracht welke de mens heeft gekregen tot het bouwen
en bewaren van de schepping tot eer van God en om de
naaste lief te hebben als ons zelf.
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Tineke

A d r e s s e n

Met Sinterklaas krijgt
mijn man altijd een fles
aftershave. Om dit jaar-
lijks terugkerende
cadeau te kopen, gingen
mijn beide dochters en ik
afgelopen jaar naar een
parfumeriezaak. Na heel
wat reukproeven en
ampele overweging
besloten wij tot een fles
met de mooie naam
‘Goodlife’. Het rook goed
en met die naam is ook
nog wel een gedicht te
verzinnen. Een hele
opluchting na de vijf
jaren ‘Cool water’ -afters-
have, die mij tot op de
bodem van mijn creativi-
teit brachten.

In de kranten die ik lees zijn AZC’s,
asielzoekerscentra, een regelmatig
terugkerend onderwerp. Geen enkele stad of dorp zit op
zo’n centrum te wachten, lijkt het. Asielzoekers staan blijk-
baar in een kwade reuk.
Mijn eerste ervaring als vrijwilliger in een AZC staat in mijn
geheugen gegrift. Tegenover mij zat een pikzwarte
Afrikaan te huilen. Hij sprak slecht verstaanbaar Frans.
Zweet parelde op zijn voorhoofd en een sterke geur vulde
de kleine ruimte. De geur van angst, begreep ik later.
In de loop der tijd heb ik veel aangrijpende verhalen van
asielzoekers gehoord. Verhalen van ontwortelde en ont-
heemde mensen. Ik hoorde ook dingen waarvan ik me
afvroeg hoeveel er van waar zou zijn. Asielverzoeken waar
een luchtje aan zat. Oplichters en criminelen vind je nu
eenmaal overal, dus ook in een AZC.

Mijn man was blij met zijn ‘Goodlife’ aftershave. Van hem
kreeg ik dit jaar voor het eerst ook een geurtje: ’Dolce Vita’.
In iets uitbundiger Italiaans gaf hij aan mij hetzelfde als ik
aan hem: de geur van het goede, zoete leven. Voor zover je
die geur in een flesje vindt, natuurlijk.

Die lucht van het goede leven vind je doorgaans niet bij
asielzoekers. Bij hen overheersen andere geuren, de geur
van doorwaakte nachten en angst en onzekerheid. Gunnen
wij hun ook dat ‘goede leven’? Laten wij hen verrassen met
een welriekend, een aangenaam, een Gode welgevallig
offer: onze tijd, onze aandacht, ons geld. Zo geven wij ze
een beetje lucht.

Tineke Huizinga-Heringa 
is de eerste vrouw op de
kandidatenlijst van de
ChristenUnie.

Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. M. van de Groep (bestuurlijk secretaris)
tel. 033 - 461 35 46
email: mvandegroep@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Berkenweg 46, Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 461 35 46, fax 033 - 461 01 32
Per 1 juli tel. 033 - 422 69 69, fax 033 - 422 69 68
email: bureau@christenunie.nl
Voor adreswijzigingen:
ledenadministratie.gpv@christenunie.nl of 
ledenadministratie.rpf@christenunie.nl

Vorming en opbouw (implementatie)
Elspeterweg 12, Nunspeet
Postbus 302, 8070 AH  Nunspeet
tel. 0341 - 256 744, fax: 0341 - 260 348
email: bbrand@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 - 461 35 46, fax 033 - 461 01 32
per 1 juli tel. 033 - 422 69 60, fax 033 - 422 69 61
email: wi@christenunie.nl / 
denkwijzer@christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 318 29 30, fax 070 - 318 29 33
email: n.schipper@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20017, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie 
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres:
Postbus 23529, 3001 KM  Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34, fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres:
Postbus 302, 8070 AH Nunspeet
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 0341 - 256 744
email: info@perspectief.nu

Dolce Vita



het verschil
Overleven met niks. Overleven met de AEX. Nieuws confronteert je 

met contrasten. Tegenstellingen die vragen oproepen. Het Nederlands Dagblad 

gaat die niet uit de weg. Informeert elke dag actueel en compleet 

over de wereld van nu. Maar plaatst gebeurtenissen ook in een ruimer 

perspectief: het licht van Gods werkelijkheid. Dat maakt een wereld van verschil.

Ja, ik wil het verschil proberen. Stuur mij het Nederlands Dagblad vier weken op proef voor slechts

ƒ 19,-. 
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Plesmanstraat 68 - Postbus 900 - 3900 AX Veenendaal 
Telefoon (0318) 54 30 30 - Telefax (0318) 54 25 22 
e-mail info@rmu.org
website www.rmu.org

BEZINNING & BEWUSTMAKING:

SIGNALEREN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS

STANDPUNTEN UITDRAGEN

BEïNVLOEDING POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ

THEMA-AVONDEN EN CURSUSSEN

UITGAVE RMU CONTACT EN BROCHURES

NOTA ARBEIDSVOORWAARDENBELEID

De RMU bevordert, vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften, bezinning op ieders
maatschappelijke functie, goede samenwerking overeenkomstig Gods Woord en
behartigt de sociale en economische belangen van haar leden.

De RMU probeert de politieke besluitvorming te beïn-
vloeden. Om zodoende op te komen voor de belangen
van haar leden én de gehele gereformeerde gezindte.
Als u daar ook toe behoort, word dan nu lid. Dan laten
wij uw stem tot in Den Haag klinken.

INDIVIDUELE LEDENHULP      COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING      BEDRIJVEN & INSTELLINGEN

= onze stemUw stemUw stem = onze stem

BON
❑ Ik word lid en stem in met de grondslag.
❑ Stuur mij het RMU-informatiepakket.

Naam: m/v 

Adres:

Pc en plaats:

Telefoon:

Branche/beroep:
Opsturen naar: RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal

R
M

U
-A

6✃ De RMU. Dan staat ú niet alleen.

VEENENDAAL

0318 543030

bel

de Netelhorst 8a, 8051 KE Hattem
Postbus 89, 8090 AB Wezep
Telefoon +31 (0)38 444 90 09
Fax +31 (0)38 444 90 10
E-mail info@vandentempel.nl

W ij zijn gespecialiseerd in:

Deskundige en betrouwbare aankoopadviezen

Levering van meet- en beproevingsapparatuur

voor kwaliteitsbewaking, toestandsafhankelijk

onderhoud en lokalisatie van kabeldefecten

Professionele recycling afgeschreven apparatuur

Technische service; kalibratie, preventief 

onderhoud, storingsonderhoud en verhuur

Opleiding lokalisatie van kabeldefecten

Technisch Handels- en �

Adviesbureau Vandentempel B.V.�

levert ruim 25 jaar een bijdragage �

aan een optimaal veilige en�

betrouwbare elektriciteitsvoorzoorziening.

Technisch Handels- en �

Adviesbureau Vandentempel B.V.�

levert ruim 25 jaar een bijdrag

aan een optimaal veilige en�

betrouwbare elektriciteitsvoorz

��

Internet: www.vandentem-



Het totaal van indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en
gevoelens van mensen over een individu, merk, bedrijf, instelling,
politieke partij, enz. Oftewel het imago!  Daar waren we
benieuwd naar. Welk beeld hebben de leden van de ChristenUnie
over de lijsttrekker en over de partij zelf?  Door middel van een
enquête heeft stagiaire op het partijbureau Simone Gerritsen
antwoorden gegeven op deze vragen. Zij heeft hierbij ook de
invloed van de media bekeken. Een korte samenvatting van haar
onderzoek laat het volgende weten over ‘ons imago’: Een grote
meerderheid van de leden heeft een positief beeld van Kars

Veling. Hij komt vooral over als een
betrouwbaar persoon. Daarnaast vindt
een meerderheid hem rustig, deskundig,
intelligent en vriendelijk. Wat betreft de
beoordeling of Kars Veling bij de
ChristenUnie past, geeft een grote meer-
derheid aan dat hij bij de partij past. En
als cijfer krijgt Kars maar liefst gemiddeld
een 7.5! De ChristenUnie als politieke par-
tij komt ook goed over bij haar leden.

Het imago zoals de leden tegen de partij en Kars Veling (toch
letterlijk en figuurlijk het gezicht van de partij!) aankijken is
goed te noemen. Kortom, de campagne is nog maar net gestart
en de eerste goede resultaten zijn al binnen. Met dit in ons 
achterhoofd zijn we bezig de campagne vorm te geven. Waarbij
we ons concentreren op een grote christelijke doelgroep die ook
vinden dat de ChristenUnie betrouwbaarheid, getuigend,
christelijk-sociaal en eerlijkheid uit zou moeten stralen.

De ChristenUnie heeft ook het imago van de partij in beweging.
Vele ledenwervers zijn actief bezig in het land. Laatst mochten
we zelfs het 1000e nieuwe lid sinds 1 januari 2001 verwelkomen.
De ChristenUnie telt nu bijna 27.000 leden en is daarmee de
vierde partij van Nederland in ledenaantal geworden. We 
bewegen ons daarnaast ook naar een nieuw onderkomen van
de bureau-organisatie. Per 1 juli is de ChristenUnie gevestigd 
aan de Puntenburgerlaan 91 te Amersfoort.

Voeg tenslotte het kenmerk tolerant toe aan het ‘totaal van
indrukken, ervaringen en gevoelens van mensen over de
ChristenUnie’. Een kenmerk dat we al jaren uitstalen en 
graag willen blijven uitstralen. Of mogen we dat niet van 
onszelf zeggen? Het is maar net wat voor imago je van de
ChristenUnie hebt.

Prettige vakantie
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De liefelijkheid van de Here, onze God zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalm: 90:17 

Marco Boers,
Eindredacteur

Inhoud

InGesprek

InDebat

Spraakverwarring over
begrip tolerantie

Tussen tolerantie en
onverschilligheid

Politiek met overtuiging
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24

Tolerantie

Het imago
MijnHandschrift

Simone Gerritsen
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InGesprek

Frits Kamsteeg

Het advocatenbureau bevindt zich in een statig herenhuis
aan de Heemraadssingel in Rotterdam. Negen namen prijken
op een koperen bord naast de voordeur. Daarbij ook mr. drs.
S. O. Voogt, LL.M. In de hal ligt op de balie het handboek
‘Modellen voor de rechtspraktijk’. Geen misverstand dus waar
je op bezoek bent. Op een tafeltje liggen wat tijdschriften,
die qua titel duidelijk afwijken van hetgeen je bij de kapper
of tandarts aantreft. Het vertrek waar we praten heeft fraaie
houten panelen wanden. Het straalt uit dat hier geen flau-
wekul over tafel komt, maar dat de wetgeving bepalend is.

Advocaat en procureur Sietse Voogt:

‘Spraakverwarring
over het begrip tolerantie’

Vrijheid van meningsuiting is één van de pijlers van onze democratie. Alles kan en alles mag, zo lijkt
het. Maar de vrijheid van meningsuiting roept ook steeds meer weerstanden op. Verdraagzaamheid
en respect voor de mening van de ander heeft kennelijk grenzen. Steeds vaker wordt de rechter
ingeschakeld om niet welgevallige uitspraken te veroordelen. Er bestaat in de praktijk nog wel eens
een spanningsveld tussen bijvoorbeeld het discriminatieverbod en de vrijheid van godsdienst.
Nota bene in één Grondwet. Tolerantie. Maar dit begrip wordt verschillend ingevuld. Sietse Voogt
(39 jaar) is vanuit zijn praktijk als advocaat en procureur bij Moree Gelderblom zeer betrokken 
bij dit actuele onderwerp.

hij lacht als ik hem vraag of hij nu ook de juridische huisadvi-
seur van de ChristenUnie is. “Er zijn gelukkig geen andere
zaken aan de orde geweest en de CristenUnie heeft meer
adviseurs.”

Respect
Wat betekent respect voor de ander voor hem?: „Heel veel, je
moet altijd en voor ieder persoon respect hebben. De bijbel is
daarover duidelijk en moet altijd ons richtsnoer zijn. Nooit
mensen veroordelen. Wel waar nodig corrigeren of verma-
nen. Maar oordeel de mensen niet; schrijf ze niet af en zet ze
nooit buiten bij de vuilnis.”
En verdraagzaamheid? „Dat is voor mij synoniem aan toler-
antie. De klassieke betekenis van tolerantie is elkaar, binnen
grenzen, zoveel mogelijk ruimte laten. Dat is een groot goed.
Anderen met argumenten overtuigen. De nieuwe invulling
van tolerantie zou je kunnen vangen in het begrip ‘ruim-
denkendheid’. Geen ‘strenge’ ethische normen hanteren.
Geen exclusief waarheidsbegrip aanhangen. Je laat de ander
zo veel mogelijk de ruimte voor volstrekt afwijkende opvat-
tingen en slechts in uitzonderlijke gevallen wordt opgetre-
den. Maar je gaat wel de discussie aan. Dat is in de praktijk
overigens voor iedereen lastig, ook voor christenen.”

Voogt benadrukt dat er de laatste tijd een geweldige 
spraakverwarring is ontstaan rond het begrip tolerantie: de
intolerantie van de toleranten. „Iedereen roept van elkaar dat

De nieuwe invulling van tolerantie 
zou je kunnen vangen in het begrip

‘ruimdenkendheid’.

Sietse Voogt werkt inmiddels tien jaar bij Moree Gelderblom.
Hij is een ‘maat’ in de maatschap. Allerlei zaken komen
natuurlijk op zijn pad, zoals arbeidsrecht en huurwetzaken,
maar hij heeft een eigen specialisatie gevonden in rechten
rond vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid. Dat
vloeit voort uit zijn in de jaren tachtig geschreven eindscrip-
tie over de Wet Gelijke Behandeling en de zaak Goeree. Hij is
lid van de ChristenUnie en heeft recent Leen van Dijke bijge-
staan in de processen voor de Rechtbank, het Gerechtshof en
de Hoge Raad over diens uitspraken in de Nieuwe Revu. Maar
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Sietse Voogt

„Maar oordeel de mensen niet;
schrijf ze niet af en zet ze nooit buiten bij de vuilnis”.

foto: A. van de Vlerk
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is het lastig om die grens te bepalen. Het kan niet zo zijn dat
je iemand maar in de hoek schopt, beledigt en kwetst. Dat je
met je woorden dus maar je gang kan gaan. Uiteindelijk is,
zoals gezegd, de rechter de enige die de grens kan bepalen.
Hoe meer jurisprudentie op dit gebied, hoe duidelijker het
wordt. De zaak Van Dijke is daarvan een waardevol 
voorbeeld.”

De mens centraal
Voogt ziet een volstrekte verandering van opvattingen in de
samenleving. Hij verwijst naar een uitspraak van Schaeffer,
dat onze maatschappij - die grotendeels gebouwd was op
het fundament van bijbelse normen en waarden - is veran-
derd naar seculier humanisme, waarbij de mens zelf uit-
gangspunt van normen en waarden is geworden. „Dan is het
ook volstrekt logisch dat de huidige discussies ontstaan. Een
maatschappij die niet meer uitgaat van bijbelse normen en
waarden, begrijpt volstrekt niet meer waar we het over heb-
ben. Men begrijpt zelfs helemaal niet meer wat we bedoelen.
Er is geen enkel referentiekader en dan moet je niet verbaasd
zijn dat er conflicten ontstaan. Als christen moeten we ons
afvragen hoe we daarmee omgaan. De kerken hebben daar-
bij ook een rol. Via bijbelstudie, preken, op vele manieren. We
moeten erop bedacht zijn dat wat voor ons vanzelfsprekend
is en waar we mooie termen voor hebben, dat we dat ook
nog eens in eigentijds Nederlands moeten communiceren
naar mensen die daar niets van begrijpen. Het Lam Gods dat
de zonde van de wereld wegneemt, begrijpt de gemiddelde
Nederlander echt niet.”

Daar komt bij, aldus Sietse Voogt, dat de kerkelijke verdeeld-
heid en opinies de Nederlander ook niet echt verder helpt.
Vanuit de ene kerk wordt de bijbel anders geïnterpreteerd
dan vanuit een andere kerk. Vaak totaal tegenovergesteld.
Dat maakt het ook in rechtszaken extra lastig. „Je gaat uit-
leggen dat een bepaald opvatting gebaseerd is op een
bepaalde godsdienst en vervolgens worden daarbij van alle
kanten vraagtekens gezet, want een ander zegt… Dat krijg je
onmiddellijk om je oren. Maar de rechtsspraak zegt niet dat
bij een beroep op de godsdienstvrijheid het vereist is dat een
meerderheid van de gelovigen dat vindt. Aantallen spelen
niet mee.”

„In zijn algemeen geldt, maar overigens niet alleen voor poli-
tici, dat bij alles wat je zegt en schrijft je rekening houdt met
de vraag hoe je woorden bij anderen overkomen. Probeer dus
zorgvuldig te formuleren om te voorkomen dat je anderen
kwetst. Veroordeel nooit anderen als mens. Het is de kunst
om bij een afwijkende opvatting over bepaalde gedragingen
en zaken te communiceren dat je de ander als mens niet
minderwaardig acht of je je zelf beter vindt. Oordeel niet,
opdat je niet geoordeeld wordt. Dat betekent niet dat je dan
geen onderscheid meer maakt tussen goed en kwaad
natuurlijk. Dat is helder. Maar je zet iemand niet in de hoek.
Bedenk: heb uw naaste lief als je zelf.”

hij of zij niet tolerant is. Maar dan heeft men het toch echt
over een verschillende invulling van de klassieke begrippen,
zoals zo juist aangegeven. Die discussie tussen de twee
begrippen zie je ook in de juridische discussies terug.
Degenen die zich beroepen op de nieuwe invulling (‘ruim-
denkendheid’) voeren daarvoor in de praktijk vaak het discri-
minatieverbod op, artikel 1 van de Grondwet. Degene die zich
beroepen op de klassieke invulling van tolerantie (elkaar

zoveel mogelijk de ruimte laten) beroepen zich daartegen-
over weer op de klassieke grondrechten, zoals de vrijheid van
meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Die twee bena-
deringen botsen en het is dan aan de rechter om de grens te
bepalen. Dat speelde ook in de zaak van Leen van Dijke. De
vraag was of diens uitspraken over homosexualiteit in het
licht van de huidige ontwikkelingen en opvattingen wel kon-
den worden gedaan. De Rechtbank veroordeelde Van Dijke,
maar het Gerechtshof en de Hoge Raad kwamen tot vrij-
spraak van strafbare belediging, waarbij werd benadrukt dat
het een geloofsuiting betrof.”

Zorgvuldigheid
Moeten politici niet beter op hun woorden letten? Voogt:
„Voor ieder mens geldt dat je je woorden zorgvuldig moet
kiezen. Maar juist aan politici wordt, door uitspraken van het
Europese Hof, meer ruimte gegeven op basis van de vrijheid
van meningsuiting, in het belang van de democratie. In het
politiek debat kunnen uitlatingen worden gedaan en worden
beschermd, ook al zijn ze choquerend.”

Zou Sietse Voogt bij een aanklacht tegen de recente uitlatin-
gen van de imam (over homoseksualiteit), die ook verdedi-
gen? „Dan zou ik eerst eens ernstig met hem en mijn 
collega’s praten. Het betreft hier geen principiële afweging,
maar wel of er een vertrouwensrelatie met de cliënt is.
Het is geen vereiste of je het met een opvatting of daad van
betrokkene al of niet eens bent. Ieder mens heeft recht op
verdediging, dat is de essentie van het strafrecht.“

In de hele maatschappelijke discussie die nu op gang is geko-
men ziet Voogt de botsing om tolerantie in te vullen als
ruimdenkendheid en dat het daarbij niet uitmaakt wat je
opinie is. „Je kan best mensen de ruimte laten, maar je zult
altijd ergens de grens moeten bepalen waar het wel of niet
kan. Met name indien mensen gekwetst en beledigd worden

„In zijn algemeen geldt, maar overigens
niet alleen voor politici, dat bij alles wat
je zegt en schrijft je rekening houdt met

de vraag hoe je woorden bij anderen
overkomen”.



Werken op zondag
Werken op zondag is ook een actueel thema. Sommige cao’s
geven een verplichting aan. Voogt: „Ook hier speelt een
beroep op de godsdienstvrijheid. Het is een voorbeeld van
een norm die ook voor veel christenen afwijkt van wat
gebruikelijk is geworden in onze maatschappij. Je kunt
overigens in zijn algemeenheid niet met een beroep op de
godsdienstvrijheid het recht claimen om nooit op zondag te
hoeven werken. Het is afhankelijk van een belangenafwe-
ging tussen werkgever en werknemer. De godsdienstvrijheid
van de werknemer speelt wel een rol, maar is niet beslissend.
Die wordt afgewogen tegen het belang van de werkgever
om zijn bedrijf desondanks goed draaiende te houden.”

Niet klagerig doen
Zien we als christenen niet steeds meer openbaar worden
wat in de bijbel staat beschreven, dat we zonder het merkte-
ken van de wereld op ons voorhoofd, uitgestoten worden? 
„In elke maatschappij die niet meer uitgaat van bijbelse 
normen en waarden kom je als christelijke minderheid in het
gedrang. Dat is in de bijbel voorspeld en daarover hoef je niet
al te moeilijk te doen. De Here Jezus zegt ons (Joh 16:33) ‘In
de wereld leidt gij verdrukking, maar houdt goede moed, ik

heb de wereld overwonnen’. Het is helaas logisch dat de
mensen ons niet meer begrijpen en ons steeds minder
accepteren. Men vindt het gewoon onzin. Maar laten we
vooral niet al te klagerig doen. De vrijheid die we in
Nederland hadden en hebben is groot en dat is een reden
om dankbaar voor te zijn. We moeten blijven proberen om
die ruimte zo maximaal mogelijk te doen blijven. En als dat
op bepaalde terreinen niet lukt, moeten we ons afvragen hoe
daarop te reageren. Ons grootste goed is niet om na te 
streven een zo rustig mogelijk bestaan te hebben.”

„Men begrijpt zelfs helemaal niet meer
wat we bedoelen”.

Vul nu de bon in en ontvang een gratis
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Schuiteman
Accountants & Adviseurs

Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax: 0342 - 47 48 41

E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com

Thorbeckelaan 95, Postbus 480, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 12 00    Telefax: 0342 - 42 00 22

E-mail: Info@Schuiteman.com

Huizermaatweg 360, Postbus 391, 1270 AJ  Huizen
Telefoon: 035 - 647 34 71   Telefax: 035 - 647 34 72

E-mail: Huizen@Schuiteman.com

INTERNET: WWW.SCHUITEMAN.COM

De effectiviteit van uw 
medewerkers mag wel 
een onsje meer?

Of u wilt werken aan uw 
eigen professionalisering?

Trainen, coachen en adviseren
ligt dan voor de hand!

Dolf H.J. van Roode & Partners
training, coaching & consultancy

078 - 654 04 30
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AanTafel

Thijs van Daalen

Ledenwerving
Er passeert heel wat in de ChristenUnie. Laat ik proberen een aan-
tal hoofdlijnen daaruit voor het voetlicht te brengen. Gelukkig is
merkbaar dat het Uniebureau steeds meer op sterkte en stoom
komt. Ze werken enorm hard om achterstanden die er waren op te
lossen en ook om nieuwe hulpmiddelen voor de leden en lokale
verenigingen op te zetten. Een aantal medewerkers op het bureau
is enorm druk met het verwerken van alle nieuwe aanmeldingen.
We hebben laatst het duizendste nieuwe lid van dit jaar mogen
verwelkomen. Fantastisch! Dat is overigens ook een compliment
aan de ledenwervers die in het land daarmee bezig zijn. In dit
nummer treft u een aantal van hen aan. Goed voorbeeld doet
goed volgen…!

Verkiezingprogramma’s
Het campagneteam onder leiding van Joël Voordewind is volop
bezig om plannen uit te werken voor de gemeenteraad- en
Tweede Kamerverkiezingen die het doel hebben om goede
bekendheid aan de ChristenUnie en haar politieke idealen te
geven. Een onmisbaar hulpmiddel in de campagne is het
Verkiezingsprogramma. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is
een model gemeenteprogramma gemaakt en verstuurd naar de
kiesverenigingen. Dit model gemeenteprogramma kan de onder-
legger zijn voor een lokaal verkiezingsprogramma. Een prima 
hulpmiddel waarvoor ik de samenstellers hartelijk bedank!
Voor het landelijk verkiezingsprogramma geldt op dit moment
‘Werk in uitvoering’. Het zal uit drie delen bestaan. Een essayis-
tisch deel met feitelijk de samenvatting van het geheel. Daarna
volgt een deel met de speerpunten die zijn vastgelegd in het Wit
document dat voortgekomen is uit de discussies die u als leden
heeft gevoerd rond het Groen en Blauw document. Het derde deel
omvat de actiepunten die in de politieke praktijk zullen worden
nagestreefd. We hopen tot vaststelling te kunnen komen op het
Uniecongres van november aanstaande.

Samensprekingen met SGP
Het Dagelijks Bestuur heeft als u dit leest een ontmoeting gehad
met een afvaardiging van het hoofdbestuur van de SGP. Daarbij
zijn ook de beide politieke voormannen uit de Tweede Kamer aan-

De 
ChristenUnie 

bruist…

wezig. De bedoeling is om met elkaar te spreken over de mogelijk-
heden van samenwerking. Dergelijke gesprekken hebben hopelijk
ook een positieve invloed op de besprekingen op lokaal niveau.

Solide gebouw
De ChristenUnie is een bruisende beweging. Dat merk je niet
alleen in het politieke handelen in Den Haag of Brussel, je merkt
dat ook in de activiteiten op de bureaus in Amersfoort en
Nunspeet. Er wordt heel veel gebeld voor goede raad of advies
naar de medewerkers daar. Nu zitten ze nog gescheiden door ruim
40 kilometer Veluwezoom, maar begin juli hopen we een nieuw
gezamenlijk kantoorpand in Amersfoort te betrekken. Maar het
bruisende gaat verder. Overal in het land wordt hard getimmerd

aan het solide gebouw dat de ChristenUnie wil zijn. Er zijn veel 
bijeenkomsten waar inhoudelijke debatten met elkaar worden
gevoerd, waar wordt toegewerkt naar nieuwe kandidatenlijsten
voor de gemeenteraadsverkiezingen, naar lokale verkiezingspro-
gramma’s en naar lokale campagnes. Ik wens daarbij iedereen 
veel succes en goede resultaten.

Vakantieperiode
Het wordt nu even rustiger. De welverdiende vakantie breekt aan.
Een prachtige tijd ook omdat het een tijd van reflectie is, waarbij
los van de dagelijkse druk tot presteren, velen proberen de essen-
tie van het leven weer een beetje in het oog te krijgen. Daniël was
èlke dag bezig met het wezen van het leven. Hij sprak immers
dagelijks met God! Mijn wens is dat we daar allemaal tijd voor
nemen, elke dag weer. Ook om God te bidden over de activiteiten
die de ChristenUnie en haar leden ondernemen. Gods zegen is
onontbeerlijk. Dat beseffen we allemaal. Laten we daar dan ook
dagelijks om vragen. Ik wens u allen toe dat u in alle opzichten
een prachtige vakantie heeft, als opmaat tot een bruisend nieuw
(verkiezings) seizoen.

In ons bijbelstudieboek Hart en Handen wordt onder de titel ‘onaantastbaar door gebed’ ingegaan op de
levenshouding van Daniël. Daniël had als bestuurder heel wat aan het hoofd. Hij had genoeg argumenten 
kunnen bedenken om niet te bidden. Hij deed dat niet want hij wist dat het geheime wapen in de strijd het
gebed is. Bovendien had hij de moed om dat openlijk te doen. Dat heeft consequenties voor hem gehad, dat
wel. Maar God maakte hem onaantastbaar. Hij kon daardoor bruisen van activiteit tot zegen van alle die onder
hem gesteld waren. We leren hiervan dat gebed heel belangrijk is. En… God laat geen oprechte bidder staan.

Overal in het land wordt hard getimmerd
aan het solide gebouw dat de
ChristenUnie wil zijn.



Hand
Schrift

10

Tolerantie
Wat is dat eigenlijk, ‘tolerantie’? Laten we eens wat nader
kijken naar wat het centrale begrip in het politiek-correc-
te denken lijkt te zijn. Kenmerkend voor het huidige spre-
ken over tolerantie is het verdacht worden van het spre-
ken in termen van ‘de waarheid’: als de idee dat de waar-
heid gekend kan worden eenmaal is losgelaten, wordt
tolerantie de hoogste deugd. Tolerantie is echter niet een
ruimdenkendheid, laat staan onverschilligheid tegenover

Is onze samenleving tolerant of juist
intolerant? Een actuele vraag, nu de

afgelopen weken de verwijten van 
intolerantie over en weer vlogen. Imams
zeiden homoseksualiteit niet te kunnen

of willen tolereren; zichzelf liberaal
en/of democratisch noemende politici

reageerden geschokt op deze 
onverdraagzaamheid. Zij suggereerden

dat de imams via inburgeringscursussen
moeten worden heropgevoed tot

politiek-correct denkende lieden; daarbij
beschuldigden zij in één moeite door de

christelijke partijen van onverdraag-
zaamheid in het euthanasiedebat. Daar
reageerden de christelijke partijen weer
op dat een opvatting die afwijkt van die
van de paarse meerderheid kennelijk in

ons tolerante Nederland niet wordt
getolereerd.

Tolerantie

André Rouvoet

Tussentolerantie
onverschilligheiden

„Het laatste jaar zijn er nogal wat
thema’s aan de orde geweest die… 
beleefd werden aangehoord en 
vervolgens terzijde werden geschoven”.

de waarheidsvraag, maar juist dat men accepteert dat
anderen daarover een andere opvatting hebben dan men
zelf heeft en daarom ook anders handelen. Tolerantie is
dus niet onproblematisch; het is niet een afstandelijk
constateren dat er andersdenkenden zijn, waaraan je
schouderophalend voorbijgaat, omdat je er geen last van
hebt. Nee: ware tolerantie is niet passief, maar actief,
vraagt iets van ons en heeft altijd een element van ‘pijn
lijden’ in zich.

Ruimdenkendheid
Als confessioneel politicus, die zijn diepste overtuigingen
niet onder het Kamerbrede tapijt moffelt, maar in het
publieke debat inbrengt als belijdenis, als uitgangspunt
voor zijn politieke opereren, ondervind je tolerantie 



vandaag de dag voortdurend als onverschillige ruimden-
kendheid. Zeker het laatste jaar zijn er nogal wat thema’s
aan de orde geweest, waarbij onze bepaald tegendraadse
opvattingen niet of nauwelijks bestreden werden, maar
beleefd aangehoord en vervolgens terzijde geschoven. Zo
worden bepaalde uitgesproken morele opvattingen uit
het publieke domein weggerespecteerd en onschadelijk

Vrijheid
Normatief spreken over de inrichting van de publieke
samenleving ontmoet steeds minder begrip en herken-
ning. Toch is dit geen folkloristische curiositeit, geen
eigenaardigheid van christelijke partijen. Het is inherent
aan het bedrijven van politiek. Alle politici zijn moralis-
ten! Waar dit normatieve spreken achterwege wordt
gelaten, omdat het - ten onrechte - wordt geassocieerd
met moralisme, betutteling en intolerantie, verschraalt
de politiek tot het organiseren van meerderheden en het
tellen van de neuzen. Dan rest de wetgever weinig
anders dan te zwalken op de golven van wisselende
meerderheden, met het NIPO als navigator.
Tegen deze morele onverschilligheid, wrange vrucht van
‘de paarse geest der eeuw’, zal de
ChristenUnie zich moeten blijven verzet-
ten. Het is zaak dat de politiek wordt
bevrijd van de politieke correctheid van
relativisme en doorgeschoten tolerantie
en dat politici onbeschroomd hun diepste
overtuigingen over mens, wereld en
samenleving expliciteren als uitgangs-
punt in het politieke debat. Binnen het
kader van geestelijke vrijheid, vrijheid van
godsdienst en overtuiging, vrijheid van

„gij zult niet moraliseren”?

gemaakt. Tegelijkertijd wordt het degenen die dergelijke
meningen huldigen toch eigenlijk wel kwalijk genomen
dat ze zich niet in het lauwe bad van het moreel relativis-
me voegen.

Verwijt
Dit was ook de teneur van de opmerkingen van de heren
Dijkstal en De Graaf: „De christelijke partijen zijn veel te
absoluut en uitgesproken in hun verzet tegen het eutha-
nasievoorstel. Bovendien zijn ze onverdraagzaam, omdat
ze niet hebben gezegd andere standpunten als net zo
legitiem, ja gelijkwaardig te respecteren.”
Dit is een onbegrijpelijk verwijt. Natuurlijk is het aan-
vaarden en het respecteren dat anderen andere opvattin-
gen hebben een basisvoorwaarde voor het debat. Maar
wanneer alle opvattingen gelijkwaardig zijn en de waar-
heidsvraag politiek irrelevant wordt verklaard, ontvalt de
zin aan het politieke debat en verschraalt de democratie
tot een procedure om tot besluitvorming te komen.
Trouwens: zou de heer Dijkstal werkelijk aan het eind van
een debat over kinderporno of racisme willen zeggen dat
hij de opvatting van diegenen die vinden dat daar niets
mis mee is voluit respecteert? Ik mag hopen van niet,
maar het zou wel consequent zijn…

Morele opvattingen
Voor we het weten is een basisregel van de democratie
dat je best bepaalde morele opvattingen na hebben,
maar dat je daar de rest van de samenleving niet mee
lastig moet vallen: ‘gij zult niet moraliseren’. Bezorgdheid
over de publieke moraal, over de verdwijning van een
publiek ethos, wordt zo weggewuifd en teruggebracht
tot bewaking van een groepsmoraal.
Maar zo gemakkelijk laten overtuigingen die ook het
publieke domein betreffen zich niet achter de afrastering
van een moreel reservaat dringen! De samenleving krijgt
z’n profiel door wetgeving en beleid, door wat we toe-
staan en wat niet. Het gaat om de publieke zaak!
Kwesties als het homohuwelijk, de legalisering van
euthanasie of van bordelen zijn geen privé-aangelegen-
heden van burgers. Met de redenering waarmee de
moreel relativisten bij de genoemde onderwerpen de 
critici buiten de lijnen van het speelveld der democratie
probeerden te werken, kunnen ook het verbod op slaver-
nij, de veroordeling van racisme, en de strafbaarstelling
van bijv. kinderporno en polygamie geen stand houden. Hand
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„Het is zaak dat de poli-
tiek wordt bevrijd van

de politieke correctheid
van relativisme en door-

geschoten tolerantie”.

meningsuiting voor iedereen - waarvan de grenzen wor-
den bewaakt door de rechter - zijn opvattingen en over-
tuigingen per definitie legitiem, wat dus iets anders is
dan gelijkwaardig. Voor wie de democratie aanvaardt, als
ideaal of ‘slechts’ als werkruimte, is er voor deze benade-
ring geen alternatief.

Uit het hart
Juíst een tolerante samenleving is erbij gebaat als politici
van hun hart geen moordkuil maken, maar zich in het
hart laten kijken. Wie daar niets te verbergen heeft, kan
hier geen moeite mee hebben…
Christelijke politiek staat voor de opgave om de op de
Bijbel gefundeerde overtuiging over het voetlicht te
brengen. Zorgvuldig, natuurlijk. Maar ook vrijmoedig en
duidelijk. Het zoeken naar de juiste toonhoogte en naar
de balans tussen getuigen en argumenteren maakt chris-
telijke politiek tot een moeilijk, maar ongelooflijk mooi
ambacht. We mogen dankbaar zijn dat voor de uitoefe-
ning van dit ambacht in Nederland ruimte is. Op ons rust
de verantwoordelijkheid daarvan een optimaal, maar
tegelijk verantwoord en gepast gebruik te maken.
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Internetters opgelet!! Uw stem is waardevol!!
Van september 2001 tot en met februari 2002 zamelt
Stichting Coins for Care al het ‘overgebleven’ buitenlands
en Nederlands geld in voor goede doelen.
Ook Christenen voor Israël doet mee aan dit grootste 
samenwerkingsverband uit de Nederlandse geschiedenis!

Hoe kunt u Christenen voor Israël helpen op internet???
Help de Joodse weeskinderen die in erbarmelijke omstandig-
heden verkeren in Oekraïnse weeshuizen, naar Israël te
gaan, waar zij 
worden begeleid en een nieuw leven op kunnen bouwen!
Stem op Christenen voor Israël en u helpt ons dit doel wer-
kelijkheid te maken!

Hoe kunt u stemmen?
Bezoek op internet de site: www.coinsforcare.nl en ga naar
‘goede doelen’; ga dan naar ‘zelf stemmen’ en kies
Christenen voor Israël en nog 2 andere goede doelen uit;
vul tenslotte uw naam en e-mail adres in en u bent klaar!
Het doel met de meeste stemmen krijgt ook het grootste
aandeel in geld voor het doel wat aangegeven staat op 
de website.

Per computer kan er maar 1 keer worden gestemd!
Wilt U helpen on Zijn kinderen naar Huis te brengen?? 
STEM dan NU!!

VAN DORP installaties bv

•  verwarming •  zonneboilers

•  ventilatie •  elektrotechniek

•  airconditioning •  technisch beheer

Met kennis en respect

met vestigingen in Zoetermeer - Deventer - Amersfoort

Koraalrood 161   2718 SB Zoetermeer

Telefoon (079)  368 76 87
Fax (079)  362 07 08

E-mail: info@zoetermeer.vdi.nl

Website www.vdi.nl

ISO-9001 gecertificeerd VCA** gecertificeerd



Hand
Schrift

13

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
wat is het een wonder dat ik samen met al m’n broeders en
zusters in Christus de Almachtige Schepper die ver boven de
aarde troont, mag aanspreken als Vader,

uw naam worden geheiligd;
geef dat door mijn doen en laten, door mijn spreken en
zwijgen, uw heilige naam geen oneer wordt aangedaan,
maar dat ik daarentegen iets van uw liefde mag 
weerspiegelen in het publieke leven;

uw koninkrijk kome;
laat uw macht, die gerechtigheid brengt, blijken; help mij de
komst van uw rijk niet tegen te staan en leer mij dienstbaar
te zijn aan uw Zoon die komt;

uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde;
doorbreek de onwil van mensen en van instituties om
gehoor te geven aan U en geef mij het inzicht en de kracht
om u te volgen en ook anderen aan te sporen dat te doen.

Geef ons heden ons dagelijks brood,
leer mij en alle mensen ons levensonderhoud te verwach-
ten van u en help mij alles te doen wat in mijn vermogen is
om te strijden tegen armoede en gebrek onder de mensen,

en vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren;
leer mij leven in ootmoed, in het besef dat mijn leven 
genade is, en geef dat deze houding me ook open doet
staan naar m’n medemensen;

en leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze,
geef me kracht om staande te blijven tegen de verleiding
van ijdelheid en misbruik van macht, leer mij door uw Geest
een nieuw leven leiden waar de boze geen greep op heeft,

want van U is het koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid,
ik vraag dit alles in geloof en vertrouwen, want voor U is
niets onmogelijk, U zij geloofd door al uw schepselen, ook
door mij.

Amen

Een volgeling van Christus die actief is in de politiek zal
- net als destijds Daniël - bidden. Voor hem of haar kan
het gebed dat Jezus ons leerde als volgt, klinken:
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Kunt u kort iets over uzelf vertellen?
Ik ‘lijd’ aan een grote leeshonger. Wat dat betreft, had ik het niet
beter kunnen treffen: het Europees Parlement is één grote papier-
winkel. Met plezier neem ik ook de nationale en internationale
pers door. Een dag zonder de Frankfurter Allgemeine of de Neue

Zürcher kan eigenlijk niet. Geen wonder dat mijn vrouw er van tijd
tot tijd de rem opgooit. Assistentie krijgt ze van mijn medewerkers
die subtiel suggereren dat je niet alles kunt lezen. En welke man
kan tegen drie dames opboksen? Zelfs geen SGP-er. Voeg daar rus-
tig onze beide kleinzoons Bas (3) en Matthijs (bijna 1) aan toe. Voor
hen wijkt elk Europees rapport of krant.

Wat vindt u het leukst aan uw baan in het
Europees Parlement, wat minder leuk?
Samen met medewerkers de commissievergaderingen buitenland-
se zaken, industrie en constitutionele zaken voorbereiden, idem de
maandelijkse speeches voor de plenaire zittingen in Straatsburg
en Brussel. Die constante uitwisseling van gedachten, ideeën
houdt je politiek scherp. Minder leuk vind ik het handjeklap van de
grote fracties bij de verdeling van interessante rapporten, ook al
komen ze daarvoor blijkens een ingewikkeld puntensysteem even
niet in aanmerking. Toch bederft dat de pret niet. Per slot van
rekening kun je via de gedachtewisselingen in commissie en plein-
aire plus het indienen van amendementen altijd een eigen bijdra-
ge leveren. Stimulerend genoeg!

U draait nu twee jaar mee in het Europees
Parlement. Als u terugkijkt, vindt u dan dat uw hou-
ding ten aanzien van de uitbreiding is veranderd?
Als journalist en historicus was ik er altijd al van overtuigd dat de
oostelijke uitbreiding van de EU een ware krachttoer betekende.
Zie het kostbare, moeizame proces van de Duitse hereniging.
Desalniettemin pleitte ik voor een snelle toetreding. Als politicus
opereer ik duidelijk behoedzamer. Uitbreiding van de EU prima,
maar dan wel met inachtneming van de toetredingscriteria van
Kopenhagen. Grosso modo komen die neer op een functionerende
democratische rechtsstaat met een functionerende marktecono-
mie, inclusief de juridische overname en implementatie van rond
85.000 pagina’s Europese regelgeving (het acquis communautaire).

Om even bij de tijd zijn: wat is de actuele stand
van zaken?
Het uitbreidingsproces zorgt dezer dagen voor pakkende kranten-
koppen. Begrijpelijk, want de zwaarste dossiers liggen nu op tafel:
het vrije verkeer van personen (arbeidskrachten!), het regionale

steunbeleid en het gezamenlijke Europese landbouwbeleid en niet
te vergeten milieu. De huidige uitbreidingsdiscussie is een weinig
verheffend schouwspel. Bij alle betrokken partijen prevaleert het
naakte eigenbelang. Of dat nu gaat om de tijdelijke afscherming
van de eigen arbeidsmarkt (Duitsland en Oostenrijk) voor de

Bas Belder is één van de drie Europarlementariërs van de ChristenUnie-SGP fractie in het Europees
Parlement. Na de Europese Verkiezingen in 1999 werd hij verrasend toegevoegd aan de Eurofractie én
verwelkomt door Hans Blokland en Rijk van Dam, de zittende Europarlementariërs van deze fractie.
Als voormalig redacteur van het Reformatorische Dagblad en expert op het gebied van (de geschiede-
nis van) Oost-Europa werkt hij met veel enthousiasme in Europa. Bas Belder over uitbreiding van de
EU, het handjeklap van de grote fracties en nummer 511 van de 626 europarlementariers.

Eurofractie

„Dat zwaar geladen woord ‘invloed’
achtervolgt mij niet”.

De standaardgrap in Oost-Europa:
Wanneer treden wij toe tot de EU?
Altijd over vijf jaar! 

mededeelzaamheid,
daar komt het op aan”

„Christelijke



Hoe vertaalt u concreet uw christelijke uitgangs-
punten in een stellingname over de uitbreiding?
Door politiek eerlijk, ik zou nog liever zeggen billijk, én bovenal
hulpvaardig stelling te nemen. Christelijke mededeelzaamheid,
daar komt het op aan. Tot die navolging van Christus hoort even-
zeer het vasthouden aan Gods geboden. Juist nu oorsprong en
waarde van het menselijk leven zo in het geding zijn, mag de
christelijke ethiek in het uitbreidingsdebat geenszins ontbreken.
Dé inhoud van de tegenwoordig zo vaak bezworen ‘Europese
waarden’. Trouwe bondgenoten in deze stellingname –en dat
mogen wij beslist niet vergeten, noch veronachtzamen– zijn die
christenen in ons land met harten en handen voor burgers in
Europese landen die pas decennia na onze bevrijding in 1945 hun
vrijheid herkregen, die onder nazisme én communisme zuchtten.

Welke invloed kan een kleine christelijke groepe-
ring in een 626 leden tellend parlement uitoefenen
op het uitbreidingsproces?
Dat zwaar geladen woord ‘invloed’ achtervolgt mij niet. Voor mij
telt dat ik mijn werk gewetensvol verricht met de gaven die God
mij geschonken heeft. Als europarlementariër dien ik dus de voort-
gangsverslagen van de Europese Commissie over de kandidaat-lid-
staten en de rapportages van het Europees Parlement daarover
nauwkeurig te bestuderen en waar mogelijk zinnige amendemen-
ten in te dienen. Over die laatste optie mogen we niet klagen. Zo
werden vorig jaar ruim de helft van de door beleidsmedewerkster
Gerdine Visser en mij ingediende amendementen overgenomen.
Als we binnenkort hetzelfde resultaat boeken, zijn wij dik tevre-
den. Via zulke amendementen kunnen wij bijvoorbeeld aandacht
vragen voor de maatschappelijke positie van de Hongaarse min-
derheden in Centraal- en Oost-Europa. Een belangrijk toetredings-
criterium van Kopenhagen vergt immers respect voor en bescher-
ming van minderheden. Onder deze Hongaarse minderheden in
het hart van Europa bevinden zich tal van christenen waarmee ons
politieke en kerkelijke thuisfront nauwe banden onderhoudt.

De drie Europarlementariërs in
Straatsburg: (v.l.n.r.) Bas Berlder,
Hans Blokland en Rijk van Dam
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„Ik was er altijd al van overtuigd dat
de oostelijke uitbreiding van de EU 
een ware krachttoer betekende”.

Europa van Democratiëen in Diversiteit

Europese nieuwkomers, of om het veiligstellen van Europese sub-
sidiestromen (Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië en Griekenland)
voor armere EU-aspiranten. De kandidaat-lidstaten eisen op hun
beurt forse overgangstermijnen voor de aankoop van huizen en
land door burgers van de EU-lidstaten. Kortom, echt spannend, zij

het niet bepaald sfeerverhogend. Daarop duidt onder
andere de niet malse kritiek van de delegaties van

de toetredingslanden op hun EU-gespreks-
partners: „Over de tafel reiken zij ons welis-

waar de hand, maar daaronder schoppen
ze ons steeds vaker tegen het scheen-
been.”

Wat vindt u van de recente
uitlatingen van de VVD dat de

uitbreiding niet te veel moet
gaan kosten?

Zij staan in elk geval haaks op de houding van
de voorzitter van de liberale fractie in het Europees

Parlement, Patrick Cox. Toen ik herfst vorig jaar tijdens het plenaire
debat over de uitbreiding voor christelijke barmhartigheid en soli-
dariteit pleitte met de toetredingslanden, viel Cox mij luid hoor-
baar bij. Voorts acht ik die zorg over de kosten van de uitbreiding
nogal prematuur. Ik zou eerst wel eens een degelijke kostenraming
willen zien. Die vraag heb ik recent opgeworpen bij een gerenom-
meerd Duits onderzoeksinstituut. Eens kijken wat daaruit komt.
Zeker, de kosten dienen beheersbaar te blijven. Anderzijds: wat is
een gespreide welvaart en politieke stabiliteit in Europa ons pre-
cies waard? Een afweging voor allen, niet louter voor de VVD.

Hoe beoordeelt u de vooruitgang in het
uitbreidingsproces, durft u een datum te noemen?
Door het touwtrekken over overgangstermijnen dreigt het
uitbreidingsproces in elk geval te stagneren. En passant blijven de
kandidaat-lidstaten aandringen op een spoedige toelating in de
EU. Zo hebben zij de komende Europese Raad van Göteborg
(medio juni) om een helder tijdpad verzocht. Wellicht rolt het
eerste ‘golfje’ toetreders in 2004 aan, het eerstkomende verkie-
zingsjaar voor het EP. En dan waarschijnlijk vooral omwille van de
politieke opportuniteit. Niet voor niets circuleert al geruime tijd in
het Oosten de standaardgrap: „Wanneer treden wij toe tot de EU?
Altijd over vijf jaar!”
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Ledenwerfactie

Marco Boers

Wat is de huidige stand van nieuwe leden?
Tadema: We mogen dankbaar terugzien op een geslaagde start; hadden we in
september slechts 44 leden, inmiddels is dit aantal gestegen naar 113
ChristenUnieleden.
Van Diermen: Begin van dit jaar zijn er in totaal 90 informatiepakketten ver-
spreidt. We konden op de jaarvergadering in maart 46 namen oplezen van
nieuwe leden. Vervolgens heb ik nog eens 25 pakketten samengesteld en ver-
spreidt en is het aantal nieuwe leden in totaal uitgekomen op 56, tot nu toe.
Echt overweldigend.

Hoe maakt u duidelijk dat het lidmaatschap van de
ChristenUnie noodzakelijk is?
Van Diermen: In Bunschoten (ook in Almere, red.) vraagt een grote groep zich
af waarom zij lid moet worden? Als antwoord verwijs ik naar de aantasting
van de waarden en normen door het Paarse kabinet, zoals euthanasie en de

discussie over de komst van de pil van Drion. De strijd hiertegen moet door
een sterke politieke organisatie gebeuren. Daarnaast zorgt de steun voor

medeverantwoordelijkheid. Het werk vraagt gesteund 
te worden door gebed. Daarnaast heeft de partij een tastbare 
achterban nodig waarmee gecommuniceerd kan worden. Oorlog voe-
ren kost geld daarom is de te betalen contributie van belang. Met het

geld kan de partij aan het werk; landelijk, provinciaal en gemeentelijk.
Tadema: Een van de veel gehoorde argumenten om geen lid te worden is

dat hij/zij het druk heeft met kerkelijk werk. Dan leg ik uit dat je op twee
manieren lid kunt zijn, namelijk actief of passief. Het zou toch te zot voor
woorden zijn dat je geen lid wordt van de ChristenUnie omdat je in de kerken-
raad zit. Passieve leden zijn ook van harte welkom.

Steun dit werk
vanuit je hart

Kees Tadema, 39 jaar, woon-
achtig in Almere, getrouwd
met Corrie en vader van zes

kinderen en de 31-jarige Steven van
Diermen, getrouwd met Emmy, samen twee

kinderen en uit Bunschoten hebben iets
gemeen. Zij zijn niet alleen actief bestuurslid

van hun kiesvereniging op het gebied van
financiën, maar ook twee (van de vele) erg

enthousiaste ledenwervers voor de
ChristenUnie. Ze zijn dankbaar met het

christelijke geluid wat door de ChristenUnie
wordt uitgedragen en voor de mogelijkheid

om in de politiek een christelijk geluid te
laten horen. Daarnaast zien ze de plicht om
dat christelijke geluid te versterken door de

gaven die we van onze Vader hebben 
ontvangen. En dat doen ze met veel 

overgave. Een vraaggesprek met beide
heren.

er moet gewe

Handen uit d

Kees Tadema

Steven van Diermen
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Wat drijft u om deze nieuwe leden voor de
ChristenUnie te werven?
Tadema en Van Diermen (bijna identiek): Wat ons drijft om nieuwe
leden te werven is de warme belangstelling voor de christelijke
politiek en het besef dat hiervoor leden nodig zijn. Wij kunnen er
op wijzen dat alle bekwame en gemotiveerde bestuurders in
gemeente-, provinciaal-, landelijk of europees verband hun 

moeilijke werk niet kunnen doen zonder de steun van een grote
achterban. Steun in de eerste plaats met gebed en stem, maar
zeker ook met het lidmaatschap.

Heeft u nog tips voor andere ledenwervers?
Beide heren noemen een reeks van tips op:
- Ledenwerven is gewoon een kwestie van doen. Vergeet daarbij

niet eerst de zegen over je werk te vragen, zonder de zegen van
God lukt het niet.

- Maak het tot een verantwoordelijkheid van een aantal mensen,
die elkaar stimuleren en zorg ervoor dat de medewerkers niet
teveel hooi op hun vork nemen. Bijvoorbeeld kom elke 14 dagen
even bij elkaar en zorg dat men steeds bijvoorbeeld 5 adressen
moet bellen.

- Een argument om geen lid te worden is dat men niet volledig

achter het beleid van de ChristenUnie staat. Het antwoord daar-
op is dat als je een partij zoekt die aan al je wensen moet vol-
doen je beter een nieuwe partij kunt oprichten met jezelf als
politiek leider. Maar als je vindt dat de ChristenUnie op een cor-
recte wijze Gods Woord in de politiek weet neer te zetten, dat
dan bepaalde vraagstukken van ondergeschikt belang kunnen
zijn. Wijs de leden op de mogelijkheid om te communiceren met
de volksvertegenwoordigers.

- Richt je voornamelijk op de actie MOM. Dit wil zeggen: Mond op
Mond. Alle fractie- en bestuursleden hebben tien gezinnen en/of
personen persoonlijk benaderd.

- Stel kennismakingpakketten samen (HandSchrift, pen, info folder
e.d.) en bezorg die pakketten bij kennissen, familie, buren etc. We
hebben vervolgens persoonlijk die mensen benaderd, gevraagd
naar hun gevoel bij christelijke politiek en doorgesproken over
het lidmaatschap van de ChristenUnie.

Wat spreekt u zo aan in het Hart en Handen (thema
van de ledenwervingscampagne) geven aan de
ChristenUnie?
Tadema: Handen uit de mouwen, er moet gewerkt worden.
Steun dit werk vanuit je hart.
Van Diermen: Geef je hart, overdenk datgene wat je gaat doen en
geef er handen aan, dat heeft iets van: steek je handen uit de
mouwen.

Hoe komt het denkt u dat er de laatste maanden zo
veel nieuwe leden ingeschreven kunnen worden?
Tadema: D66 en de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie hebben
velen bewust gemaakt dat de christenen een minderheid zijn
waar geen rekening meer mee wordt gehouden. Zelfs zo, dat je
intolerant bent als je niet liberaal denkt. Dit is voor velen even
schrikken, velen slapen daarna rustig verder maar gelukkig zijn er
ook veel die actief beginnen te worden en zich niet in de rol van
martelaar laten duwen. In de brief voor de nieuw ingekomenen
wordt het als volgt verwoord: De ChristenUnie wil en kan door
haar vertegenwoordiging in de gemeenteraad laten horen dat de
vrijheid een gekregen goed is, en dat normen en waarden niet
ieders eigen afweging zijn, maar door God aan ons geboden.’
Van Diermen: Door te wijzen op zaken als abortus, euthanasie,
24-uurs economie. Juist in een persoonlijk gesprek binnen de 
kennissenkring kun je daar open over spreken. Het helpt.
De mensen gaan over deze zaken nadenken en hun steun 
betuigen door lid te worden.

Wat ga je met al die nieuwe leden doen?
Tadema: Het is van belang dat je iets met de nieuwe leden gaat
doen. Zelf ben ik een groot voorstander van het gebruik van email.
We zijn bezig een talentenbank te ontwikkelen. De leden kunnen
op deze wijze kenbaar maken in welke politieke items hun interes-
se ligt en waar zij kennis van hebben. Het streven is dat de bestu-
ren, gemeenteraadsleden, leden PS, Eerste en Tweede Kamerleden
en het Partijbureau op deze manier kunnen communiceren met
hun achterban en daar kennis en ervaring vandaan halen. Tevens
kan het plaatselijk politieke krantje per email worden verstuurd.
Slechts een klein gedeelte hoeft dan nog maar te worden geko-

„Steun in de eerste plaats met
gebed en stem, maar zeker ook

met het lidmaatschap.”

erkt worden

de mouwen,
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Ethisch en maatschappelijk 
verantwoord beleggen, 

sparen en lenen?

Bezoek www.duurzaam-beleggen.nl op Internet

pieerd. Lokaal is het moment om nieuwe leden te werven gunstig:
met minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 
kunnen de leden hun inbreng hebben in de totstandkoming van
het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst. Dit brengt politiek
direct dichtbij de leden.

Van Diermen tenslotte: Met de ChristenUnie wordt er als het ware
een doorstart gemaakt, het degelijke van het GPV en het bevloge-
ne van de RPF samengevoegd. Dit geeft een stuk nieuw elan wat
mensen aanspreekt. Zowel het aspect van oudere, traditionele als
het aspect van nieuwe bevlogenheid. Dat is iets wat mensen aan-
spreekt. Dat komt ook terug in het thema van de wervingsactie
(Hart en Handen) die de ChristenUnie landelijk heeft opgezet. We
zijn dankbaar dat er in Almere en Bunschoten-Spakenburg, maar
ook in bijvoorbeeld Veldhoven, Ermelo en Winschoten zo veel men-
sen positief gereageerd hebben. Nogmaals bedankt voor het ver-
trouwen in de ChristenUnie.

zie ook: www.christenunie-bunschoten.nl

„De ChristenUnie heeft een tastbare
achterban nodig waarmee 

gecommuniceerd kan worden.”

Eindelijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorstel
tot wijziging van de Gemeentewet, de zogenaamde Wet dualise-
ring gemeentebestuur, bij de Kamer ingediend. De minister wil
deze wetswijziging na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002
laten ingaan. Op het bestuurderscongres van de ChristenUnie in
maart 2001 is er al over dit onderwerp nagedacht. Graag bieden
we raadsleden en wethouders en belangstellenden nu nog de
gelegenheid om reacties te geven op het wetsvoorstel. De volledi-
ge tekst daarvan kunt u vinden op www.vernieuwingsimpuls.nl.
Kamerlid Arie Slob zal de ontvangen reacties meenemen bij het
bepalen van het uiteindelijke standpunt van de ChristenUnie. U
kunt u opmerkingen vóór maandag 25 juni sturen aan: Heleen van
den Berg, beleidsmedewerker Binnenlandse Zaken, Postbus 20018,
2500 EA Den Haag (h.vdberg@tk.parlement.nl).

ChristenUnie verwelkomt
1000e nieuwe lid !
8 Juni jl.heeft de ChristenUnie haar 1000e nieuwe lid sinds
1 januari 2001 verwelkomd. In Voorthuizen werd Mariëtte
Oosterhoff-de Wit (32 jaar) door lijsttrekker Kars Veling in de
bloemen gezet.
De ledenwerfactie ‘Hart en Handen’ heeft de laatste maanden
veel nieuwe leden voor de ChristenUnie opgebracht. Dit is
mede te danken aan enkele enthousiaste ledenwervers in het
land. De ChristenUnie telt nu bijna 27.000 leden en is daarmee
de vierde partij van Nederland in ledenaantal geworden.
Mariëtte Oosterhoff-de Wit heeft een bewuste keus gemaakt
om lid te worden van de ChristenUnie. “Hoe meer mensen er lid
zijn van de ChristenUnie, hoe duidelijker we een christelijk en
helder geluid kunnen laten horen. Een ander geluid wat zo
enorm belangrijk is in deze Paarse tijd”.
Onder het genot van echt ChristenUnie-gebak hebben Mariëtte
Oosterhoff-de Wit en Kars Veling van gedachten gewisseld over
de rol van de ChristenUnie op landelijk en lokaal niveau. Zij
wenste Kars Veling veel succes tijdens de komende verkiezings-
campagne.

Rienk Janssens adjunct-directeur van de Mr. G. Groen van
Prinsterer stichting, heeft een nieuwe baan gevonden. Hij is sinds 
1 juni in dienst getreden van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling in Den Haag. In 1997 is Rienk begonnen bij het
wetenschappelijk insituut van het GPV. Hij heeft naast het
schrijven van diverse brochures (o.a. De burger in beeld) en 
diverse wetenschappelijke artikelen, eigenlijk het onmogelijke
gepresteerd door tegelijkertijd met zijn werk te promoveren.
De promotiestudie naar de Opbouw van de Antirevolutionaire
Partij is tot nu toe de kroon op zijn werk! De ChristenUnie wil
Rienk Janssens hartelijk danken voor zijn verdiensten voor de
christelijke politiek. Rienk, het ga je Goed! 

Op maandag 11 juni zijn - vers van de pers! - het Model 
gemeenteprogramma 2002-2006 en het Draaiboek voor de
gemeenteraadsverkiezingen (6 maart 2002) verzonden naar de
plaatselijke verenigingen en bestuurders (gemeenteraadsleden,
wethouders en burgemeesters).
Het model gemeenteprogramma is hét basisdocument voor het
schrijven van het plaatselijke verkiezingsprogramma. Ga ermee
aan de slag. Bouw het om tot een uitdagend, lokaal gekleurd 
programma. Haal - indien gewenst - een digitale versie op van
onze internet-site www.christenunie.nl. Ook het draaiboek is daar
te vinden. Laat de hersens kraken, steek de handen uit de mouwen
en stook het verkiezingskoortsvuurtje maar goed op!

www.vernieuwingsimpuls.nl

Gemeenteraadsverkiezingskoorts

Alle Mensen



Oproepen tot agressie en discriminatie kunnen we vanzelfspre-
kend niet tolereren. Minderheden verdienen respect. Daarom had
de imam er goed aan gedaan afstand te nemen van de agressie
tegen homoseksuelen. Maar het is toch te gek voor woorden dat
medeburgers die zijn beginselen niet delen hem willen verbieden
om te spreken vanuit zijn overtuiging. Boris Dittrich (D66) wil voor
imams die tijdelijk in Nederland verblijven een inburgeringscursus
verplicht stellen. Verwacht hij dat zo’n inburgeringscursus afrekent
met de beginselen van de imam en met zijn opvattingen over
homoseksualiteit?

Onaanvaardbare onverdraagzaamheid
Op het debat over de uitspraken van de imam volgde een aanval
van Hans Dijkstal (VVD) en Thom de Graaf (D66) op de christelijke
fracties in de Tweede Kamer. Evenals de opvattingen van de imam

inzake homoseksualiteit vinden zij de opvattingen van de christelij-
ke fracties inzake euthanasie getuigen van een ‘onaanvaardbare
onverdraagzaamheid’. Hebben zij het euthanasiedebat eigenlijk
wel gevolgd? Wat is er aan de hand met VVD en D66? Hebben ze
door het ‘succes’ van Paars hun gevoel voor verhoudingen verloren? 

Ik koester de democratie omdat ik op dit moment geen betere
bestuursvorm ken. Maar de democraten van VVD en D66 vallen
door de mand. Hun democratie is geen democratie! De democratie
bestaat bij de gratie van de meningsverschillen. Politieke partijen
ontlenen er hun bestaansrecht aan. De uiteenlopende beginselen
garanderen een debat op het scherpst van de snede. „De democra-
tie is ziek van het poldermodel”, aldus Marcel van Dam. Hij ver-
langt weer naar stevige confrontaties om te ontdekken waar
iedereen voor staat. En ik met hem.

Tolerantie van de toleranten
Tolerantie is voorwaarde voor democratie. Maar wat is tolerantie?
Een politieke partij baseert haar keuzes op beginselen. In een kli-
maat waar partijen geen gedragingen en opvattingen meer mogen
afkeuren is iets mis. Daarin is geen sprake van tolerantie maar van
onverschilligheid. Tolerantie veronderstelt intolerantie. Geen onver-
schilligheid over wat er in de samenleving gebeurt, maar juist
betrokkenheid en bewogenheid. Wij komen bijvoorbeeld op voor
onderdrukten, omdat wij onderdrukking niet tolereren. Dat laat
ons niet koud. Dat doet ons wat. Veel mensen is het niet om het
even of het huwelijk nu een relatie is tussen man en vrouw of tus-
sen twee mannen of twee vrouwen. Voor de VVD en D66 en
GroenLinks maakt dat niet uit. Dat respecteer ik, hoewel ik het daar
niet mee eens ben. Maar ik mis dat respect bij de gemeente
Amsterdam, waar ambtenaren van de burgerlijke stand worden
gedwongen homohuwelijken te sluiten. Zelfs als dat tegen hun
overtuiging ingaat. Is dat de tolerantie van de toleranten? 

Het publieke debat naar aanleiding van de uitspraken van Khalil
el-Moumni maakt een paar dingen duidelijk. Het legt een gebrek
aan respect bij VVD en D66 voor andersdenkenden bloot en het
toont hoe smal onze gemeenschappelijke morele basis is. Politieke
partijen die voortdurend hun eigen beginselen relativeren, leggen
een bom onder hun eigen fundament en dat van de samenleving.

Democraten
De imam Khalil el-Moumni heeft nogal wat

losgemaakt met zijn uitspraken over homoseksuali-
teit. ‘Een besmettelijke ziekte’. ‘Schadelijk voor de

samenleving’. Er volgde een publiek debat. Eerst was
de vraag: „Vinden we het goed dat meneer Khalil 

el-Moumni het zó zegt?” Maar al snel veranderde de
vraag: “Vinden we het acceptabel dat hij er zo’n

geloofsovertuiging op na houdt?” Mag je in
Nederland een overtuiging hebben zoals die van

Khalil el-Moumni of niet? Hoe tolerant is Nederland? 

vallen door de mand

12nog12maanden
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Kamerstukken

Leen van Dijke

Machtigingactie 
‘Nog 12 maanden’

Alle leden van de ChristenUnie hebben eind mei een brief en
een machtigingkaart ontvangen. Door middel van deze brief is
de steun van de leden gevraagd om de komende campagne tot
een succes te maken. Dat deze actie geslaagd is, blijkt uit de
hoeveelheid ingevulde machtigingkaarten die we ontvingen.
Daarvoor hartelijk dank. Zo helpt u de campagnes van de
ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen en Tweede
Kamerverkiezingen te doen slagen. U kunt echter de machtigin-
kaart nog steeds opsturen.

Daarnaast kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekening-
nummer 37.29.30.018 t.n.v. ChristenUnie Amersfoort. Samen
kunnen we in Nederland een krachtig getuigenis laten horen.
Hartelijk dank voor uw steun!



Ze had me al een paar keer onderzoekend aange-
keken voordat ik haar uiteindelijk herkende.
Lucie! We waren studiegenoten geweest, hadden
zelfs samengewerkt aan een aantal opdrachten.
Met plotselinge helderheid herinnerde ik me ons
enige echte gesprek. Over abortus, jawel. Het was
er behoorlijk heftig aan toegegaan. Zij was voor.
Ik was tegen, vanuit m’n principes natuurlijk. En
ik had er geen moeite mee gehad die principes
krachtig op tafel te leggen. Uiteraard wil ik mij-
zelf niet ophemelen maar ik denk dat ze aan het
eind van onze discussie behoorlijk van mijn gelijk
overtuigd was geraakt. In ieder geval deed ze er
het zwijgen toe.

Nu, zes jaar later, lachte ik Lucie welwillend toe,
benieuwd of ze zich onze discussie ook nog zou
herinneren. Dat bleek het geval te zijn. Het was
zelfs het eerste waarover ze sprak toen we uitein-
delijk aan de praat raakten. „Ik heb veel nage-
dacht over je woorden,” zei ze „heb er zelfs van
wakker gelegen.” Ik glimlachte bescheiden: „Dat
had nou ook weer niet gehoeven.” „Toch is het
zo,” bevestigde ze. „Voor een belangrijk deel
omdat ik zelf één van die ‘kortzichtige egoïsten’
was zoals jij het noemde.” Ik was even in verwar-
ring gebracht. „Heb jij…?” Ze knikte. „Ik heb mijn

baby… weg laten halen. Of vermoord, wat je wilt.
Dat was drie maanden voor ons gesprek.” Even
wist ik niet wat te zeggen. Ik stond vanzelfspre-
kend nog steeds achter die mening van toen,
maar als ik dit had geweten had ik me misschien
toch wat subtieler uitgedrukt. „Je woorden heb-
ben me lang heel veel pijn gedaan,” vervolgde ze,
„en pas na jaren kwam ik erachter hoe inconse-
quent je was.” „Sorry?” sprak ik verbaasd.
Ongevoelig, ontaktisch, oké, maar inconsequent?
„Je zei me hoe mooi en waardevol deze kinderen
waren en dat wij, harteloze moeders, niet eens de
moeite namen hen beter te leren kennen, laat
staan van ze te houden.” Ik knikte, dat zou ik
inderdaad wel eens gezegd kunnen hebben.
„Goed, je had gelijk,” zei Lucie, „maar je vergat
één ding. Als die kinderen mooi en waardevol zijn
dan ben ik dat ook. En jij nam niet eens de moei-
te mij te leren kennen, laat staan van me te hou-
den, voordat je je woorden in m’n gezicht gooi-
de.” Ze haalde even diep adem en vervolgde toen
kalmer: „Dat wilde ik je al een tijdje zeggen.
Dankjewel dat je naar me wilde luisteren.” Voor
ik nog iets kon zeggen groette ze me en ver-
dween. Ik bleef staan en keek haar na. Onthutst
vroeg ik me af of ik dan toch iets verkeerd had
gedaan.
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Column

Karlien

Verhuizing partijbureau
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Borstbeeld in de Kamer
Mr. Guillaume Groen van Prinsterer heeft een borstbeeld en een
symposium in de Tweede Kamer, mede dankzij de gezamenlijke
inspanning van CDA, ChristenUnie en SGP. En terecht, want mede
door deze opponent van Thorbecke - de lieveling van de VVD - is
ons parlementaire stelsel geworden wat ze nu is. De man is nog
steeds springlevend in de harten en hoofden van vele christenpoli-
tici en het kan de onzichtbare ‘ambitieuze’ politicus, maar ook de
grote ‘players in the field’ nooit kwaad hem geregeld aan te halen.
Het verhoogt je status en zichtbaarheid. Wie zegt dat wij als
ChristenUnie alleen maar op de inhoud letten? Mis dus, we zijn
uiterst gevoelig voor populaire namen. Vandaar mijn aanhef. Een
imagotechnisch goede move, zullen we maar zeggen. En die had ik

nodig, want ik heb in mijn groene (!) dagen wel eens gezegd dat
we niet eindeloos stil moeten blijven staan bij Groen en Kuyper.
Oei! Nu meld ik echter met gepaste trots dat Groen van Prinsterer
niet alleen een borstbeeld in de Tweede Kamer heeft, zijn hoofd
schittert ingelijst ook op de burelen van PerpectieF. Ik heb de foto
bij de oprichting van PerspectieF zelf in ontvangst mogen nemen
van Roel Kuiper, schenker van het lijstje en directeur van de Mr.
Gr…. jawel, die stichting. Roel vertrouwde mij in zijn praatje iets
toe als: „Leer maar eens wat van die man.” Waarop ik Roel namens
de vergadering toegezegd heb dat we ons best zullen doen. Nu
moet ik verklappen dat ik inmiddels nog niet zo verschrikkelijk
veel meer van de man gelezen heb, maar ik zal beloven m’n leven
nu echt te verbeteren en als een waar antirevolutionair ‘Ongeloof
en revolutie’ zal aanschaffen.

Groen als profeet
Van Groen wordt nogal eens gezegd dat hij een profeet was. Hij
voorspelde al in de 19e eeuw een politiek landschap dat de
Schepper vol overgave de rug toe zou keren. En we constateren dat
Nederland in politiek opzicht met trots afscheid aan het nemen is
van de laatste restjes christendom. Dat een en ander met trots
gepaard gaat, bewijst een uitspraak als het volgende. „We moeten
de boer op met onze Euthanasiewet,” aldus een uitgelaten Borst,
„het verkopen.” Dat klinkt niet bepaald bescheiden. Maar, daar
staat tegenover dat sommige christenen ook niet op hun mond
gevallen zijn en hard oordelen over het morele en staatkundige
gehalte van bijvoorbeeld Borst, De Graaf of Dijkstal. Dit laatste lijkt
mij niet geheel terecht daar we nog steeds in een behoorlijk veili-
ge, stabiele en rechtvaardige democratie leven, iets waar deze
mensen zich toch ook nadrukkelijk voor inzetten. Goed, we raken

de laatste tijd behoorlijk aan de grenzen van deze staatsvorm,
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we het staatkundig
gezien toch behoorlijk goed doen over een tijdsspanne van zo’n
duizend jaar.

En na Groen…, weer een profeet?
Groen van Prinsterer was misschien wel een profeet. Ik kan en wil
mezelf geen profetenstatus aanmeten, maar ik denk dat de chris-
telijke achteruitgang - zoals Groen die voorzag - zijn dieptepunt
nog niet bereikt heeft. De crisis en vervreemding op het eigen erf -
deels aan onszelf te danken - is nog in volle gang. Het ‘transcen-
dente’ staat als het ware ook in eigen kring onder druk. „Religie is
in,” zult u zeggen, maar dat levert tot dusver bitter weinig op.
Helaas misschien. Anderzijds, deze achteruitgang kan ook loute-
rend werken en ons als christenen nu eindelijk eens echt naar
elkaar toe laten groeien. Wat niet wil zeggen dat we hetzelfde
moeten gaan denken, maar dat we leren kritisch naar onze eigen
stokpaardjes te kijken en zonder vrees in discussie te treden met
elkaar. Een keer luisteren naar elkaar, in plaats van een vroege
dood van het debat te forceren met uitspraken als „…gebrek aan
historisch besef” of „… wie de Bijbel goed leest…” etc. Deze open

houding is essentieel om verdere verwijdering van ons erfdeel - en
misschien wel met name van de jongeren, die niet meer zo snel bij
de gevestigde (sub)cultuur aanschuiven - te voorkomen.
Bovendien wil deze openheid zeker niet zeggen dat je de deur
naar ‘de wereld’ openzet. Dan trek je te snel conclusies door te
redeneren dat een gebrek aan fundamentalisme een gebrek aan
geloof is. Ik vertrouw en hoop op een goede afloop van deze ‘crisis’,
hoe moeilijk dat vertrouwen mij soms ook valt. Ergens weet ik dat
er heus wel weer ‘profeten’ zullen opstaan die wijs zullen spreken
en de weg kunnen wijzen. Krijgen zij honderdvijftig jaar later weer
een borstbeeld.

InPerspectief

Hans Valkenburg

Profeet Groen van Prinsterer

„En we constateren dat Nederland in politiek
opzicht met trots afscheid aan het nemen is

van de laatste restjes christendom.”

„… dat we leren kritisch naar onze eigen
stokpaardjes te kijken en zonder vrees in 
discussie te treden met elkaar.”
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Joël Voordewind is de voorzitter van het campagneteam van de ChristenUnie. Samen met voorzitter Thijs
van Daalen, fractievoorlichter Nico Schipper, bestuurslid communicatie Axel Pothof, bureaudirecteur Ruud

van Eijle en hoofd communicatie Marco Boers vormt hij het campagneteam. Het campagneplan voor de
gemeenteraads- en landelijke verkiezingen is bijna gereed. Samen met u willen we een opvallende 

campagne neerzetten. We hebben nu de kans om meer zetels in raden en in de Tweede Kamer te krijgen,
zodat ons geluid versterkt zal klinken.

Welk opvallend nieuws is je laatst ter ore gekomen?
Waar ik het eerst aan moet denken bij deze vraag is het nieuws
dat er bij de ChristenUnie in vier maanden tijd 1.000 nieuwe leden
zijn bijgekomen en we daarmee op ruim 27.000 leden uitkomen.
Hierdoor zijn we de vierde grote partij qua leden aantal. Ander
nieuws was de beëdiging van een moslim als nieuw Tweede-
Kamerlid voor het CDA. Wat ik dan niet goed begrijp is hoe een
moslim met overtuiging de Bijbelse normen en waarden kan uit-
dragen in de debatten, terwijl hij (als leraar van een Iman-oplei-
ding) heilig gelooft in Mohammed en de koran. Ik sprak laatst met
iemand van het CDA-Amsterdam en vroeg hem hoe zij nu de ver-
gadering openden met Hindoes moslims en anders gelovigen. Dat
gebeurde dan ook niet met gebed en vaak door het voorlezen van
een spreuk of verzen uit boeken met wijsheden.

Wat laat je je niet uit het hoofd praten? 
Dat we zeven zetels gaan halen bij de verkiezingen. De
ChristenUnie wordt steeds belangrijker in de Nederlandse politiek.
De ChristenUnie heeft een wetsvoorstel ingediend samen met de
PvdA voor de zondagsrust, wat naar alle waarschijnlijkheid de
steun van de meerderheid krijgt in de Tweede Kamer. De
ChristenUnie is de trekker van godsdienstvrijheid als speerpunt
van het Nederlands buitenlands beleid. De ChristenUnie heeft het
initiatief genomen om te komen tot afschaffing van non-vaccina-
tiebeleid (dus in leven laten van gezonde dieren). En de
ChristenUnie heeft een doorslaggevende stem in het parlement,
dus ons standpunt kan verschillende grotere partijen aan een
meerderheid helpen. Kortom met zeven zetels versterken we die
sleutelpositie als duidelijk christelijke partij.

Waar is jou hart vol van?
Van veel, namelijk: van mijn vrouw (enorm veel talenten), van mijn
zoontje die ontzettend goed kan voetballen, mijn dochter die
prachtig danst (helaas wat rolbevestigend) familie, de ChristenUnie
(landelijk en Amsterdam), mijn geloof (nog een hoop vragen te
beantwoorden), Amsterdam (heeft ’t nog steeds), mijn vrienden
(die ik te weinig zie), Afrika (valt een hoop van te leren) en muziek-
maken (heb nog gedrumd bij No Longer Music, Steiger 14).

Welke gebeurtenis heeft de laatste jaren je ogen geopend?
Ik ben de laatste jaren veel in Afrika geweest voor de hulporgani-
satie Dorkas (mijn vorige werkgever). Ben nog enorm onder de
indruk van de grote armoede daar. Dat maakt ons gekissebis in
Nederland tot decadentie. Maar naast de armoede is er in Afrika
grote rijkdom, namelijk aan familieverbanden en vriendschappen,
zoals de spreuk zegt: „wij hebben horloges, zij hebben de tijd”.
Alles is er op relaties gericht en als de één geld verdient, deelt hij
zijn loon met vele anderen die niets hebben.
Iets anders waar ik de afgelopen jaren persoonlijk van overtuigd
ben geraakt, is dat christenen de krachten moeten bundelen. Na
zeven jaar Paars kunnen we het ons niet meer veroorloven om ver-
deeld te zijn. Daarom ben ik ook zo blij met die ChristenUnie. Weg
met dat gerommel in de marge, op naar een duidelijk christelijke
partij met invloed.

Wat betekent voor jou met hart en handen actief zijn in de politiek?
Dat betekent heel druk zijn (hoewel dit alweer uit is, lees ik in de
laatste trends), maar vooral veel plezier hebben in mijn werk.
Praktisch betekent dit bezig zijn met zowel de landelijke (overdag)
als met de Amsterdamse campagne (‘s avonds). Het ene moment
brainstormen over de nationale verkiezingsslogan en het andere
moment met een christelijke organisatie (Scharlaken Koord) in
Amsterdam overleggen hoe prostituees geholpen kunnen worden
aan een ‘gewone’ baan in de samenleving.

foto: Ruben Timman
/ www.noword.nl

Joël Voordewind is de nieuwe campagneleider van de
ChristenUnie voor de komende verkiezingen. Acht juni
jongstleden was hij 12,5 jaar getrouwd met Deborah.
Samen hebben zij twee kinderen; Manuel en Daphida.
Hij is de voorzitter van ChristenUnie-Amsterdam en 
voorzitter van Dorkas Hulp Nederland, een christelijke 
hulporganisatie. Joël studeerde Politicologie aan VU.
Voordat hij voor de ChristenUnie ging werken, heeft
hij zes jaar bij Dorkas gewerkt.

Zelfportret

Joël Voordewind
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Hoe heeft u die achttiende mei ervaren?
De mensen met wie ik vanaf het begin ben opgetrokken
waren die dag aanwezig. Laten we zeggen alle ‘RPF’ cory-
feeën, dus professor Egbert Schuurman, Leen van Dijke, Rijk
van Dam. Het was een echte happening. Ook de voorzitter
van de ChristenUnie Thijs van Daalen heeft gesproken.
Je beseft zo’n dag dat je loopbaan al diverse stadia heeft
gekend. Als burgemeester ervaar je het toch als promotie
dat je na 6 jaar in Arnemuiden gestaan te hebben en 4 jaar
in Nieuw-Lekkerland, nu een stad als Elburg mag dienen.

Hoe ziet de eerste tijd daarna eruit?
Na mijn installatie ben ik uiteraard de maandag erop
begonnen. Wij zijn bijna rond met het kopen van een
woning. In Nieuw-Lekkerland had ik de beschikking over
een ambtswoning. Dat is in Elburg nu niet het geval. Tot
1 september kan ik in een woning in een weduwenhofje
wonen. Een schitterend plekje midden in de binnenstad van
Elburg.

Wat deed u voordat u burgemeester
werd?
Voor wij naar Arnemuiden gingen was ik onder anderen
leraar in Zwolle en woonden we 17 jaar lang in Wezep op de
Noord-Veluwe. Daar voelden we ons echt thuis. We wilden
altijd nog een keer terug naar dit gebied. Desnoods na mijn
pensionering. Dat neemt niet weg dat wij het in Nieuw-
Lekkerland geweldig naar onze zin hebben gehad. Maar de
Veluwe bleef trekken.

Wat waren uw overwegingen deze nieu-
we ‘job’ te aanvaarden?
Ik ga graag een nieuwe uitdaging aan. Gezien mijn leeftijd,
ik ben nu 55 jaar, is het mogelijk nog éénmaal zo’n uitda-
ging aan te gaan. Elburg is in velerlei opzicht echt ‘het
einde’. Vanwege de ligging op de Veluwe, vanwege het

Achttien mei jongstleden was de dag dat
drs. H. Visser werd geïnstalleerd als 
burgemeester van de ChristenUnie te Elburg.
Een technische omschrijving van een persoon-
lijke gebeurtenis: de gemeente Elburg krijgt een
nieuwe ‘burgervader’. Tweeëntwintig duizend
inwoners telt dit mooie dorp op de Veluwe.
Voor de redactie van Handschrift reden om de
heer Visser te interviewen.

unieke karakter van de ves-
tingstad Elburg, compleet
omwald. Het is een echte
oude, levendige Hanzestad.
Verder valt Oostendorp onder
de gemeente Elburg, met veel scholen voor voortgezet
onderwijs. Bovendien behoort Doornspijk tot de gemeente,
met zijn oude Veluwse landschap, evenals de Hoge Enk en 
‘t Harde met veel bos, hei, en kazernes. Er is dus naast het
geografische aspect -wat mooi meegenomen is- heel wat te
doen. De uitbreiding van industrieterreinen, de woning-
bouw, kazernes, plannen met concentratie van scholen, de
aanpak van de haven enzovoort. Om daar bestuurlijk mede
leiding aan te geven is dus een hele uitdaging. Een zeer
breed samengestelde raad maakt het besturen niet eenvou-
dig. Anderzijds is er daardoor de uitdaging om samen erte-
genaan te gaan zonder elkaar al te veel te verketteren. Ik
houd van het harmoniemodel.

Wat is er leuk aan ‘burgemeester zijn’? 
Je bent als burgemeester vaak het boegbeeld, maar tegelij-
kertijd de pispaal van de gemeente. Burgemeester zijn is
voor mij niet alleen een vak, maar ook ambt! Een ambt is
een dienst aan de naaste en aan God. Open en eerlijk bestu-
ren is daartoe een vereiste. Ik ben bestuurder en geen politi-
cus. Het gaat om wat je bereikt voor de mensen. Het liefst
niet via heftige discussie, maar met een groot draagvlak. Als
burgemeester kun je proberen om bovenstaande in een
goede sfeer te bevorderen. Kortom een boeiende en veelzij-
dige functie.

De ChristenUnie wenst de heer Visser en zijn vrouw een
goede tijd toe in Elburg.

Opinie

Corine Dijkstra

Elburg is het einde!
Henk Visser, de nieuwe burgemeester van Elburg.
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InDebat

Nico Schipper

De inkt van de euthanasiewet was nauwelijks droog of minister
Borst lanceerde een discussie over de zelfmoordpil, beter bekend als
de pil van Drion. In een interview met NRC in de stille week keek zij
tevreden terug op het euthanasiedebat: “Het is volbracht”. André
Rouvoet reageerde furieus: “Hierop is maar één antwoord mogelijk:
een motie van afkeuring!” Het CDA nam het initiatief over en riep
de minister ter verantwoording. Voor de coalitie èn GroenLinks
waren haar uitspraken vooral “slecht getimed”. Voor de oppositie -

uitgezonderd het elftal van Rosenmöller – waren ze onaanvaard-
baar. Mevrouw Borst overleefde de motie van CDA, ChristenUnie en
SGP, maar kwam niet ongeschonden uit het debat.

Onverdraagzaamheid
Het euthanasiedebat kreeg nóg een staartje. Voor eigen publiek
noemden Dijkstal en De Graaf de opstelling van de christelijke frac-
ties in het euthanasiedebat onverdraagzaam. Dijkstal was even het
onderscheid tussen imams en christen-politici kwijt. “Het zit me
geweldig dwars. Ik heb nooit het gevoel dat zij andersdenkenden
respecteren”. De Graaf opperde zelfs dat de “hypocrisie” van de
christelijke fracties “manische vormen” aanneemt. .
De ChristenUnie reageerde verbaasd. Dijkstal en De Graaf kunnen
toch niet bedoelen dat wij geen politiek meer mogen bedrijven 

vanuit onze overtuiging? Omdat de heren terugdeinsden voor een
publiek debat, ging André Rouvoet op uitnodiging van 2Vandaag
live in debat met Boris Dittrich: “Het lijkt erop dat D66 er niet tegen
kan dat andere mensen andere opvattingen hebben”. Maar ook de
opmerkingen van Dijkstal konden de democratische toets niet door-
staan. “Gelukkig spraken ook de media er afkeurend over”. Het eind
van het liedje was dat Dijkstal zijn uitspraken tegenover het
Reformatorisch Dagblad nuanceerde en in Het Elfde Uur ook liet
weten dat Schuurman nooit een vergelijking tussen de euthanasie-
wet en nazi-praktijken had gemaakt. Waarvan akte!  
Een paar weken later werd  in de Tweede Kamer een borstbeeld van
Groen van Prinsterer onthuld. In zijn toespraak benadrukte Leen van
Dijke dat Groen altijd sprak vanuit zijn overtuiging en anderen aan-
spoorde om datzelfde ook te doen: “Elke keer als we tegen dit borst-
beeld aanlopen, is het alsof Groen ons recht in de ogen kijkt en zegt:
Denk eraan: het gaat in de politiek niet om de tegenstelling tussen
progressief of conservatief, links of rechts, maar om de tegenstelling
tussen geloof en ongeloof. Spreek vanuit je diepste overtuiging en
daag anderen voortdurend uit datzelfde te doen. Pas wanneer ieder-
een in de politiek spreekt vanuit zijn of haar beginselen kan de
democratie tot haar recht komen”.

Vuurwerkramp Enschede
Na de minister van Volksgezondheid kreeg ook de minister van
Defensie een motie van afkeuring aan de broek. Dat gebeurde in het
plenaire debat over de vuurwerkramp in Enschede. “De explosie in
Enschede heeft niet alleen een stadswijk weggevaagd, maar ook het

Van AOW naar VBTB en van een rechtse
Dijkstal naar een gelovige Groen

Politiek met overtuiging!Politiek met overtuiging!
Bewogen weken! Na de motie van afkeuring aan het adres van de minister van Volksgezondheid en
de minister van Defensie volgde er een ‘motie van wantrouwen’ aan het adres van de christelijke
fracties in de Tweede Kamer. Bij de moties tegen Els Borst en Frank de Grave speelde de
ChristenUnie zichtbaar en onzichtbaar een belangrijke rol. Bij de ‘motie’ was de hoofdrol voor  Hans
Dijkstal (VVD) en Thom de Graaf (D66). En passant boog de Tweede Kamer zich over onderwerpen
die letterlijk minder ruimte vragen: AOW, BSE, MKZ en VBTB.

Spreek vanuit je diepste overtuiging en daag
anderen voortdurend uit datzelfde te doen.
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vertrouwen van de burgers in de overheid geschaad”, bendarukte
Arie Slob, de nieuwe man van de ChristenUnie, die zijn eerste hon-
derd dag alweer achter de rug heeft. De Commissie Oosting bracht
een rapport uit over de oorzaken van de ramp. “Toen ik het rapport
doornam, moest ik denken aan de wijsheid van de Prediker: Hoe
meer kennis, des te meer ergernis. Hoe groter het inzicht, des te gro-
ter het verdriet”. Met name het falen van het bureau Adviseur
Milieuvergunningen, was voor de ChristenUnie aanleiding om ach-
ter de schermen aan te sturen op een motie van afkeuring. “Als dit
bureau zijn werk beter had gedaan, sluit ik niet uit dat de gemeente
Enschede  de verlening van de vergunning aan SE Fireworks en het
toezicht op de naleving daarvan grondiger had aangepakt”, aldus
Arie Slob. Het CDA diende de motie in. Naast de ChristenUnie steun-
den ook GroenLinks, SP en SGP de motie van afkeuring. Het vertrou-
wen van Paars was voor de minister van Defensie echter voldoende .
Arie Slob – nog steeds een ‘nieuweling’ in de Kamer, maar beslist
geen ‘groentje’ meer - stond aan het begin èn einde van zijn bijdra-
ge stil bij het lot van de slachtoffers: “De ChristenUnie ziet graag
dat het kabinet als passende uiting van de solidariteit van de
samenleving met de getroffenen (Commissie Oosting, NS) ook
nadrukkelijk oog heeft voor de schrijnende problematiek van letsel-
schade en immateriële schade”.

Woensdag: GehaktdagOp de Derde Dinsdag van September is het
Prinsjesdag. Dan opent de Koningin het parlementaire jaar en pre-
senteert de minister van Financiën de Miljoenennota. Om achteraf
beter te kunnen controleren of het kabinet haar voornemens ook
daadwerkelijk heeft uitgevoerd, heeft de Tweede Kamer de Derde
Woensdag in Mei – ook wel ‘Woensdag: Gehaktdag’ genoemd - in
het leven geroepen. Volgens de Algemene Rekenkamer is het finan-
cieel beheer van het rijk verbeterd. “Daarvoor verdient het kabinet
een schouderklopje”, vindt Leen van Dijke, “maar de Kamer moet het
kabinet geen kans geven zich te verstoppen achter een kloppende
boekhouding”. De fractievoorzitter van de ChristenUnie is tevreden
over de methodiek Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording
(VBTB): “Het is een extra instrument om de regering te controleren”.
Maar Leen van Dijke waakt voor verkeerde conclusies. Er is nog
steeds sprake van wachtlijsten in de zorg en achterstanden in het
onderwijsDe uitstoot van CO2 stijgt en de files op de snelwegen
worden alleen maar langer. . De kwaliteit van de publieke ruimte
holt achteruit en het vertrouwen in de overheid daalt tot een diep-
tepunt. “Deze nieuwe verantwoordingsmethode kan alleen succes-
vol zijn als er een mentaliteitsverandering optreedt bij regering en
parlement. Zolang Paars er een gewoonte van maakt om bij falend
beleid het motto “samen uit, samen thuis” te hanteren, kan er van
een geloofwaardige verantwoording geen sprake zijn”, aldus Leen
van Dijke.

Landelijk platform
De surfers naar www.mkzalternatief.nl reageerden op acht stellin-
gen over de MKZ-crisis. De uitslag van dit MKZ-referendum werd
overhandigd aan Dick Stellingwerf. Ongeveer 94% van de surfers
vindt dat de Europese Unie het vaccinatieverbod zo snel mogelijk
moet opheffen. Deze uitslag onderstreept het belang van Dick
Stellingwerf voor de oprichting van een landelijk platform dat het
maatschappelijk verzet tegen het non-vaccinatiebeleid moet mobi-
liseren. “Nu de MKZ-crisis ten einde lijkt, moeten we het gesprek
over het non-vaccinatiebeleid en over de toekomst van de veehou-

derij voortzetten. Het gevaar is groot dat we ons nu weer in slaap
laten sussen”, aldus Dick Stellingwerf. “Zolang er 300.000 dieren
moeten worden afgeslacht kan de Nederlandse aanpak geen succes
worden genoemd. Wij vinden dat het roer in Europa om moet en
pleiten voor opheffing van het vaccinatieverbod”. Onder aanvoering
van de Dierenbescherming hebben ANWB, Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde, LTO, Milieudefensie, MKB,
NAJK, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Raad van Kerken
het initiatief van Dick Stellingwerf overgenomen.
De MKZ- en BSE-bedrijven krijgen de taxatiewaarde van de veesta-
pel vergoed. Maar alleen de MKZ-bedrijven krijgen daarbovenop een
schadevergoeding voor niet-geproduceerde melk. “Dat is niet
terecht”, aldus Dick Stellingwerf in de vergadering van de Vaste
Kamercommissie LNV. “De regering meet met twee maten. Er is
sprake van ongelijke behandeling van MKZ-bedrijven en BSE-bedrij-
ven. Het gaat over twee verschillende dierziekten, maar oorzaak en

gevolg zijn hetzelfde. De boeren kunnen er in beide gevallen niets
aan doen en de bedrijven worden in beide gevallen geruimd”. De
ChristenUnie vindt dat de regelingen die voor MKZ-bedrijven gelden
met terugwerkende kracht tot 1 februari 2001 ook voor BSE-bedrij-
ven moeten gelden.

WAO
De Commissie Donner presenteerde een langverwacht rapport over
de WAO. Jammer genoeg hebben de voorstellen van de commissie
vooral een cosmetisch karakter. “Dit is pappen en nathouden. Ik mis
een fundamentele bezinning op onze sociale zekerheid”, aldus Leen
van Dijke. Hij reageerde negatief op het voorstel dat in de toekomst
alleen volledig arbeidsongeschikten in aanmerking komen voor een
WAO-uitkering. “Het is alsof een autoverzekeraar tegen een klant
met een deuk in zijn auto zegt dat hij maar eens terug moet komen
als de auto total loss is”. De hoofdlijnen van het advies van de
Commissie Donner lagen al voor de officiële presentatie op straat.
Daar heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie zich aan
gestoord: “Het lijkt erop dat er tussentijds een maatschappelijk con-
sultatierondje is ingebouwd. Daar komt bij dat de commissievoor-
zitter en de staatssecretaris voor de publicatie van het rapport ook
nog eens met elkaar hebben overlegd. Dat is niet goed voor het ver-
trouwen in de onafhankelijkheid van het advies“.
Vanzelfsprekend maakt ook de ChristenUnie zich zorgen over de
enorme aantallen WAO’ers, maar Leen van Dijke voelt niks voor
paniekingrepen: “Als we gedeeltelijk arbeidsongeschikten uit de
WAO houden, maken we ze daarmee nog niet arbeidsgeschikt”. Hij
wil de instroom in de WAO beperken door zo vroeg mogelijk in het
eerste ziektejaar te beginnen met reïntegratie. Daarvoor is een
inspanning van werknemer èn werkgever nodig: “Als zij zich onvol-
doende inspannen, verspelen zij het recht op WAO”.

Als je toch nog wat wilt verwijderen, heb ik wel een andere sugges-
tie! De onthulling van het borstbeeld van Groen staat in verband
met het stukje tekst ervoor. Door het weghalen van ‘bij geval’ is dat
verband nu onduidelijk. Tekst in ieder geval wel meteen door laten
lopen.
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Leen van Dijke: „Ik mis een fundamentele
bezinning op onze sociale zekerheid”
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Cursussen

De waardevolle boodschap van de ChristenUnie vraagt om vakbe-
kwame christenpolitici. De ChristenUnie biedt u vanaf september
a.s. diverse mogelijkheden om te werken aan de bekwaamheid,
zowel aan kennis als aan politieke vaardigheden. Deelnemers ont-
vangen na afloop een bewijs van deelname. Ook voor de lokale cam-
pagneteams is een speciale campagnetraining in voorbereiding.

STARTSCHOT 2002
Het seizoen start op DV zaterdag 8 september met STARTSCHOT
2002, een landelijke instructiedag voor ieder die betrokken is bij de
raadsverkiezingen op 6 maart 2002. Het programma richt zich op
zowel bestuursleden, leden van campagneteams als raadsleden en
kandidaat-raadsleden . De dag vindt plaats in de Christelijke
Scholengemeenschap Het Streek in Ede. Er worden zo’n 250 deelne-
mers verwacht. Een belangrijk deel van de dag is ingeruimd voor
enkele ronden met uiteenlopende workshops. Onder meer over:
• leden werven in campagnetijd

Cursus en trainingsaanbod seizoen 2001 - 2002

Kandidaat-raadsleden 
en campagneteams: opgelet!
In de meeste gemeenten in ons land vinden er op 6 maart 2002 gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Kiesverenigingen en lokale unies starten momenteel met het opstellen van de kandidatenlijsten.
Steunfractieleden schuiven door naar verkiesbare plaatsen. Voor anderen komt het raadswerk voor
het eerst echt in zicht. Daarom is het nu zaak u te laten scholen en trainen.

OPGAVEBON Cursussen & trainingen 2001 - 2002Cursussen & trainingen 2001 - 2002
Ik ben: (eventueel meerdere antwoorden aankruisen)
❏ lid (geen politieke functie) ❏ bestuurslid
❏ lid campagneteam ❏ raadslid
❏ kandidaat-raadslid ❏ lid steunfractie raad
❏ statenlid ❏ anders, n.l.

Ik meld mij aan als deelnemer voor:
❏ Startschot 2002 en kom met kinderen (4-12 jaar)
❏ Training Campagnevoeren
❏ Cursus Basisprincipes ChristenUnie
❏ Kadercursus Gemeentepolitiek
❏ Presentatietraining
❏ Training Argumenteren en Debatteren

Naam: dhr./mevr.

Straat:

Postcode/Plaats:

Telefoon: Geb. datum:

Opsturen naar ChristenUnie, postbus 439, 3800 AK  Amersfoort

• procedure kandidaatstelling
• lokale inkleuring van het modelgemeenteprogram
• debatworkshop voor lijsttrekkers
• creatief campagnevoeren
• profiel van een goed raadslid
Daarnaast zal er een inspirerend gezamenlijk programma zijn met
toespraken van o.a. ChristenUnievoorzitter Thijs van Daalen.
Samen worden de vele werkzaamheden in het nieuwe seizoen
opgedragen aan God.
De dag zal duren van 10.00-16.00 uur. Er wordt een bescheiden
deelnemersbijdrage gevraagd van f 15,- Noteer STARTSCHOT 2002
alvast in uw agenda. Tijdens STARTSCHOT 2002 wordt er een leuk
kinderprogramma georganiseerd voor kinderen van 4-12 jaar. Vorm
nu al een team en kom samen naar STARTSCHOT 2002!

Training Campagnevoeren
Aansluitend aan STARTSCHOT 2002 start een training van drie
zaterdagochtenden voor leden van lokale campagneteams.
De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de principes en
fases van campagnevoeren. Vervolgens worden er een start
gemaakt met het schrijven aan een eigen campagneplan.
De opgedane kennis wordt direct toegepast in de praktijk. Op de
afsluitende derde ochtend worden conceptcampagneplannen 
uitgewisseld en kritisch onder de loep genomen.
Locatie: Evang. Hogeschool, Amersfoort
Data: zat 15/9, 29/9, 3/11  •  Tijd: 9.30-12.30 uur
Deelnemersbijdrage: ƒ 50,-
M.m.v. Marco Boers, communicatie & PR ChristenUnie

Basisprincipes ChristenUnie
Voor kandidaat-raadsleden en voor belangstellende leden en sym-
pathisanten wordt een introductiecursus gegeven in de basisprin-
cipes van de ChristenUnie. Vragen rondom Bijbel, geloof en poli-
tiek staan daarin centraal. Naast de uniefundering -de grondslag
van de ChristenUnie - wordt met name de belangrijke unieverkla-
ring toegelicht en besproken. Deze onderscheidt de ChristenUnie
van alle andere partijen, ook CDA en SGP.
Locatie: Bureau ChristenUnie, Amersfoort
Data: zat. 15/9 en 29/9  •  Tijd: 9.30-12.30 uur
Deelnemersbijdrage: ƒ 35,-



M.m.v. prof. dr. Roel Kuiper, directeur Wetenschappelijk Instituut
N.B. Cursisten kunnen samen reizen met de deelnemers van de
Training Campagnevoeren.

Kadercursus Gemeentepolitiek
De kadercursus is een stevige cursus voor nieuwe en aanstaande
raadsleden en voor steunfractieleden. De cursus geeft een intro-
ductie op enkele belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente-
politiek. Daarbij gaat het zowel om de wettelijke kaders als om
actuele thema’s. Er wordt geoefend met casussen en rollenspelen
waarin de dilemma’s van de christelijke politiek aan den lijve 
worden ervaren. Onderdeel van de kadercursus is een inleiding in
gemeenterecht en gemeentefinanciën.
Data: zat. 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 8/12  •  Tijd: 9.30-15.45 uur
Locatie: Evang. Hogeschool, Amersfoort
Deelnemersbijdrage: ƒ 200,-, incl. lunches
M.m.v. ervaren burgemeesters, wethouders en raadsleden

Presentatietraining
Aansluitend op de kadercursus maar nog voor de verkiezingsstrijd
losbarst, vindt een professionele tweedaagse presentatietraining
plaats. Deze wordt verzorgd door SBI Training & Advies, een expert
op dit gebied. De training is met name bedoeld voor a.s. raadsle-
den. Ook nieuwe raads- en statenleden en raadscommissieleden
zijn hartelijk welkom. Het gaat om een intensieve training waarin
ieder persoonlijk aan bod komt (max. 12 deelnemers).
Data: zat. 12/1 en 26/1  •  Tijd: 9.30-15.30 uur
Locatie: Bureau ChristenUnie, Amersfoort
Deelnemersbijdrage: ƒ 300,-, incl. lunches
M.m.v. Trainer SBI Training & Advies te Doorn

Training Argumenteren en Debatteren
Een driedaagse professionele training voor wie zich grondig wil
verdiepen in het argumenteren (argumentatiekunde) en zich de
principes van het debatteren eigen wil maken. Vanzelfsprekend is
er ruim tijd om het debatteren te beoefenen en hierop opbouwen-
de kritiek te krijgen van trainer en medecursisten. Maximaal 
12 deelnemers. Alleen voor raadsleden en eventuele nieuwe 
staten- en kamerleden. Met name nieuwgekozen bestuurders
wordt aangeraden te investeren in deze training.
Data: zat. 11/5, 25/5 en 8/6  •  Tijd: 9.30-15.30 uur
Locatie: Bureau ChristenUnie, Amersfoort
Deelnemersbijdrage: ƒ 450,-, incl. lunches
M.m.v. Trainer SBI Training & Advies te Doorn

Centrale cursussen en trainingen
Alle cursussen en trainingen vinden plaats in Amersfoort, centraal
in het land. Een deel in het spiksplinternieuwe landelijk bureau
van de ChristenUnie, een deel in de inmiddels vertrouwde locatie
van de Evangelische Hogeschool, de overburen van het nieuwe
bureau van de ChristenUnie. Vanwege de personele situatie op het
bureau is het dit keer niet mogelijk om de cursussen ook regionaal
aan te bieden. Daar staat tegenover dat het zeer stimulerend is
om u samen met medechristenen uit alle hoeken van het land
voor te bereiden op uw politieke taak.

Aanmelden
Voor de zes genoemde cursussen en trainingen kunt u zich van nu
aanmelden met bijgaande bon. Toezenden aan: ChristenUnie,
Postbus 439, 3800 AK  AMERSFOORT Fax (033) 422 69 68. Opgeven
per e-mail kan ook: ldhaveman @christenunie.nl Vermeld a.u.b.
alle gegevens die ook op de bon vermeld staan. Annuleren kan tot
1 maand van tevoren kosteloos. Daarna wordt de volledige deelne-
mersbijdrage in rekening gebracht. Voor meer informatie:
Vorming, Opbouw, Training en Advies (VOTA) tel. (033) 422 69 69 of
bureau@christenunie.nl

De ChristenUnie bereidt zich voor op een spannend verkiezings-
jaar. In maart 2002 zullen nieuwe mensen zitting nemen in
(steun)fracties van raden en staten. In het najaar van 2001 orga-
niseert de ChristenUnie een aantal trainingen en cursussen om
hen voor te bereiden op de taken die hen daarin wachten. Na de
verkiezingen wil de ChristenUnie het aanbod aan cursussen,
trainingen en andere activiteiten nog verder uitbouwen. Voor
de begeleiding van deze activiteiten kunnen we goed wat extra
inzet & menskracht gebruiken. Daarom is het landelijk bureau
op zoek naar leden die als gemotiveerde vrijwilligers willen
meewerken aan de uitvoering van ons cursus- & trainingsaan-
bod. Daarom gezocht:

Een cursusleider:
is gastvrouw of -heer voor de ChristenUnie • is verantwoordelijk voor
de organisatorische gang zaken tijdens cursussen • is tijdens de bijeen-
komst contactpersoon met eventueel extern deskundigen • geeft stu-
ring aan het groepsdynamisch gebeuren • laat individuele deelnemers
zo veel als mogelijk tot hun recht komen • geeft daartoe leiding aan
bijeenkomsten en de voorkomende werkvormen en discussies • zorgt
voor een optimaal leerklimaat voor persoonlijke toerusting door groei
in inzicht & vaardigheden • is contactpersoon tussen cursusgroep en
de coördinerende landelijke vormings- of opbouwwerker.

Beantwoord voor uzelf de volgende vragen:
• wil ik bijdragen aan de versterking en opbouw van de ChristenUnie? 
• ben ik geïnteresseerd in het politieke werk in raden en staten en/of

het bestuurlijk werk in de lokale ChristenUnie-kiesverenigingen?
• ben ik didactisch en agogisch onderlegd?
• ben ik ervaren in het leiden van en werken met groepen? 
• ben ik in overleg beschikbaar op avonden en/of zaterdagen?

Als u in ieder geval vraag 1 en daarnaast twee of meer andere vragen
positief beantwoord hebt, wilt u dan contact opnemen met Bert Brand,
Vorming, Opbouw, Training & Advies (VOTA), tel. 033 422 69 69 of
bbrand@christenunie.nl. We zouden graag met u in een gesprek de
mogelijkheden verkennen.

cursusleider m/v

Gezocht:



In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter F van…

Fryslân - Friesland

Van Aalst tot Zetten…

Waar zijn de raads- en
statenleden van de
ChristenUnie allemaal
actief? 
In deze rubriek wandelen
we door het gemeente-
en provincie ABC.

Bram van der Werf is sinds 1991 statenlid in Friesland. Excuus, Fryslân, want zo
heet de noordelijkste provincie officieel. Samen met zijn vrouw heeft hij drie
kinderen, waarvan er twee getrouwd zijn. Opa van der Werf heeft zes klein-
kinderen en werkt bij KPN Telecom als specialist vaste verbindingen.
In de Provinciale Staten van Fryslân bestaat een fractie RPF/SGP en een fractie
GPV. De fractie RPF/SGP bestaat uit twee personen, Rein Ferwerda (RPF) en
Pieter de Vries (SGP). De fractie van het GPV is een eenmansfractie gevormd
door, inderdaad, Bram van der Werf. Beide fracties zijn in een fusieproces.
De Provinciale Contactraden van RPF en GPV zijn op 5 april samengegaan in 
PCR ChristenUnie.
Op diezelfde datum hebben de drie genoemde statenleden een
‘Intentieverklaring’ getekend. Zij zullen “streven naar en werken aan het
samengaan van beide fracties nog in de huidige zittingsperiode in een fractie
ChristenUnie/SGP”.

Wat is perfect geluk? 
Perfect geluk, volmaakt geluk, is voor een christen vanzelf-
sprekend niet op deze aarde te vinden. Wij zien uit naar 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar perfect
geluk zal zijn.

Waarover maakt u zich wel eens zorgen? 
Naast privé-zorgen (kinderen, kleinkinderen) en politieke
zorgen (Nederland wordt steeds meer antichristelijk) ook
een minder voor de hand liggende zorg: of de magneet-
zweeftrein er wel komt. Dat is een even grote verandering
als de komst van het vliegtuig bijvoorbeeld. Jammer dat de
magneetzweeftrein in sommige publicaties vergeleken
wordt met de trein en dan in bepaalde opzichten negatief
scoort. Terwijl je de zweeftrein natuurlijk moet vergelijken
met het vliegtuig. Voor vervoer binnen Europa is het een
fantastisch vervoermiddel. Het gesjoemel met de normen
voor Schiphol is dan ten einde. Eindelijk kan Schiphol zijn
functie als intercontinentaal centrum uitbouwen en tegelijk
voldoen aan de (terechte) strenge milieueisen.
De magneetzweeftrein kan hét vervoermiddel van deze
eeuw worden. Maar dan moeten we het wel willen!

Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen?
Bijna dagelijks krijg ik nog goede adviezen. Het beste kan
dus best nog wel komen!

Wat is uw oudste herinnering? 
De tijd van de lagere school: op het schoolterrein had ieder
die dat wilde een groentetuintje. Ik ook. Verontwaardigd
was ik toen de tuinen werden opgeofferd voor struiken en
gras!

Heeft u ambities? 
Om eens heel andere dingen te
gaan doen dan nu. Zowel voor
wat betreft het werk als poli-
tiek. Bij de volgende
Statenverkiezing heb ik er (als
de HEER wil) twaalf jaar staten-
lidmaatschap opzitten. Dat vind
ik al een hele tijd.

Wat is uw favoriete plek in
Friesland?
Schiermonnikoog is een fantas-
tisch eiland! Ik hoop daar straks
wat vaker tijd voor te hebben. Een eiland met een minimum
aan autoverkeer en een maximum aan natuur. Daar hoef je
niet voor in het vliegtuig, daar hoef je niet voor in een mag-
neetzweeftrein, daar kun je heerlijk met de boot naar toe!

Wat betekent de ChristenUnie voor u?
ChristenUnie geeft nieuwe geestdrift aan de basis. Tegelijk
is het een risicofactor. Ik weet dat een dergelijke opmerking
niet past in een tijd van euforie, van enthousiasme, van
doorzetting. Toch denk ik dat een samensmeden van ver-
schillende achtergronden ook problemen met zich mee kan
brengen. Is het niet bij de start om op elkaar af te stem-
men, dan wel op een later tijdstip. Gelukkig hebben vele
RPF-ers en GPV-ers elkaar al een hele tijd leren kennen.
Bovendien blijkt de politieke praktijk weinig te verschillen.
De oorzaak van politieke verschillen komt vaker voort uit
persoonlijke opvattingen dan uit politieke opvattingen van
beide partijen. Dat geeft moed voor de toekomst!
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Hart en Handen geven aan de ChristenUnie
De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek. Geloof heeft handen nodig.
En daar hebben we leden voor nodig. We willen u daarom oproepen om 
nieuwe leden voor de ChristenUnie te werven. Voor het opgeven van 
twee of meer leden ontvangt u het bijbelstudieboek Hart en Handen.

Omdat u zelf lid bent van de ChristenUnie, weet u dat onze boodschap 
telt. De beste bijdrage aan de versterking van de christelijke politiek en de 
groei van de ChristenUnie wordt geleverd door lid van de ChristenUnie te 
worden. Door mensen die ook hun hart aan de ChristenUnie willen geven!

U ontvangt het geschenk Hart en Handen als u mensen in uw omgeving 
overtuigt van de boodschap die de ChristenUnie heeft voor de samenleving!

Ik heb de nieuwe leden geworven en ontvang graag het bijbelstudieboek Hart en Handen

Naam: 

m / v

Adres: Postcode:

Woonplaats: Telefoon:

Deze folder kunt u opsturen in een ongefrankeerde enveloppe naar
Antwoordnummer 862 • 3800 VB Amersfoort

Onder redactie van drs. A.L.Th. de Bruijne, dr. J. Hoek en prof. dr. H.G.L. Peels

Hart en handen
Bijbelstudies rond politiek en samenleving
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Investeer in de toekomst

Redt dit KIND !

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen • Fax 0529 455809 
E-mail: info@redteenkind.org • GIRO 1599333 

Dit is Manikandan Sunderaj.
Manikandan is 6 jaar oud. 
Zijn ouders zijn dagloon-
arbeiders. Zij trekken rond 
om geld te verdienen.
Manikandan is daarom 
opgenomen in het kinder-
tehuis in Zuid-India, waar 
hij naast een christelijke 
opvoeding naar school gaat 
en goede maaltijden krijgt. 
Wij zoeken nog een sponsor 
voor Manikandan. Voor 70 gulden 
in de maand helpt u hem.   

Manikandan Sunderaj

Bel 0529 - 455907
www.redteenkind.org

G O E D E  R A A D  V A N  D E  A D V O C A A T

H E N D R I K S    A D V O C A T E N

JANSBUITENSINGEL 24
POSTBUS 517

6800 AM  ARNHEM

TELEFOON 026 - 3572622
TELEFAX 026 - 3572618

E-MAIL  info@hendriks-advocaten.nl
WEBSITE  www.hendriks-advocaten.nl
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Tineke

A d r e s s e n

Niet iedereen houdt van
kamperen. Wanneer ik
weer eens gezinsleden
afzet op één of ander
grasveldje, in een miezerig
regentje, omringd door
uitpuilende tassen en zak-
jes met behulp waarvan
zij een onderkomen moe-
ten zien te construeren,
ben ik altijd blij dat ik
weer naar huis mag. Met
name het feit dat ík die
avond zonder paraplu en
regenlaarzen naar het
toilet kan, stemt mij dank-
baar op de terugreis.
Laatst gingen mijn man
en dochters naar
‘Opwekking’, de jaarlijkse
pinksterconferentie die
vier dagen duurt. Je kunt
er één dag naar toe gaan, maar het
is leuker, volgens sommigen, om de
hele conferentie mee te maken en daar dus te gaan kamperen.
Mijn zoon en ik, die helaas niet meer in de tent pasten,
brachten de overige gezinsleden met de auto op de plaats 
van bestemming.
Ondanks de regen was de sfeer op de conferentie opgewekt.
Wie had ook anders verwacht bij iets wat ‘Opwekking’ heet? 

Hoe komt het woord opgewekt eigenlijk aan zijn betekenis?
Heeft dat iets te maken met het heilsfeit? Kun je zeggen dat wij
opgewekt mogen zijn omdat Jezus is opgewekt uit de dood?
Een blijde boodschap maakt je vrolijk.

Als ChristenUnie kijken we kritisch naar de samenleving en de
maatschappij. Als bijwoners en vreemdelingen, soms. Ook als
mensen die zich willen inzetten voor de maatschappij. Die ver-
antwoordelijkheid willen nemen. Die willen meedenken met de
keuzes die gemaakt moeten worden. Niet alleen vanuit het nega-
tieve. Met een frisse, wakkere, opgewekte kijk. Er is veel om dank-
baar voor te zijn: onze welvaart, de enorme technologische voor-
uitgang. Zegeningen die als keerzijde een opdracht met zich
meebrengen: ga er goed mee om. Die opdracht willen wij niet
naast ons neerleggen.

Op deze wereld zijn we bijwoners en vreemdelingen. We hebben
hier geen blijvende stad. Ondanks onze degelijke huizen, ondanks
onze verankerdheid in het bestuurlijke en de politiek zijn we
blijkbaar aan het kamperen. Opgewekt aan het kamperen.

Ik ga het eens proberen, volgend jaar, op de pinksterconferentie.

Tineke Huizinga-Heringa 
is de eerste vrouw op de
kandidatenlijst van de
ChristenUnie.

Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. M. van de Groep (bestuurlijk secretaris)
tel. 033 - 422 69 69
email: mvandegroep@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerweg 91, Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69, fax 033 - 422 69 68
email: bureau@christenunie.nl
Voor adreswijzigingen:
ledenadministratie.gpv@christenunie.nl of 
ledenadministratie.rpf@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 - 422 69 60, fax 033 - 422 69 61
email: wi@christenunie.nl / 
denkwijzer@christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 318 29 30, fax 070 - 318 29 33
email: n.schipper@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20017, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie 
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres:
Postbus 23529, 3001 KM  Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34, fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51
email: info@perspectief.nu

Opgewekt
kamperen

Gebedspunten 
• Voor de Paarse regering, dat ze open staan voor

Gods normen en waarden;
• Voor de positie van de landbouwers die met de

MKZ- en BSE-crises te kampen hebben;
• Voor de eerste 12 kandidaten voor de Tweede

Kamerverkiezingen, die vele spreukbeurten hou-
den in het land.
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De Bijbel – van alle tijden, in taal en

beelden van vandaag! Een kinder-

bijbel om voor te lezen. Voor grote-

re kinderen om zelf te lezen. Om te

bladeren, plaatjes te kijken, de

spannende verhalen te volgen.

Vragen om over na te denken. Om

God te leren kennen.

ISBN 90-6353-333-0, 445 blz. 

gebonden uitgave, 

full colour, leeftijd: 4-8 jaar, 

De kracht om uw leven te ver-
anderen
Rick Warren

Waar haal ik de kracht 

vandaan om te verande-

ren? Hoe krijg 

ik mijn leven in een

hogere versnelling? 

Hoe doorbreek ik de

sleur waar ik nu in zit? 

ISBN 90-6353-347-0 

fraaie paperback 

met flappen, 

144 blz. 

Gary Chapman

Gewonde huwelijken kun-

nen genezen

Uit elkaar? Dat kan heel erg

zijn. Het kan er ook toe leiden

dat je een nieuw begrip krijgt

van jezelf en je partner. Het is

niet noodzakelijk het begin

van het einde, het kan ook

het begin zijn van herstel.

ISBN 90-6353-360-8 

fraaie paperback met

flappen, 134 blz. 

ƒ 24,95

V. Gilbert Beers

Een uniek handboek waarin

de Bijbel van verhaal tot ver-

haal wordt gevolgd. Zo’n 250

bijbelse geschiedenissen zijn op

deze bladzijden terug te vin-

den, met achtergrond-

informatie in woord en beeld.

Met meer dan 100 tekeningen,

250 kleurenfoto’s, en tientallen

kaarten, reconstructies en

schema’s.

ISBN 90-6353-356-x gebonden

uitgave, full colour, 416 blz., 

ƒ 59,95

Echt

Gary Chapman

Maria: ‘Mijn man en ik hebben een aantal

echt grote problemen, die we nooit hebben

kunnen oplossen. We piekeren niet over echt-

scheiding, maar niets lijkt te helpen om uit de

problemen te komen. En de boeken die we

hebben gelezen, lijken gewoon niet over onze

problemen te gaan…’ 

Dit boek is voor Maria. En voor u.

ISBN 90-6353-358-6, fraaie paperback met

flappen, 232 blz. ƒ 34,95

Liefde
helpt

De reis
door 

Verkrijgbaar in de boekhandel: kijk op www.christelijkeboekhandels.nl
Uitgeverij Medema, Vaassen, servicelijn: 0578-574995
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Van de presentatie van het verkiezingsprogramma ‘Durf
te kiezen voor normen’ op 10 september jl. zijn er weinig
beelden in mijn hoofd blijven hangen. Alleen de uitzen-
ding van Den Haag Vandaag kan ik nog goed voor de
geest halen. Goed item; de ChristenUnie staat op de kaart
en telt mee. Een gedurfd verkiezingsprogramma! Niet dat
de presentatie niet goed was, integendeel, de landelijk
media was ruimschoots vertegenwoordigd en de aan-
dacht was positief te noemen. De ChristenUnie was in
beeld! 
De beelden die namelijk een groot deel van mijn visuele
vermogen overschaduwen zijn die van een dag later, 11
september 2001. Benieuwd op deze dag naar de artikelen
in de kranten om een beeld te krijgen van de ontvangst
van het verkiezingsprogramma, werd het beeld van het
vliegtuig dat zich boort in een van de Twin Towers in mijn
geheugen geprint. De betrekkelijkheid van werk,
ChristenUnie, verkiezingsprogramma overmeesterde mij
in 1 minuut. Wat een waanzinnige beelden vanuit zoveel
verschillende posities (CNN, amateurs, enz). Camera’s zor-
gen ervoor dat ons beeld van een groots en veilig Amerika
compleet verdwijnt. We zullen waarschijnlijk nooit een
beeld krijgen van de precisie en de perfectie waarmee de
aanslagen zijn bedacht. De media zorgt voor een grote
hoeveelheid beelden, waarmee we de werkelijkheid vorm
geven. Beelden bepalen indrukken van die werkelijkheid.
In Nederland zijn we goed om emoties een prominente rol
te geven. Veel is de vraag gesteld: wat dacht u toen u die
beelden zag? En inderdaad, emotionele reacties zijn
natuurlijk meer dan logisch. Naar mijn idee spreken die
emoties wel uit de beelden an sich. Die behoeven verder
geen commentaar. Die spreken voor zichzelf. De
Amerikaanse beelden roepen associaties op met televisie
die steeds meer op de werkelijkheid is gaan lijken, omdat
ze zo ongeloofwaardig zijn. Dit kan niet echt zijn. Ik las
dat het precies zo bedacht moest zijn dat de wereld zou
kijken en niets anders kon doen dan deze afschuwelijke
beelden opslaan. Het is dus juist andersom; de werkelijk-
heid is op televisie gaan lijken. Kijk uit! 
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InGesprek over

Kars Veling Het Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

Durf te kiezen
voor normen

Moraal is normaal
De ChristenUnie wil zich ervoor inzetten dat morele 
normen een normaal thema worden in de politiek.
Omdat overheidsbeleid uiteindelijk altijd draait om morele
keuzes. Het is gebruikelijk om in de politiek onderscheid 
te maken tussen materiële en niet-materiële onderwerpen.
Maar dat is verwarrend. Bij zaken die met geld en goed te
maken hebben, moet het ook gaan om het zoeken naar
recht en billijkheid, om moraal dus. Net als bij bescherming
van leven of bij ondersteuning van hulp aan thuislozen.
Goed beschouwd zijn morele keuzes altijd aan de orde.
Moraal ìs dus normaal. Maar niet gemakkelijk.
Kiezen voor normen is niet altijd de gemakkelijkste weg.
Daarom moeten we het er met zoveel woorden over 
hebben. Anders sluiten we te gemakkelijk aan bij wat
we nu eenmaal gewend zijn. Dat is dan vaak de moraal 
van de individuele mens die het zelf maar moet uitzoeken.
En we stellen ons tevreden met de technocratische aanpak
van beroepspolitici.

Geen hobby van christenen
Dat de ChristenUnie het over normen heeft, zal velen niet
verbazen. Christenen worden nogal eens gezien als moralis-
ten. En sommigen haken dan al af. Zij hebben geen behoef-
te aan een ChristenUnie die – naar men zegt – haar moraal
wil opdringen.
Toch mag wat ons betreft het pleidooi voor eerherstel 
van normen best hèt kenmerk van de ChristenUnie zijn.
Maar dat verhaal over het opdringen van christelijke 
groepsnormen moet wel ophouden. Gehoor geven aan
morele waarden is geen hobby van groepen gelovigen,
maar bevordert het leven en het samenleven van mensen.
Daarover moeten we het in Nederland met elkaar hebben.
Inhoudelijk. Ook als we in religieus opzicht geen geestver-
wanten zijn. Wie zich niet verwant voelt met de herkomst
van een gedachtegang van de ChristenUnie, kan zich daar-
om nog wel laten aanspreken door de maatschappelijk
gezonde uitkomst van die gedachtegang.

Politiek vraagt om morele betrokkenheid
Nederlanders hechten zeer aan hun vrijheid. Terecht!
Probleem is dat vrijheid zomaar in haar tegendeel kan
omslaan als morele keuzes worden ontlopen.
Twee heel verschillende voorbeelden.
Een overheid die veel gedoogt, lijkt burgers vrijheid te
geven. In feite is het onverschilligheid die levensgevaarlijk
kan zijn. Zorg voor mensen vraagt morele betrokkenheid.
Economische zelfstandigheid geeft mensen vrijheid. Maar
er zijn omstandigheden waarin de dwang om te werken
enorme stress veroorzaakt en de verzorging van kinderen
onder druk zet. Overheidsbeleid moet oog hebben voor
mensen in hun concrete situatie.

Kentering?
Misschien wàs het ooit een inspirerend idee. Maar steeds
duidelijker wordt dat vrijheid zonder normbesef wel heel
armetierig is. Je kunt het maar beter onverschilligheid noe-
men. Ieder voor zich en – als we dat nog geloven kunnen –
God voor ons allen. Technocratische politiek doet daarom
aan de samenleving tekort.
Dat we op een verkeerd spoor zitten, begint langzamerhand
heel velen op te vallen. Ook het huidige kabinet vindt dat
een volgende regeringsploeg het anders moet gaan doen.
Dat kun je tussen de regels door lezen in de paarse toe-
komstverkenning die kort geleden verscheen.
Het lijkt niet vergezocht te voorspellen dat de wal het schip
zal keren. De 21e eeuw zal wellicht een herontdekking van
de moraal meemaken. De vragen naar goed en kwaad zijn
namelijk niet simpel. En de antwoorden vanuit de traditie
van de autonomie van het individu zullen steeds meer
ontoereikend blijken.
Overheidsbeleid vraagt om een brede aanpak, die verder
kijkt dan het economische. Er is meer tussen hemel en
aarde dan geld verdienen en geld uitgeven.

‘Er is meer tussen hemel en aarde dan
geld verdienen en geld uitgeven.’
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Kars Veling
‘Dat de ChristenUnie het over 

normen heeft, zal velen niet verbazen.’

foto: Ruben Timman/www.nowords.nl
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Richtingwijzers
De ChristenUnie is een christelijke partij. Wij willen simpel-
weg opkomen voor de waarde van de tien geboden, de wet
van God die al duizenden jaren verkondigd wordt. Die oude
woorden zijn door Jezus samengevat als het gebod om God
lief te hebben en je naaste als jezelf. En de inhoud ervan
heeft vandaag de dag niets aan actualiteit verloren.
Morele keuzes zijn allereerst persoonlijk. Maar ook in de
publieke sfeer is kiezen voor normen onmisbaar. Daarom is
verwijzing naar de tien geboden in de politiek zinvol.
In de toekomstverkenning van paars ontbreekt de morele
herbezinning. Dit gebrek aan visie is een politieke misser
van de eerste orde.

Midden in de samenleving
Als politieke partij richt de CristenUnie zich op de taak van
de overheid. Maar daarnaast doen we graag mee in de
bezinning op de functie van morele waarden in de samenle-
ving als geheel. Een oude wijsheid is dat wie naar een ander
wijst, met drie vingers naar zichzelf wijst. Dat geldt ook
voor burgers die waarde hechten aan moraal. Hoe belang-
rijk de taak de van de overheid ook is, de beschaving zal zij
niet redden zonder een samenleving die zich verantwoorde-
lijk weet.

Geen jukebox-democratie
De opstelling die de ChristenUnie kiest, heeft consequenties
voor de campagne die wij gaan voeren. Het lijkt er vaak op
dat de relatie tussen politieke partijen en hun kiezers
bepaald wordt door twee begrippen: paaien en masseren.
Paaien doe je vóór de verkiezingen. Masseren is nodig ná de
verkiezingen, als de bomen toch niet tot in de hemel blijken
te groeien.
De ChristenUnie heeft natuurlijk ook oog voor belangen
van mensen, van groepen mensen. Maar principieel willen
we niet meedoen aan een jukebox-democratie. Leefbaar
Nederland heeft een mooie karikatuur neergezet van zo’n
stijl van politiek bedrijven. Roept u maar! Wij draaien!
De ChristenUnie wil de opgaven waarvoor we in Nederland
staan niet uit de weg gaan. Wij willen graag vanuit onze
christelijke overtuiging samen met anderen nadenken over
wat goed is en wat niet. Laten we het over morele keuzes
hebben, verplichtend en verantwoordelijk.

Tegendraads, so what?
Wij zijn ons ervan bewust dat de keuze van het thema durf
te kiezen voor normen tegendraads is. Maar het wordt hoog
tijd dat wij afkomen van onze vooroordelen tegen moraal in
de politiek. Het is gemakkelijk te spotten met ‘geitenwollen
sokken’, met ‘het opgeheven vingertje’, met ‘een pretentie
van eigen braafheid’. Maar het is niets anders dan gemak-
zucht als we het daarbij laten.
De ChristenUnie zal het thema moraal aan de orde stellen.
Wij zullen laten zien dat niemand erom heen kan.
Kijk maar naar de praktijkvoorbeelden. De betekenis van de
tien geboden is verrassend actueel.

Het eerste gebod
politiek actueler dan gedacht
De macht van mensen wordt door de techniek steeds groter.
Dat blijkt onder andere uit de spectaculaire vondsten van de
biotechnologie. Er is dus bezinning nodig op principiële gren-
zen. Voor de ChristenUnie ligt een belangrijke grens in het
voorzorgsprincipe: bij twijfel niet inhalen! Wanneer het gaat
om mènselijk leven, dan steekt het nog nauwer. Dan ligt een
grens bij de beschermwaardigheid in welk stadium van ont-
wikkeling ook. En arrogant een kopie van een mens ‘schep-
pen’, zoals dat door de techniek van het klonen feitelijk
gebeurt, komt mensen niet toe. Er is maar één Schepper: God.

Het tweede gebod
over economische groei als afgod
Economische groei is een belangrijk thema in de politiek. Bijna
alles moet wijken voor het belang van geld verdienen en geld
uitgeven. Er bestaat een constante verleiding om van geld en
van welvaart een afgod te maken. Als we niet oppassen, dan
offeren we daaraan veel te veel op.
Een gezond privé-leven bij voorbeeld, een leven waarin werk
en andere zaken in evenwicht zijn. Overmatige stress en
arbeidsongeschiktheid zijn het resultaat.
De belangen van volkeren die in armoede leven en in zoveel
opzichten afhankelijk zijn van het welvarende westen, om een
ander voorbeeld te noemen.
Milieubelangen worden gemakkelijk geofferd aan economi-
sche belangen.
Of – heel letterlijk – het leven van dieren die om economische
redenen niet geënt mochten worden. Afgoden zijn veeleisend.

Het derde gebod
over de terugkeer van respect
In onze geseculariseerde maatschappij zijn sommigen geneigd
over het hoofd te zien hoe belangrijk het geloof in God voor
veel mensen is, wereldwijd. De ChristenUnie wil opkomen
voor de vrijheid van die mensen, overal waar die door totali-
taire regimes wordt geschonden. Wij willen ons sterk maken
voor politieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting, maar
ook voor de vrijheid van godsdienstig belijden.
Een samenleving die deze vrijheid serieus neemt, vermijdt zelf
ook godslastering. De ChristenUnie wil opkomen voor de eer
van God en vraagt ook van niet-gelovigen zijn Naam te
respecteren. Want als je God niet meer respecteert, wie respec-
teer je dan nog wel?

Het vierde gebod
over de broodnodige rust
Aan het jachtige moderne leven valt niet te ontkomen, lijkt
het. Dat maakt veel mensen moe. De druk van werk en de
combinatie met andere verplichtingen leidt ook tot ziekte en
uitval. Toch lijkt de tendens nauwelijks te keren. De arbeids-



productiviteit moet hoger. Om efficiency-redenen moet de
bedrijfstijd worden verlengd. Burgers moeten goederen en dien-
sten kunnen kopen op tijden die zij willen.
De waarde van de in Nederland traditionele gezamenlijke rust-
dag, de zondag, is aan slijtage onderhevig. De ChristenUnie ver-
zet zich daartegen. Niet voor niets heeft het ritme van zes dagen
werk en één dag rust, een rijke traditie.

Het vijfde gebod
over de waarde van het gezin
Mensen zijn meer dan individuen. Zij zijn op tal van manieren
aan elkaar verbonden en dragen verantwoordelijkheid voor
elkaar. Overal waar die samenhang en verantwoordelijkheid
vorm krijgt, zal de ChristenUnie zich sterk maken voor ondersteu-
ning. Steun dus voor verenigingen, kerken, buurtgemeenschap-
pen, samenwerkingsinitiatieven rond morele waarden als milieu-
bescherming en natuurbehoud. Maar vooral voor het gezin. Het
gezin heeft een unieke plaats, als leefgemeenschap waarin kin-
deren opgroeien. De ChristenUnie wil een sterk, integraal gezins-
beleid.
De verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen vraagt
om ruimte om opvoeding en onderwijs in vrijheid vorm te kun-
nen geven.
Kinderen ook verantwoordelijkheden tegenover hun ouders, ook
als zij al lang hun eigen weg zijn gegaan. Onze samenleving
moet er een eer in stellen voorzieningen in stand te houden
waarop ouderen die dat nodig hebben kunnen terugvallen. Dat
moet dus beter!
Trouwens, respect voor ouderen, voor vaders en moeders mag
natuurlijk niet alleen een zaak van anonieme voorzieningen zijn.

Het zesde gebod
over levensmogelijkheden van kwetsbare
mensen
Het leven van mensen is kwetsbaar. Overal ter wereld worden
mensen het slachtoffer van oorlog en terreur. De ChristenUnie
wil dat Nederland in internationaal verband bijdraagt aan vrede
en recht. De zorg voor vluchtelingen is een dure plicht waaraan
Nederland zich niet onttrekken mag. De overheid moet ook naar
vermogen de veiligheid van de eigen burgers in Nederland verze-
keren.
Het gebod u zult niet doodslaan gaat vanouds niet alleen over
wat je niet moet doen. Het heeft ook een positieve strekking. In
een samenleving moeten mensen het goede zoeken voor elkaar.
En de overheid behoort een stelsel van zorg te waarborgen dat
menselijk leven beschermt en kansen geeft. Lichamelijk en gees-
telijk. Lange wachtlijsten zijn niet aanvaardbaar.
De beschermwaardigheid van het menselijk leven strekt zich voor
de ChristenUnie ook uit tot de fase voor de geboorte. En de
ChristenUnie zal zich naar vermogen blijven inzetten voor een
samenleving waarin lijdende mensen alle hulp krijgen die men-
selijkerwijs mogelijk is en die dus een aanvaarde plaats onder
ons hebben. De nu legale euthanasie en hulp bij zelfdoding zet
deze moraal onder grote druk.

Het zevende gebod
over trouw
In onze samenleving hebben relaties, ook seksuele relaties, steeds
vaker een min of meer vluchtig karakter. Voor zover het hier gaat
om keuzes die mensen in hun privé-leven maken, heeft de over-
heid daarmee niet direct te maken. Maar de ChristenUnie is wel
van mening dat de overheid moet ophouden om in campagnes
tegen geslachtsziekten mee te werken aan sfeer van vrijblijvend-
heid rondom seksualiteit. Voor de samenleving als geheel is de
stabiliteit van huwelijken, met name wanneer er kinderen zijn,
van grote betekenis. Daarom moet de overheid het belang van
duurzame relaties onderstrepen. De ChristenUnie pleit ervoor dat
echtscheiding minder gemakkelijk wordt zolang de kinderen
minderjarig zijn.

Het achtste gebod
over de vele vormen van stelen
Stelen mag niet, in welke vorm dan ook. Er zijn veel manieren om
je te verrijken ten koste van anderen. In onze complexe samenle-
ving vraagt de bestrijding van criminaliteit veel aandacht, ook in
internationaal verband. Speciale aandacht vraagt de
ChristenUnie voor de nonchalante manier waarop mensen vaak
omgaan met wat ‘van de gemeenschap’ is. Respect voor de
inrichting van de openbare ruimte is belangrijk en moet ook een
zorg van de overheid zijn. In bredere zin vraagt het verbod om te
stelen ook aandacht voor de onaanvaardbaarheid van uitbuiting
van mensen, van volkeren. De ChristenUnie wil dat Nederland
zich inzet voor rechtvaardige verhoudingen in de wereld, ook
wanneer dat strijdt met Nederlandse economische belangen. De
steun voor ontwikkeling van arme landen moet nog worden uit-
gebreid.

Het negende gebod
over integriteit ook van de overheid
Integriteit van het openbaar bestuur is van levensbelang voor
een rechtsstaat. Mensen moeten op overheden aankunnen. De
politiek moet er alles aan doen om onoprechtheid en slonzigheid
uit te bannen. Voor het vertrouwen van burgers en daarmee voor
hun betrokkenheid bij de publieke zaak is dit erg belangrijk.
De ChristenUnie zet zich ervoor in dat overal waar macht wordt
uitgeoefend, ook verantwoording wordt afgelegd. Overheden en
mensen in overheidsdienst moeten zich verantwoorden. Codes
kunnen daarbij goede steun bieden.
De overtuiging dat macht en verantwoording bij elkaar horen,
heeft ook consequenties voor Europese instituties. De Europese
samenwerking moet doorzichtiger en democratischer.
Ook economische en financiële machten moeten zich verant-
woorden. In een globaliserend en snel veranderend economisch
bestel vraagt dat om alert optreden van overheden, ook in inter-
nationaal verband, bij voorbeeld om ‘maatschappelijk verant-
woord ondernemen’ te bevorderen.
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Het speerpunt ‘barmhartigheid kent geen grenzen’ spreekt
mij erg aan. Sinds ik met asielzoekers gewerkt heb, laat het
enorme verschil in welvaart op de wereld me niet meer los.
Voor een christen reikt de verantwoordelijkheid voor de
medemens verder dan de grens van ons land. Wanneer wij
economische vluchtelingen geen asiel verlenen in ons land,
hebben wij de morele verplichting om ons met hart en ziel
in te zetten in te zetten voor een betere verdeling van de
welvaart mondiaal.
Ook ‘recepten voor de stressmaatschappij’ is een speerpunt
dat bij de ChristenUnie hoort. ‘In de tien geboden staat
geen gebod om te werken, wel een gebod om na het werk
te rusten. Niet door arbeid leeft een mens, maar alleen door
God’, schrijft Dietrich Bonhoeffer. In onze maatschappij waar
de neiging bestaat alles in arbeid en economische waarde
uit te drukken, is het belangrijk om dat te onthouden.
Een mens is geen machine, die moet produceren om zijn
bestaan te rechtvaardigen. Wij mogen rusten. ‘Hij geeft
het zijn beminden in de slaap’.

Het gehele programma wortelt in de overtuiging van de
ChristenUnie dat Gods Woord ook in de 21e eeuw nog zeg-
gingskracht heeft over de inrichting van de publieke samen-
leving. Persoonlijk spreken mij met name de speerpunten
met betrekking tot zorg en welzijn en het onderwijs erg
aan. Juist op deze elementaire terreinen is het van groot
belang dat we vanuit een bijbelse visie keuzen maken. De
ChristenUnie wil dat ook doen en verdient daarom steun.

Onderwijs: meer dan kennis en vaardigheid
Een van de gevolgen van het Paarse materialisme is de toe-
nemende aandacht voor cognitieve prestaties. Onderwijs is
meer dan het overdragen van informatie en kennis. Een
mens is meer dan kennis alleen. Het hoofd krijgt de over-
hand en voor het hart en de handen is nauwelijks plaats.
Deze eenzijdige benadering van met name kinderen leidt
tot toenemende uitval in het onderwijs en een nieuwe
tweedeling in de maatschappij. Er moet aandacht komen
voor alle aspecten van het kindzijn.

Mijn vrouw en ik hebben – samen met mijn moeder – afge-
lopen zomer drie weken doorgebracht aan de noordkust
van Bretagne. Lange wandelingen gemaakt. Historie opge-
zocht. Gezwommen. En veel gelezen. Het was weer goed. Ik
was ’s morgens altijd het eerst op pad. Wat langs de kust
scharrelen. Zittend op een rots de regionale krant France
Ouest lezen. En dan met een paar croissants weer naar huis
voor de koffie.

Zo’n dagelijkse Franse krant is ook politiek interessant.
Naast de pagina’s vol plaatselijke berichten is er politiek
nieuws en vaak zijn de commentaren de moeite waard.
Over Chirac en zijn losse opvattingen over het uitgeven van
publiek geld. Over de rechter die een jongen een schadever-
goeding toewijst, omdat niet is voorkómen dat hij geboren
werd. Over gebrek aan respect voor eigendommen van
anderen bij illegale dansfestijnen. Ik bedenk dat Frankrijk
best een ChristenUnie zou kunnen gebruiken.

Een paar weken vakantie geven ook de mogelijkheid om
wat afstand te nemen. Ik ging me realiseren dat het toch
wel een erg spannende tijd wordt. Kan ik wel voldoen aan
de verwachtingen waarmee de ChristenUnie mij als lijst-
trekker heeft aangewezen? Zal het de ChristenUnie lukken
haar politieke boodschap op een verplichtende manier aan
de orde te stellen? Midden in de politieke arena, midden in
de samenleving?
Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het daarom gaat.
Als christenen willen wij onze medeburgers wel op het hart
binden dat het goed is om gehoor te geven aan Gods gebo-
den. Goed voor mensen, goed voor de hele samenleving.
Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is levensgevaarlijk.
Dat blijkt steeds duidelijker. Het zou prachtig zijn als de
ChristenUnie duidelijk zou kunnen maken dat moraal
eigenlijk heel normaal is.

Het tiende gebod
een politiek van het genoeg
Moraal is normaal, vindt de ChristenUnie. Dat wil zeggen dat
het heel gewoon zou moeten zijn dat mensen zich niet exclu-
sief laten leiden door wat geld oplevert of door wat zij voor
zichzelf plezierig vinden. Dat is de achtergrond van de waar-
schuwing die God in het laatste van de tien geboden geeft.
Wie zich laat leiden door begeerte, ontspoort. De overheid is
uiteraard vaak niet in de positie om hier sturend op te treden.
Maar bij tal van overheidsbeslissingen moeten waarden en
belangen worden afgewogen, waarbij de begrenzing van
menselijke hebzucht wel degelijk een punt van aandacht
moet zijn. En zeker moet de overheid hebzucht niet aanmoe-
digen, bij voorbeeld door gokken. Helemaal niet omdat gok-
verslaving een regelrecht gevaar is. De overheid heeft naar de
overtuiging van de ChristenUnie een verantwoordelijkheid die
zonder meer moreel van aard is. Een verantwoordelijkheid
jegens de burgers, maar ook een verantwoordelijkheid jegens
God. Om zijn wet kan niemand heen.
Politiek is een zaak van morele keuzes.
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AanTafel

Marien Bikker

De veiligheid bedreigd
Verbijsterd hebben we gezien hoe in New York en
Washington terroristen dood en verwoesting zaaiden.
De gevolgen zijn op het moment dat ik dit schrijf nog niet
in te schatten. Dat voor velen het leven nooit meer zal zijn,
wat het was, is zeker. Verdriet om omgekomen familieleden
of vrienden, onzekerheid over vermisten, hoop en twijfel,
angst om wat wellicht nog komen gaat, overheersen.

De westerse wereld schudt op haar grondvesten. Veiligheid
leek de laatste decennia in grote delen van Europa en in 
de Verenigde Staten min of meer gewaarborgd.
Geweldmisdrijven namen en nemen toe, maar beperken
zich tot relatief kleine levenskringen. De gevolgen zijn 
voor het leven van direct betrokkenen overigens vaak zeer
ingrijpend. Nu dringt de dreiging van geweldsmisdrijven
zich aan de hele westerse samenleving op. We vragen ons
af: Waar zal dit eindigen? Wat staat ons en onze kinderen
nog te wachten? 

God is trouw! 
Nog maar enkele weken geleden verbleven wij met ons
gezin in de Franse Alpen. We kregen tijd voor reflectie in
een rustig dal. We verwonderden ons overdag over de
schoonheid van de bergen en het meer van Genéve, waar
we tijdens onze tochten vaak het uitzicht op hadden.
‘s Avonds hebben we meerdere keren met ontzag naar 
de sterrenhemel gekeken en gedacht, gezegd en beleden:
Heer, hoe groot bent U, U het heelal, deze wereld en de
mens geschapen heeft.

Met de kleine protestantse gemeente in Thonon les Bains
kwamen we ‘s zondags samen. In de eredienst is het samen
zingen, zelfs als er problemen zijn met het verstaan van de
taal, iets wat je met elkaar verbindt en wat je verheft uit
het bestaan van alle dag. Zo zongen we een bijbellied waar-
van de inhoud in deze rampweek opnieuw bij mij boven
kwam: “Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen,

De ChristenUnie
met perspectief

maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn
vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer,
de Here”. God is trouw voor Israël en voor de volkeren.

Perspectief
De ChristenUnie bestaat uit leden, die geloven dat God de
wereld en de mensheid ziet. “Wij zien in Christus een bewijs
dat de wereld, ondanks het kwaad dat er is, niet door God 
is verlaten. Dat bemoedigt!”. Deze tekst komt regelrecht
uit het concept verkiezingsprogramma “Durf te kiezen voor
normen” dat met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen,
een dag voor de ramp in de Verenigde Staten in Den Haag
werd gepresenteerd.
Twee dagen daarvoor, op 8 september jl. startte de campag-
ne voor de raadsverkiezingen die op 6 maart 2002 gepland
zijn. Op deze Startdag in Ede werden we opgeroepen om
ons in figuurlijke zin als paarden in te spannen, omdat we
geloven dat wij mogen werken in de Naam van de Here,
onze God.

Het tot stand brengen van het Verkiezingsprogramma,
de voorbereidingen van de campagnes voor de
Gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen, de ver-
huiziging van de ChristenUniebureaus naar een centrale
locatie in Amersfoort en alle activiteiten die gewoonlijk 
al plaatsvinden, zowel landelijk, provinciaal als lokaal heeft
de inspanning gevraagd van veel mensen. Op hen en op
vele anderen zal de komende tijd niet te vergeefs een
beroep worden gedaan. Het is voor ons, ondanks de toe-
name van onzekerheid in deze wereld, niet de vraag ”Waar
doe ik dit voor?” Wij mogen leven tot eer van onze Koning.
Het perspectief is duidelijk. Wij beleden dat op de Startdag
toen we zongen: “Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en
de Heerlijkheid”. Zo is dat, in dit jaar en volgend jaar en tot
in de eeuwen der eeuwen.

“Wij zien in Christus een bewijs dat de wereld, ondanks het
kwaad dat er is, niet door God is verlaten. Dat bemoedigt!”.
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Lutten januari 2001

Geachte leden,

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande waarbij de 
psychotherapie opleiding dreigt weg te vallen. Nadere 
gegevens kunt u hierbij vinden in de RINO-publikaties. Het
RINO is het instituut waar psychotherapeuten worden 
opgeleid voor de RIAGG’s en organisaties als de onze. Volgens
plan wordt de opleiding vervangen door GGZ psycholoog. Dit
betekent een reductie in omvang voor psychotherapeutische
kunde en vaardigheden, maar ook een afsluiten en ontoegan-
kelijk maken van deze opleiding van de personen die geen 
klinisch psycholoog zijn. We denken hierbij aan twee belangrij-
ke groepen, namelijk zij die geesteswetenschappen hebben
gestudeerd als ook praktijkwerkers met een VO opleiding.
In deze brief willen wij vanuit het standpunt van de psycho-
therapeutische hulpverlening uw aandacht vragen voor dit in
onze ogen onzorgvuldige en onverstandig beleid van minister
Borst en haar ministerie ten aanzien van het beroep van 
psychotherapeut dat ze wil afschaffen.
Zoals wij begrepen hebben heeft u als Kamer destijds dit
beroep ingesteld en naar wij denken niet tevergeefs.
Opvallend is dat zonder uw instemming inmiddels begonnen

is met de afbraak van de psychotherapeutische opleidingen.
Het lijkt erop dat u na afloop van deze beslissing gevraagd 
zal worden om dit goed te keuren. Wij denken gezien de
gehouden enquêtes dat de meerderheid van het veld tegen
afschaffing van het beroep van psychotherapeut is.
Vanuit ons christelijk standpunt vinden wij deskundige 
hulpverlening een hoogstaand ideaal. Hierin zullen wij
hoogstwaarschijnlijk solidair zijn met iedereen die vanuit
humaan standpunt hetzelfde doel najaagt.
Volgens de nieuwe lijn zou medicatie een te grote nadruk 
krijgen. Gezien het grote belang hopen wij dat er in elke 
fractie voldoende aandacht zal zijn voor deze dreigende 
ontwikkeling.
In de hoop dat wij van u positieve reactie zullen ontvagen,
tekenen wij namens de staf van Tabitha Consulatieburo.

Hoogachtend,

Drs. W. Jurg voorzitter Tabitha maatschap
E.H. Monsuur, secretaris Tabitha maatschap

TABITHA CONSULTATIEBURO
Anerweg Noord 86, 7775 AV Lutten

tel. 0523 683275, internet: http://www.tabitha.nl

Brief aan de fracties van de Tweede Kamer van de Statengeneraal
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VP nieuwe stijl; breedte en diepte
De ChristenUnie beoogt met haar VP een samenleving die
zich meer richt naar Gods goede bedoelingen met Zijn wereld.
Daarmee lijkt de ChristenUnie tegen de stroom in te roeien,
want de Nederlandse samenleving keert zich steeds meer van
God af. De paarse kabinetten Kok hebben daarin een forse
voortrekkersrol vervuld. De ChristenUnie wil graag de wortels
van het kwaad blootleggen in de hoop dat ogen van velen
nog opengaan. Daarom is ervoor gekozen het VP een andere
opzet te geven. Het VP heeft vaak het karakter van een soort
wetboek met een hele serie artikelen per departement. Dat
geeft al gauw een verkokerd beeld, terwijl allerlei ontwikke-
lingen en ook maatregelen juist niet op zichzelf staan. De
ChristenUnie zet in op integraal beleid. Vanuit een samenhan-
gende visie kan ook scherper worden geanalyseerd wat er aan
onze samenleving mankeert. De ChristenUnie wil daarin ver-
der gaan dan de bekende Nederlanders met hun manifest
“Stop de uitverkoop van de beschaving”. De afbraak van de
publieke zaak wordt daarin terecht aan de orde gesteld, maar
de wortels van het kwaad blijven onbesproken.
Een belangrijk document van het VP nieuwe stijl van de
ChristenUnie vormt het essay, waarin de Nederlandse samen-
leving scherp wordt geanalyseerd en het falen van het paarse
overheidsbeleid (zeker op moreel/ ethisch terrein) helder
wordt verwoord. Het antwoord van de ChristenUnie is: Durf
te kiezen voor normen. Een genormeerd overheidsbeleid is
vervolgens uitgewerkt in een document met concrete speer-
punten van beleid.

Partij midden in de samenleving
De ChristenUnie is een partij voor de hele samenleving. Het
gaat om het welzijn van iedereen. De ChristenUnie wil met
haar gezicht naar de samenleving staan. Het VP mocht dan
ook geen theoretisch verhaal worden, geschreven in een stu-
deerkamer. Daarom is er heel wat aan het schrijven van het
VP vooraf gegaan. De ChristenUnie heeft haar politiek profiel

Op 10 september jl. heeft de ChristenUnie in Nieuwspoort duidelijk haar politieke
gezicht laten zien met de presentatie van haar verkiezingsprogramma (VP) voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer in mei 2002. Het VP geeft een scherpe analyse
van de politieke situatie in ons land. Waarden en normen vormen de rode draad in
het VP van de ChristenUnie. Het gaat om keuzes die voor mens en samenleving echt
waardevol zijn. Realisering van een waardevolle samenleving vraagt om normering.
Normen zijn normaal. Zeker als het gaat om Gods normen voor zijn schepping.

ontwikkeld via een intensief interactief proces. Aan de hand
van een aantal documenten (groen – blauw – wit) is met de
eigen achterban maar ook met buitenstaanders en deskundi-
gen flink gediscussieerd over politieke thema’s en speerpun-
ten, waarvoor de ChristenUnie zich sterk zou moeten maken.
Door deze werkwijze is helder geworden wat er in de achter-
ban van de ChristenUnie maar ook breder in de samenleving
leeft. Dit interactieve proces is van grote betekenis geweest
bij het opstellen van het VP. Het heeft enorm geholpen om
eigentijdse antwoorden op de actuele vragen en problemen
van onze samenleving te kunnen formuleren. Zo kan het eer-
ste VP van de ChristenUnie als volgt worden getypeerd: geïns-
pireerd door de wijsheid van Gods Woord, wetend wat de bur-
gers in ons land bezighoudt en analyserend waaraan onze
samenleving mank gaat, wordt aangegeven wat nodig is om
Nederland te ontplooien tot een waardevolle samenleving;
een samenleving waarin waarden en normen heel normaal
zijn.

Congressen over christelijke politiek
Het VP ligt inmiddels bij alle kiesverenigingen. Het woord is
opnieuw aan de leden. Ik hoop dat het VP op de kiesverenigin-
gen stevig wordt bestudeerd en besproken, zodat dit weer
kan leiden tot een goede inbreng bij de behandeling van het
VP op het Uniecongres. Het VP wordt geagendeerd voor het
Uniecongres van 17 november 2001. De ervaring leert echter
dat zo’n congres maar zeer beperkt gelegenheid biedt om
zo’n belangrijk document als het VP serieus en zorgvuldig te
behandelen. Daarom heeft het Uniebestuur besloten om aan
het VP eerst nog een speciaal werkcongres te wijden (op 6
oktober 2001). De kiesverenigingen zijn uitgenodigd daaraan
deel te nemen. Ik hoop dat het werkcongres goed wordt
bezocht en mag leiden tot een goede voorbereiding van het
Uniecongres. Bij dit alles heeft de ChristenUnie u nodig;
uw stem, uw inzet, uw bijdrage en zeker ook uw gebed.
Vergeet u het niet?

Het eerste verkiezingsprogramma van de ChristenUnie gepresenteerd

HoogeBoomen

Adriaan Hoogendoorn
Politiek secretaris 
Voorzitter werkgroep VP“Waarden

en normen”
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De uitslag van de stemming is geen nieuws meer als de symbo-
len van het geld en de macht veranderen in ruïnes, maar voor
iedereen is duidelijk dat er in de Tweede Kamer iets bijzonders
is gebeurd. Leen van Dijke: “De aanvaarding van dit wetsvoor-
stel zou er op kunnen duiden dat er een beweging ontstaat die
zich keert tegen de dominantie van de normen van de econo-
mie”. Bert Bakker van D66 gaat zelfs nog een stapje verder:
“Deze wet druist volledig in tegen zeven jaar paars beleid”.

Collectieve rustdag 
In de Arbeidstijdenwet is geregeld dat werknemers in principe
vrij zijn om zelf hun werktijden te bepalen, maar een werkge-
ver kan na overleg met de ondernemingsraad een werknemer
verplichten om op zondag te werken. De nieuwe wet geeft
werknemers het recht om werk op zondag te weigeren.
De ChristenUnie en de PvdA hanteren verschillende argumen-
ten voor een collectieve rustdag, maar vinden elkaar in een
wettelijk recht op een vrije zondag. Het CDA wil dat werkgevers
en werknemers onderling een regeling treffen en vindt een
wettelijke regeling eigenlijk een zwaar middel. De christen-
democraten steunen het voorstel uiteindelijk toch. D66 wil

niets weten van een wettelijk recht op een vrije zondag en
alleen ruimte geven aan gewetensbezwaarden. Leen van Dijke
en Jet Bussemaker: “Daarmee plaats je christenen in een uit-
zonderingspositie en dat is niet de bedoeling”.

Prinsjesdag 
Na de tweede dinsdag komt de derde dinsdag van september.
Het is een sobere Prinsjesdag. De reacties op de Troonrede zijn
anders omdat de wereld anders is. Het gaat vooral over de
bestrijding van het terrorisme. Is het oorlog of niet? De
ChristenUnie staat achter de minister-president in zijn steun
aan de Verenigde Staten en onderstreept dat het gaat om recht
en niet om wraak. “Amerika heeft grote offers gebracht voor
onze vrijheid en onze veiligheid. Dat willen wij niet vergeten”.
Leen van Dijke vraagt ook om steun voor Israël.
President Bush gaat het Amerikaanse volk voor in het zoeken
van troost bij God. Leen van Dijke laat het kabinet weten dat de
ChristenUnie daarvan onder de indruk is. Hij citeert de
Tsjechische president Havel: “Als wij iets willen doen aan de
grote problemen van deze wereld moeten wij onze blik naar
boven richten en ons hoofd buigen”.

Dinsdagmiddag 11 september. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de zondagswet
van Leen van Dijke en Jet Bussemaker. In de wandelgangen staat Joke Torn van de ChristenUnie
klaar om de initiatiefnemers te feliciteren met dit succes en een bos bloemen te overhandigen.
Maar dan druppelen de eerste berichten over het drama in de Verenigde Staten binnen.
“Doe maar geen bloemen”, mompelt iemand… 

TweedeKamer

Nico Schipper

Van de zondag
naar de dinsdag

CDA torpedeert motie ter 
versterking van palliatieve zorg



wijk. “Het stoort mij dat de internationale context zo weinig 
ter sprake komt, want daar ligt de oplossing. Daarom moeten
we het asielbeleid maar onder verantwoordelijkheid van de
minister van buitenlandse zaken brengen”.
De ChristenUnie wil van het kabinet weten of de vrijheid van
onderwijs wel gewaarborgd is onder Paars. “Uit de toekomst-
verkenningen maak ik op dat het kabinet artikel 23 ziet als een
belemmering voor onderwijsvernieuwingen”.

Anti-climax
De laatste dag van de Algemene Beschouwingen is een anti-cli-
max. Leen van Dijke dient mede namens Ad Melkert een motie
in ter versterking van de palliatieve zorg. Dankzij de steun van
de PvdA is daarvoor nu een kamermeerderheid. Dat zal de
euthanasievraag verminderen. Wat een succes! Maar dan stapt
een geïrriteerde Jaap de Hoop Scheffer naar de interuptie-
microfoon. Hij begrijpt niet waarom de ChristenUnie en de
PvdA de motie niet vooraf hebben voorgelegd aan het CDA. De
Hoop Scheffer kondigt aan dat hij de motie om die reden niet
steunt. Leen van Dijke is verbijsterd: “Onbegrijpelijk! Het CDA
heeft jarenlang geprobeerd een kamermeerderheid te verwer-
ven, maar is daar niet in geslaagd. Nu de ChristenUnie daar wel
in slaagt, haken de christen-democraten af! Niet vanwege de
inhoud van de motie, maar vanwege de indieners”. Op diezelfde
avond dient De Hoop Scheffer mede namens Melkert twee
moties in om de positie van het gezin te versterken en legt
die niet voor aan de ChristenUnie…
De minister-president reageert gelukkig positief op de motie.
Hij is bereid extra middelen vrij te maken als een meerderheid
van de Tweede Kamer daarom vraagt. Dat is winst. De verwach-
ting is dat het CDA zich tijdens de begrotingsbehandeling van
VWS toch aansluit bij het verzoek van ChristenUnie en PvdA.
“Ik mag toch aannemen dat het CDA deze fout niet voor een
tweede keer maakt”, aldus Leen van Dijke.

De Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie 
en de persberichten daarover kunt u nalezen op de
website www.christenunie.nl.  
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Moreel leiderschap
Voor een goede balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid
is een overheid nodig die richting geeft en ruimte biedt, nor-
men stelt en normen handhaaft. Dat is een passage uit de
Troonrede waar de ChristenUnie goed mee uit de voeten kan.
“Maar dat is wel mosterd na de maaltijd”, reageert Leen van
Dijke. Regeren is meer dan de wil van de meerderheid in wetge-
ving vastleggen. Regeren is kiezen. Daar is moreel leiderschap
voor nodig. En dat heeft Paars niet gebracht. “De paarse poli-
tiek is koud en kil en vooral bepaald door economische motie-
ven”.
Een voorbeeld is de crisis in de agrarische sector. “De agrarische
sector is niet vergelijkbaar met andere sectoren en mag daar-
om ook niet overgeleverd worden aan de vrije markt. Met hoge
eisen en lage prijzen maak je de sector kapot. Het draait ook
hier om morele keuzes”. Een ander voorbeeld is de economische
onafhankelijkheid van het individu. Het kabinet wil dat nog
meer vrouwen een betaalde baan zoeken. Economische onaf-
hankelijkheid is de norm. “Geef gezinnen de ruimte om zélf te
kiezen voor de verdeling van zorg en arbeid door een verhoging
van de kinderbijslag en door de introductie van een kindgebon-
den budget ter vervanging van subsidies voor kinderopvang”,
aldus Leen van Dijke.

Eindbalans
De ChristenUnie maakt de balans op van zeven jaar paars.
Geen tussenbalans maar een eindbalans. Leen van Dijke: “De
kwaliteit van leven staat onder druk. Ik spreek niet over zeven
vette jaren maar over zeven magere jaren. De individualise-
ringspolitiek van Paars heeft gezorgd voor verschraling in de
samenleving: in de ziekenhuizen en op de straten, in de gezin-
nen en op de scholen hebben we tekorten opgelopen, die we
niet een-twee-drie weer wegwerken”.
De reductie van de milieuschuld is minimaal en het kabinet
faalt in de aanpak van het mobiliteitsprobleem. De oorzaak?
“Het kabinet toont geen moed. Het durft niet te kiezen tussen
collectieve en individuele belangen”. Het debat over het asiel-
beleid gaat teveel over criminaliteit op straat en onrust in de

fo
to

:R
ub

en
 Ti

m
m

an
/w

w
w.

no
w

or
ds

.n
l



Hand
Schrift

16

Duidelijk
Eerlijk
Echt

www.christenunie.nl

dus

Duidelijk
Zaterdag 8 september jl. is de cam-
pagne van de ChristenUnie van start
gegaan. In Ede waren ruim 250 men-
sen getuigen van het Startschot voor
de verkiezingscampagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen en de
landelijke verkiezingen. Vijftien werk-
ateliers werden georganiseerd en de
aanwezigen werden uitgedaagd om
aan de slag te gaan. De inhoud hier-
van kunt u vinden op onze website.
Of het nu ging om het schrijven van

folders of om presentatietechnieken
bij te leren. Voor de kinderen werd er
een kinderprogramma georganiseerd.
We mochten tijdens deze ontmoe-
tingsdag een goede start van de cam-
pagnes beleven. Tijdens deze dag wer-
den ook de plannen voor de verkie-
zingscampagne gepresenteerd. Het
campagneteam bestaande uit Joël
Voordewind (campagneleider), Axel
Pothof, Ruud van Eijle, Nico Schipper
en Marco Boers liet weten voor zeven
zetels in de Kamer te gaan. Daarnaast
wordt gestreefd naar een groei van
15% van het aantal stemmen te halen
bij de gemeenteraadsverkiezingen. En
geprobeerd wordt in minstens 15
gemeenten voor de eerste keer mee te
doen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Dit zijn doelstellingen waarbij de
ambitie van de ChristenUnie duidelijk
is. Door middel van een duidelijk
geluid zal de ChristenUnie zich laten
horen. Met de slogan Duidelijk Eerlijk
Echt, ChristenUnie dus… wordt de
campagne vormgegeven. Duidelijk,
vanwege de naam ChristenUnie en de
identiteit van onze politieke partij.
Eerlijk, vanwege de politieke keuzes
en uitspraken en de betrouwbaarheid
van de partij en Echt, vanwege de
waarheid van de bijbelse normen en
waarden die een belangrijke rol spe-
len in de campagne. Duidelijk Eerlijk
Echt, ChristenUnie dus…  

De campagne
is begonnen!

Campagnenieuws

Marco Boers
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Campagnerom
Hierbij horen natuurlijk de benodigde materialen om de
ChristenUnie te presenteren. Speerpuntenfolders, een alge-
mene ledenwerffolder, posters, een lokale ChristenUnie-inter-
netsite en allerlei promotiemateriaal wordt hiervoor vervaar-
digd. Via het bureau of via de site kunnen de kiesverenigingen
de materialen bestellen. Er wordt momenteel ook gewerkt
aan een heuse ‘campagnerom’; een CD-rom waarop onder
andere een standaard lay-out komt te staan voor folders. De
kiesverenigingen kunnen hiermee eigen teksten en foto’s in
de folders zetten, waarbij het uiterlijk van het materiaal het-
zelfde blijft. Eenheid van de huisstijl is tijdens de campagnes
enorm belangrijk. We willen de kiesverenigingen dan ook vra-
gen om gebruik te maken van de ChristenUnie-materialen en
de ‘campagnerom’, die toegestuurd zal worden.

Campagnetournees
Om het geluid van de ChristenUnie duidelijk te laten horen,
willen we in het voorjaar van 2002 twee campagnetournees
organiseren. Eén tour vindt plaats tijdens de maanden janu-
ari en februari (voor de gemeenteraadsverkiezingen op 6
maart 2002) en een tour vindt plaats in de maand april en
mei (voor de landelijke verkiezingen op 15 mei 2002).
Hiermee willen we onze leden, maar zeker ook andere geïn-
teresseerden, de mogelijkheid geven om de mensen van de
ChristenUnie te ontmoeten en om mee te praten over de
boodschap van de ChristenUnie. Deze boodschap (het verkie-
zingsprogramma is daarbij het belangrijkste uitgangspunt) is
verpakt onder de noemer ‘Durf te kiezen voor normen’. Dit is
tevens de titel van het verkiezingsprogramma dat u op onze
internetsite www.christenunie.nl kunt vinden. In de bijdrage
van lijsttrekker Kars Veling in dit nummer kunt u de rode
draad van de boodschap van de ChristenUnie voor de samen-
leving lezen. Natuurlijk zullen we proberen om langs zoveel
mogelijk plaatsen te gaan tijdens de twee campagnetour-
nees. We kunnen echter niet overal komen in enkele weken
tijd. Dit betekent dat we enkele keuzes moeten maken en
hopen daarbij op uw begrip. In het volgende nummer hopen
we u een overzicht te laten zien van de twee campagnetour-
nees, waarbij de tweede tournee zich meer zal concentreren
op de grotere (provincie)steden. De jongeren van PerspectieF
hebben ook hun bijdrage tijdens de campagne. Vlak voor de
Tweede Kamerverkiezingen zullen zij vele plaatsen aandoen
met een heuse treintournee.

Gebed
Natuurlijk kunnen we tijdens al onze plannen en de uitvoe-
ring daarvan niet zonder de ondersteuning van het gebed.
Omdat we de afhankelijkheid hiervan weten, roepen we
mensen op om een zegen te vragen over de campagne(plan-
nen en activiteiten). In dit nummer kunt u een artikel vinden
waarin nogmaals wordt gewezen op deze gebedsondersteu-
ning, waarvoor u zich kunt aanmelden via het speciale email-
adres: gebed@christenunie.nl.

Lokale ChristenUnie-site
Op de site van de ChristenUnie zal ook veel informatie te
vinden zijn over de campagne en de verkiezingen. De nieu-
we website van de ChristenUnie kunnen we over enkele
weken aan u presenteren. Via deze website bieden we uw
kiesvereniging ook een kant-en-klare opzet voor een eigen
website voor een vergoeding per maand. Deze websites
worden geplaatst op de server van de ChristenUnie en op
een eenvoudige wijze kunt uw kiesvereniging zelf de site
actueel houden. Hierbij ontvangt u ook eigen emailadres-
sen. Natuurlijk worden de websites doorgelinkt via de lan-
delijke website van de ChristenUnie. Ook hierbij geldt dat
de eenheid in stijl zorgt voor een duidelijke en krachtige
uitstraling. Voor meer informatie of voor aanmelding voor
een lokale ChristenUnie-site kunt u een email versturen
naar bureau@christenunie.nl.
Tenslotte wordt u door het campagnenieuws dat in de
komende nummers van HandSchrift zal staan op de hoog-
te gehouden van de campagne-activiteiten en de ontwik-
kelingen tijdens deze campagne.

U merkt het wellicht ; er staat veel te gebeuren de komen-
de maanden. Nederland zal weten dat de ChristenUnie er
is! Een nieuwe, jonge partij met een rijke traditie en veel
plannen. Doet u met ons mee? Met het streven naar een
duidelijke uitstraling, met het werven van nieuwe leden,
met het uitdragen van het duidelijke geluid van de
ChristenUnie en bovenal met gebed? We rekenen op 
u, want u kunt op ons rekenen!

Duidelijk eerlijk echt, ChristenUnie dus.

Deelnemers aan Startschot verkiezingen



Hand
Schrift

18

r
ChristenUnie • kalender
5 oktober 2001

Thema-avond Drente, aanvang 20.00 uur 
Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 4 te Beilen.

6 oktober 2001
Werkconferentie Verkiezingsprogramma
Guido de Bres-college, Arnhemseweg, Amersfoort

9 oktober 2001
Ontmoetingsavond Heerenveen 

10 oktober 2001
Ontmoetingsavond Heerde 

16 oktober 2001
Ontmoetingsavond Amstelveen

17 oktober 2001
Ontmoetingsavond Staphorst

31 oktober 2001
Gemeentelijke herindelingsverkiezingen
Ochten – Kersteren – Echteld 
Durf te kiezen voor normen, kies lijst 5

7 november 2001
Gemeentelijke herindelingsverkiezingen
Pijnacker - Nootdorp

13 november 2001
Ontmoetingsavond Waalwijk

17 november 2001
Uniecongres
Goedkeuring verkiezingsprogramma
Nieuwe Buitensocieteit, Zwolle

Voor meer info over deze ChristenUnie-activiteiten 
kunt u bellen met het bureau.

In het voorjaar van dit jaar heeft de ChristenUnie al haar
leden een brief gestuurd met een machtigingskaart om de
komende verkiezingscampagne financieel te ondersteunen.
In het vorig nummer van HandSchrift lieten we u al weten
dat deze actie een mooi resultaat liet zien. We zijn nu enke-
le maanden verder en kunnen u meedelen dat deze actie,
met behulp van een christelijk teleservice bureau, nog
steeds bijzonder goed verloopt. Inmiddels heeft deze actie
voor de campagne het prachtige resultaat van 400.000,- !
opgeleverd. Hiervoor zijn we u natuurlijk enorm dankbaar.
Deze financiële middelen worden ingezet voor de vele cam-
pagne-activiteiten. Nogmaals willen we u laten weten dat
dit een landelijke actie is, die voor zowel de campagne voor
de gemeenteraads- als de Tweede Kamerverkiezingen
wordt ingezet. Nogmaals hartelijk dank voor alle toezeggin-
gen. We zijn wederom geconfronteerd én verrast met de
grote betrokkenheid van de leden met onze partij.

Machtigingsactie voor campagne

Wat is de basis van de ChristenUnie?

Meer weten over de achtergronden 
van de partij waar u voor kiest?

cursus Basisprincipes ChristenUnie
over: de grondslag van de ChristenUnie,
geloof & politiek, de wet van God in de samenleving.
m.m.v. prof. dr. R. Kuiper

Geef u nu op voor de vier cursusavonden op 8, 22 november,
6 en 20 december van 19.45 - 22.15 uur in Almere

Voor opgave en informatie: Tel. 033-422 69 69

Cursusaanbod

Oud GPV-senator Van der Jagt overleden
Op zaterdag 4 augustus 2001 is ing. Jan van der Jagt op 77
jarige leeftijd overleden. Hij was ondermeer partijvoorzitter
en Eerste-Kamerlid van het GPV. Vanaf 1966 werd hij poli-
tiek actief. Eerst tien jaar als penningmeester van het GPV
en daarna acht jaar als voorzitter. In 1977 deed Van der Jagt
zijn intrede in de Eerste Kamer. Met een korte onderbreking
bleef hij daar deel uit maken tot 1991. Het doel van Jan van
der Jagt, altijd gesierd met vlinderstrik, was het GPV bij
elkaar te houden. Van der Jagt was zeer betrokken bij het
GPV. Van der Jagt werd door zijn collega’s en omgeving
opgemerkt als een betrouwbaar, degelijk en een uiterst cor-
rect mens. We wensen zijn familie kracht en sterkte toe bij
het dragen van dit verlies.

In MemoriamCongressen Eurofractie
De Eurofractie ChristenUnie-SGP organiseert in 
november 2 congressen:

Op vrijdag 2 november in het Erasmus Expo en
Congrescentrum te Rotterdam het congres Menselijke
genetica over ethische vraagstukken in de moderne   
geneeskunde. Meer informatie op www.eurofractie.nl
of 010-4140534 bij Matthijs van den Berg.

Op vrijdag 29 november wordt in de Euromast te
Rotterdam een congres gehouden over de toekomst
van de EU. Informatie op de website of bij Marleen
Schouten 010-4140534.

Deelname aan de congressen is gratis.



Terugkeren van een heerlijke zomervakantie aan
de krijtkusten van Normandië op een bloedhete
dag, over smeltend asfalt, is geen pretje. Gelukkig
vermochten de bejaarde heren van de Cubaanse
band ‘Buena Vista Social Club’ de stemming er
enigszins in te houden met hun liedje Dos garde-
nias paradise. Je hoeft geen Spaans te kennen om
te begrijpen dat het liedje over paradijstuinen
gaat. Op de provinciale weg bij Arras, achter
zwart-walmende vrachtwagens, besefte ik trou-
wens maar al te goed hoever we van het paradijs
af staan! Bovendien lag het zicht op het D-Day
invasiestrand ‘Gold Beach’ bij Arrômanches me
nog vers in het geheugen. Evenals een gedicht,
gericht aan de ouders van nu. De strekking ervan
was, dat het nu veilig was je kinderen op het
strand te laten spelen: het bloed van honderden
geallieerden was weggespoeld. Maar vertel alsje-
blieft wel aan je kinderen wat hier is gebeurd!
Terugdenkend aan Gold Beach, besefte ik opeens

www.bos -ape ldoor n .n l
Anklaarseweg 123a, Tel. (055) 577 23 00, Fax (055) 521 82 82
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weer hoe dicht menselijk vernuft bij het menselijk
failliet ligt. De mens, bijna goddelijk gemaakt
(psalm 8), ook zo diep gevallen!
In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
lees ik aansprekende passages over zorg voor
medemensen, zorg voor de schepping die lijdt aan
onze onmatigheid, opvoeding tot verantwoordelij-
ke burgers, in een transparante maatschappij vol
liefde en geborgenheid. De ChristenUnie:
Wereldverbeteraar nummer 1? We weten wel
beter! In de inleiding lees ik dat we de ambitie
hebben om gehoor te geven aan de normen die
Jezus – Gods Zoon – ons doet kennen, maar wel 
in het nuchter makende besef dat wij niet in staat
zijn een heilsstaat op aarde te vestigen.
Toch geloven we dat Jezus Christus de weg naar
herstel heeft geopend en dat God ons niet zal 
verlaten, en dat bemoedigt! Laten we er dus 
met Gods hulp voor gaan!

InPerspectieF

Annette van Kalkeren

Wereldverbeteraars?

Op 20 oktober 2001
treedt Annette van
Kalkeren af als voorzitter
van PerspectieF. Haar 
studie en promotie-
onderzoek kan zij niet
meer combineren met
haar voorzitterstaken/
Bert Heuvelman en Frank
Visser zullen haar taken
tijdelijk overnemen.
Annette, veel succes met
je promotie-onderzoek!



Wim Kok keert na de verkiezingen niet meer terug. Niet als minister-
president en niet als politiek leider van de PvdA. Hij is toch een beetje
de verpersoonlijking van Paars. Het is een prestatie van formaat dat het
monsterverbond van paarse partners al acht jaar in stand is gebleven.
Dat is vooral zijn verdienste. Met een beleid dat ik zou willen typeren
als ‘zakelijk in de overtreffende trap’ moffelde hij alle ideologische
tegenstellingen tussen D66, PvdA en VVD onder het coalitietapijt.

Het vertrek van Wim Kok is misschien wel het begin van nieuwe moge-
lijkheden. De vanzelfsprekendheid van een voorzetting van Paars is ver-
dwenen. En ik zeg maar zo: nieuwe spelers, nieuwe kansen. Weg met
de zakelijkheid in de overtreffende trap! Het is weer tijd voor politieke
ambities en idealen: Durf te kiezen voor normen!

De inhoud van het concept-verkiezingsprogramma bleef niet onopge-
merkt. Het RD noemde het programma ‘evangelisch-links’ en vergeleek
de koers van de ChristenUnie met die van de ARP uit de jaren zestig.
Het Parool repte over ‘een linkse partij met traditionele normen’. En de
PvdA stelde de ChristenUnie ten voorbeeld aan het CDA: “De
ChristenUnie heeft een christen-democratische norm gesteld”.

Die verschillende typeringen veroorzaken soms verwarring. Wat is er
aan de hand? Is de ChristenUnie de weg kwijt? Welnee! De
ChristenUnie durft te kiezen voor normen op alle terreinen van het
leven. De ChristenUnie wil de dingen die verkeerd gaan in onze samen-
leving ten goede keren. Is dat activistisch? Is dat links? Is dat progres-
sief? Als anderen het zo willen noemen dan gaan ze hun gang maar,
hoewel ik  soms begin te twijfelen aan hun goede bedoelingen… De

ChristenUnie is niet rechts, niet links, maar gewoon christelijk-sociaal.
Soms leidt dat tot samenwerking met wat men links noemt. Soms met
rechts. Wat maakt dat allemaal uit? Het gaat om het resultaat: een
samenleving met perspectief!

Is het dan niet opvallend dat de ChristenUnie zaken kan doen met de
PvdA? Ja, dat is opvallend en ook verrassend. Temeer omdat we niet
alleen kunnen samenwerken op sociaal-economisch en ecologisch ter-
rein, maar ook op andere terreinen. Ik verwijs naar de wet over zon-
dagsarbeid en de motie over palliatieve zorg. Een verademing in paarse
tijden. Dankzij de ChristenUnie en de PvdA.

Het CDA kan daar nog niet zo goed aan wennen. Fractievoorzitter Jaap
de Hoop Scheffer torpedeerde de motie over palliatieve zorg. Waarom
had de ChristenUnie op dit punt niet samengewerkt met haar traditio-
nele bondgenoot? Dat lijkt me nogal klontjes. Het CDA heeft zich ook
ingespannen op dit dossier, maar slaagde er niet in steun te vinden
buiten de christelijke fracties. Nu de ‘kleine’ ChristenUnie daar wel in is
geslaagd, moeten de christen-democraten even slikken.

De ChristenUnie wil nieuwe kansen benutten en nieuwe wegen zoe-
ken. Dat leidt soms tot kritiek van de gevestigde orde. Dat is jammer,
maar we gaan gewoon  door. Nieuwe kansen worden alleen optimaal
verzilverd als onze politieke formatie groeit in zetels en in zelfbewust-
zijn. Het komt er op aan dat christenen straks hun missie verstaan en
de nieuwe kansen niet laten lopen. Daarom doe ik een appèl op ieder-
een die Christus liefheeft: doe mee! Praat over de ChristenUnie! Werf
voor de ChristenUnie! Het komt er nu op aan! 

Ik ben niet zomaar lid van deze commissie geworden.
De commissie stond altijd bekend als voortvarend en
vernieuwend. Natuurlijk was dat voornamelijk te dan-
ken aan de bevlogen leiding van Anton.

Dit besefte ik toen ik op de eerste vergadering na
Antons’ vertrek in de kring aanschoof. De commissie-
leden keken elkaar onwennig aan. Op de stoel van
Anton zat een jonge, nogal onzekere vrouw die zich
waarschijnlijk nog ongemakkelijker voelde dan de
rest. Oké, dacht ik, het zou voor niemand eenvoudig
zijn geweest de plaats van Anton in te nemen maar ze
hadden toch tenminste een ervarener en krachtiger
persoon kunnen uitkiezen. De jonge voorzitster
schraapte haar keel en heette iedereen welkom. “Fijn
dat jullie er zijn,” sprak ze ons toe. “Het zal even wen-
nen zijn zonder Anton maar ik ben er van overtuigd
dat we er met elkaar iets heel goeds van kunnen
maken.” Dat is tenminste iets, dacht ik en knikte haar
bemoedigend toe. De voorzitster leidde het onder-
werp van de vergadering in. In korte, eenvoudige
bewoordingen. Ik herinnerde me Antons’ betogen. Die

waren vaak behoorlijk uitvoerig geweest maar ze had-
den nooit verveeld. Zijn visie op de onderwerpen was
altijd een bron van inspiratie. De jonge voorzitster
daarentegen stelde haast basale zaken aan de orde,
nam geen duidelijke positie in en leek erg te steunen
op ons oordeel. Dat oordeel gaven we dan ook nadat
ze was uitgesproken. Er waren veel reacties en aanvul-
lingen, bijna iedereen leek zich verplicht te voelen zijn
of haar bijdrage te leveren. Ik droeg een paar belang-
rijke punten aan die de voorzitster nagenoeg over het
hoofd had gezien. Ze knikte me dankbaar toe. Zelfs
Edwin sprak lang en werd daarin nauwelijks onder-
broken door de voorzitster, eerder aangemoedigd om
verder te gaan. Aan het slot van de vergadering
bedankte de voorzitster ons voor onze opbouwende
bijdragen. We knikten bescheiden: “Daar zijn we hier
voor.”

Ik was al weer op weg naar huis toen ik me bedacht
dat dit de eerste keer was geweest dat Edwin gespro-
ken had op een vergadering van de commissie.
Hij zat altijd stil in een hoekje en viel nauwelijks op.
Pas toen besefte ik dat dit voor ons allemaal gold, dat
dit de eerste vergadering was geweest waarin we
hadden gefunctioneerd als commissie en niet als
applaudisserend publiek.
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Kamerstukken

Leen van Dijke Nieuwe kansen… 
nieuwe verantwoordelijkheden!

Column Karlien Vergaderen



jong van
  geest...

             Het  liefst begin ik 
        de dag  samen met God.
                      Leidraad helpt me 
          al vele  jaren om daar 
        inhoud  aan te geven. 
    't Is altijd  verfrissend, 
                      het houdt me jong. 

                      Iets voor u?                      Iets voor u?  Bel dan nu de IBB
           en word abonnee! tel.: 0345 517834
              Voor 27,95 ontvangt u Leidraad 4 kwartalen lang. 

              (Of vraag een proefnr. à ƒ 1,– ex. verzendkosten)Le
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foto: Frans Nooren

Zelfportret

Joop Alssema omdat de christelijke politiek zich verzet tegen menselijke
zelfbeschikking, tegen wetteloosheid, materialisme en de
aarde wil beheren en ontplooien in dienst van God. Ik wil de
heilzame werking van Gods wet onder de aandacht blijven
brengen van alle mensen.

Welk opvallend nieuws is u laatst ter ore gekomen?
Op het moment van het schrijven, op het gemeentehuis, van
dit artikeltje belde de gemeentesecretaris me in het gemeen-
tehuis op en zei dat er een terroristische aanslag in Amerika
had plaats gevonden. Direct na deze telefonische mededeling
heb ik naar de tv gekeken. Met verbijstering, afschuw, onge-
loof en met grote verslagenheid heb ik de beelden van de
ramp gezien. Terreur van het ergste soort heeft Amerika in het
hart getroffen. De gevolgen van deze aanslag zijn niet te over-
zien. Het kan in lengte van jaren een doorwerking hebben.
Het opvallende nieuws was ook dat in het verkiezingspro-
gramma van ChristenUnie het punt verlaging hypotheekren-
teaftrek is opgenomen. Dit wordt afgetopt tot een bedrag van
500.000,- gulden. In de afgelopen periode is daar vaak over
gesproken, (GPV) maar werd om politieke redenen nooit als
programmapunt opgenomen.

Welke gebeurtenis heeft de afgelopen jaren uw ogen 
geopend?
Door de vestiging van een asielzoekerscentrum en daarmee
de komst van asielzoekers in de gemeente Ten Boer ben ik me
bewuster geworden van de nood in de arme wereld en onze
grote rijkdom. Als je dan met de asielzoeker spreekt en hoort
hoe het in hun land gesteld is en in welke erbarmelijk toe-
stand, economisch maar ook hoe zij in angst leven, besef je de
grote rijkdom en de rust waarin wij leven. Dat maakt je dank-
baar en zet handen en voeten in beweging om iets voor de
zwakke en hulpelozen in deze wereld te kunnen doen.

Wanneer stond u voor het laatst met een mond 
vol tanden?
Dat was toen ik een groep kinderen uit Tsernobyl ontving op
het gemeentehuis. Deze kinderen wonen in de regio waarin
1986 een ongeluk met de kerncentrale voordeed. Er kwam
toen behoorlijk veel kernenergie vrij. De wijde omgeving werd
besmet. De kinderen, in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar, ervaren
nog dagelijks de gevolgen daarvan. De kinderen vertellen dat
het gebied nog besmet is. Daar wordt nog steeds de ver-
bouwde en besmette groenten gegeten en melk van de koei-
en gedronken. Sommige kinderen zijn ook vaak ziek en er tre-
den ook zomaar vreemde ziekten op. Als de kinderen dat aan
je vertellen, sta je even met de mond vol tanden.

Wat betekent voor u met hart en handen in de politiek?
Dat houdt voor mij in dat ik in al mijn werken God de eer en
de lof moet geven. Wil je dat doen dan moet je hart vol zijn
van je Heiland en dat je Hem kent als je verlosser en
Zaligmaker. Immers waar je hart vol van is, dan komen de
handen en voeten in beweging en geef je inhoud aan je taak
en opdracht. Dat moet in al je handelen tot uitdrukking
komen.

Waar heeft de burgemeester van Staphorst
een fijne neus voor?
Deze vraag moet je eigenlijk niet aan mij stellen maar 
aan anderen die me goed kennen.
Maar, bekenden uit mijn directe omgeving zeggen dat ik
een fijne neus heb voor (politieke) verhoudingen, samen
met anderen doelstellingen realiseren, het communiceren
en gemakkelijk contacten leg met andere mensen.

Wat laat u zich niet uit het hoofd praten? 
Dat christelijke politiek toekomst heeft. Sommigen zeggen
dat christelijke politiek aan het uitsterven is. De samenle-
ving wil steeds minder van God en Zijn gebod weten. Maar
ondanks dat blijf ik me inzetten voor christelijke politiek

In dit nummer van HandSchrift opnieuw aandacht voor

een ChristenUnie-burgemeester. Hij is 52 jaar, gehuwd,

heeft drie kinderen en is sinds 1 september 2001 de nieuwe

burgemeester van Staphorst. Begonnen als timmerman,

daarna opgeklommen tot bedrijfsleider van een groot

bouwbedrijf. Zijn politieke loopbaan heeft zich tot

1 september jongstleden afgespeeld in het Noorden van

het land. Van raadslid Aduard, naar raadslid Zuidhorn,

naar wethouder Zuidhorn, naar statenlid Groningen en

burgemeester van Ten Boer tot inmiddels burgemeester

van Staphorst. U weet over wie we het hebben? 

Inderdaad, Joop Alssema. In dit ZelfPortret maken we 

verder kennis met hem.
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Van dag tot dag…
Het belangrijke parlementaire verkiezingsseizoen 2001 –

2002 is van start gegaan. Een jaar waarin veel staat te

gebeuren. Zeker ook voor de ChristenUnie. Nieuwe

ChristenUnie-verenigingen, nieuwe wetsvoorstellen,

herindelingverkiezingen, gemeenteraad en landelijk ver-

kiezingen. Met de fractie uit Den Haag en alle medewer-

kers op het bureau en in de fractie gaan we er een uit-

stekend seizoen van maken. Een van die Kamerleden,

Arie Slob, neemt ons mee in dat nieuwe politieke sei-

zoen. Hij houdt ons tijdens dit belangrijke parlementaire

jaar op de hoogte van de werkzaamheden van de

ChristenUnie in Den Haag en hij laat ons een glimp

opvangen van de enorme drijfveer die hij als persoon en

als christen-politicus in zich heeft.

Week 1 ( 2 - 8 september 2001)
Zondag 2 september
Zoals het hoort beginnen we de nieuwe week met een rustdag. Ik
geniet van deze dag samen met mijn vrouw Marjette en onze kin-
deren Esther (13), Aron (12), Lotte (9) en Karen (5). We gaan naar de
kerk, wandelen wat langs de IJssel, doen een spelletje met elkaar
en rusten zowel geestelijk als lichamelijk lekker uit. Zondag is ook
de dag om wat bij te lezen.

Maandag 3 september
‘s-Morgens werk ik thuis. Ik bereid me verder voor op een zwaar
tweedaags debat dat volgende week gevoerd zal gaan worden.
Het gaat over de dualisering van het gemeentebestuur. Het wordt
nu tijd om amendementen in te dienen en tot een definitieve stel-
lingname te komen. Adelmund wil de gelden voor schoolbegelei-
ding rechtstreeks naar de scholen laten gaan. Een op het eerste
gezicht sympathiek voorstel waar nog wel heel wat bestuurlijke
haken en ogen aan vastzitten. Later op de middag ben ik bij de
installatie van Joop Alssema tot burgemeester van Staphorst. Hij
zal het daar wel redden, is mijn inschatting.

Dinsdag 4 september
De wekker gaat om 06.15 uur onverbiddelijk af. Het regent en bui-
ten is het nog donker. Kortom, een prima (sic) start van het parle-
mentaire vergaderjaar. Vandaag beginnen onze vergaderingen
weer officieel. Gelukkig rijden de treinen op tijd vandaag. Ik ben
tegen 09.00 uur in Den Haag. ‘s-Morgens vergaderen we als frac-
tie. We bespreken onder meer de politieke actualiteit. Ik begeef me
‘s middags naar de plenaire vergaderzaal waar ‘onze’ Leen van
Dijke samen met Jet Bussemaker (PvdA) het initatief wetsontwerp
over het tegengaan van onnodige zondagsarbeid verdedigd.
Prachtig om op de achterste rij van het vak van het kabinet (vak K
in het jargon) medewerker Paul Blokhuis te zien zitten. Neemt u

Politiek dagboek
Arie Slob

van mij aan dat kamerleden niet zonder de steun van hun mede-
werkers kunnen. Een prachtig begin van het parlementaire jaar.
Ook een bewijs dat een relatief kleine fractie als de ChristenUnie
echt niet aan de zijlijn staat in het parlement.

Woensdag 5 september
Deze dag gaat in zijn geheel op aan het bestuderen van stukken
en het voeren van telefoongesprekken. Ik verdiep me in de toe-
komst van de schoolbegeleiding en het onderwijsachterstanden-
beleid. Morgen zal daarover vergaderd worden. Ook bereid ik een
tweedaags overleg voor van volgende week over de dualisering
van het gemeentebestuur. Een onderwerp dat mij (en vele ande-
ren) al geruime tijd stevig bezig houdt. De voorstellen van het
kabinet betekenen een ingrijpende wijziging van het lokaal
bestuur. Ik heb er wat gemengde gevoelens bij en zal proberen
door middel van amendementen de voorstellen wat bij te sturen.

Donderdag 6 september
Ik ben vroeg in Den Haag. Allereerst bezoek ik een procedureverga-
dering van de commissie OCenW. Daarop volgend neem ik deel
aan een afrondend algemeen overleg over het onderwijsachters-
tandenbeleid. ‘s-Middags heb ik weer een overleg met staatssecre-
taris Adelmund. We hebben het over de toekomst van de schoolbe-
geleiding. De voorgestelde beleidswijziging heeft onze steun, maar
ik vind wel dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet wor-
den. Een procedurevoorstel van mijn kant daarover wordt aange-
nomen. In de wandelgangen van de kamer kom ik Gert Schutte
tegen. Wat lijkt het al weer lang geleden dat ik hem opgevolgd
ben. Gert ziet er goed uit en geniet zo te zien van zijn nieuwe
levensfase. Ik weet nu uit eigen ervaring hoe intensief het leven
van een kamerlid is. Gert heeft dat een kleine twintig jaar gedaan.

Vrijdag 7 september
Ik werk de hele dag aan het overleg van volgende week over de
dualisering van het gemeentebestuur. Er is weinig tijd voor andere
zaken. Alhoewel, een noodzakelijk bezoekje aan de kapper samen
met zoon Aron kan er nog wel vanaf. Aan het begin van de avond
breng ik Aron ook nog even met zijn vriendje Douwe naar het
scoutingskamp in Heerde. Als ik thuis gekomen weer achter mijn
computer zit hoor ik in de verte mijn vrouw Marjette en dochter
Esther de vliering verven in de nieuwe aanbouw van ons huis.
Eigenlijk hoor ik daar te staan, realiseer ik mij. Gelukkig heb ik een
sterke, zelfstandige, handige en vooral ook lieve vrouw die me veel
werk uit handen neemt. Ik weet me daar zeer in gezegend.

Zaterdag 8 september
Ik werk vandaag de hele dag verder aan het debat over het wets-
voorstel over dualisering. Het is passen en meten om binnen de
beschikbare spreektijd een voldragen tekst klaar te krijgen. De
vrouwen zijn gelukkig de stad in. Ik heb thuis het rijk alleen.
Morgen is het gelukkig zondag. Sinds ik in de politiek zit geniet ik
nog veel meer van de vrije zondag. In onze kerkelijke gemeente
vieren we morgen avondmaal. Een beter begin van de week is
eigenlijk niet denkbaar.
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Het WI

stelt zich voor

Het WI nu
Het Wetenschappelijk Instituut is na de zomer helemaal op sterkte
gekomen. Naast Roel Kuiper en Erik van Dijk konden twee nieuwe
medewerkers worden aangesteld, mr. drs. Benjamin Anker en 
ir. Cors Visser. Het WI kan nu gerichter aan specialisatie doen 
door iedere medewerker eigen onderzoeks-gebieden te geven.
Dit is een concrete verbetering ten opzichte van de oude situatie,
waarin met kleinere teams werd gewerkt. De twee nieuwe 
mensen stellen zich hier aan u voor.

Er is dit jaar een begin gemaakt met het voorgenomen studiepro-
gramma van het WI. Het is de bedoeling dat er, nu de ChristenUnie,
net van start is gegaan enkele grote publicaties verschijnen die
gewijd zijn aan onze staats- en samenlevingsvisie. Dit najaar ver-
schijnt de publicatie Dienstbare samenleving. Daarin wordt een 
christelijke visie op de inrichting van de samenleving gepresenteerd.

Daarna zal een publicatie worden voorbereid over 
onze visie op democratie, staat en overheid.

Projecten
Inmiddels wordt ook gewerkt aan verscheidene andere projecten:
voedselveiligheid, biotechnologie, ontwikkelingssamenwerking,
onderwijsbestel. Eerder dit jaar verschenen al korte commentaren 
op de dualisering in het lokaal bestuur en over de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening. Aan deze projecten zijn studiedagen 
en conferenties gekoppeld. Het WI heeft een actieve website,
waar al deze projecten te volgen zijn.
Belangrijk om te vermelden is dat er gewerkt wordt aan een
nieuwe publicatie over Europa met het oog op voortschrijdende
ontwikkelingen: de discussies over uitbreiding en finaliteit van
Europa. Afgesproken is dat het WI zich in de toekomst nadrukkelijker
wil bezighouden met Europa en met de consequenties van Europees
beleid. Zo langzamerhand wordt duidelijk dat de Europese realiteit
zich op alle niveau’s van de politiek in toenemende mate presen-
teert. We willen daar met ons studiewerk op anticiperen.

Donateur worden? 
Het WI heeft een kleine 2600 donateurs. Zij ontvangen de publica-
ties, het studieblad DenkWijzer, uitnodigingen voor congressen en
een nieuwsbrief e.d. Voor f 55,- (25 Euro) kunt u donateur worden en
het werk van het WI steunen. Voor Perspectief-leden en studenten 
is er een speciaal tarief (12,5 Euro). Ook zijn we geïnteresseerd in
mensen die vanuit een wetenschappelijke achtergrond of specifieke
deskundigheid iets voor ons kunnen betekenen. Wij nemen u 

graag op in ons speciale Kennis Netwerk.
Aanmelding:wi@christenunie.nl

Even voorstellen
Als nieuwe medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van 
de ChristenUnie wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is
Benjamin Anker, ik ben zojuist 24 jaren jong geworden en woon-
achtig in Stolwijk (ZH). In april jongstleden heb ik mijn studies
Nederlands Recht en Juridisch-Politieke Wetenschappen afgerond
aan de Universiteit Leiden. In het kader daarvan heb ik overigens
ook een buitengewoon inspirerend jaar doorgebracht aan Trinity
College Dublin, de oudste universiteit van Ierland. In mijn vrije 
tijd staan muziek en literatuur centraal, alsmede het ‘bijspringen’
in het familiebedrijf gedurende de weekeinden. Voor een potje
voetbal of tennis ben ik trouwens ook altijd te porren, net als voor
een tripje naar het buitenland. Ik ben in mijn woonplaats lid 
van de Nederlands Hervormde Kerk. Steekwoorden: Bedachtzaam,

Prokofiev, Ierland, Marnix Gijsen, Poesjkin, Feyenoord.

Mijn naam is Cors Visser, ik ben 25 jaar en ben opgegroeid in
Wezep. Vanaf mijn 16e jaar ben ik actief met politiek bezig (RPF-
Jongeren). Studie: combinatie tussen planologie en bestuurskunde
(Wageningen en Utrecht). In Wageningen heb ik een jaar in de
Universiteitsraad gezeten. Van 1994 tot 2001 ben ik bestuurslid
geweest van Stichting Gave voor kerkelijk werk onder asielzoekers.
Zes jaar lang heb ik intensief meegeleefd met de CSFR. Aan het
eind van mijn studie heb ik een half jaar stage gelopen bij het WI
(ruimtelijke ordening). Ik woon in Utrecht en ben er lid van de
Christelijke Gereformeerde Kerk. Naast het werk is ook leuk: mijn
vriendin (Hanneke), fietsen, voetballen, volleyballen en lezen (o.a.
W.F. Hermans en John Stott). Andere steekwoorden: Mozart,
Vitesse, onthaasten, bergen. Gruwelijke hekel aan: passieloosheid.

Roel Kuiper (directeur)
Actuele projecten: staats- 

en samenlevingsvisie
Gebieden: onderwijs,

sociale zaken, integratie-
vraagstukken en economie

Erik van Dijk (wetenschap-
pelijk medewerker lokaal bestuur)

Actuele projecten:
Handboek Lokaal Bestuur 

Gebieden: binnenlandse zaken,
grote stedenbeleid, politie, brandweer

Benjamin Anker
Actuele projecten: Europa

Gebieden: Europa, buitenlandse 
politiek, internationale veiligheid,

defensie, justitie

Cors Visser
Actuele projecten: voedselveilig-

heid, ontwikkelingssamenwerking
Gebieden: landbouw, natuur, milieu,

ruimtelijke ordening, verkeer, biotechnologie.
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Binnenkort verschijnt een nieuw boek
over Groen van Prinsterer, geschreven
door Roel Kuiper, directeur van ons

wetenschappelijke instituut. De titel van het boek is
‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’, verkrijgbaar in de boekhandel
(ƒ43,85/ 19,9 Euro). Groen van Prinsterer is nog steeds voor vele
politici een bron van inspiratie. Maar er zijn meer voorbeelden uit
de geschiedenis van grote staatsmannen, wat dacht u van Daniël.
Op 20 jarige leeftijd werd hij meegevoerd naar het heidense
Babylon, maar hij kwam al snel aan het hof van koning
Nebukadnessar. Daniël schopte het ver, hij werd aangesteld als
Minister-President over het gewest Babel. Ook in zijn hoge posi-
tie verloochende hij zijn geloof niet.

Gebed en Woord
Daniël was een man van gebed, driemaal daags boog hij zich
neder op zijn knieën. Toen de koning uitleg van zijn droom vroeg,
riep Daniël zijn vrienden op tot gebed. Vanaf het eerste dag dat
Daniël zich verootmoedigde werden zijn woorden in de hemel
gehoord! Daniël bestudeerde het Woord. Hij wist uit het boek
Jeremia dat er na 70 jaar een einde zou komen aan de balling-
schap. Hij had principes, zijn loyaliteit aan de koning ging nooit
boven zijn gehoorzaamheid aan God.
Daniël verootmoedigde zich over de zonden van zijn volk, hij be-
dreef rouw en wist wat vasten was. Hij verontreinigde zich niet.

Vanuit deze houding kon Daniël politiek bedrijven in een heidens
land met een koning die zich liet adviseren door bezweerders 
en waarzeggers. Gelovige politici waren een kleine (maar belang-
rijke) minderheid. Daniël blonk uit, hij was 10 maal voortreffelij-
ker dan al de geleerden en bezweerders, wat een getuigenis! 
Zou zo’n invloedrijke rol ook in onze tijd nog mogelijk zijn? God is
immers gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Zoals
Daniël het zei “Hij zet koningen af en stelt koningen aan”. Zou

zo’n koning of regeringsleider ook in onze tijd een overtuigd
christen kunnen zijn? Terwijl ons volk steeds verder in ‘ balling-
schap’ wordt afgevoerd, hebben wij meer dan ooit behoefte 
aan mensen zoals Daniël die zich niet verontreinigen, met
vaste tijden van gebed en kennis van Gods Woord. Mensen die
volharden in principes en geen knieval maken voor het ‘ beeld’.
Daniël profeteerde over de toename van de goddeloosheid,
maar ook over,….het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en
daden doen!  

Bidders gezocht!
We maken ons op voor de belangrijke verkiezingen van volgend
jaar. De kandidaten voor de gemeenteraad en de Tweede Kamer
stellen zich beschikbaar. Zij zullen sterk moeten zijn in de zware
taak die op hen wacht, maar wij mogen met ons gebed daden
doen ter ondersteuning. Voor de verkiezingstijd willen we een
gebedsfront vormen. We zoeken mensen die willen bidden voor
de goede afloop van de verkiezingen en voor kracht en wijsheid
voor onze volksvertegenwoordigers.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich op onderstaand adres opgeven als kandidaat
voor onze gebedslijst. Vanaf eind oktober ontvangt u tot de 
verkiezingen regelmatig informatie en onderwerpen voor 
het gebed. Vergeet niet aan te geven of u de gebedspunten
schriftelijk of per email wilt ontvangen.
U kunt tevens op het onderstaande adres belangrijke gebeds-
punten opgeven voor de verkiezing van de gemeenteraad. Wij
zullen deze informatie uit het land verzamelen en een aantal
daarvan onder de gebedspartners verspreiden.

Aanmelden:
e-mail gebed@christenunie.nl • tel 033-4226969  
fax 033-4226968 • schriftelijk Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

G O E D E  R A A D  V A N  D E  A D V O C A A T

H E N D R I K S    A D V O C A T E N

JANSBUITENSINGEL 24
POSTBUS 517

6800 AM  ARNHEM

TELEFOON 026 - 3572622
TELEFAX 026 - 3572618

E-MAIL  info@hendriks-advocaten.nl
WEBSITE  www.hendriks-advocaten.nl

Gebed@christenunie.nl

Ruud van EijleDaniël
een man van gebed
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Nieuw Bureau Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort

Zaterdag 22 september is het nieuwe
kantoorpand van de ChristenUnie in
Amersfoort officieel geopend. Samen
met de SGJ (Stichting Gereformeerde
Jeugdzorg) gaan we onze activiteiten
organiseren vanuit een nieuwe pand
aan de Puntenburgerlaan 91 (tegenover
de Evangelische Hogeschool) 
in Amersfoort.

Oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad
en Eerste Kamerlid van de ChristenUnie J.P. de Vries
heeft de officiele handeling op zaterdag 22 septem-
ber jl. verricht, mede vanwege het feit dat ook het
Nederlands Dagblad enige jaren geleden in dit
gebouw was gevestigd. Vele genodigden van de
ChristenUnie en de SGJ waren getuigen van dit
heuglijke feit. Namens de gemeente Amersfoort
voerde wethouder P. Jonkman het woord. Onder 
het genot van een hapje en een drankje beleefden
de aanwezigen een plezierige zaterdagmiddag in 
en om het nieuwe pand.

Een financiële actie heeft het mede mogelijk
gemaakt dat de ChristenUnie haar activiteiten in
een nieuw pand kan gaan uitvoeren. Alle organisa-
ties en mensen die hiervoor een bijdrage hebben
overgemaakt, willen we hierbij enorm bedanken.
Door de vele toezeggingen is op een geweldige
wijze het werk van de ChristenUnie gesteund.

Vanuit ons nieuwe bureau hopen we u de komende
jaren optimaal van dienst te zijn op het gebied van
cursussen, trainingen, promotie-activiteiten, publi-
caties, ondersteuning, financiële diensten, congres-
sen, verkiezingen, informatieverstrekking, enz.

Onze nieuwe omgeving geeft in ieder geval de
inspiratie om -met elkaar- ons op te maken voor 
het komende verkiezingsjaar.

En… wellicht tot ziens aan de Puntenburgerlaan 91 !

Nieuwe informatienummers:
tel. 033 – 422 69 69
fax. 033 – 422 69 68
e-mail: bureau@christenunie.nl 



Welkom op het
4e Uniecongres!
Uniecongres (en ledenvergaderingen 
RPF en GPV) in Zwolle
D.V. op 17 november a.s. vergadert het Uniecongres. De 
afgevaardigden van alle lokale ChristenUnies, en van de
kiesverenigingen van RPF en GPV komen dit keer in de
Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle bijeen. Van 10.00 tot
11.30 is de ochtendbijeenkomst. Van 11.30 tot de lunch 
hebben GPV en RPF hun ledenvergaderingen en ’s middags
vergadert het Uniecongres verder tot ca. 15.30 uur.

Op 6 oktober valt de Congresbundel, met alle informatie 
en stukken voor dit 4e Uniecongres (met inbegrip van de
Federatieraad van de RPF en de Algemene Vergadering van
het GPV) op de deurmat van de plaatselijke secretarissen.
Dan kunnen de plaatselijke bestuursleden daarmee aan 
het werk. Als het goed is, krijgt u als lid een uitnodiging
voor een ledenvergadering van uw lokale ChristenUnie 
om het Uniecongres voor te bereiden. Op het komend 
congres wordt het verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2002 vastgesteld. Ook is er aan-
dacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en
worden enkele ingediende moties van PerspectieF, de
ChristenUnie-jongeren, behandeld. Natuurlijk spreken
zowel onze fractievoorzitter, Leen van Dijke, als onze lijst-
trekker Kars Veling. Leden die nader geïnformeerd willen
worden, kunnen uiteraard bij hun plaatselijke secretaris
terecht. Maar u kunt ook zelf een congresbundel (tegen
kostprijs) opvragen bij ons landelijk bureau of deze inzien
op of downloaden van onze website www.christenunie.nl
(Vanaf begin oktober).

Melis van de Groep, Bestuurlijk secretaris ChristenUnie

Programma 4e Uniecongres
van 10.00 uur tot 15.30 uur

Het ochtendprogramma bestaat uit:
• Politieke actualiteiten; vraaggesprek met kamerleden 

Tweede Kamer en Europees Parlement
• Toespraak Fractievoorzitter Leen van Dijke
• Ledenvergaderingen RPF en GPV: FR en AV 

De middagvergadering kent de volgende agendapunten:
• Vaststelling verkiezingsprogramma
• Toespraak Lijsttrekker Kars Veling 
• Op naar 6 maart 2002; Met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen

Geef u nu op! Tel. 033 – 422 69 69
Hand
Schrift
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Investeer in de toekomst

Redt dit KIND !
Sampa Bahadur

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen • Fax 0529 455809 
E-mail: info@redteenkind.org • GIRO 1599333 

www.redteenkind.org
Bel 0529 - 455907

COINS FOR CARE: STEM OP

REDT EEN KIND VIA ONZE WEBSITE

Dit is Sampa Bahadur. Ze is in

december 1993 geboren. Haar 

zusje is 11 jaar en haar broertje 

vijf. Haar vader is helaas ver-

slaafd aan drugs. Daarom 

moet de moeder de kost 

voor haar kinderen verdienen. 

Maar haar loon is beslist on-

voldoende om de kinderen van 

het nodige te voorzien. Sampa 

komt nu naar het dagcentrum. 

Wie sponsort haar voor 
ƒ40,- / e 18,15 per maand?

Informatie:

• Makelaardij

o.g.

• Emigratie

C a n a d a

•

Binnenweg 9
6745 XC De Klomp-

Ede
Tel. 0318 - 571338
Fax 0318 - 571612

www.hvandijk.nl

R U IM -

Schuiteman
Accountants & Adviseurs

Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC

Voorthuizen

Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax:

0342 -  47 48 41

E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com

Thorbeckelaan 95, Postbus 480, 3770

AL Barneveld

Telefoon: 0342 - 41 12 00    Telefax:

0342 -  42 00 22

E-mail: Info@Schuiteman.com

INTERNET:  WWW.SCHUITEMAN.COM



JA, Ik word lid van de ChristenUnieJA, Ik word lid van de ChristenUnie
Naam: Geboortedatum: m/v 

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Bank/gironummer: Handtekening:

JA, Ik word lid van de ChristenUnieJA, Ik word lid van de ChristenUnie
Naam: Geboortedatum: m/v  

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Bank/gironummer: Handtekening:

Hart en Handen geven aan de ChristenUnie
De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek. Geloof heeft handen nodig.
En daar hebben we leden voor nodig. We willen u daarom oproepen om 
nieuwe leden voor de ChristenUnie te werven. Voor het opgeven van 
twee of meer leden ontvangt u het bijbelstudieboek Hart en Handen.

Omdat u zelf lid bent van de ChristenUnie, weet u dat onze boodschap 
telt. De beste bijdrage aan de versterking van de christelijke politiek en de 
groei van de ChristenUnie wordt geleverd door lid van de ChristenUnie te 
worden. Door mensen die ook hun hart aan de ChristenUnie willen geven!

U ontvangt het geschenk Hart en Handen als u mensen in uw omgeving 
overtuigt van de boodschap die de ChristenUnie heeft voor de samenleving!

Ik heb de nieuwe leden geworven en ontvang graag het bijbelstudieboek Hart en Handen
Naam: m/v

Adres: Postcode:

Woonplaats: Telefoon:

Deze folder kunt u opsturen in een ongefrankeerde enveloppe naar
Antwoordnummer 862 • 3800 VB Amersfoort

Onder redactie van drs. A.L.Th. de Bruijne, dr. J. Hoek en prof. dr. H.G.L. Peels

Hart en handen
Bijbelstudies rond politiek en samenleving



In Debat

Leen van Dijke

GoesGoes
Jan Capel maakt sedert 1998 deel uit van de gemeenteraad van Goes 
in een fractie die bestaat uit twee SGP-leden en twee Christenunie-leden.
In zijn portefeuille zitten voornamelijk sociale zaken en welzijn, cultuur 
en binnenstad.
Hij is 60 jaar oud en met vervroegd pensioen als afdelingsdirecteur van 
een school voor voortgezet onderwijs, getrouwd met Willy Traas, lerares 
en secretaresse van het bestuur van de regionale kiesvereniging. Ze hebben
twee volwassen zoons, waarvan een getrouwd, en twee kleinkinderen.

Voor wie heeft u bewondering?
Ik heb niet zozeer bewondering voor een bepaald
iemand, als wel voor die mensen die zich kunnen
wegcijferen in dienst van de hulpbehoevende
medemens. Daaronder zijn dus heel bekende 
personen (bv. Albert Schweitzer) , maar ook velen
die niet op de voorgrond zijn getreden, maar min
of meer in het verborgene hun werk doen.

Wat vindt u onrechtvaardig?
Dat de goeden onder de kwaden moeten lijden.
Dat is natuurlijk een bekend item uit het school-
leven, waarvan we allemaal wel eens het slacht-
offer zijn geworden. Ik kon altijd heel goed mee-
voelen met de verontwaardiging van de leerlingen
in zo’n geval.
Datzelfde gevoel heb ik ook als bij het raadswerk
die uitdrukking gebruikt wordt, met name in
sociale kwesties.

Welke dag uit uw leven zou u over 
willen doen?
Onze trouwdag, want ik heb nooit intenser
geleefd dan die dag en hij was veel te gauw 
voorbij om alle indrukken te kunnen verwerken.

Welke historische gebeurtenis had 
u bij willen wonen?
Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in de
geschiedenis en ik zou vele gebeurtenissen kun-
nen opnoemen waar ik wel bij had willen zijn. Als
ik dan toch moet kiezen: Maarten Luthers verdedi-
gingsrede op de Rijksdag te Worms (18 april 1521).

Wie is uw identificatiefiguur uit
de Bijbel?
Jezus van Nazareth. In de loop van mijn leven ben
ik in veel mensen (inclusief mijzelf) teleurgesteld,
maar nooit in Hem.
Hij is, behalve mijn Verlosser, ook mijn grote
Voorbeeld. Hij helpt mij het goede te doen en 
niet bij de pakken te gaan neerzitten, als ik er
weer eens een potje van heb gemaakt.

Hoe ziet u uzelf over 25 jaar?
Is dat wel een goede vraag om te stellen aan
iemand van zestig? Ik ga daar op deze plaats 
maar niet over filosoferen.

Wat is uw favoriete plek in Goes?
Goes is een juweel van een Zeeuwse stad op men-
selijke maat en zeer leefbaar. Het is de moeite
waard mee te mogen helpen die stad zo te hou-
den en waar mogelijk nog te verbeteren. Midden
in de schilderachtige oude binnenstad ligt de
Grote Markt. Als ik daar ben , voel ik me thuis.

Wat betekent de ChristenUnie voor u?
Een goede mogelijkheid om ook in het politieke
leven de christelijke beginselen uit te dragen en 
zo mee te werken aan de opbouw van een samen-
leving waar het goed is te wonen, omdat men
rekening houdt met de inzettingen van de Heer.

Hand
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In dit nummer van HandSchrift de letter G van…

Van Aalst tot Zetten…

Waar zijn de raads- en statenleden
van de ChristenUnie allemaal actief? 
In deze rubriek wandelen we door
het gemeente- en provincie ABC.Goes



Hand
Schrift

31

Tineke

A d r e s s e n

De cavia van mijn dochter heet
Toby. Die naam is met overleg
en met aandacht voor de eigen-
heid van deze cavia gekozen. De
cavia heet niet alleen Toby, hij ìs
Toby. Bij het zoeken naar de
juiste naam voor haar huisdier
vertelde mijn dochter over de
namen die haar vriendinnen
aan hun huisdier gaven. Zo kent
ze een meisje dat haar geit naar
zichzelf genoemd heeft.
Zelfkennis heeft daar niets mee
te maken, het meisje vond het
zo jammer dat haar eigen,
mooie, tweede naam nooit
gebruikt werd. Dat verhaal ont-
lokte mijn andere dochter de
opmerking dat zij van plan was
haar toekomstige kinderen naar
haar hamster en haar konijn te
vernoemen. ‘Mag ik u voorstellen, mijn zoon Flappie’,
reageerden mijn man en ik. Mijn dochter gaf geen krimp.

Namen kiezen voor je kinderen is lastig. Zeker nu niet alleen
over de voornaam, maar ook over de achternaam van het kind
nagedacht kan worden. Ook getrouwde vrouwen moeten keu-
zes maken. Houd ik mijn eigen naam of gebruik ik die van
mijn man. Of gebruik ik beide met als gevolg dat mijn eigen
naam toch verdwijnt. Op het stembureau kreeg ik eens een
stemkaart in handen van een getrouwde man met een dub-
bele achternaam: die van hemzelf en die van zijn vrouw. ‘Nee,
dat is geen vergissing’, zei hij, ‘mijn vrouw en ik gebruiken
dezelfde dubbele achternaam, je kunt dat bij de gemeente
laten registreren.’ Voor mij was dat een eye-opener. Een man
en een vrouw die elkaars naam erbij nemen. Een mooi sym-
bool van de wederzijdse liefde die het huwelijk kenmerkt.

Mijn dochter, die zo zorgvuldig over de naam van haar cavia
nadenkt, is met haar eerste naam naar haar oma genoemd,
haar tweede naam is Christine. Oma dichtte voor haar klein-
dochtertje: ‘Je eerste naam is voor mij een eer. Maar je tweede
naam betekent meer, daarmee heet je naar de Heer’. De fami-
lienaam van die oma, mijn moeder, wordt niet door haar kin-
deren gebruikt, ook dochters dragen meestal de naam van
hun vader. Maar haar wijsheid en geloof worden wel overge-
dragen. Haar liefde voor die éne Naam, de enige die er echt
toe doet.

Tineke Huizinga-Heringa is de 
eerste vrouw op de kandidatenlijst
van de ChristenUnie.

Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. M. van de Groep (bestuurlijk secretaris)
tel. 033 - 422 69 69
email: mvandegroep@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerweg 91, Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69, fax 033 - 422 69 68
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie 
Amersfoort
Voor adreswijzigingen:
ledenadministratie.gpv@christenunie.nl of 
ledenadministratie.rpf@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 - 422 69 60, fax 033 - 422 69 61
email: wi@christenunie.nl / 
denkwijzer@christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 318 29 30, fax 070 - 318 29 33
email: christenunie@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20017, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie 
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres:
Postbus 23529, 3001 KM  Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34, fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51
email: info@perspectief.nu

What’s in a
name

Gebedspunten 
• Voor lijsttrekker Kars Veling;
• Voor de campagne voor de komende 

verkiezingen;
• Voor de ChristenUnie, dat we iets goeds 

mogen betekenen voor dit land;
• Voor Nederland; dat de maatschappij 

weer durft te kiezen voor normen.



ik geloof 
in mijn 

werk

vak ver bond met een christelijk sociale

Met plezier naar je werk

gaan. 

Als christen inhoud geven aan 

je werk en de omgang met 

collega's. Jouw belangrijkste 

arbeidsvoorwaarden. 

Precies wat het GMV 

ook wil. Geloof en praktijk 

verbinden. Mensen adviseren 

en bijstaan, die dat in hun

werk hard nodig hebben. Werk 

dat vraagt om een heldere 

christelijke leefstijl. Dat doet 

het GMV professioneel en 

met overtuiging.

Word lid. Zorg ervoor 

dat het GMV steeds meer 

kan betekenen. 

Voor jezelf, omdat je geloof

inhoud wilt geven in de prak-

tijk van alle dag. 

Voor de ander omdat chris-

ten-zijn vraagt om betrok-

kenheid. 

Voor de samenleving die een 

christelijk sociale houding

hard nodig heeft. 

Daar gaat het GMV voor. 

Dat kost wat, maar nog niet

eens 1% van je bruto-inko-

men. 

Surf

naar [

[

Postbus 547

8000 AM Zwolle

Tel. 038-4218649

Fax 038-4218629

Email info@gmv.nl

[ w w w . g m v.nl]



Europese veiligheid

Durf te kiezen voor normen!
6November 2001 
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Herindelingverkiezingen
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Kent u de krant die het nieuws op christelijke

waarde(n) selecteert?

Maak gebruik van de

aantrekkelijke aanbie-

ding!

Neem een proefabonne-

ment van dertien weken

voor slechts ƒ 94,65. Dat

is wel een heel aantrek-

kelijke manier om goed

kennis te maken met het

RD. Een kennismaking die

vast zo goed bevalt dat u

het RD wilt blijven

lezen...jaar in, jaar uit!

Vul de persoonlijke gege-

vens in op deze bon en

stuur de bon op.

Actievoorwaarden:

• Abonnementsgeld wordt

Vul de bon in en kies

Stuur deze bon op in een ongefrankeerde envelop naar:

Reformatorisch Dagblad, Abonnee- & Bezorgservice, Antwoordnummer 92, 7300 VB

Nieuwe abonnee:

Naam:

Straat:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: E-mail:

Gaat akkoord met de actievoorwaarden. Het abonnementsgeld kan automa-

tisch worden geïncasseerd van

bank/girorekeningnummer: *

Handtekening betaler:

Kiest:

Gratis proef van 2 weken

Proefabonnement 13 weken voor slechts f 94,65*,

waarvan geldt, 
de inhoud

Reformatorisch Dagblad

waarvan geldt, 
de inhoud

hs
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De liefelijkheid van de Here, onze God zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalm: 90:17 

Inhoud

InGesprek

In Perspectief

Gevoel van veiligheid 
is drastisch veranderd.

Van dag tot dag
met Arie Slob

PerspectieF gaat
voor de groei van 

de ChristenUnie

4
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23

Politiek dagboek

MijnHandschrift

Vanuit Amersfoort met de auto zou het ongeveer een
minuut of 35 moeten zijn naar Kesteren. Binnendoor
langs Woudenberg, snelweg op en afslag nemen. Omdat
het telefoneren in de auto niet meer weg te denken is, rij
ik tegenwoordig ook met één hand. Binnenkort maar zo’n
oortje aanschaffen. De telefoon zorgt er trouwens voor
dat ik weinig oog heb voor de eerder genoemde afslag,
wat betekent dat ik behoorlijk om ga rijden. Het is goed
weer en de afslag Ochten laat zien dat ik op de goede
weg ben. Benieuwd of de borden er staan. De herindeling-
verkiezingen liggen in het verschiet en naast de oranje
poster van de SGP –lijst 1- en de ‘hoofden’ van het CDA -
lijstnummer is niet goed te zien- hangt het affiche van de
ChristenUnie breeduit. Ik zie een groep mensen voor me
die een zaterdag (of wellicht een snipperdag) met elkaar
hebben afgesproken om alle borden langs te gaan, uitge-
rust met een dikke kwast, een pot lijm en een rol posters.
Goed insmeren, een duidelijk plek zoeken en plakken
maar. Na drie verkiezingsborden kom ik aan bij de plaats
van bestemming. Materialen ophalen en natuurlijk pra-
ten we voor aanloop van de lokale verkiezingen. Het lijst-
trekkersdebat had de avond daarvoor plaatsgevonden.
Veel regionale media had aandacht besteed aan de dis-
cussie tussen de lijsttrekkers. Met veel enthousiasme werd
me verteld dat niet alleen het debat goed was verlopen
voor onze lokale ChristenUnie-man, maar ook het
enthousiasme voor de partij nam toe. Met een kleine club
mensen (inderdaad dezelfde als van het posterplakken)
had men zich beziggehouden met de voorbereidingen. En
hoe! Alle inwoners krijgen een visitekaartje van de lijst-
trekker waaraan een koekje is geniet. Op het kaartje staat
de tekst: ‘Neem niet alles aan voor zoete koek. Stem
ChristenUnie’. Dat zijn creatieve ideeën. Bij een van de
mensen thuis om de tafel duizenden koekjes nieten aan
een visitekaartje. Saamhorigheid ten top. Omdat het gaat
om een duidelijk geluid. Daarna nog even langs de andere
borden in de dorpskernen gereden. Overal zijn de posters
goed te zien. De voorbereidingen door een groep van nog
geen tien mensen heeft een uitstraling voor duizenden.
Gisteren –31 oktober – gingen ze naar de stembus.
Kesteren e.o. hoopte op 1 zetel en ze kregen hem.
Dankbaarheid voor 1 zetel. Fantastisch toch! 

Zoete koek

Marco Boers,
Eindredacteur

mdboers@christenunie.nl

Leden werven leden! Onze ledenwervingsactie 'Hart en
Handen' is een enorm succes. De laatste stand is 1739 
nieuwe leden sinds 1 januari 2001. Geef ook Hart en Handen
aan de ChristenUnie en doe mee met de ledenwerfactie!



Hand
Schrift

4

InGesprek over

Frits Kamsteeg Enschedese gemeenteraadsleden 
Tymon de Weger en Jan van der Graaf

Gevoel van
veiligheid

is drastisch veranderd.
een zaak van regels en het naleven van regelgeving, ook al
begint het daar. Het gaat eveneens om normbesef. Gewoon
weer durven zeggen wat goed en fout is. De eigen verant-
woordelijkheid van de burger. Daarin heeft de ChristenUnie
stellen zij veel te zeggen.

Gedeukt vertrouwen in de overheid
“We zijn vorig jaar in ons denken hardhandig wakker
geschut. Daarbij moeten we niet alleen naar de overheid
kijken. Er is ook een verantwoordelijkheid voor bedrijven en
burgers. Maar de overheid stelt in het algemeen belang
regels op en moet ook optreden wanneer burgers of bedrij-
ven zich daar niet aan houden. De overheid moet het alge-
meen belang bewaken. Dat allereerst. Maar het is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid”, zegt Tymon de Weger.
Beide raadsleden zien dat het vertrouwen in de overheid in
ons land een geweldige deuk heeft gekregen. Er is onbeha-
gen over het functioneren en de geloofwaardigheid. Veel
woorden en rapporten, weinig politieke consequenties en
welke zichtbare maatregelen?
“Ja, dat is na de ramp in Enschede gebleken uit met name
het diep geschokte vertrouwen bij de direct getroffenen in
en om het rampgebied zelf. Niet voor niets zijn in Enschede
twee wethouders afgetreden. En wat de ChristenUnie-frac-
tie betreft had ook de portefeuillehouder voor de brand-
weerzorg (burgemeester Mans) moeten aftreden. Om dui-
delijk te maken dat het vertrouwen in de overheid diep
geschokt was. Met de inzet van nieuwe mensen in het col-
lege was het gemakkelijker geweest het vertrouwen weer
te herstellen. Bij heel veel mensen is een stuk zekerheid
weggevallen. Dat tast het vertrouwen in de overheid aan.
Dat zie je ook landelijk. En dat is een lange weg om dat

Veiligheid was jarenlang geen zwaar politiek onderwerp.
Door onze luxe, gemak en welvaart hadden we het gevoel
dat alles goed geregeld was en er niets echt meer mis zou
kunnen gaan. Burgers en politiek maakten natuurlijk wel
zorgen over kleine criminaliteit en onveiligheid op straat,
maar daarmee leerden we leven. Terecht werd er om meer
aandacht en om maatregelen gevraagd en bleven we ons
wat ongerust voelen, maar er veranderde weinig. Hier en
daar een spiedende camera in een winkelcentrum en hope-
lijk wat meer politie op straat. De aandacht voor veiligheid
kreeg echter een enorme impuls na de rampen in Enschede
en Volendam. En zeker na de catastrofe in New York en

Washington is veiligheid bovenaan de politieke priorititei-
tenlijst gekomen. Er is een gevoel van machteloosheid geko-
men. Wat kunnen we zelf nog doen? Wat is de taak van de
overheid? Verandert er echt iets na die rampen en rappor-
ten? Hoe moeten we als christenpolitici spreken en hande-
len?

Tymon de Weger en Jan van der Graaf zijn gemeenteraads-
lid voor de ChristenUnie in Enschede en weten als geen
ander hoe een ramp ingrijpt op het gevoel van (on)veilig-
heid. Hun denken en politiek handelen wordt gestempeld
door die verschrikkelijke vuurwerkramp. Maar juist met die
ervaring hebben ze een duidelijke visie op de taak van de
overheid en de individuele burger. Veiligheid is niet alleen

"Bij heel veel mensen is een stuk 
zekerheid weggevallen. Dat tast het
vertrouwen in de overheid aan."
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terug te winnen. Verantwoordelijken moeten waar zich dat
voordoet terugtreden, ook als voorbeeld naar ambtenaren.
Natuurlijk is dat een moeilijke afweging, maar indien er
wordt gefaald vraagt dat om publieke consequenties. Zo
werk het ook  in het bedrijfsleven.”

Culturele revolutie
De Commissie Oosting sprak over de noodzaak van een cul-
turele revolutie (drastische aanpassing van de ambtelijke
cultuur). Is daarvan in Enschede iets merkbaar?  Jan van der
Graaf spreekt van een cultuuromslag, die niet beperkt blijft

tot het gedrag en de werkwijze van ambtenaren. Enschede
maakt momenteel veel werk van het doorvoeren van die
cultuuromslag. De gemeenteraad en zeker ook de
ChristenUniefractie, zit daar bovenop. De cultuuromslag
moet niet alleen bij de gemeente plaatsvinden maar ook bij
het rijk. Ook nadenken wat maatregelen voor gevolgen heb-
ben voor de burger. Het uitleggen van al die noodzakelijke
regelgeving.
De Weger: “Het is voor ons heel teleurstellend geweest dat
de ministers Pronk en De Grave in het Parlement niet net al
de Enschedese wethouders de consequenties hebben
getrokken uit het falen van met name de rijksinspecties. Wij
nemen het met name de opportunistisch optredende
minister De Vries (Biza) kwalijk, dat hij de positie van het
hele kabinet aan de vuurwerkramp verbond en individuele
ministers niet buiten de boot wilde laten vallen. Uiteindelijk
gebeurt er dan niets.”

Verkiezingsprogramma
In het landelijk verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
is veiligheid geen apart speerpunt. Wel wordt in diverse
hoofdstukken de noodzaak onderstreept, met name als het
gaat om bestuurlijk beleid. Daar hoort het naar de mening
van De Weger ook thuis, want de overheid draagt het
zwaard niet tevergeefs om de ongebondenheid van de
mensen te bedwingen. De ChristenUnie moet op dit punt
naar zijn mening een duidelijke boodschap laten horen. Jan
van der Graaf: “Als christenen hebben we een bijbelse
opdracht om de schepping op een verantwoorde manier te
bebouwen, te bewaren en te beschermen.” “Voor ons, zo
vult De Weger aan was het verrassend dat in het rapport

van de commissie Oosting over de vuurwerkramp bijna
bijbelse taal werd gebruikt. Oosting geeft een uiterst
scherp geformuleerde omschrijving van de eerste verant-
woordelijkheid van de overheid ten opzichte van de
samenleving. God heeft in zijn wijsheid overheden inge-
steld, om fouten te voorkomen en te herstellen door cor-
rigerend gedrag. Daar wil de moderne mens niet aan,
waardoor er voortdurend spanning bestaat tussen de
eigen individuele vrijheid en de noodzakelijke handha-
ving van de regels van overheidszijde. De zonde werkt
ook door in het claimgedrag dat na de ramp opgeld doet.
Alsof met geld de diep geslagen wonden goed te maken
zijn. Daar schieten met name mensen die daar hun
beroep van maken, zoals letselschade advocaten, in door.
Echter: geld heelt geen wonden, claimgedrag is erg kort-
zichtig en biedt geen hulp, wel valse verwachtingen bij
slachtoffers. En dat komt extra hard aan. Mensen die
door een ramp getroffen zijn, zijn getraumatiseerd en
hebben daar mogelijk hun hele leven last van.
Letselschade is niet de oplossing.”

Ons geloof 
De Weger en Van der Graaf weten van zeer nabij dat bij
een christen de pijn na een ramp niet minder is dan bij
een ander, maar “het geloof geeft wel steun en troost.
Ook de kerkelijke gemeenschappen helpen daarbij. Dat
doet heel goed. Wij weten dat alles uiteindelijk in God’s
hand is. Ook een ramp gaat niet buiten Hem om. We
weten dat we in een gebroken wereld leven, waar dit
alles kan gebeuren. Dat neemt de verantwoordelijkheid
van mensen natuurlijk niet weg. Maar wij hebben het
perspectief dat aan al die zonde en gebrekkigheid een
eind komt en dat geeft moed om door te gaan. Als chris-
ten politici heb je opeens de gelegenheid om dat naar
voren te brengen in vergaderingen. Normaal is dat vrij
moeilijk, maar nu ervaren wij dat mensen er meer voor
openstaan dat er een God is die ook troost wil bieden.”

Open staan voor de burgers
De ChristenUnie schrijft in het landelijk programma dat
we weer gewoon moeten durven te zeggen wat goed en
fout is. De Enschedese raadsleden onderschrijven dat
graag. “Mensen leven vooral voor zichzelf en voor mate-
rialistische welvaart. Maar er zijn waarden die niet in
geld zijn uit te drukken. Dat betreft het milieu, veiligheid
en omzien naar elkaar. De christelijke politiek moet dat
naar voren brengen. Je kunt dan het geweten van de
politiek zijn”, zegt De Weger. Naar zijn mening moet je

Veiligheid neemt nu iedereen in 
de mond, maar verandert er daad-
werkelijk iets?



Veiligheid neemt nu iedereen in de mond, maar verandert
er daadwerkelijk iets? De politiek praat weer over cao’s ,
zorgverlof en de CO2-uitstoot. “Dat geldt niet hier in
Enschede, zeggen Van der Graaf en De Weger. Zaken die op
tafel zijn gekomen moeten hier tot uitvoering komen. Daar
wordt zeker ook door de ChristenUnie scherp op toegezien.

Maar ja, de Haagse waan van de dag neemt weer snel de
overhand en ook de aandacht van de media verflauwt zeer
snel. Bovendien is de media aandacht vaak heel oppervlak-
kig en alleen toegespitst op de vraag wie er moet aftreden
als schuldige. Maar kritiek op de media is in ons land een
taboe.”

Emotionele gevoelens
De ramp in Enschede heeft ook zijn sporen nagelaten bij
Van der Graaf en De Weger: “Voor dit interview zijn we met
de fotograaf naar het rampgebied gegaan. Dat emotioneert
je heel sterk. Je ziet alles weer voor je en je kent de verhalen
van de getroffen mensen. Je lijdt mee met de lijdenden. Als
politicus probeer je te luisteren en antwoord te geven op
diepe emotionele gevoelens en concrete problemen. Maar
er is een verschil of je in eigen kring spreekt of elders. In
eigen kring spreek je in een taal en met begrippen die men
direct herkent en begrijpt. Spreken met ‘buitenstaanders’ is
veel moeilijker. Maar dat is een uitdaging voor de christelij-
ke politiek. Je appelleert op het geweten van mensen (zon-
debesef bijvoorbeeld) dat men helemaal niet wil horen. Je
moet je boodschap brengen tegen de algemene trend.
Maar je ondervindt ook dat veel mensen dat herkennen.
Men hoort een waarde die men is kwijtgeraakt.”
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overigens niet alleen naar de overheid kijken. Die moet wel
een luisterend oor hebben voor burgers die de moeite
nemen om kritische opmerkingen te plaatsen. Daar moeten
met name raadsleden veel meer voor open staan. In
Enschede is door één burger destijds bezwaar gemaakt
tegen het vuurwerkbedrijf. Dat signaal is nooit opgepikt,
noch door het ambtelijk apparaat, noch door de politiek. De
overheid moet de burger motiveren en zelf het goede voor-
beeld geven.
“We hebben integere bestuurders nodig”, zegt De Weger.
Affaires zoals recent in Leeuwarden doen geen goed. “Er is
een kloof tussen ‘de overheid’ achter het bureau en ‘de bur-
ger’ en diens leefomgeving. Daarom is openheid van over-
heidskant heel belangrijk. Ook goed luisteren naar bezwa-
ren en gevoelens van onveiligheid bij burgers.
Communicatie is hier het toverwoord, waarbij goede com-
municatie bestaat uit eerst luisteren en dan pas daarop
gericht antwoorden.
Burgers moeten de politiek meer benaderen. Een raadslid is
een gewoon mens, die kun je opbellen en die zal blij zijn
met alle zinvolle informatie die hij uit de samenleving krijgt
aangeleverd.”

Grondwet
Tymon de Weger ziet niets in het voorstel van het CDA
Tweede Kamerlid Rietkerk om het recht op veiligheid op te
nemen in de grondwet. “Met de grondwet blus je geen
branden of voorkom je geen vuurwerkramp. Dit CDA-
kamerlid moet maar eens uit zijn Haagse zetel komen en
een weekje meelopen bij de brandweer of de milieuinspec-
teurs. Dan bedenkt hij misschien concretere maatregelen.
Het probleem is niet dat er geen regels en wetten zijn, maar
dat het overheidsapparaat van rijk en gemeenten gefaald
hebben in onderlinge samenwerken en in de uitvoering van
de regels.”

Openheid van overheidskant is zeer
belangrijk. Goed luisteren naar bezwaren
en gevoelens van onveiligheid bij burgers.
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De genoemde maatregelen komen uiteraard niet uit de lucht
vallen, maar staan al lang op het verlanglijstje van de
Eurocommissaris. De gebeurtenissen op 11 september heb-
ben echter de besluitvorming in een stroomversnelling
gebracht. Wetgeving die normaliter pas na jaren onderhan-
delen tot stand komt, moet nu in een paar maanden tijd
klaargestoomd worden. Terrorisme kent immers geen gren-
zen. Het is dus nodig dat de Europese landen de handen
ineenslaan.

Definitie
Voordat het allemaal zover is, zal er nog flink onderhandeld
moeten worden. Vooral ten aanzien van de gemeenschappe-
lijke definitie van het terrorisme bestaat veel onenigheid tus-
sen de Europese lidstaten. Immers, wat verstaat men onder
terrorisme? Wat de één een terrorist vindt, vindt de ander
een vrijheidsstrijder. Dit blijkt wel uit het feit dat Frankrijk de
beweging Hamas niet als een terroristische organisatie
wenst aan te merken. Niet voor niets is het op VN-niveau
nog nooit gelukt om tot een gemeenschappelijke definitie
van terrorisme te komen. Steeds weer komt men niet verder
dan het opsommen van een aantal kenmerken.
Verder willen een aantal lidstaten, waaronder ook Nederland,
voorkomen dat politieke actiegroeperingen onder de defini-
tie vallen. Voor protest, ook als dit gericht is op het verande-
ren van de politieke, economische en sociale structuren van
een land, moet ruimte blijven. Men is bang dat de vrijheden
van de burgers al te zeer aangetast worden.
Ook de Eurofractie is van mening dat het voorstel niet verder
moet gaan dan strikt noodzakelijk. De grondrechten van de

De aanslagen in Amerika van 11 september jongstleden lig-
gen bij velen nog vers in het geheugen. De vele doden, de
grote ravage en dat alles waarschijnlijk veroorzaakt door de
terroristen van de heer Bin Laden. Het einde van de golf van
terrorisme lijkt nog niet in zicht. Daarvan getuigen de brie-
ven die momenteel in Amerika verspreid worden met daarin
Anthrax met alle gevolgen van dien.

Onveilig
De Amerikaanse burger voelt zich, heel begrijpelijk, inmid-
dels behoorlijk onveilig. De Bush-regering neemt dan ook
verschillende maatregelen om het terrorisme te bestrijden.
In Europa kon een reactie op de aanslagen in Amerika niet
uitblijven. Hoewel de dreiging in Europa vooralsnog geen
werkelijkheid werd, is het besef doorgedrongen dat ook
Europa niet onaantastbaar is. Zeker nu blijkt dat een groot
gedeelte van de voorbereiding van de aanslagen van 11 sep-
tember in Europa heeft plaatsgevonden, lijken maatregelen
om het terrorisme te bestrijden onontbeerlijk. Ook de
Europese burger heeft bescherming nodig.
Eurocommissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken pre-
senteerde al snel een anti-terrorismepakket. Nu er zoveel
consensus bestaat onder de Europese landen moet je
immers het ijzer smeden als het heet is. Het pakket maatre-
gelen bestaat onder andere uit een voorstel met betrekking
tot de vaststelling van een gemeenschappelijke definitie van
terrorisme en een Europees arrestatiebevel. De Europese
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zullen op de
vergadering van 6 en 7 december aanstaande tot overeen-
stemming moeten komen.

Eurofractie
ChristenUnie-SGP

Europa van Democratiëen in Diversiteit

Europa bindt de strijd aan
met het terrorisme! 
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burgers dienen zoveel mogelijk gewaarborgd te blijven.
Hoewel effectieve bestrijding van het terrorisme noodzake-
lijk is, mag dit niet ten koste gaan van verworven vrijheden
van de burger.

Strafbaarheid
Het Europese arrestatiebevel kan niet overal op een enthou-
siast onthaal rekenen. Het voorstel schaft onder andere de
dubbele strafbaarstelling af. Dit houdt in dat een land niet
meer kan weigeren een verdachte over te leveren als het
gaat om een strafbaar feit dat in dat land niet strafbaar is.
Probleem is dat het voorstel niet beperkt is tot strafbare fei-
ten die op Europees niveau al geharmoniseerd zijn.
Integendeel, de Commissie gaat uit van het beginsel van
wederzijdse erkenning. Op grond van dit beginsel erkent elke
lidstaat de gehele strafwetgeving van de andere lidstaten en
aanvaardt hij ook deze lidstaten te helpen met de handha-
ving van deze wetgeving.
Vooral Nederland is hier faliekant tegen. Stel je voor, dat
Nederland verdachten zou moeten uitleveren met betrekking
tot euthanasie, abortus of de drugshandel. Dit is geenszins
ondenkbaar, aangezien Nederland één van de meest liberale
strafsystemen kent. Nederland heeft verschillende gedragin-
gen uit het strafrecht gehaald die in de overige lidstaten
(gelukkig) nog strafbaar zijn.
Wel bestaat er in het voorstel van de Commissie voor elke
lidstaat de mogelijkheid om een aantal misdrijven op een
zogenaamde negatieve lijst te zetten. Voor deze misdrijven
zal deze lidstaat geen verdachten overleveren.

Onoverzichtelijk
Naar alle waarschijnlijkheid zal de negatieve lijst van de
Commissie het niet halen. Een groot nadeel van de negatieve
lijst is onder andere dat deze lijst in geval van wijzigingen
telkens aangepast moet worden. Dit kan tot grote onover-
zichtelijkheid leiden.
Veel lidstaten wensen dan ook een positieve lijst met daarop
Europese geharmoniseerde misdrijven. Voor deze misdrijven
is de eis van de dubbele strafbaarheid niet meer nodig. Met
betrekking tot de overige misdrijven kan deze eis gehand-
haafd blijven. Het is positief te waarderen dat ook Europa
actie tegen het terrorisme wil ondernemen. De vraag is of
het Europese arrestatiebevel hiertoe bijdraagt. Het arresta-
tiebevel is immers niet alleen van toepassing op het terroris-

me maar op alle misdrijven. Men kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat er afgezien van de bestrijding van het ter-
rorisme meer doelstellingen aan het voorstel ten grondslag
liggen, namelijk het dichterbij brengen van een uniform
Europees strafrecht. Afgezien van het feit of je hier nu voor
of tegen bent, is het van groot belang dergelijke ingrijpende
wetgeving goed te overwegen. Dit houdt dus niet in het in
twee maanden erdoor jagen van een Europees arrestatiebe-
vel. Snelle wetgeving blijkt maar al te vaak slechte wetge-
ving. Daarom is het een goede zaak dat de ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken wat minder ambitieus zijn
dan de heer Vitorino.

Verschillen
Waarom niet eerst een begin maken met het Europees arres-
tatiebevel met betrekking tot de op Europees niveau gehar-
moniseerde misdrijven? Indien dit goed blijkt te werken, kan
het aantal misdrijven altijd nog uitgebreid worden. Nu is het
hiervoor nog te vroeg. Men moet niet vergeten dat het straf-
recht van de lidstaten grotendeels te maken heeft met de
nationale cultuur. De verschillen tussen de lidstaten zijn
gewoonweg te groot. Bovendien is de kans groot dat indien
de dubbele strafbaarheid voor alle misdrijven wordt afge-
schaft, dit op grote problemen stuit. Verschillende lidstaten,
waaronder Nederland zullen er immers alles aan doen om
uitlevering voor bijvoorbeeld euthanasie of abortus te voor-
komen. Het is heel goed mogelijk dat het Europese arresta-
tiebevel totaal niet zal functioneren.

Europol
Bovendien moet men niet vergeten dat ratificatie van de
bestaande uitleveringsverdragen tussen de lidstaten van de
Europese Unie uit 1995 en 1996 door veel lidstaten uitblijft.
Blijkbaar staan de lidstaten niet in de rij om misdadigers uit
te leveren. Dit is geen goed voorteken voor een algemeen
Europees arrestatiebevel.
Hoewel de bestrijding van het terrorisme en daarmee de vei-
ligheid van de burger ook voor de Eurofractie voorop staat, is
het van belang goed te bekijken of de voorstellen in de prak-
tijk kans van slagen hebben. Een voorbeeld uit het verleden
hoe het niet moet is Europol. Europol zou een verbeterde
samenwerking tussen de politie uit de verschillende lidsta-
ten tot stand moeten brengen. In de praktijk blijkt echter dat
veel lidstaten verzuimen informatie te verstrekken aan
Europol zodat effectieve samenwerking niet mogelijk is.
Het is dus verstandiger om wellicht nu wat minder ambiti-
eus te werk te gaan, dan straks opgescheept te zitten met
wetgeving die in de praktijk niet blijkt te werken. Van derge-
lijke wetgeving hebben we immers al genoeg!!! 

Hoewel effectieve bestrijding van
het terrorisme noodzakelijk is, mag
dit niet ten koste gaan van verwor-

ven vrijheden van de burger

Wat de één een terrorist vindt,
vindt de ander een vrijheidsstrijder
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De bestuurstafel is in deze tijd rijkelijk gevuld. Er zijn verkiezingen
op komst en de partij is in opbouw. Iedereen kan zich voorstellen
dat de taakbelasting van de uniebestuursleden wat je noemt’ hef-
tig’ is. Helaas hebben sommige bestuursleden mede vanwege hun
andere verplichtingen hun taak beëindigd. Daarnaast is er al lange-
re tijd de vacature van Marjan Haak en is Leendert Verweij vanwe-
ge ziekte al enige tijd niet actief. Bidt u mee voor herstel van ziekte
en vervulling van de vacatures? Bidt u mee voor de nieuwe
bestuursleden die zijn aangetreden of per 17 november aantreden?
Vanaf deze plaats een hartelijk welkom aan Gerard Geijtenbeek,
Yme Drost en Andries Heidema.

Voordat een Uniecongres gehouden wordt is er een lange periode
van voorbereiding. Neem de totstandkoming van het verkiezings-
programma. Vanaf de totstandkoming van de ChristenUnie tot nu
is aan dit belangrijke politieke document gewerkt. Het is begonnen
met de vaststelling van het kernprogramma en daarna kwam de
discussieperiode met de befaamde Groen, Blauw en Wit documen-
ten. Daarna kon de verkiezingsprogrammacommissie zijn werk
doen. Het was niet alleen een lang traject, maar ook een langdurig
proces waarin leden, deskundigen en politici van gedachten heb-
ben gewisseld over de uitwerking van ons politieke profiel, de
speerpunten voor de verkiezingen van 2002. Het resultaat mag er
zijn. Niet alleen is het goed ontvangen in de media, uit de reacties
uit de achterban blijkt dat ‘Durf te kiezen voor normen’ breed
gedragen wordt. Het bestuur is iedereen die in welke fase dan ook
een bijdrage heeft geleverd daarvoor zeer erkentelijk.

Niet alleen over een verkiezingsprogramma wordt de achterban
geraadpleegd. Ook over allerlei andere zaken, zoals de financiën
van de partij, de fondswerving, de organisatie van het partijbureau,
de ondersteuning bij de gemeenteraadsverkiezingen en het
opbouwwerk wil het Uniebestuur contact houden met bijvoorbeeld
de besturen van de provinciale en lokale ChristenUnies. Een
belangrijk middel daarvoor is het Unieconvent. Alle voorzitters en
vice-voorzitters van de provinciale ChristenUnies hebben daarin zit-
ting en adviseren het Uniebestuur gevraagd en ongevraagd over
tal van onderwerpen. Het Unieconvent vergadert 2 of 3 keer per
jaar onder leiding van voorzitter F.K. Hamelink uit Zaamslag of vice-
voorzitter C.J. Hameeteman uit Middelharnis. Ook daarmee doet
het bestuur zijn voordeel.

Zo is de ChristenUnie in amper twee jaar tijd een politieke bewe-
ging geworden die klaar is voor de gemeenteraad- en Tweede
Kamerverkiezingen van 2002. Ook daarna zal er weer verder
gewerkt moeten worden en moeten nieuwe kansen voor het
betrekken van leden optimaal worden benut. Geve de Here God
Zijn zegen over het werk van onze handen!

We staan voor een spannende en drukke periode. De
verkiezingskriebels komen steeds meer op. Velen kies-
verenigingen zijn intensief bezig met de voorbereidin-
gen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op het
Landelijk Bureau zijn we actief. In de maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen gaan we met de Regiotour
naar de verschillende plaatsen in het land.

Op een avond van de Regiotour kunt u kennis maken
met de ChristenUnie in de volle breedte. De plaatselij-
ke kandidaten presenteren zich en het programma
waarmee ze de verkiezingen ingaan. We dagen u uit
met hen in discussie te gaan. Maar ook de kandidaten
voor de Tweede Kamer verkiezingen geven ‘acte de pre-
sence’. Het beloven mooie avonden te worden.

Verder zijn er in de aanloop naar de verkiezingen ook
nog vele spreekbeurten. Let u op de ChristenUnie
kalender in dit nummer en de volgende nummers.
Voor de kiesverenigingen die nog geen afspraak heb-
ben gemaakt voor een spreekbeurt, doe dat snel! Als 
u voor 15 december een aanvraag doet voor een
spreekbeurt, zullen we alles in het werk stellen om 
dat te regelen. Maar let op!! Voor aanvragen die na 
15 december binnenkomen, kunnen we niet met
zekerheid zeggen dat het lukt om een spreekbeurt
te regelen.

De ChristenUnie komt naar u toe. Overal komen is ech-
ter niet mogelijk. We hopen dat u dat begrijpt. Maar
we proberen wel om zo dicht mogelijk bij u in de buurt
te komen. Komt u ook? U bent van harte welkom!

De ChristenUnie onderweg,
reizigers gezocht!

AanTafel

Melis van de Groep
Bestuurlijk secretaris
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Overeenkomsten
Een gemeente is een geheel ander fenomeen dan een politieke par-
tij. Een samenvoeging van gemeenten is dan ook een ander proces
dan een politieke fusie van 2 partijformaties. Niettemin zijn er ook
opvallend veel overeenkomsten in het fusieproces op te merken.
Fusies vergen een langdurig voorbereidingstraject. Dat heeft func-
tie om draagvlak te creëren; zonder gemeenschappelijke overtui-
ging is een succesvolle fusie haast ondenkbaar. Fusies zijn com-
plexe en kwetsbare processen, want het raakt mensen en hun
(emotionele) overtuigingen. Bij de implementatie gaat het ook om
de posities van mensen. Zorgvuldigheid is van groot belang. Fusies
behoeven een langdurige en adequate begeleiding, zowel vóór als
na de fusiedatum.

Meerwaarde
Essentieel voor fusies is de vraag naar de meerwaarde, want fusie is
toch geen doel op zichzelf. Het geheel moet méér zijn dan de som
der delen. In wiskundige onzin vaak vertaald als 1 + 1 = 3. De meer-
waarde van een fusie is uiteraard mede afhankelijk van de soort
organisatie. In het algemeen geldt wel dat fusie/ schaalvergroting
ertoe leidt, dat je met je organisatie beter in beeld bent, nadrukke-
lijker op de kaart staat, beter wordt gehoord, meer invloed kunt uit-
oefenen. Uiteraard is dat van belang voor organisaties, die niet
alleen willen overleven maar ook een doel willen realiseren. De
christelijke politiek heeft zeker een doel. Zeg maar, Gods normen in
de samenleving tot gelding brengen. Het verkiezingsprogramma
van de ChristenUnie heeft als veelzeggende titel: “Durf te kiezen
voor normen”.
Als de meerwaarde evident is, dan komt het er vervolgens op aan
om die te benutten. Dat gaat niet vanzelf maar vraagt om strategie
en inspanning. Ora et labora staat daarbij voorop, zeker als het om
een christelijke organisatie gaat.

De afgelopen jaren heb ik van zeer nabij een tweetal geheel verschillende
fusieprocessen meegemaakt. In de eerste plaats was ik als bestuurslid van het
GPV nauw betrokken bij de politieke fusie van RPF en GPV, resulterend in de
ChristenUnie. In dezelfde jaren heeft zich in Twente een gemeentelijke herin-
deling afgespeeld. Als projectleider/ beoogd gemeentesecretaris mocht ik lei-
ding geven aan het fusieproces van de gemeenten Vriezenveen en Den Ham,
resulterend in de nieuwe gemeente Twenterand. Kenmerkend voor fusiepro-
cessen is de zoektocht naar én de realisering van de meerwaarde van de fusie.

Organisch
Na een fusie ontstaat er nogal eens kritiek op de nieuwe organisa-
tie, omdat die niet aan de verwachtingen (b)lijkt te voldoen. Wil je
de nieuwe organisatie tot een succes maken, dan is het goed om je
van deze valkuil bewust te zijn. Eigenlijk is het wel goed om een
(nieuwe) organisatie te vergelijken met een mensenleven. Net als
een mens maakt ook een organisatie ontwikkelingsfasen door; van-
uit de luiers, via de kleuter- en puberfase op weg naar de volwas-
senheid. Je zou kunnen zeggen dat bij de ChristenUnie flink wordt
gegeten om snel volwassen te worden. Binnen twee jaar is er al 
heel wat zware kost achter de kiezen. Denk maar aan het
Kernprogramma, het groen/ blauw/ wit document over het politiek
profiel en nu ook al het eerste volwaardige Verkiezingsprogramma
voor de verkiezingen van de Tweede Kamer volgend voorjaar. Nu
kan de ChristenUnie zich ook geen kleuterfase permitteren, maar
het is wel goed er de komende jaren de tijd voor te nemen om aard
en inhoud van christelijke politiek verder te doordenken.
Toegespitst op de tijd en de samenleving waarin wij onder Gods
voorzienigheid mogen leven.

Afscheid
Gelijktijdig twee fusieprocessen meemaken is nogal intensief.
Fusies vragen om bestuurlijke inspanning vooraf. Maar ook na de
fusiedatum ben je er nog lang niet. De begeleiding van de nieuwe
organisatie op weg naar de volwassenheid vraagt om een langduri-
ge inspanning. In mijn beleving heeft de ChristenUnie een goede
start gemaakt. Ik hoop en bid dat de ChristenUnie voor Nederland
tot een zegen mag zijn. Op dit moment beëindig ik mijn actieve rol
in de ChristenUnie, omdat er voor mij ook andere verantwoordelijk-
heden zijn. Daarbij denk ik niet alleen aan de verdere ontwikkeling
van de nieuwe gemeente Twenterand, maar kijk ik ook naar ons
gezin. Als ik zie hoe onze kinderen voortsnellen op de weg naar 
hun volwassenheid, dan vraag ik mij wel eens af of ook daarvoor
de formule van 1 + 1 = 3 van toepassing is. In ieder geval wil ik 
proberen de tel bij te houden.

HoogeBoomen

Adriaan Hoogendoorn
Politiek secretaris van 
de ChristenUnie

Fusie: 1 + 1 = 3Fusie: 1 + 1 = 3
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Het CDA. De ene fractievoorzitter gaat. De andere
fractievoorzitter komt. Jaap de Hoop Scheffer
maakt plaats voor Jan Peter Balkenende, een 
professor die het CDA weer een christelijk-sociaal
gezicht wil geven. Herkenning! Vaart het CDA
onder Balkenende een nieuwe koers: Niet rechts?
Niet links? Maar christelijk-sociaal? Trekt het
CDA straks samen op met de ChristenUnie? 
Vol verwachting klopt ons hart.

Oktober was de maand van de Algemene Financiële
Beschouwingen. Debatten tussen de algemene beschou-
wingen en de begrotingsbehandelingen. De fracties 
presenteerden hun financiële verlanglijstjes.

Premieverlaging en loonmatiging
In zijn inleiding vergeleek woordvoerder Leen van Dijke het
kabinet met een schildpad: “Vanwege zijn schild kan een
schildpad wel 100 jaar oud worden, maar… hij komt alleen
vooruit als hij zijn nek uitsteekt. Paars kruipt weg onder het
veilige schild van de Zalmnorm en de samenleving komt
geen stap verder”. Hij daagde het kabinet uit zijn nek uit te
steken en te investeren in het gezin, het onderwijs en de
zorg. “De Zalmnorm is een dogma geworden. De degelijkheid
van het huishoudboekje staat of valt niet met de Zalmnorm.
Na de lastenverlichtingen van Zalm is het nu tijd voor inves-
teringen. De problemen in de samenleving vragen nu om een
andere systematiek”.
Wat doet het kabinet met de overschotten van de sociale
fondsen? Die vraag stelde Leen van Dijke ook aan de orde. Hij
noemde in dat verband de verlaging van de WW-premie mar-
ginaal: “De minister wekt zoetjesaan de schijn de enorme
premiepotten wel aangenaam te vinden; ze flatteren immers
prachtig de EMU-schuldquote”. In afwachting van een notitie
over de omgang met de sociale premies op de langere ter-
mijn deed hij een suggestie: “Probeer met de sociale partners
te komen tot afspraken waarbij een substantiële premiever-

laging wordt ingeruild tegen een stevige toezegging over
loonmatiging.”

Koopkracht van gezinnen
De overheid moet zich niet bemoeien met de manier waarop
ouders de zorg voor hun kinderen gestalte geven. Leen van
Dijke maakte daarom bezwaar tegen de enorme investerin-
gen vanuit de algemene middelen in de kinderopvang: “De
overheid kan ouders wel ondersteunen in de zorg voor hun
kinderen, maar moet die ondersteuning dan bieden aan alle
ouders”. Hij pleitte ervoor om het geld voor kinderopvang te
verstrekken via een kindgebonden budget. Ouders hebben
dan de vrijheid om zèlf te kiezen. Ze kunnen het geld dan
aanwenden voor kinderopvang of zien als een compensatie
voor inkomstenderving, omdat zij de opvang van hun kinde-
ren zelf ter hand nemen.
Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van het
CDA bleek dat de christen-democraten ook willen investeren
in het gezin. “Het CDA neemt afstand van de individualise-
ringspolitiek van Paars en vraagt aandacht voor het gezin,
maar maakt daarin tot mijn spijt een keuze die principieel
anders is dan de keuze van de ChristenUnie”, aldus Kars
Veling in een reactie. Het CDA wil meer vrouwen op de
arbeidsmarkt en wil daarom veel overheidsgeld in de uitbrei-
ding van de kinderopvang stoppen. “Dat is fout. De vormge-
ving van de zorg voor kinderen is een taak van de ouders en
niet van de overheid. Een kindgebonden budget geeft ouders
de vrijheid om zèlf te kiezen”.

TweedeKamer

Nico Schipper Leen van Dijke: “Paars is een schildpad
die zijn nek niet uitsteekt”.

ChristenUnie en CDA 
kiezen voor het gezin,



de regering sprake van menselijk leven vanaf de geboorte!
Minister Borst liet in een brief aan de Tweede Kamer
weten dat zij gehoor geeft aan de oproep van Rouvoet
en Van der Vlies zodra de Embryowet van kracht wordt.
Rouvoet was blij met deze mededeling: “Dit is een belang-
rijke stap in de goede richting. De regering zegt nu niet
meer dat er pas sprake is van een mens vanaf de geboorte,
maar vanaf de veertiende dag na de conceptie”. Hij laat
er intussen geen misverstand over bestaan dat de
ChristenUnie nog wel een stap verder wil gaan: “Wat
ons betreft is er sprake van een mens vanaf de conceptie.
Daarom zijn we ook tegen de Embryowet. Maar de winst
is in elk geval dat nu de indruk wordt weggenomen dat
er in Nederland zelfs tot aan de geboorte met menselijk
leven mag worden geëxperimenteerd”.
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Besturen is soms heel simpel 
De overheid moet gewoon doen wat is afgesproken! Dat was
de conclusie van het rapport van de Commissie Alders naar
aanleiding van de cafébrand in Volendam. “Zo simpel kan
besturen soms zijn”, aldus Arie Slob. Hij vroeg zich af hoe het
zover kon komen dat de overheid zo onzorgvuldig en zo
onverantwoord omgaat met één van haar kerntaken: zorgen
voor de veiligheid van de burgers.
De woordvoerder van de ChristenUnie complimenteerde de
Commissie Alders: “De commissie heeft inzichtelijk gemaakt
hoe het in Volendam zover kon komen”. Het is onthutsend
dat de situatie in Volendam niet op zichzelf staat.
“Onderzoek toont aan dat 70% van de gemeenten hun zaak-
jes niet op orde hebben. Het vergunningenbeleid van het
lokaal bestuur roept het beeld op van een ‘wereld van de
zachte handhavers’, om de titel van een documentaire te
gebruiken. Volgens deze documentaire is er intussen nog
maar weinig veranderd. Dat kan toch niet waar zijn…”, ver-
zuchtte Slob. De ChristenUnie stemde in met de aanbevelin-
gen uit het actieprogramma van de commissie om de
bestuurlijke cultuur te veranderen.
“We moeten waken voor symptoombestrijding. Als de com-
missie aangeeft dat de overheid moet aantreden in plaats
van terugtreden, legt hij de vinger bij een gevoelige plek.
Burgers en bedrijven vragen ruimte om invulling te geven
aan hun eigen verantwoordelijkheid. Intussen is de overheid
wel verantwoordelijk voor de risico’s, die burgers en bedrijven
lopen. De overheid moet dus terugtreden èn aantreden. Dat
brengt de overheid in een bestuurlijke spagaat”. De
ChristenUnie vroeg het kabinet om aandacht voor dit funda-
mentele probleem.

Wat is een mens? 
Er is sprake van een ‘menselijk wezen’ vanaf 14 dagen na de
conceptie. Dat is het nieuwe inzicht van de Nederlandse
regering. André Rouvoet en Bas van der Vlies (SGP) hebben er
tijdens de behandeling van de Embryowet op aangedrongen
dat de regering de verklaring, die zij heeft afge-geven bij een
internationaal verdrag in het kader van de Raad van Europa,
aanpast. Tot op heden was er volgens 

maar...
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Durf te kiez

Nog 5 maanden
Dat we tijdens de komende maanden van ons laten horen is meer dan
duidelijk. Op het bureau en in de fractie zijn de voorbereidingen in volle
gang. En dat is maar goed ook; nog enkele maanden en de gemeente-
raadsverkiezingen worden gehouden. De lijsten en de verkiezingspro-
gramma’s worden door de kiesverenigingen en fracties samengesteld.
Ook landelijk wordt steeds meer helderheid verschaft. De verkiezings-
programma’s en de kandidatenlijsten worden aan het grote publiek
gepresenteerd. Voor de ChristenUnie zaken die al lang duidelijk waren.
Eén van de vragen die de laatste tijd aan de orde is, is wie wordt de vijf-
de partij van Nederland? Zowel de ChristenUnie, SP en D66 stonden
laatst op zes. Het kan verkeren. We maken ons in ieder geval op voor een
mooie tijd.

Campagnethema’s
Tijdens de komende maanden hopen we duidelijk te laten zien dat er
eerlijke balans moet komen in een land waar sprake is van echte nor-
men. De rode draad van de campagne is “Durf te kiezen voor normen”.

Campagnenieuws

Marco Boers

De ChristenUnie! Een nieuwe naam in de christelijke politiek.
Een nieuw christelijk alternatief. Het beste van RPF en GPV
samengebracht in een nieuwe politieke partij. Duidelijk.
Eerlijk. Echt. De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek.
Besturend. Want het gaat om onze invloed op besluiten. En
getuigend. Want het gaat om Gods bedoelingen met mensen.

Durf te kiezen voor normen!
Moet kunnen! Dat is vandaag het motto. Tolerantie. Daar
draait het vandaag om. Niet voor de ChristenUnie. Die is
tegendraads. Want niet de mens is de maat. Niet de meerder-
heid. Niet de economie of de techniek. Maar de Tien geboden
zijn de norm: liefde voor God en liefde voor mensen. De
ChristenUnie zegt: Durf te kiezen voor normen! 

Dat is nodig, want in Nederland vinden we een heleboel din-
gen gewoon die ècht niet normaal zijn. Automobilisten gooi-
en hun afval in de berm. Is dat normaal? Kinderen kunnen ’s
avonds niet meer veilig over straat. Is dat normaal? Er staan
detectiepoortjes bij de ingang van de school en bij de uitgang
van de winkel. Winkelketens maken reclame met bloot op de
bushokjes. Is dat normaal? Om nog maar te zwijgen van de
legalisering van abortus. En euthanasie. En prostitutie. Het
gedogen van de overtredingen van cafébazen en vuurwerkfa-
brieken. En drugsgebruik. En pornografie.

Het moet anders. De ChristenUnie zegt: Durf te kiezen voor
normen! De ChristenUnie wil weer praten over moraal, want
moraal is heel normaal. Niemand kan er omheen. Moraal
moet! De praktijk is het bewijs.

Zorg voor het leven. Zorg voor de
schepping. Zorg voor elkaar.
De ChristenUnie staat voor vernieuwing en versterking van
de christelijke politiek. Vernieuwing. Want de ChristenUnie
staat voor de herontdekking van de moraal. En versterking.
Want de ChristenUnie mobiliseert christenen uit allerlei ker-
ken en gemeenten.

De ChristenUnie doet niet aan politiek voor spek en bonen.
Beperkt zich niet tot het getuigenis. Kiest niet voor het isole-
ment. De ChristenUnie staat voor positieve invloed op het
beleid. Zoekt voortdurend naar een meerderheid voor haar
voorstellen. De ChristenUnie gaat voor het resultaat. Dat is
politiek. Dat vraagt om creativiteit en kwaliteit. En dat heeft
de ChristenUnie in huis. Een paar voorbeelden: de euthanasie-
vraag zal minder worden, omdat het kabinet extra geld
beschikbaar stelt voor palliatieve zorg, beter bekend als pijn-
bestrijding en stervensbegeleiding. Dat is zorg voor het leven.
Dankzij de inzet van de ChristenUnie. De mobiliteit zal afne-
men, omdat de minister kiest voor de eerlijke kilometer-
heffing en niet voor de tolpoorten. Dat is zorg voor de schep-
ping. Dankzij een idee van de ChristenUnie. De 24-uurs econo-
mie is niet allesbepalend, omdat een meerderheid van de
Tweede Kamer werknemers het recht geeft op een vrije zon-
dag voor de broodnodige bezinning en voor het gezin. Dat is
zorg voor elkaar. Dankzij het wetsvoorstel van de
ChristenUnie.

De nieuwe folder



Hand
Schrift

17

en voor normen!
Stem! 
Politiek is niet populair. Toch heeft politiek alles te maken met
heel gewone dingen uit het leven van elke dag. En dan gaat
het niet alleen om het scheiden van uw huishoudelijk afval
en de hoogte van de kinderbijslag, maar ook om de veiligheid
in de straat. De ChristenUnie wil alles weten van de wereld
waarin u woont en werkt en wil politiek dichterbij brengen.
De ChristenUnie wil niet alleen politieke partij maar samen
met u óók politieke beweging zijn. Midden in de samenle-
ving. Met een open oor en met een open hart.

Er zijn een heleboel christenen die vinden dat we in
Nederland moeten kiezen voor normen. Zij steunen de
ChristenUnie. Van harte. Met overtuiging. Zij weten dat chris-
tenen een roeping hebben in de samenleving. Zoals Jozef en
zoals Daniël. De ChristenUnie maakt een stormachtige groei
door. De partij telt nu bijna 30.000 leden en is daarmee de
vierde partij van Nederland. De ChristenUnie telt mee.
Honderden lokale verenigingen. Honderden gemeenteraads-
leden. Tientallen statenleden. En tientallen wethouders. De
ChristenUnie heeft perspectief.

Het komt er nu op aan! U kunt ervoor zorgen dat de
ChristenUnie na de verkiezingen sterker terugkomt in de
gemeenteraad en in de Tweede Kamer. U kunt bidden. U kunt
geven. U kunt stemmen. U kunt ook lid worden van de
ChristenUnie om uw betrokkenheid te onderstrepen. En u
kunt anderen aansporen om datzelfde te doen en vooral te
gaan stemmen op 6 maart en op 15 mei 2002. Want: elke
stem is er één. Uw stem telt.

Naast deze folder wordt aan de kiesverenigingen de
mogelijkheid geboden een eigen folder te produceren.
Hiervoor hebben we een lay-out ontwikkeld waarin u
eigen tekst en foto’s kan voegen. Op deze manier ontstaat
ook hiervoor een eenduidige uitstraling. Via de ‘campag-
nerom’, die iedere kiesvereniging ontvangt, en de nieuwe
(!) site van de ChristenUnie kunt u in het bezit komen 
van het ontwerp voor de lokale ChristenUnie-folder.

Lokale ChristenUnie-site
Tenslotte wil ik u nog wijzen op de mogelijkheid om het
bezit te komen van een eigen lokale ChristenUnie-site.
Voor 10 euro per maand ontvangt uw kiesvereniging een
eigen site, emailadressen en toegang tot het internet.
De domeinnamen van deze lokale sites gaan als volgt
aangeduid worden: www.christenunie.dronten.nl,
www.christenunie.elburg.nl. Via een antwoordformu-
lier kunt u aangeven of uw kiesvereniging ook van deze
unieke mogelijkheid wil profiteren. Met behulp van een
gebruikersnaam en een password kunt u zelf de site
bewerken met teksten en foto’s. Deze site geeft u de
mogelijkheid om op een actuele en snelle manier en
prachtig visitekaartje af te geven van uw lokale kiesver-
eniging tijdens de campagne. Via www.christenunie.nl
kunt u zich aanmelden.

Bij het volgende HandSchrift wordt een speciale bijlage
gevoegd over de campagne. Want zoals de folder al liet
zien: we hebben u nodig. U kunt ervoor zorgen dat de
ChristenUnie na de verkiezingen sterker terugkomt in 
de gemeenteraad en in de Tweede Kamer. U kunt bidden.
U kunt geven. U kunt stemmen en u kunt anderen aan-
sporen om datzelfde te doen. Iedere stem telt.

De titel van het verkiezingsprogramma en de titel van een spe-
ciale verkiezingssite (www.durftekiezenvoornormen.nl).
Daarnaast concentreert de ChristenUnie zich op drie inhoude-
lijke thema’s. Zorg voor het leven, zorg voor de Schepping en
zorg voor elkaar. Verschillende speerpunten (uit het verkie-
zingsprogramma) geven invulling aan de genoemde thema’s.
In een themafolder en in verkiezingsspots komen deze the-
ma’s aan de orde. Hiermee wil de ChristenUnie laten zien
waar duidelijke normen liggen. Of het nu gaat om de zorg
voor elkaar, voor onze schepping of voor het leven. Ook in
advertenties komt dit tot uiting. Een voorbeeld hiervan is
een advertentie over de zorg voor elkaar. “Kunnen we niet
iets doen aan stress? We hebben toch geen oogkleppen op.
Zoveel mensen met psychische problemen. Laten we beginnen 
met de zondagsrust! Duidelijk eerlijk echt ChristenUnie dus”.
Daarnaast is de nieuwe folder van de ChristenUnie gereed. Op het Uniecongres van vandaag worden de eerste
exemplaren uitgedeeld. Met een wervende tekst proberen wordt geprobeerd de themateik van de campagne,
de boodschap van de ChristenUnie en de steun en stem die de ChristenUnie nodig heeft te verwoorden.
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Herindelingverkiezingen
Woensdag 31 oktober en woensdag 
7 november hebben de eerste verkie-
zingen voor de ChristenUnie van dit
seizoen plaatsgevonden. Vanaf 1
januari 2002 is er sprake van een
raadszetel  in de nieuwe gemeente
Kesteren en een ChristenUnie-SGP
zetel in de nieuwe gemeente
Pijnacker-Nootdorp. In verband met
deze herindelingverkiezingen heb-
ben we lijsttrekker Martin van Veen
van de ChristenUnie in Kesteren en
campagneman Roel van der Horst
van de ChristenUnie-SGP in Pijnacker
de volgende vragen voorgelegd.

Er wordt nu meegedaan onder de nieuwe
naam ChristenUnie. Welke mogelijkheden
biedt dat?
Roel: In principe geen extra mogelijkheden, omdat GPV en
RPF al in combinatie deelnamen, tevens in combinatie met
SGP. Nu is het wel efficienter, omdat er 1 partij minder bij
betrokken is (ChristenUnie is nu 1 van de 2 partners, in plaats
van dat er 3 partijen waren). Daarnaast is het ook eendui-
diger voor omgeving (hoewel zelfs nu, bij de combinatie
ChristenUnie-SGP, er nog weer fouten worden gemaakt
door de pers, bijv. dat SGP wordt vergeten om te noemen,
of SGP als onderdeel van de ChristenUnie wordt gedacht)

Martin: Een nieuwe naam vraagt om uitleg. Dus is dit een
uitstekende gelegenheid om de ChristenUnie nog eens dui-
delijk neer te zetten. Op de eerste pagina van ons program-
ma hebben wij de Uniefundering en –verklaring opgeno-
men. Bij publieke optredens en publicaties zijn wij steeds
begonnen met het presenteren van de ChristenUnie als
nieuwe partij, natuurlijk wel verwijzend naar de rijke tradi-
tie van RPF en GPV.

Hoe bereiden jullie je voor op de 
(herindelings) verkiezingen en hoe 
wordt dat georganiseerd?

Herindelingverkiezingen

Marco Boers
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Roel: We hebben een kernpuntenfolder gemaakt, persarti-
keltjes (omtrent samenwerking ChristenUnie en SGP), uit-
gebreide artikelen in verkiezings-krant, deelname aan alle
mogelijke forums en debatten, verkiezingsmarkten, folde-
ren op straat, gebruikmaken van aangeboden radiozendtijd
van lokale radio-omroep. De vorm en de lay-out moest wor-
den afgestemd met SGP. Dit is heel snel en soepel door lan-
delijk bureau van ChristenUnie opgepakt. Van zowel de
ChristenUnie als de SGP was er sprake van één contactper-
soon.

Martin: Bestuur en fractie hebben samen de lijnen voor de
verkiezingscampagne uitgestippeld en deze in grote lijnen
aan alle lijstvolgers gepresenteerd. De lijst is samengesteld
uit mensen verdeeld over alle kernen die bij de herindeling
betrokken zijn. De taken tijdens de campagne zijn door
bestuur en fractie goed verdeeld. Wij hebben ondanks een
laag budget toch een goede campagne kunnen voeren door
redelijk goedkope acties die wel veel aandacht trekken (bijv.
folder, visitekaartjes, posters, raambiljetten en een fotoquiz
op de verschillende markten (de winnaars ontvingen een
taart). Verder is het erg belangrijk dat de partij bij alle gele-
genheden zijn gezicht laat zien.

Waar moet je je op concentreren 
bij het bedenken van een goede 
campagne voor de lokale ChristenUnie?
Roel: Door je duidelijk te onderscheiden, d.m.v. duidelijke
stellingname en ideeen, ten opzichte van andere partijen,
dus geen algemeenheden (daarover zijn alle partijen het
vaak al wel eens). Maak daarnaast gebruik van resultaten
(brochures e.d.) van studies die door onze politieke studie-
bureau’s e.d. al zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld over onderwer-
pen als criminaliteit; gebruik dat om je te onderscheiden
van andere partijen. Eigenlijk zou je een dossier compleet
moeten hebben met korte krachtige info omtrent allerlei
onderwerpen, om snel te pakken voor forums e.d.

Martin: Aandacht trekken op een niet vervelende manier
(laat andere partijen in hun waarde) en daarnaast moet je
duidelijk zijn over je identiteit. Leg de nadruk op de onder-
werpen waarmee de ChristenUnie zich onderscheidt van
andere partijen.

Welke tips hebben jullie nog meer voor 
de vele kiesverenigingen die zometeen 
ook voor verkiezingscampagne van de
ChristenUnie aan de slag gaan?
Roel: Begin tijdig met de voorbereidingen (het is motive-
rend om bijv. als eerste de affiches op de aanplakborden te
hebben hangen). In geval van lijstcombinatie met SGP: stem
tijdig af, vooral wat betreft verkiezingsteksten, e.d., want
SGP heeft andere beleving bij voeren van politiek en de
wijze van campagnevoeren. De uitspraak “De ChristenUnie
vertaalt geloof in politiek, want geloof heeft ook  handen!”
is bijvoorbeeld niet goed gevallen, terwijl ik hem juist ont-

zettend sterk vindt. Met name het onderscheidende t.o.v.
CDA en t.o.v. de vele christenen die op een niet christelijke
partij stemmen, spreekt mij hierbij aan.

Martin: Begin vroegtijdig met de voorbereidingen en
maak een duidelijke taakverdeling. Brainstormen levert de
meest creatieve ideeen op. Maak ook zelf artikelen en foto’s
en stuur deze op naar de plaatselijke of regionale pers.

Wat willen jullie verder nog kwijt aan 
alle mensen van de ChristenUnie die zich
voorbereiden op de verkiezingen?
Roel: Probeer voldoende ‘handjes’ beschikbaar te hebben
voor het uitvoerende werk (niet teveel tijdens de voorberei-
ding, want een kleine groep is daar weer efficiënter voor).
Als je serieus politiek wilt bedrijven kost dat tijd en inspan-
ning, dat kun je niet doen vanuit de marge (overige beschik-
bare tijd). De ChristenUnie heeft die handen hard nodig en
het is het meer dan waard!

Martin: Laat je niet leiden door de waan van de dag, maar
keer persoonlijk en als fractie en bestuur regelmatig terug
naar de Bron! Gezamelijke bijbelstudie (het bijbelstudie-
boek ‘Hart en Handen’ leent zich hier uitstekend voor) en
gebed zijn echt noodzakelijk bij ons werk.

Martin van Veen, lijsttrekker Kesteren



Misschien koop ik wel nieuwe schoenen voor die grote
dag, want als onze kroonprins met de fantastische
Maxima trouwt moet ik toch een beetje voor de dag
komen.

Nu heb je schoenen en schoenen. Nette schoenen.
Sportschoenen. Vrijetijdsschoenen enz. In prijs maakt het
allemaal niet zoveel uit. Goede sportschoenen zijn hart-
stikke duur en gemakkelijke vrijetijdsschoenen doen in
prijs niet onder voor mooie nette schoenen. Het gaat ook
niet in de eerste plaats om de prijs, maar om de vraag
hoe je voor de dag wilt komen. Er is geen verkoper die
het gedaan krijgt mij voor de grote dag sportschoenen
aan te smeren. Ik zie me al aankomen zeg.

Wat voor ‘schoenen voor de bruiloft’ geldt, geldt ook voor
verkiezingsprogramma’s: het gaat niet in de eerste
plaats om het geld. Althans, dat zou je denken. Maar het
gekke is dat vrijwel alle beoordelingen van de verkie-
zingsprogramma’s vooral gaan over de vraag hoeveel
geld er wordt uitgetrokken voor nieuw beleid. Zeg maar
over de vraag hoe duur de schoenen zijn. Groen Links wil
24 miljard gulden extra besteden, SP wel 33 miljard. D66
houdt het op 16 en de PvdA 17 miljard. De VVD en het
CDA willen respectievelijk 8,5 en bijna 13 miljard voor
nieuw beleid, maar willen daarnaast ook verlaging van
belasting: VVD 9 en het CDA 6,5 miljard gulden). De
ChristenUnie wil ruim 15 miljard aan nieuw beleid en
komt met een gerichte lastenverlichting van ruim 4 mil-
jard. Al met al geen echt schokkende verschillen tussen
de financiële paragraven van de verschillende politieke
partijen. Zeker niet als je bedenkt dat het BBP van
Nederland (wat we met zijn allen verdienen) in totaal
1000 miljard gulden bedraagt. Net als bij schoenen
maakt het dus al met al in financieel opzicht niet zo een
groot verschil welke politieke kleur je kiest. Er moet dus
iets anders zijn dan het financiële plaatje dat je keus
bepaalt. Je laat je toch ook niet met sportschoenen naar
de bruiloft sturen? 

Met de beoordeling van verkiezingsprogramma’s zou
het, wat mij betreft, dan ook vooral moeten gaan om de
vraag: waar moet je naar toe? Anders gezegd: welke
samenleving wil je? Natuurlijk doet het prijskaartje
ertoe, maar dat is niet het belangrijkste. Ook peperdure
gympen voldoen niet op de bruiloft van Willem
Alexander en Maxima. Het is dan ook raar dat de vraag
naar wat voor samenleving een politieke partij wil niet
de meeste belangstelling krijgt.

Want als de VVD de steven richt op een ‘ieder voor zich’
samenleving kan de financiële paragraaf best heel dege-
lijk zijn. Toch zal het mijn keuze niet zijn. En wat dacht u
van GroenLinks, de PvdA, VVD en D66? Van deze partijen
hoeft de schade die op ethisch terrein onder Paars is aan-
gericht niet te worden hersteld. Integendeel! Hoe kun-
nen dan christenen, die zoveel bezwaar tegen deze
Paarse maatregelen hadden, net doen alsof dat niet
nodig is? Daarom valt het CDA-programma mij ook zo
tegen. Het CDA accepteert wetgeving inzake abortus,
euthanasie, homohuwelijk en prostitutie en wil daar
vanuit wettechnisch oogpunt niet meer aan sleutelen. Ik
kan me moeilijk voorstellen dat christenen daar enthou-
siast van worden. Christenen willen toch een politiek die
Gods de eer geeft in het publieke leven. Dat bepaalt toch
onze keuze? Daar willen we toch naar toe?

Daarom wil de ChristenUnie zich ervoor inzetten dat de
overheid en de samenleving gehoor geven aan de nor-
men die ons in Gods Woord gegeven zijn. Dan snappen
wij best dat de mogelijkheden van de politiek niet moe-
ten worden overschat. Een heilsstaat zullen wij niet
bereiken. Maar wij zien in Christus een bewijs dat de
wereld, ondanks het kwaad dat er is, niet door God is ver-
laten.

Het worden belangrijke verkiezingen voor de
ChristenUnie. Hoe zullen de mensen op de nieuwe poli-
tieke formatie reageren? Zullen we op de steun van
christenen in Nederland mogen rekenen? Dat hangt
vooral af van de vraag of ook zij kijken naar het prijs-
kaartje of zich eerst en vooral de vraag stellen waar ze
met de samenleving naar toe willen. Als je dat weet
wordt kiezen een stuk eenvoudiger. Ik vergelijk een chris-
ten die op GroenLinks of de VVD stemt bijvoorbeeld met
iemand die met sportschoenen naar de bruiloft van
Alexander en Maxima gaat. Ik zie me al aankomen…
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Kamerstukken

Leen van Dijke

Welke schoenen?

Leen van Dijke
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Zelfportret

Willie Roskam-Kroeze

Ze woont in Nijverdal (gem. Hellendoorn) en is geboren

in 1952 te Ommen. Ze trouwde met Albert, samen 

kregen ze vijf kinderen. Haar politieke interesse begon

ongeveer vijftien jaar geleden. Via de PCR-Overijssel

werd ze lid van het landelijk bestuur van het GPV, de

GVR. De discussie rond de samenwerking RPF/GPV had

haar volle belangstelling. Vanaf 1993 is ze actief in de

Hellen-doornse gemeentepolitiek, eerst als steunfrac-

tie-lid. Vanaf 1998 ondersteunt ze als commissielid het

huidige raadslid Limbeek. En nu is ze lijsttrekker van 

de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Haar naam is Willie Roskam-Kroeze. Een ZelfPortret!

Waar is uw hart vol van?
Van God, onze Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en
aarde. Voor Hem te leven, geeft mijn leven zin.
Ik bid om liefde, inzet en wijsheid om die taken te doen, die Hij
mij geeft in gezin, kerk en maatschappij, tot Zijn eer. Hij is mijn
alles. Uit hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

Wat bent u de laatste jaren met andere ogen
gaan bekijken?
De relatie tussen kerk en politiek. De kerk is een instelling van
God. Een politieke partij is een menselijke instelling. Kerkkeus is
een persoonlijke opdracht, een verantwoordelijkheid voor elke
persoon.
God heeft ons de kerk gegeven om ons geestelijk te voeden en
te koesteren, zodat we levenskracht ontvangen.
Wanneer we de kerk niet serieus nemen, schaden we niet
alleen Christus, als Hoofd van de kerk, maar ook onszelf. De NGB

27,28 en 29 spreekt hier duidelijke taal over. Eerst Gods Woord,
dan ons werk (b.v. de politiek). In het eerste Bijbelboek sprak God
eerst tot Adam, daarna ging Adam aan het werk. In die volgorde
hebben wij nog steeds te werken.
Het mooie van de ChristenUnie is dat zij dat als fundering heeft:
Gods Woord en de drie formulieren van Eenheid. Vandaar uit poli-
tiek bedrijven ervaar ik als een voorrecht!
Vroeger dacht ik: het leven is één. En dat deze éénheid moet blij-
ken uit je lidmaatschap van de kerk en je lidmaatschap van b.v.
een politieke partij, die aan die kerk verbonden is.
Nu weet ik (en dat geeft ruimte) dat kerk en politiek twee zijn. Het
leven blijft één, maar de verantwoording voor een kerkkeus ligt bij
de betreffende persoon en niet bij een politieke partij.
De ChristenUnie mag van haar leden en met name van haar politi-
ci verwachten dat zij in al hun (politiek) handelen zich laten leiden
door wat in de Unieverklaring en de Uniefundering verwoord is.

Waar steekt u graag uw nek voor uit?
De publieke eer van God.
Met succes mochten wij een paar jaar geleden actie ondernemen
tegen een Godslasterlijk en pornografisch optreden. Dit optreden
werd afgelast.
Een paar maand geleden hebben we dat weer geprobeerd, maar
nu minder succesvol. Toch konden we door onze actie opkomen
voor Gods eer en het burgerlijk fatsoen. We kregen veel positieve
reacties uit alle lagen van de bevolking.

Waar heeft u een fijne neus voor?
Wat de kern van het verhaal is, wat is het doel van een voorgeno-
men besluit.
Wat is iemands werkelijke drijfveer? Eigen belang of belang van
een ander. Ik  ‘ruik’ als er iets niet goed zit (zegt men).

Wat laat u zich niet uit het hoofd praten?
Dat de ChristenUnie perspectief heeft. Alleen wie uit beginselen
leeft, heeft iets te zeggen en kan doelbewust handelen. (uitspraak
van prof. K. Schilder).

Wanneer stond u voor het laatst met de mond
vol tanden?
Dat was vrij recent. De wethouder (PvdA)vroeg me voorafgaande
aan een commissievergadering: Je gaat vanavond toch niet met
me op de vuist hè? Hij had over de ChristenUnie-affaire in
Gelderland gelezen. Op zo’n moment baal je als christen.
Tegelijkertijd constateer je dat we geen haar beter zijn dan 
ieder ander mens. Het houdt ons nederig en ootmoedig.

Wat betekent voor u met hart en handen bezig
zijn in de politiek?
Positief, kritisch meedenken en -doen op de plaats waar God mij zet.
Door een luisterend oor te hebben voor burgers met problemen.
Door actief mee te doen in klankbordgroepen van burgers, om zo
een breed draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van onze
gemeente. Door op het gebied van recreatie en toerisme nieuwe
impulsen te ontwikkelen. Het is fantastisch om vanuit de basis
van de ChristenUnie, Gods Woord, mee te mogen besturen.
Dat we die ruimte ontvangen is gigantisch, het is toekomst
met perspectief!
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Van dag tot dag…
Het belangrijke parlementaire verkiezingsseizoen 

2001 - 2002 is in volle gang. Een van onze Kamerleden,

Arie Slob, neemt ons mee in dat nieuwe politieke 

seizoen. Hij houdt ons tijdens dit belangrijke parle-

mentaire jaar op de hoogte van de werkzaamheden 

van de ChristenUnie in Den Haag en hij laat ons een

glimp opvangen van de enorme drijfveer die hij als 

persoon en als christen-politicus uitdraagt.

Week 40 (oktober 2001)

Zondag
Een fijne (kerk)dag en ’s-avonds een goede bijeenkomst van 
de bijbelstudiegroep. Een dag voor het gezin en van veel gees-
telijk bijtanken. Daar kunnen we de week weer mee in.

Maandag
De maandag gebruik ik om mijn bijdrage voor het Volendam-
debat af te ronden en een spreekbeurt voor te bereiden. Aan
het eind van de middag vertrek ik naar de studio van RTV Oost
in Hengelo. Ik neem weer deel aan het via de televisie rechtst-
reeks uit te zenden programma Forum. Er staan 2 onderwerpen
centraal: 1. Het verbod op de vereniging van cannabisgebruikers
in Enschede (VOOR), afschaffing van het Wilhelmus (TEGEN).
Forum is een mooi programma om als ChristenUnie ons geluid
in te laten horen. Jan Peter Balkenende blijkt nu ook de nieuwe
lijsttrekker van het CDA te zijn geworden. Hij krijgt een zware
last op zijn schouders.

Dinsdag
Per trein weer naar Den Haag. ’s-Morgens weer de traditionele
fractievergadering. Zonder Leen die deze week door een chirurg
bij de neus genomen zal worden. Een operatie waar hij lang op
heeft moeten wachten. We spreken tijdens de fractievergade-
ring uitgebreid over de bijdrage van André over de embryo-wet-
geving. Een moeilijk onderwerp waar deze week over gedebat-
teerd zal worden. Mijn bijdrage over Volendam krijgt, op een
paar kanttekeningen na, de steun van de fractie. Als de Kamer
bij elkaar komt gaat er (begrijpelijk) veel aandacht uit naar de
CDA-collega’s. ’s-Middags ontmoet ik de leden van de inmiddels
opgeheven examencommissie Maatschappijleer van de LVGS.
Zelf heb ik enkele jaren van deze club deel uitgemaakt.

Politiek dagboek
Arie Slob

Woensdag
Een half uur later dan gepland in Den Haag. Om 10.15 uur
begint het Volendam-debat. We zijn er de hele dag mee bezig.
Een motie van mijn kant over psychosociale zorg kan ik mede
namens bijna alle collega’s (minus VVD) indienen. Het is een
goed debat dat minder beladen is dan het Enschede-debat van
mei jl. Tegen 17.00 uur spoed ik mij met Nico naar de trein om
naar Nunspeet te gaan. Ik spreek tijdens een gemeenteavond
van de hervormde kerk over het onderwerp ‘toegewijd leven
onder paars’. Het thema is me aangereikt, maar ik kan er wel
mee uit de voeten. Het is een goede avond. Net over 23.30 uur
ben ik thuis. Moe maar voldaan. Nog even bijpraten met
Marjette en dan naar bed. Welterusten.

Donderdag 
Naar den Haag. Allereerst naar een procedurevergadering
OCenW. We bespreken de planning voor de komende weken.
Wat een werk! Ik bezoek ook een Algemeen Overleg met
Adelmund over de materiele bekostiging van scholen. Een AO
over leerlingenvervoer is opnieuw uitgesteld. Dat geeft me wel
wat lucht vanmiddag. Aan het eind van de middag nemen we
nog afscheid van Gerry Wigboldus, die op het secretariaat heeft
gewerkt. Ik ben even over 20.30 uur thuis. Er komt deze avond
niet veel meer uit mijn handen. Ik hang de slingers nog op voor
onze dochter Esther die morgen 14 jaar wordt. Hoera!

Vrijdag 
Het is feest in huize Slob. We geven Esther een aantal mooie
kadootjes. O.a een mooie (gospel) cd van Nicole C. Mullen. Ik
breng de kids naar school. ’s-Morgens ben ik samen met Guido
Hooiveld op verzoek aanwezig bij een vergadering van boven-
schoolse directeuren uit het gereformeerd onderwijs. We bespre-
ken de onderwijsbegroting en krijgen veel feed-back van hen.
Een uiterst waardevolle bijeenkomst. Thuisgekomen ontferm ik
me over Karen. Zo’n twee uur later  druppelt het huis aardig vol
met feestgangers. Ik ga nog even naar de sponsorloop van
Unicef waar Lotte aan mee doet. Ze doet met de vele andere 
kinderen uitstekend haar best en loopt het nodige geld bijeen
voor leeftijdsgenootjes die het veel moeilijker hebben.
Fantastisch. Nova geeft ’s-avonds aan dat de ChristenUnie op 6
zetels in de peiling staat. Dat doet kandidaat nummer 6 goed.

Zaterdag
We feesten nog een beetje door met Esther. Ik werk vandaag 
ook nog aan een algemeen overleg over de salariëring van 
wethouders en lees me verder in m.b.t. de begroting van Bin-
nenlandse Zaken. Het onderwijsblad van de katholieke onder-
wijsbond ligt vandaag op de mat met daarin opgenomen een
uitgebreid interview met mij. Van dezelfde bond ontvang ik 
vandaag ook een uitnodiging om in november op hun algemene
ledenvergadering te komen spreken. Het zijn boeiende tijden.
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diversen

Boekpresentatie
‘Dienstbare 
samenleving’

ChristenUnie 
presenteert
visie op de 
samenleving 

“De samenleving heeft be-
hoefte aan echte gemeen-
schap, geworteld in blijvende
waarden. Zo blijft de samen-
leving hecht en menselijk.”

Dat zegt dr. Roel Kuiper,
directeur van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van 
de ChristenUnie in zijn boek Dienstbare samenleving.
Basiswaarde van de christelijke politiek.
Op 31 oktober 2001 heeft in Amersfoort de presentatie
plaatsgevonden van deze eerste publicatie in een nieuwe
reeks van het WI. Centraal staat de formulering van een
christelijk-politieke visie op de samenleving. In
Dienstbare samenleving wordt aangegeven hoe de
samenleving gebaseerd kan zijn op blijvende waarden.
Gewezen wordt op het belang van een samenbindende
rechtsorde, duurzame sociale verbanden en gemeen-
schappelijke praktijken. Politiek kan het niet stellen zon-
der visie op de samenleving. In dit boek wordt aangege-
ven hoe christelijke politiek en een christelijke visie op de
samenleving met elkaar samenhangen.

Het boek is onderdeel van een tweeluik. Het is de bedoe-
ling dat over enige tijd een publicatie verschijnt waarin
een christelijke visie op de overheid wordt verantwoord.
Met deze twee publicaties wordt het fundamentele
gedachtegoed van de ChristenUnie opnieuw verwoord.
U kunt ook in het bezit van deze publicatie komen door
het te bestellen bij het Wetenschappelijk Instituut
(wi@christenunie.nl of 033 – 422 6963)

Duidelijk. Eerlijk. Echt. Al helderder klinkt het geluid van de
ChristenUnie. Steeds meer mensen en organisaties komen in 
aanraking met de onderscheidende christelijke politiek van de
ChristenUnie. Steeds meer mensen bellen even op. Willen lid 
worden. Doen bestellingen. Geven een gift. Negen enthousiaste
medewerkers van de afdeling ondersteuning doen hun uiterste 
best de organisatie en de mensen in het land te voorzien van 
allerlei soorten informatie. Gezien de toegenomen werkdruk en 
een wijziging in de organisatie zijn wij op zoek naar een deskundig  

Hoofd Financiën 
en Facilitaire dienst (m/v)
De financieel en facilitair manager maakt deel uit van het
managementteam onder leiding van de directeur en is per-
soonlijk verantwoordelijk voor:
• de dagelijkse leiding aan de afdeling ondersteuning in coördinatie 

van de werkzaamheden en personeelsbegeleiding;
• financieel management zoals het opstellen van begrotingen en 

financiële jaarverslagen, het bewaken van de budgetten van de 
ChristenUnie, boekhouding, subsidies, de financiële dienstverlening
aan derden en het aansturen van de loonadministratie;

• het facilitair management van het landelijk bureau van de 
ChristenUnie.

Voor deze veelzijdige leidinggevende baan op het snijvlak van finan-
ciën, faciliteiten en secretariaat zoeken wij een evenwichtige man of
vrouw die vanuit een passende HBO-opleiding weet invulling te
geven aan dienstverlening in de breedste zin van het woord. Heb jij
goede contactuele vaardigheden, kennis van en zicht op de financiële
besturing van een organisatie, kun je anderen motiveren, stimuleren
en begeleiden in hun ondersteunende werkzaamheden en heb je
ervaring met programma’s als Exact, MS-Office en ELAN, beschik je
over een grote mate van accuratesse en onderschrijf je de missie, de
uniefundering en de unieverklaring van de ChristenUnie, dan moet je
zeker even reageren. Je kunt je sollicitatie vergezeld van een cv binnen
14 dagen sturen naar de ChristenUnie, t.n.v. dhr. R.W. van Eijle, postbus
439, 3800 AK Amersfoort.

Salaris en rechtspositie zijn volgens de rechtspositie van rijks-
ambtenaren. Nadere inlichtingen over deze functie kunnen worden
ingewonnen bij Ruud van Eijle (directeur), tel. 033 – 4226969

Congres "De Nieuwe overheid"
8 december 2001
Congres voor de donateurs van de Mr. G. Groen van
Prinsterer stichting, Wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie

Met medewerking van:
• Prof.dr. P. Schnabel • Prof.dr. R. Kuiper • Mr. A. Westerlaken

U kunt zich nu opgeven als donateur of als deelnemer 
aan het congres via wi@christenunie.nl of via het telefoon-
nummer van het WI: 033 - 422 69 60
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Formeel onderdeel van het bestuur
maar toch geen bestuurslid, is onze
bestuurlijk secretaris: Melis van de
Groep. Al vele jaren (meer dan tien) 

is hij betrokken bij het besturen van
onze partijen. Aanvankelijk in het

bureau van het GPV, waaronder een aantal
jaren als directeur en daarmee ook adviseur van het GPV-
bestuur, later toen hij wethouder werd in Bunschoten-
Spakenburg als secretaris-adviseur. Dat was hij ook tij-
dens de projectbesprekingen die hebben geleid tot de
oprichting van de ChristenUnie. In de ChristenUnie zette
hij zijn rol als adviseur voort in de functie van bestuurlijk
secretaris. Voor velen uit de kiesverenigingen is Melis een
zeer bekend en gewaardeerd persoon geworden. Veel
mensen in het land heeft hij met raad en daad terzijde
gestaan. Altijd had en nam hij de tijd om (soms ingewik-
kelde) problemen te bespreken en oplossingen voor te
slaan. Nu is hem gevraagd om statenlid te worden in de
provincie Utrecht. Melis ziet dit als een goede nieuwe uit-
daging maar beseft ook dat drie banen wat veel van het
goede is. Daarom beëindigt hij formeel per 1 januari zijn
werk als bestuurlijk secretaris. We wensen hem veel suc-
ces in zijn nieuwe rol en bedanken hem hartelijk voor alle
inzet die hij voor de ChristenUnie en het bestuur pleegde.

Ook nemen we afscheid van een
aantal echt gekozen bestuursleden.
De eerste die ik in dat rijtje wil
noemen is Adriaan Hoogendoorn.
Door drukke werkzaamheden heeft
hij moeten besluiten om het lande-
lijk bestuurswerk af te bouwen. Ook hij
heeft een behoorlijke bekendheid bij u als lezers kunnen
verwerven in zijn rol als politiek secretaris van de
ChristenUnie. Wie kent hem niet van zijn column “Hooge
Bomen”. Hij maakte ook een behoorlijk aantal jaren deel
uit van het GPV-bestuur. In het ChristenUnie bestuur
berustte de verantwoordelijkheid voor verkiezingspro-
gramma’s bij hem. Zijn laatste wapenfeit wordt dan ook
de verdediging van het verkiezingsprogramma “Durf te
kiezen voor normen” tijdens het Uniecongres.

De primus inter pares in dit geval is Jan
Rietkerk. Hij heeft een lange staat van
dienst in met name de RPF achter de rug. Hij
is zelfs nog lijsttrekker voor de Tweede Kamer
verkiezingen geweest, lang geleden. Een RPF-er
van het eerste uur. Het afgelopen decennium heeft hij
bekendheid opgedaan als burgemeester van Genemuiden
en inmiddels is hij met pensioen. Het is dat zijn termijn
erop zit en hij niet herkiesbaar kan zijn, anders zou hij zeker
er nog wat tijd aan hebben willen vastknopen. In vele rollen
heeft hij de RPF voortgestuwd. Zo was hij organisator van
bestuurderscongressen, en schrok er niet voor terug om
vele avonden te besteden om alle kiesverenigingen te bel-
len die hun afdracht nog steeds niet hadden overgemaakt.
Zijn positieve insteek is zeker ook van invloed geweest op
de vorming van de ChristenUnie.

Michiel Grauss is helaas een beperkt aantal jaren lid van
het bestuur geweest. Ruim twee jaar geleden trad hij toe
tot het RPF-bestuur en ging daarna ook deel uitmaken van
het Uniebestuur. In de rol van unieconsulent heeft hij ook
zijn steentje aan de unievorming op lokaal niveau bijgedra-
gen. Michiel is lijsttrekker in zijn woonplaats bij de komen-
de verkiezingen, en heeft inmiddels ook de rol van fractie-
leider in de raadsfractie op zich genomen. Als je ook nog
een jong gezin hebt, blijft er dan niet zoveel tijd over. Dus
Michiel besloot met pijn in het hart om zijn rol
in het uniebestuur op te geven.

Dat laatste geldt ook voor Gerdien
Rots. Ontwikkelingen in haar persoon-
lijke omstandigheden zorgen ervoor
dat ze de komende periode geen ener-
gie en tijd kan investeren in het besturen
van de ChristenUnie. Ook Gerdien heeft slechts
korte tijd op landelijk niveau kunnen meedraaien. We ver-
geten overigens ook niet dat ze voorafgaande aan deze
bestuursfunctie landelijk voorzitter van de RPF-jongeren
was. Al met al een behoorlijk lange bestuurlijke periode 
ook voor haar reeds.

Wij wensen jullie Gods zegen toe in jullie persoonlijk en
zakelijk leven. Wij verliezen hiermee een aantal zeer
gewaardeerde collega’s maar houden er goede
ChristenUnie vrienden aan over. Hartelijk Bedankt.

Afscheid

Thijs van Daalen
Voorzitter ChristenUnieAfscheid ...

Tijdens het Uniecongres van 17 november 2001 neemt een aantal bestuursleden afscheid van het
Uniebestuur. Ik hoop daar wat tijd aan te besteden tijdens die bijeenkomst, maar het lijkt mij
goed om ook op deze plaats er kort bij stil te staan. Veel bestuursleden doen in betrekkelijke
anonimiteit hun werk. Daarom is deze aandacht zeker op zijn plaats.
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In Memoriam

door Gert Schutte

Het overlijden van Jan van der Jagt roept herinneringen op.
Onze wegen liepen dikwijls samen. In de gereformeerde
kerk en de kiesvereniging van Arnhem in de jaren zestig. In
de Verbondsraad van het GPV en de Groen van Prinsterer
Stichting daarna. In de Staten-Generaal, elk aan één zijde
van het Binnenhof, als om te onderstrepen dat we behalve
eensgeestes ook verschillend waren. De laatste keer op frac-
tiebezoek in Arnhem als gasten van de GPV/RPF-fractie
aldaar. Als lid van de steunfractie liet Van der Jagt ons nog
eenmaal, boven in de Eusebiustoren, zijn mooie stad en
omgeving zien.
Van der Jagt heeft veel voor het GPV mogen betekenen.
Hoe het mogelijk was zoveel functies te vervullen naast zijn
werk als architect zal waarschijnlijk alleen zijn vrouw kun-
nen vertellen. Zij was met recht de hulp die bij hem paste.
Daardoor kon hij een stimulerende rol vervullen, ook als
anderen het even niet meer zagen zitten.
Zijn specialisme lag op het brede terrein van de ruimtelijke
ordening en de volkshuisvesting. Daarover kon hij met veel
verve spreken en schrijven. In een tijd waarin hoogbouw bij
veel van zijn collega’s in hoog aanzien stond, omdat het

Een gereformeerd
politicus ging heen

wonen in een flat zo gemeenschapsvormend zou zijn, prikte
hij door deze ideologische argumentatie heen. Indirect
heeft zijn argumentatie nog bijgedragen aan een koerswij-
ziging op dit punt in mijn eigen omgeving. In de Groen van
Prinsterer Stichting gaf hij de aanzet tot een eigentijdse
studie over vraagstukken van verkeer, bevolking en milieu.
Maar of het nu ging om zijn dagelijks werk of om de poli-
tiek, hij wilde vooral belijdend christen zijn. Hij wees erop
wat een weelde het is gereformeerd te mogen zijn. Daarom
hechtte hij ook zo aan het confessioneel-gereformeerde
karakter van het GPV. Dat kwam hem wel op het verwijt te
staan, dat hij de politieke samenwerking met andere chris-
tenen in de weg zou staan. Maar wie hem kende weet dat
hem daarmee onrecht werd aangedaan. Juist als gerefor-
meerd politicus was Van der Jagt gemotiveerd voor deze
samenwerking. Al in de tijd van het NEV ging hij op pad om
de GPV-achterban voor deze samenwerking te motiveren. In
de Eerste Kamer werkte hij systematisch en loyaal samen
met de collega’s van de RPF en de SGP. In zijn laatste levens-
periode was hij oprecht blij met het feit dat het GPV samen
met de RPF in de Arnhemse raad vertegenwoordigd was.
Zeker, hij had grote moeite met het instrument van de
lijstineenschuiving. Maar zelfs daarover schreef hij al in
1984 dat dit bespreekbaar moet zijn zonder dat je elkaar
principieel veroordeelt. Dat bracht hij hetzelfde jaar nog in
praktijk toen een deel van de Verbondsraad geen verant-
woordelijkheid wilde dragen voor de gemeenschappelijke
Europese lijst. Hij bleef, omdat hij vond dat je een genomen
besluit loyaal moest uitvoeren.
Dat tekende de gereformeerde politicus Van der Jagt. Hij
had een duidelijke eigen overtuiging, maar liet anderen de
ruimte. Dat kon, vond hij, als je stond op hetzelfde funda-
ment. We kunnen hem niet beter gedenken dan op dat fun-
dament verder te werken, ook in de ChristenUnie.

ChristenUnie • kalender
22 november 2001

Leeuwarden • Eimert van Middelkoop
22 november 2001

Groningen ( jongeren) • Andre Rouvoet
6 december 2001

Enschede 
6 december 2001

Delft • Kars Veling
7 december 2001

IJsselmuiden • Andre Rouvoet

NB: de avonden in Enschede en Delft worden georganiseerd
door een studentenvereniging. U bent hierbij natuurlijk ook
van harte welkom! Als u meer informatie wil hebben over de
spreekbeurten, dan kunt u contact opnemen met Marco
Boers, tel. 033 – 422 69 69

Dank voor:
• de vele mensen (3000!!) die ons financieel hebben onder

steund. Dit geeft ons meer mogelijkheden bij het professio-
naliseren van de organisatie en het voeren van de campagne.

• voor de vele cursisten van de kadercursus gemeentepolitiek.
Dit zijn voor het grootste deel mensen die voor het eerst in 
de gemeenteraad gekozen worden.
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Zitten er zometeen 8 ChristenUnie-ers in de
Kamer? Kan Balkenende zijn partij redden,
gaat het CDA hopeloos onderuit, gaan we
verliezen aan de SGP? 
De ChristenUnie wil groeien en groter wor-
den. Ze wil 2 zetels groeien in de Tweede
Kamer en 15% meer stemmen halen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Hoeveel de
ChristenUnie zal groeien zal als eerste blij-
ken bij de uitslag van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Deze zullen een graadmeter zijn
voor de landelijke verkiezingen, een kleine
twee maanden later.

PerspectieF wil zich voor de volle honderd
procent inzetten voor groei van de
ChristenUnie. Daarom gaan we op tournee!
Op campagnetour! We toeren in de maand
april (24, 25, 26) 3 dagen achter elkaar kris-
kras door Nederland. We organiseren activi-
teiten, ludieke acties, publieke fora etc. etc.
Centraal daarin staat dat we op originele en
creatieve manieren de politieke boodschap
van de ChristenUnie luid en duidelijk aan de
man (& vrouw) gaan brengen. Een grote
groep actieve jongeren is al druk bezig met
de voorbereidingen. U zult daar zeker nog
voldoende van horen, rekent u daar maar op! 

Jongeren hebben duidelijk hun eigen
manier; soms radicaal, maar altijd creatief.
Soms kort door de bocht, maar altijd eerlijk
en niet om de hete brij heen draaiend. Soms
heilige huisjes omver schoppend, maar altijd
vernieuwend, met ontzettend veel inzet en
een ‘gaan voor de zaak’! Jongeren hebben
een onvervangbare en eigen plek in de

ChristenUnie; PerspectieF, ChristenUnie-jon-
geren gelooft in de goede boodschap van de
Bijbel voor de samenleving.

Ook de jongeren binnen uw lokale
ChristenUnie kunnen een compleet eigen,
en daardoor onmisbaar aandeel hebben in
uw activiteiten, in uw komende campagne,
in uw groei, en in uw fractie.
PerspectieF kan niet zelf in elke plaats een
eigen actieve afdeling opzetten. Jij wilt mis-
schien wel wat opzetten bij jouw in de
plaats, maar weet niet hoe je het aan moet
pakken en u weet misschien de jongeren in
uw plaats niet te bereiken. Daarom organi-
seert PerspectieF op 12 januari 2002 een
Actiedag Lokale Afdelingen. Een dag waarop
we jongeren en kiesverenigingen aan willen
zetten om lokaal met elkaar de handen uit
de mouwen te steken; samen nadenken over
christelijke politiek en lokale campagneac-
ties. Op deze dag kunt u, kan jij een groot
aantal workshops bezoeken, er is ruimte
voor informatie, voor overleg en ontmoeting.

Omdat het bestuur van PerspectieF hier veel
waarde aan hecht beloven we een tegen-
prestatie: de kiesvereniging die op de meest
creatieve en originele manier jongeren pro-
beert te  betrekken bij de campagne, wint
een volledig door PerspectieF georganiseer-
de politieke late-night-show: Hartstocht! 
Hartstocht is een flitsende avond, waarop
discussie, fora, muziek, cabaret en nog veel
meer elkaar in hoog tempo afwisselen. U
hebt gegarandeerd een spetterende avond
die schitterend past in uw plaatselijke cam-
pagnetour.

InPerspectieF

Bert Heuvelman
voorzitter PerspectieF,
ChristenUnie-JongerenPerspectieF

gaat voor de groei
van de ChristenUnie!
Actiedag Lokale Afdelingen

‘PerspectieF wil zich 

voor de volle honderd

procent inzetten 

voor groei van de

ChristenUnie.’



Schuiteman
Accountants & Adviseurs

Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax: 0342 - 47 48 41

E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com

Thorbeckelaan 95, Postbus 480, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 12 00    Telefax: 0342 - 42 00 22

E-mail: Info@Schuiteman.com

Huizermaatweg 360, Postbus 391, 1270 AJ  Huizen
Telefoon: 035 - 647 34 71   Telefax: 035 - 647 34 72

E-mail: Huizen@Schuiteman.com

INTERNET: WWW.SCHUITEMAN.COM

COATINGS EN SCHILDERWERKEN

Alles op schildersgebied
wordt 
zeer vakkundig aangepakt.
Voor huizen, kantoren etc. door geheel

zeer concurerende prij-
zen!

Postbus 3611 • 5203 DP  ‘s Hertogenbosch

Tel. 0418-643507 • Fax 0418-643522 • GSM 06

Investeer in de toekomst

Redt dit KIND!
Josphine Tina Muthuri

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen • Fax 0529 455809 
E-mail: info@redteenkind.org • GIRO 1599333 

www.redteenkind.org
Bel 0529 - 455907

COINS FOR CARE: STEM OP

REDT EEN KIND VIA ONZE WEBSITE

Josphine Tina Muthuri uit Kenia
is acht jaar. Haar vader en moeder
zijn beiden overleden. Ze kwam 
in huis bij een arme tante, die 
zelf ook kinderen heeft. Deze 
tante trekt met de kinderen de 
huizen langs om aan eten en 
andere benodigdheden te 
komen. Josphine kan nu ook 
niet meer naar school. Redt een 
Kind wil het meisje graag helpen. 

Wie betaalt ƒ40,- per maand 
(e 18,20) voor kleding en 
schoolgeld?

RUIMTE



duidelijk, eerlijk, echt

dus

Naam Dhr/Mevr

Adres

Postcode + woonplaats

E-mail

Bank / Giro

Handtekening

Durftekiezenvoornormen

Ja,
❍ Ik word lid van de ChristenUnie*

❍ Stuur mij meer informatie over de ChristenUnie

❍ Ik machtig de ChristenUnie om voor de 
verkiezingscampagne eenmalig een bedrag van 
ƒ van mijn bank-/gironummer af te schrijven

Deze antwoordbon kunt u opsturen in een ongefrankeerde enveloppe naar Antwoordnummer 862 • 3800 VB Amersfoort

* De contributie kan variëren (per kiesvereniging) 
van ƒ 75,- / f34,- tot ƒ 100,- / f45,50 per jaar



In Debat

Leen van Dijke

Voor wie of wat heeft u bewondering?
Voor mijn ouders. Mijn moeder heeft vele jaren
lang naast haar drukke gezin haar ouders en
schoonouders verzorgd. Mijn vader is een harde
werker en een onafhankelijke en zelfstandige
denker. Beiden hebben mij de praktijk van het
christen zijn voorgeleefd en laten zien.

Welke dag uit uw leven zou u over 
willen doen?
De dag waarop onze oudste zoon werd geboren.
Voor mijn vrouw ligt deze dag wat moeilijker,
en wat pijnlijker. Onze trouwdag is afgezien van
de financiële kant een hele goede tweede.

Welke vraag zou u willen stellen aan … ?
Een vraag aan Albert Einstein: Welke invloed
heeft het wetenschappelijke bezig zijn gehad 
op uw ideeën over God en Zijn schepping en
waarom?

Wie zou u nog wel eens in levende 
lijve willen ontmoeten?
De moeder van mijn vrouw. Ik heb haar nooit
gekend en toch betekent ze en heeft ze zoveel
betekend voor de vrouw waar ik van houd en 
lief en leed mee deel.

Wanneer krijgt u de beste ideeën?
Die krijg ik als ik op de fiets naar mijn werk ga 
of weer naar huis terug fiets. Het gaat dan niet
alleen om ideeën, maar ook om de formuleringen
er van. Het zal duidelijk zijn dat ik ook door een
rustig gebied fiets.

Wat is uw favoriete plek in Hattem?
Hattem is al meer dan 700 jaar een schitterende
stad waar het goed toeven is en ik vind het moei-
lijk om naast ons huis maar een favoriete plek te
mogen noemen. Ik kies voor ons marktplein met
het uitzicht op de Dijkpoort, de Hervormde Kerk
en ons Stadhuis.

Wat betekent de ChristenUnie voor U?
Ik vind het belangrijk en een opdracht om elkaar
als christenen te ontmoeten en om samen te
proberen de christelijke politiek vorm te geven.
Voor mij is de ChristenUnie de partij die in haar
bezig zijn luistert naar Gods Woord en van daar-
uit het politieke ambacht uitoefent.
Vanuit de Bijbel het goede zoeken voor de
Hattemer samenleving met een open oog voor
de zwakkeren in onze gemeenschap. Ik vind het
belangrijk om je uitgangspunten en drijfveren 
te laten zien. Ik zit niet in de gemeenteraad voor
mijn eigen ego. Politiek is een mooi vak, maar
christelijke politiek moet iets van Christus laten
zien.
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In dit nummer van HandSchrift de letter H van…

Van Aalst tot Zetten…

Waar zijn de raads- en statenleden
van de ChristenUnie allemaal actief? 
In deze rubriek wandelen we door
het gemeente- en provincie ABC.

De vierde man van de ChristenUnie-fractie in Hattem is Bert van den Berg.
Hij is geboren in 1954 en sinds acht jaar getrouwd met Katinka. Samen zijn ze 
de ouders van drie zonen in de leeftijd van zes, vier en een jaar. De leraar van
het vak natuurkunde heeft de lokale politiek altijd met belangstelling gevolgd
(zijn vader was bijna twintig jaar raadslid). Na secretaris werd hij voorzitter
van de plaatselijke GPV-kiesvereniging en belandde als vierde op de kieslijst
van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, bijna vier jaar geleden. In Hattem
hebben ze al lang een gemeenschappelijke GPV/RPF-fractie en via een rest-
zetel werd Bert van den Berg daarin de vierde man, voor een nieuwkomer een
luxe positie. Samen met collega Kers heeft hij Welzijn in zijn portefeuille.

HattemHattemHattem
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Tineke

A d r e s s e n

De gemeenteraad van
Heerenveen gaat regelmatig op
bezoek in andere plaatsen. Zo
werden de afgelopen jaren heel
wat steden bezocht: Den Bosch,
Hilversum, Zwolle, Apeldoorn en
zelfs het Duitse Lathen, omdat
daar een klein stukje magneet-
zweefbaan ligt. Erg interessant
voor Heerenveners die hopen dat
langs hun plaats in de toekomst
ook zo’n zweefbaan zal worden
aangelegd.
Op excursie in Apeldoorn hoor-
den wij dat deze stad als slogan
heeft ‘stad van smaragd’, vanwe-
ge het mooie groene landschap.
Blijkbaar zijn edelstenen in de
mode als het om een slogan
gaat. Joure, zo heb ik begrepen, is
de ‘diamant van het noorden’. Best
een bescheiden naam, die de
mogelijkheid voor nog een dia-
mant in het zuiden of westen van ons land open houdt. Ook
Heerenveen laat zich niet onbetuigd, weliswaar zijn wij ‘sport-
stad van het noorden’, maar de vier natuurgebieden in onze
gemeente heten ecologische parels, kortweg aangeduid als ‘de
parels’.
Veel steden en dorpen zoeken een bepaalde aanduiding om zich
te onderscheiden van andere plaatsen. Dat is soms behoorlijk
moeilijk. Een poos geleden zocht de stad Leeuwarden naarstig
naar een haar typerend statement. Een columnist van de
Leeuwarder Courant gaf de volgende kernkwaliteit als voorzet
voor een slogan: ‘Leeuwarden Bestaat’. Inmiddels lijkt deze slo-
gan achterhaald, na het vertrek van burgemeester Loeki van
Maaren is heel Nederland daar immers wel van op de hoogte.

De ChristenUnie van Heerenveen is op zoek naar een pakkende
en onderscheidende titel voor het plaatselijke verkiezingspro-
gramma. Wij willen één zin die duidelijk maakt waar wij voor
staan. Dat blijkt lastig, in de praktijk van de gemeentepolitiek
zijn de onderlinge verschillen tussen de partijen soms maar
klein. We onderscheiden ons door onze  achtergrond en uit-
gangspunten, maar de uitkomst van onze afweging ligt vaak
dicht bij die van andere partijen. En de keuze voor of tegen de
magneetzweefbaan, bijvoorbeeld, loopt door de partijen heen.

Parels, al dan niet voor de zwijnen, diamanten of smaragden: we
noemen ze niet in het verkiezingsprogramma, zo spectaculair is
onze praktische poltieke uitwerking niet.
Ons uitgangspunt is dat wel. Wij verwachten toch ooit eens in de
stad te lopen waar de straten van goud zijn en de muren met
edelstenen bedekt? Voor dat toekomstbeeld weet ik wèl een
mooie slogan: ’Die Stad Bestaat’.

Tineke Huizinga-Heringa is de 
eerste vrouw op de kandidatenlijst
van de ChristenUnie.

Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. M. van de Groep (bestuurlijk secretaris)
tel. 033 - 422 69 69
email: mvandegroep@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerweg 91, Amersfoort
Correspondentieadres:
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69, fax 033 - 422 69 68
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie 
Amersfoort
Voor adreswijzigingen:
ledenadministratie.gpv@christenunie.nl of 
ledenadministratie.rpf@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 - 422 69 60, fax 033 - 422 69 68
email: wi@christenunie.nl / 
denkwijzer@christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 318 29 30, fax 070 - 318 29 33
email: christenunie@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres:
Postbus 20017, 2500 EA  Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie 
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres:
Postbus 23529, 3001 KM  Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34, fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51
email: info@perspectief.nu

Stads

Bid voor:
• de kiesverenigingen die nog bezig zijn met het opstel

len van de kandidatenlijst voor de gemeenteraads
verkiezingen. Dat zij bekwame en beschikbare 
mensen mogen vinden.

• de kiesverenigingen die bezig zijn met het opstellen 
van het lokale verkiezingsprogramma.

• de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en Kars Veling de lijsttrekker voor de Tweede Kamer 
verkiezingen. Er zal veel van hun tijd, vermogen en 
gezinnen worden gevraagd.
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Kent u de krant die het nieuws op christelijke

waarde(n) selecteert?

Maak gebruik van de

aantrekkelijke aanbie-

ding!

Neem een proefabonne-

ment van dertien weken

voor slechts ƒ 94,65. Dat

is wel een heel aantrek-

kelijke manier om goed

kennis te maken met het

RD. Een kennismaking die

vast zo goed bevalt dat u

het RD wilt blijven

lezen...jaar in, jaar uit!

Vul de persoonlijke gege-

vens in op deze bon en

stuur de bon op.

Actievoorwaarden:

• Abonnementsgeld wordt

Vul de bon in en kies

Stuur deze bon op in een ongefrankeerde envelop naar:

Reformatorisch Dagblad, Abonnee- & Bezorgservice, Antwoordnummer 92, 7300 VB

Nieuwe abonnee:

Naam:

Straat:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: E-mail:

Gaat akkoord met de actievoorwaarden. Het abonnementsgeld kan automa-

tisch worden geïncasseerd van

bank/girorekeningnummer: *

Handtekening betaler:

Kiest:

Gratis proef van 2 weken

Proefabonnement 13 weken voor slechts f 94,65*,

waarvan geldt, 
de inhoud

Reformatorisch Dagblad

waarvan geldt, 
de inhoud
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MijnHandschrift

Bestuur, fractie en medewerkers 

wensen u gezegende kerstdagen

en een voorspoedig 2002!

Eigenlijk onbetaalbaar

Marco Boers, eindredacteur

mdboers@christenunie.nl

Het landelijk bureau van de ChristenUnie is 
gesloten van 21 december 2001 tot 7 januari 2002

Je vraagt je af wat je deze vakantie eens zal doen. Weer met
vrienden naar Frankrijk. Met de wintersport naar Oostenrijk.
Misschien een idee om met de Kerst een huisje te huren. Lang
niet gek natuurlijk. Er zo veel mogelijkheden om je vrije tijd
optimaal te benutten. Naar mijn idee te veel om een overtui-
gende beslissing te nemen. Natuurlijk, het is ook goed om
met vrienden en familie te genieten van vakantie en vrije
tijd. We werken veel, de maatschappij vindt dat normaal. En
dan is een paar keer er-op-uit, goed om tot rust te komen.
Veel mensen vinden het geen probleem om hun verdiende
centen te benutten voor een weekendje Barcelona, Parijs of
Centerparcs. Een weekendje met alles erop en eraan. Het is
eigenlijk niet te betalen, maar dan heb je wel wat.
Een vriendin van ons koos ervoor om tijdens een van haar
vakanties dichtbij huis te blijven. Laat ik eens wat anders
doen. Laat ik eens wat van mezelf geven. Zo ging ze richting
Amsterdam waar ze zich twee weken als vrijwilliger had
aangemeld bij een hospice. Een hospice biedt palliatieve zorg
aan een specifieke groep mensen. Ze ging mensen die onge-
neeslijk ziek zijn en zich op hun sterven voorbereiden, bege-
leiden en verzorgen. Enthousiast kwam ze twee weken later
terug. Met enorm veel plezier keek ze terug op een goede tijd
in Amsterdam. Gewoon omdat ze eens wat anders wilde
doen dan een week aan zee. Omdat ze haar gaven zo graag
wilde gebruiken. Ze liet weten dat je tijdens het werk dat je
in zo’n type organisatie mag doen, terugkrijgt wat je geeft.
Liefde, aandacht en respect. Waar krijg je dat nog in deze
wereld, in dit land? Voor veel mensen is het dikwijls teveel
gevraagd. We hebben er de tijd niet eens voor. Terwijl we er
allemaal over zouden moeten beschikken. Liefde, aandacht
en respect. Je krijgt het als je er wat van wilt geven. Het kost
je niets. Liefde, aandacht en respect. Eigenlijk onbetaalbaar.
Toch een kleine moeite om dat te geven tijdens deze dagen
en het komende (verkiezings)jaar? 
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InGesprek over 
het verkiezings-
programma

Zorg voor leven

In dienst van het leven
De geneeskunde moet zich bewust blijven dat ze in dienst
staat van het leven. Het leven van ieder mens verdient
bescherming. Elk mens heeft het recht om volwaardig te
participeren in de maatschappij. Het toestaan van euthana-
sie, hulp bij zelfdoding en opzettelijke levensbeëindiging ,
kan er toe leiden dat de mens meer en meer wordt terugge-
worpen op zichzelf. Wanneer de beschikking over het leven
een individueel recht wordt, wordt het kil in de samenle-
ving. Er is een tendens ontstaan om de dood te verkiezen
als oplossing wanneer men ‘onvoldoende kwaliteit van het
leven’ verwacht of veronderstelt. De zorg voor het leven is
een last geworden, die mensen niet meer dragen willen.
Het gevaar is aanwezig dat uiteindelijk de zorg voor gehan-
dicapten of ernstig zieken in gevaar komt. Het is oneindig
veel beter te investeren in voldoende begeleiding en zorg
voor de zorgbehoevenden, vooral jegens hen die daar niet
(zelf meer) om kunnen vragen.
Een samenleving, waarin de sterken participeren en de
zwakken uitsluitend zorg ontvangen, is een arme samenle-
ving. Beide groepen zijn nodig voor een goed maatschappe-
lijk evenwicht en voor het juiste perspectief op gezonde
samenlevingsverhoudingen.

Behoeftegestuurd
De ChristenUnie staat voor een gezondheidszorgsysteem
dat te typeren is met de begrippen “behoeftegestuurd”,
“hoogwaardig”, “respect voor het leven” en “sociaal”.

Rentmeesterschap
Het getuigt van goed rentmeesterschap wanneer mensen
verantwoordelijk omgaan met het eigen lichamelijk en
geestelijk welzijn: God heeft de mens het leven immers
gegeven. In een samenleving waarin recht, gerechtigheid en
barmhartigheid heersen, is er vanzelfsprekend oog voor de
ander, in het bijzonder voor de naaste die lijdt, zorg nodig
heeft, of gehandicapt is.

De ChristenUnie staat voor solidariteit in de zorg. Deze soli-
dariteit begint in de gewone dagelijkse werkzaamheden,
maar wordt versterkt wanneer de medemens extra zorg

behoeft. Mensen behoren zich materieel en financieel ver-
antwoordelijk te voelen voor het welzijn van de ander. Het
stelsel van ziektekostenverzekeringen behoort in belangrij-
ke mate gestempeld te zijn door die onderlinge solidariteit.
Zorg dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor elke
inwoner van Nederland.

Zorg voor leven is een van de thema’s die onder de aandacht wordt gebracht in de komende 
campagne. Met de thema’s zorg voor de schepping, zorg voor het leven en zorg voor elkaar 
wil de ChristenUnie van zich laten horen in het land en in de media. Tijdens werkbezoeken,
in artikelen en tijdens regiotournees komen deze thema’s aan de orde. In dit nummer van
HandSchrift willen we ingaan op het thema Zorg voor leven, zoals het in het verkiezingsprogram-
ma ‘Durf te kiezen voor normen’, is verwoord. Als reactie op deze passage uit het verkiezings-
programma hebben we Stichting Kuria en de directeur van een zorgverzekeraar laten reageren.

Een gezondheidszorgsysteem dat te 
typeren is met de begrippen behoefte-
gestuurd, hoogwaardig, respect voor 
het leven en sociaal.
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Palliatieve zorg
is zorg voor het leven
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die lijden aan 
een ziekte waarbij de kans op genezing uitgesloten is 
en waarbij de dood menselijkerwijs binnen korte of moge-
lijk langere tijd te verwachten is. Van de behandeling kan
niet langer genezing en herstel verwacht worden, maar er
kan wel hulp en steun verwacht worden om de resterende
tijd zo goed en zinvol mogelijk te laten zijn.
Het is zorg voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke
ziekte. Dat zijn ook de aandoeningen als b.v. multiple sclero-
se, diabetes en reuma. Palliatieve, terminale zorg wordt
gegeven in de periode van de ziekte, waarin de dood binnen
afzienbare tijd te verwachten is. De zorg in deze fase wordt
geboden door de naasten, de professionele zorgverleners
waaronder de verpleegkundige/ verzorgenden, huisartsen,
specialisten. En de omgeving: vrijwilligers en anderen die de
zieke en zijn of haar naasten ondersteunen. Het is zorg die in
onderlinge verbondenheid met allen rondom deze zieke
wordt ontwikkeld en vorm gegeven. Het raakt de samenle-
ving als geheel en zegt iets over de kwaliteit van ons samen-
leven. Dit zijn slechts een paar gedeeltes uit het rapport
‘Verbetering van de zorg voor mensen in de terminale fase
en hun naaste’ van de Projectgroep Integratie Hospicezorg
die op 19 november j.l. aangeboden is aan minister Borst.

Bijna-thuis-huis
Begin jaren negentig was de start van bijna-thuis-huis en
zelfstandige hospices, waar specifiek aandacht werd gegeven
aan de zorg voor stervenden. “We doen dit al in de verpleeg-
en verzorgingshuizen”, werd er toen geroepen. De minister
liet weten dat nieuwe categorale zorg overbodig was. Er 

Hoogwaardige zorg
De zorg dient hoogwaardig te zijn, dat wil zeggen van
hoge kwaliteit. De zorg wordt volgens kwaliteitsnormen
gegeven, is effectief, wordt op tijd gegeven (minimale
wachtlijsten) en vraagt ook van de zorgvrager zo min
mogelijk tijd. In het bijzonder is aandacht nodig voor
kwaliteitsnormen in de verblijfszorg, zoals het wonen in
een verpleeghuis. Zorg waarvan het effect onduidelijk is
of die mogelijk contraproductief is, is geen hoogwaardi-
ge zorg. Die wordt dan ook niet bekostigd in een basis-
pakket. Het oordeel over de effectiviteit van de zorg en
het aanwezig zijn van een indicatie is in de eerste plaats
een professioneel oordeel. Het oordeel over de zin van
zorghandelingen en de weging van de positieve en nega-
tieve effecten ligt vooral bij de zorgvrager. Hoogwaardige
zorg wordt niet alleen gegeven door betaalde professio-
nals, maar ook door onbetaalde  vrijwilligers, die daartoe
goede scholing en ondersteuning krijgen. De overheid
dient ook te kijken naar een efficiënte taakverdeling.

werd gestart met groepen vrijwilligers, die in de thuissituatie
ondersteuning boden rond het sterven. Samen met de hospi-
ces had dit alles echter een belangrijke signaalfunctie. Het
bieden van kleinschalige, intieme en deskundige zorg kreeg
veel aandacht vanuit het maatschappelijk leven. Het sterven
werd weer een deel van het leven. Het was een beroep op de
zorg voor elkaar en dat was de eerste en belangrijke winst in
een samenleving die overgoten is met individualisme. Ook
de koningin schonk aandacht aan allerlei voorzieningen en
organisaties, die zich met de ze zorg bezighouden. De politie-
ke druk werd opgevoerd, men kon er niet meer onderuit. Er
kwam een bundeling van krachten uit het veld: het Netwerk
Palliatieve zorg voor Terminale patiënten in Nederland werd
opgericht. Er kwamen zes Centra voor Ontwikkeling van
Palliatieve Zorg, gesubsidieerd door de overheid.

Zorg voor elkaar
We kunnen zonder meer vaststellen dat deze ontwikkeling
mede veroorzaakt is door de discussie en wetgeving rond
euthanasie. In Nederland is dit helaas in een omgekeerde

Behoeftegestuurd wil niet alleen zeggen dat de zorg zo
goed mogelijk aansluit bij de vraag van de zorgontvanger
(de patiënt en of cliënt), maar dat in de zorg ook goed geke-
ken moet worden naar de belevingswereld van de zorgvra-
ger. Hoe ervaart iemand het (ernstig) ziek zijn of het heb-
ben van een handicap? Hoe geeft iemand het lijden een
plaats in zijn geloof of levensbeschouwing? Welke eisen
stelt iemand aan zijn of haar zorgomgeving? Om dit te
bereiken kan het nodig zijn levensbeschouwelijk bepaalde
zorg te geven. Deze zorg dient voor iedereen beschikbaar te
zijn en mag niet beperkt worden door regionale verschillen.

Het leven van ieder mens 
verdient bescherming



sterk stijgen. Gezien dit feit stimuleert de overheid
het zoeken en toepassen van middelen om kosten-
reductie in de gezondheidszorg te realiseren.
Daarnaast stimuleert de overheid jongeren en
ouderen vrijwilligerswerk te verrichten in de
gezondheidszorg en ondersteunt zij hun professio-
nalisering. Gezondheidszorg en welzijn doen we als
het ware “met z’n allen”. De overheid onderzoekt
daarom ook de mogelijkheid tot het invoeren van
een hulpverlenings- en zorgverleningsdienstplicht.

niveaus, van regionaal tot landelijk; palliatieve zorg in het
hele land geboden wordt zodat het beschikbaar is voor een
ieder die deze zorg behoeft.

De bereidheid binnen de politiek is aanwezig om dit te rege-
len, het draagvlak vanuit de maatschappij is zichtbaar en
groot, wat een kans om je als christelijke politieke partij in te
kunnen zetten vanuit je eigen verkiezingsprogramma ‘Durf
te kiezen voor normen’ voor zo’n kanteling in de zorg.
Stichting kuria heeft hieraan een belangrijke bijdrage mogen
leveren en wil dit ook op een breed terrein blijven, het woord
is nu aan de politiek!

Corry van Tol-Verhagen • directeur hospice kuria te Amsterdam

Voor meer info: www.kuria.nl
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Traditionele schotten, bijvoorbeeld tussen zorgverleners
met een universitaire opleiding en zorgverleners met een
hogere beroepsopleiding, mogen geen belemmering zijn
voor een efficiënte verdeling van taken. Het is ook wenselijk
de druk op de huisartsen te verminderen, bijvoorbeeld door
het aanstellen van praktijkondersteuners. Vooral in de grote
steden is de werkdruk van huisartsen onaanvaardbaar
hoog. Voor de werknemers in de zorg is een marktconforme
salariëring het uitgangspunt, waarbij in het bijzonder aan-
dacht moet worden geschonken aan goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Een sociaal stelsel
Het gezondheidszorgstelsel dat de ChristenUnie voorstaat
is een sociaal stelsel, onder andere in de zin dat we solidair
zijn met elkaar in het dragen van de kosten voor de gezond-
heidszorg. Gezonden “helpen” daarin de zieken en en jonge-
ren helpen daarin de ouderen. Dit is een principiële keuze.
De kosten van de gezondheidszorg zullen de komende jaren

volgorde gebeurd: eerst het vastleggen en regelen van
afspraken rond het levensbeëindigend handelen en daarna
aandacht voor goede zorg. Duidelijk werd dat deze zorg  een
duidelijk en specifiek aandachtsgebied in de reguliere zorg is.
Het dient een volwaardige plaats te krijgen en als zodanig
ook gehonoreerd te worden. Hier begeven we ons op dit
moment. Wat er onderweg gebeurd is en wat er is losge-
maakt, kunt u bijna dagelijks lezen in de kranten. Men is aan
het denken gezet en de reguliere zorg vindt het ineens een
belangrijk onderdeel geworden. Maar nu komt het aan op
inhoud. Is de reguliere zorg hiervoor voldoende toegerust?
Is er in Nederland goede kwaliteit van palliatieve zorg? 
Zijn de beroepsbeoefenaars voldoende deskundig?  
Het mooie van de definitie van palliatieve zorg, zoals deze is
opgetekend door de Wereld Gezondheid Organisatie en
welke als leidraad bij de ontwikkeling in Nederland heeft
gefungeerd, is dat ze ruimte geeft aan de diverse aspecten
van de zorg. Zij richt zich niet alleen op medische en verzor-
gende aspecten, maar ook op psychosociale en spirituele
zorg voor de zieke en zijn naaste. Een prachtige kans om van-
uit de christelijke politiek hier invulling en steun aan te
geven. Een prachtige kans ook om het denken van het indivi-
du weer mee te helpen kantelen naar zorg voor elkaar. Daar
moeten en mogen we aan werken, laten we dat dan ook
gedegen doen.

Het woord is aan de politiek
Heel concreet betekent het op dit moment, dat honorering
voor alle voorzieningen (van thuis tot en met het ziekenhuis
en dus ook het hospice!) waar goede palliatieve zorg gebo-
den wordt, voldoende gefinancierd zullen worden;
de kwaliteit van al deze voorzieningen getoetst mag en moet
worden; de deskundigheid (van professionele werker tot en
met vrijwilliger)die nodig is ook geboden en ontwikkeld
wordt; er gefinancierde ondersteuning nodig is op diverse

Een samenleving, waarin de sterken 
participeren en de zwakken uitsluitend
zorg ontvangen, is een arme samenleving

Hospice Kuria 
in Amsterdam
Foto: Rufus
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vastleggen van het denken en handelen van de samen-
leving. Met het veranderen van de wetgeving verander 
je nog niet de mentaliteit. De focus zou meer moeten 
liggen op de bewustwording naar de bevolking en niet
op de wetgeving.

Onderlinge solidariteit
Dat de overheid zorg moet dragen voor integratie van 
terminale zorg in de reguliere gezondheidszorg lijkt
mij op zichzelf een goede zaak. Zo onderstreep ik ook 
de passage dat in een samenleving waarin recht, gerech-
tigheid en barmhartigheid heersen er vanzelf sprekend 
oog is voor de ander, in het bijzonder de naaste die lijdt,
zorg nodig heeft of gehandicapt is. Bij het proces van
bewustwording zal men moeten beginnen de christen 
op deze verantwoordelijkheid te wijzen. Kom ik vervolgens
op mijn eigen directe vakgebied terecht, dan kan ik alleen
maar van harte achter de overtuiging van de ChristenUnie
staan dat het stelsel van ziektekostenverzekeringen in
belangrijke mate gestempeld behoort te zijn door de 
onderlinge solidariteit.

Essentieel is dat de geneeskunde zich ervan bewust moet
blijven dat ze in dienst staat van het leven en dat het leven
bescherming verdient. Ook zie ik een verkilling in de samen-
leving waardoor het verkiezen van de dood als oplossing

‘Ja dominee, goed dominee.’ Binnen veel 
kerken wordt er pas actie ondernomen als 
een predikant het initiatief neemt. Waar is 
de warmte, de bezieling om zelf stappen te
ondernemen? Een dergelijke associatie dringt
zich bij mij op wanneer ik de speerpunten van
het program van de ChristenUnie beschouw.
Niet de overheid moet bepalen welke zorg
gewenst is, maar de burger, meer specifiek de
christen-burger, zal meer naar zichzelf moeten
kijken en vervolgens uitdragen op dit terrein.
Eerder dan wetgeving, is bewustwording van 
het christen-zijn de aangewezen weg.

Zorg dichtbij mensen
Dat de ChristenUnie zorg dichtbij mensen wil, is een 
mooie stelling. Hoe geef je daar invulling aan? De christen
dient weer christen te worden en om te zien naar de 
zwakke. Je zult eerst moeten wieden in de eigen tuin 
om te kunnen zeggen dat er onkruid in de tuin van de 
buurman staat. Het getuigende karakter van de christen 
zal het uitgangspunt moeten zijn, waardoor het door 
anderen wordt gezien. Dàn zal men zien dat euthanasie 
en abortus niet nodig is. We zullen dan ook meer moeten
laten zien dat het anders kan.

Ik begrijp dat de ChristenUnie de blik richt op de regel-
geving, maar de problematiek in de zorg wordt niet op-
gelost door wet- en regelgeving. Dit laatste is namelijk het

Zorg voor leven

Durf weer te kiezen
voor de zorg

Jaap van der Meij • directeur DVZ Zorgverzekeringen
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wordt geopperd. Maar dit is juist waar het om draait. Als de
mens kil is, gaat er niets van hem uit en lijken oplossingen
voor zorgvraagstukken per definitie onbereikbaar. Daarbij
staan idealen als de zorg voor de kwaliteit van het leven ver
af van de dagelijkse praktijk van de gemiddelde christen.

Behoeftegestuurde zorg
Bewustwording is ook het devies als het gaat om de over-
gang naar een behoeftegestuurd gezondheidszorgsysteem.
Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van de
zorgontvanger en daarbij zal tevens gekeken moeten wor-
den naar de belevingswereld van de zorgvrager. Dat wil niet
zeggen dat alle zorg per se “christelijk” moet zijn. Een
bezoek aan de tandarts valt daar in het algemeen buiten.
De levensbeschouwing gaat een rol spelen bij medisch-ethi-
sche afwegingen. Als een zwangere christenvrouw na een
prenatale test te horen krijgt dat het kind gehandicapt
wordt en dat abortus tot de mogelijkheden hoort, worden
de eigen waarden geraakt. Zo maakt het ook wezenlijk uit
of iemand die levensmoe is een arts heeft die in gesprek en
gebed met hem of haar meegaat of een die euthanasie als
oplossing aandraagt.

Kies voor de zorg
Wanneer gesproken wordt over hoogwaardige zorg, is het
aan te bevelen dat professionals en vrijwilligers daar samen
voor dienen te zorgen. Maar ook hier wordt volgens het ver-
kiezingsprogram een zware taak voor de overheid toebe-
dacht. Moet dit nu per se door de overheid in gang worden
gezet? Kan men niet op eigen gelegenheid bij elkaar om de
tafel zitten en komen tot een goede invulling van de zorg?
Ik zie zeer zeker het belang in van goede arbeidsvoorwaar-
den voor zorgverleners, maar salaris en pensioenvoorzie-
ning mogen niet bepalend zijn voor de motivatie. Van ouds-
her is de zorg in dit land een zaak geweest van christelijke
instanties. Het is dan ook de christelijke samenleving die
zichzelf geroepen moet weten tot dit vakgebied. Durf weer
te kiezen voor de zorg. Nog altijd verkiest een groot aantal
( jongere) christenen een baan achter een computer boven
een confrontatie met andermans ellende.

Bewustwording
We kiezen voor onszelf. Zo ook als het om de kosten van de
zorg gaat. Wij vinden dat wij ons risico zo goedkoop moge-
lijk moeten indekken en hebben geen behoefte om de
gezondheidszorg daadwerkelijk gezond te houden. Waarom
zouden we extra betalen voor de medemens? Bij het zie-
kenfonds en de AWBZ speelt dit niet en is de premie door
de overheid opgelegd en voor iedereen naar draagkracht
gelijk. Bij een particuliere verzekering heeft de consument
wel degelijk de mogelijkheid om zelf zijn verantwoordelijk-
heid te nemen en te kiezen voor een ‘sociaal pakket’. Hoe
dan ook er is nog veel meer bewustwording noodzakelijk
als ik ervaar dat velen het idee hebben dat zorg gratis is.
Het is een gegeven dat men veel zuiniger met declareren
omgaat wanneer men een hoger eigen risico heeft dan
wanneer dat niet het geval is. Aan de andere kant zal de
hulpverlener of de instelling meer efficiency moeten
betrachten.

Als de overheid tot slot bijzondere aandacht moet geven
aan de bestaansmogelijkheden en zorgvoorzieningen op
levensbeschouwelijke grondslag zie ik daarin ook teveel een
overheidsdenken. Het is de christelijke samenleving die  ver-
antwoordelijk is voor de invulling daarvan. De overheid zal
daaraan alleen ruimte dienen te geven.

Samenvattend zou ik willen stellen dat het allemaal waar is
wat er in ‘Durf te kiezen voor normen’ staat. Echter enige
nuancering zou op zijn plaats zijn. Belangrijkste kritische
noot is dat alles rationeel wordt beschouwd, ik mis nog de
bevlogenheid en het getuigende karakter. En daar hebben
we elkaar voor nodig. Samen een weg zoeken. Samen zor-
gen. Laten wij als christelijke samenleving voor alles komen
tot bezinning.

Nog altijd verkiest een groot aantal
( jongere) christenen een baan achter
een computer boven een confrontatie
met andermans ellende.

Voor meer info: www.samenzorgen.nl

Zo maakt het ook wezenlijk uit of iemand 
die levensmoe is een arts heeft die in gesprek

en gebed met hem of haar meegaat of een
die euthanasie als oplossing aandraagt.
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Bij dit nummer van HandSchrift is een speciale
bijlage aan de verkiezingen gewijd. In de meeste
gemeenten in Nederland is de verkiezingskoorts
aan het oplopen. Dat is vast ook zo bij u in de
omgeving. De meeste politieke partijen hebben
hun verkiezingsprogramma voor de lokale 
verkiezingen gepresenteerd. Zo ook de kandi-
datenlijst. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de
ChristenUnie in uw gemeente. Er is heel wat
werk aan voorafgegaan op veel plaatsen in 
onze organisatie. Dat werk staat onder het
beslag van het Deo Volente. Ik wil u graag een
beetje zicht geven op al die werkzaamheden.

Campagne
Ongeveer een jaar geleden begon in bestuur en bureau de
planvorming voor de verkiezingen. Uitgangspunt was dat er
een geïntegreerde campagne zou ontstaan. Duidelijk was en is
dat goede gemeenteraadsverkiezingen een prima opmaat zijn
naar de Tweede Kamer verkiezingen. Landelijke publiciteit heeft
ook zijn weerslag op de lokale verkiezingen en omgekeerd. Er
werden adviezen geschreven voor het samenstellen van een
lokale kieslijst. Voor samenwerking met andere partijen waar
we tot op heden lokaal veel mee samenwerkten (denk aan SGP
en CDA). Er werden gesprekken gevoerd met de landelijke
besturen van die twee partijen. Een model gemeenteprogram-
ma werd gemaakt. Niet om direct over te nemen, maar vooral
als leidraad bij de samenstelling van het lokale verkiezings-
programma.

Gezamenlijke lijsten
Intussen begon de telefoon op het landelijk bureau vaker te
rinkelen. Steeds meer mensen in de kiesverenigingen vragen
advies of willen even bijpraten over de uitdagingen waarvoor
zij zich geplaatst zien. Soms zijn daar onderwerpen bij die op
de bestuurstafel terecht komen. Bijvoorbeeld in de samenwer-
king met de SGP als het gaat om hun standpunt m.b.t. vrou-
wen in politieke functies. Een standpunt dat zeker niet het
onze is. Toch willen we niet meedoen met het aan de schand-
paal nagelen van die partij. Termen als ondemocratisch hande-
len willen we niet in de mond nemen. Het is een beslissing die
de achterban van de SGP nog steeds in meerderheid neemt.
Wel is het zo dat ze dit standpunt niet kunnen opdringen aan
anderen, dus ook niet aan de ChristenUnie waar het gaat om
gezamenlijke lijsten. De ChristenUnie stelt zelfstandig haar
eigen lijst samen. Criterium is kwaliteit. Mannen en vrouwen
hebben daarbij gelijke kansen. Komen er dus vrouwen op onze
lijsten voor, dan is dat niet om ons tegen de SGP af te zetten,
maar omdat wij kandidaten voorgedragen die politiek kunnen
en willen bedrijven op basis van Gods Woord in het voordeel
van de hele Nederlandse samenleving! Als de SGP meent dat zij
vervolgens niet kan samenwerken in zo een lijst, dan is dat vol-
ledig haar eigen verantwoordelijkheid.

AanTafel

Thijs van Daalen
voorzitter ChristenUnie

Ledenwerving
Er is in het bureau hard gewerkt aan een nieuwe impuls voor
de ledenwerving. Tijdens het Uniecongres op 17 november werd
die gepresenteerd. De ledenaanwas loopt nog steeds door en
ziet er voor de toekomst zeker hoopvol uit. In deze tijd is het
ook heel kansrijk om leden te werven. Daarom nodig ik iedere
lezer van dit stukje uit om in de komende twee weken tenmin-
ste een lid te werven. Het zou toch fantastisch zijn als we
medio volgend jaar kunnen vaststellen dat we niet alleen
goede verkiezingsuitslagen hadden, maar dat ook het ledental
op 30.000 is gekomen?! Het beste bewijs dat je geen “ontevre-
denheidspartij” hoeft te zijn om aantrekkingskracht te hebben.
Hoe leefbaar wordt Nederland met een sterk Leefbaar
Nederland? Wij zijn er van overtuigd dat een sterke christelijk
sociale partij nodig is om een tegenwicht te vormen!

Er is een nieuwe regiotour opgezet. Met een aantrekkelijk pro-
gramma willen we de regio in om de kiesverenigingen te die-
nen met een enthousiasmerende avond. Een tour voor de
gemeenteraadverkiezingen en een voor de Tweede Kamer ver-
kiezingen. U leest elders in dit blad de plaatsen en datums. Is
het bij u in de buurt kom dan zeker even langs. Om te luisteren
en om mee te praten.

Media
Moeizaam is het nog steeds om voldoende aandacht te krijgen
van de landelijke media. Het lijkt er toch op dat vooral radio en
televisie en de grote landelijke bladen, niet verder kunnen tel-
len dan vijf. De vijf grootste krijgen zonder meer aandacht. De
ChristenUnie, die vaak uitstekende voorstellen presenteert en
een goede bemiddelende rol speelt in de Tweede Kamer, wordt
nauwelijks geciteerd. Kennelijk hebben we te weinig schan-
daaltjes! Dat laatste wil ik graag zou houden, maar als het om
minuten zendtijd gaat …..

We zijn er van overtuigd dat het zonder Gods hulp niet zal
gaan. Ook in en rond de campagne leven we in dat besef. We
mogen Hem om steun en wijsheid vragen. Dat aanbod lezen
we op vele bladzijden in de bijbel. Het gezamenlijk gebed is
daarbij ook van grote waarde. Fijn om te weten dat er een 
toenemend aantal gebedsbijeenkomsten is, waar gebeden
wordt voor de christelijke politiek.
Veel sterkte en zegen gewenst
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Terugblik op paars beleid 
Na acht jaar ‘paars’ de balans opmaken is niet zo moeilijk.
Financieel-economisch kan van een succes  worden gesproken.
Het aantal werklozen is drastisch gedaald. De kwaliteit van de
publieke sector en de dienstverlening daarbinnen zijn echter
afgenomen. Met de ecologische normering van de marktecono-
mie is een begin gemaakt, waarvan voldoende  resultaten ech-
ter op zich laten wachten. Tegelijk moet geconstateerd worden
dat er van de sociale normering van de markteconomie weinig
terecht is gekomen. De vertechnisering en economisering in de
cultuur zijn doorgeschoten. Eigenlijk is dat verwonderlijk,
omdat de sociaal-democraten toch een belangrijke stem in het
kapittel hadden. Hier wreekt zich dat zij van hun ideologie zijn
afgevallen en de liberale tendens hebben versterkt .

Ethische ontwikkeling
Wat betreft de ethische ontwikkeling moeten we constateren
dat de individualisering  zich heeft versterkt en dat de conser-
vatieve vleugel in de VVD wel lam geslagen schijnt te zijn. De
vrijheid van de individuele mens is de maat van alle dingen
geworden. Rondom ethische hangijzers heeft het kabinet de
verdeeldheid onder de burgers vergroot. Het heeft onder
invloed van voornamelijk D66 een radicale koers ingezet, die
door velen in dit land, maar ook daar buiten wordt betreurd.

Vanuit de geschiedenis gezien, beoogde de ChristenUnie – 
vanuit haar delen RPF en GPV  – altijd een gouvernementele
opstelling. Meer dan eens konden we tijdens het paarse
bewind niet anders dan  een houding van confrontatie en
oppositie aannemen. We betreuren deze ontwikkeling zeer.
Het gevolg van een aantal aangenomen wetten  is dat toege-
wijde burgers in ambtelijke diensten en in de gezondheidszorg
een beroep moeten doen op hun gewetensbezwaren, die lang
niet altijd in de praktijk worden gehonoreerd. Ook zitten we nu
met een aanbeveling van nota bene het mensenrechtecomité
van de V.N. dat de Nederlandse regering het advies geeft om de
nieuwe euthanasiewet in heroverweging te nemen. Het zou

Half november waren de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer
aan de orde. De heren Schuurman, Van Bruchem, De Vries en inderdaad (nog)
Veling vertegenwoordigen daar de ChristenUnie. In dit nummer van HandSchrift
willen we u graag gedeeltes laten meelezen. Weet u ook eens dat zulke goede
beschouwingen in de Eerste Kamer namens de ChristenUnie worden gehouden.

van moed getuigd hebben en respect hebben afgedwongen
indien het kabinet daaraan zou hebben voldaan. Nu dat niet
het geval is heeft het kabinet in de internationale strijd tegen
schending van mensenrechten een belangrijk wapen uit han-
den gegeven. Voorts, zelfs artsen die bij euthanasie moeten
worden geconsulteerd zeggen nu hardop, wat ook wij in dit
huis steeds hebben gezegd. Bovendien, in Europees verband
liggen wij met onze euthanasiewetgeving moeilijk om una-
niem afdoende maatregelen te nemen om van criminaltiteit
verdachten aan te houden. Over ongunstige maatschappelijke
gevolgen gesproken van aangenomen wetgeving! Overigens
denk ik dat verschillende paarse bewindslieden ook wel een
beetje hun bekomst hebben van de door ideologie voortgedre-
venen, die ons in deze situatie hebben gebracht. Of maak ik
hier een verkeerde inschatting?

Actualiteit
Ook wereldwijde ontwikkelingen getuigen van groeiende wet-
teloosheid. Op 11 september j.l. werden we met één uiting
daarvan  geconfronteerd. Het wereldterrorisme in de vorm van
het jihadisme onttrekt zich aan alle rechtssystemen. Het maakt
gebruik van wapens  die met gelijke munt niet kunnen worden
bestreden, terwijl ze wel de wereldsamenleving ernstig ont-
wrichten. We hebben met een voorproefje ervan kennis
gemaakt.

Mijn fractie staat ten volle achter de inzet en de doelstelling
van de militaire acties. We stemmen er ook mee in dat die niet
enkel gericht zijn tegen Bin Laden en zijn organisatie, maar ook
tegen het Taliban-bewind in Kabul. De rechtvaardiging daar-
voor zien we niet enkel in de bescherming die het aan Bin
Laden biedt, maar ook op humanitaire gronden. Dit bewind
heeft enkele jaren geleden vanuit Pakistan de macht gegrepen
in het grootste deel van Afghanistan, is vrijwel door geen enkel
land en ook niet door de Verenigde Naties als wettige regering
erkend én onderdrukt – vandaag kunnen we zelfs gelukkig al in
de verleden tijd spreken: onderdrukte  de eigen bevolking,

EersteKamer

door dr. ir. E. Schuurman

Algemene Politieke
Beschouwingen
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inzonderheid de vrouwelijke helft daarvan op barbaarse wijze.
Minister Van Aartsen heeft zich in voorgaande jaren sterk
gemaakt voor het recht van interventie op humanitaire gron-
den. Is dit niet een sprekend voorbeeld daarvan?

De bestrijding van het terrorisme eist een  asymmetrische 
oorlogvoering, waarop ons defensiesysteem niet berekend is.
Nu  de acties tegen Afghanistan hun doel lijken te gaan berei-
ken - vervanging van het bewind in Kabul en arrestatie van Bin
Laden – moeten we constateren nog niet van het terrorisme af
te zijn. Er zal nog wel een aantal landen zijn die terroristen her-
bergen. Hoe zal daarop gereageerd worden? Ik vermoed dat we
met Afghanistan nog niet de laatste militaire acties zullen heb-
ben gehad. Maar met militaire middelen alleen lijkt het ter-
rorisme ook weer niet te bedwingen te zijn, dus zullen we moe-
ten proberen de wortels weg te nemen.

Naast militair ingrijpen worden andere wegen ter bestrijding
beproefd. Dat gebeurt door financieel, economisch en politiek
optreden. Maar het is moeilijk. Terrorismebestrijding  is te ver-
gelijken met bestrijding van mollen. Als je er één te pakken
hebt of de weg hebt afgesneden, wordt je er elders weer onver-
wacht mee geconfronteerd.. Het onzekere van terrorisme is dat
we niet weten, wat we ook niet kunnen weten. Niettemin blijft
de dringende vraag hoe we het echt effectief kúnnen bestrij-
den. Want inmiddels weten we dat wat 11 september gebeurde
eigenlijk maar kinderspel is bij wat met nucleaire, chemische
en biologische wapens mogelijk is. Graag horen we de minis-
ter-president over mogelijke uitbreiding van militaire acties en
het aanpakken van de culturele, sociale, economische en religi-
euze  oorzaken van terrorisme. Wat behoort nu allemaal tot te
voeren beleid?

Israël
Voortdurend wordt bij elk internationaal conflict en bij elke
rechtvaardiging van terreurdaden de beschuldigende vinger
uitgestoken naar de staat Israël De belangrijkste reden daar-
voor is dat Israël als democratische en technisch-economisch
hoogontwikkelde staat een inbreuk betekent op de statische

dictatoriaal geregeerde landen van het Midden-Oosten. Israel
wordt dan gezien als voorpost van de Westerse wereld in een
Westers-vijandige wereld. Ook religieuze achtergronden spelen
een belangrijke rol. Die  zijn moeilijk in politiek verstaanbare
taal om te zetten, maar ze zijn er niet minder werkzaam om.
Integendeel! 

Als we zien hoe Amerika - terecht - reageert op de drie - toege-
geven: grootschaliger - aanslagen van 11 september, is het dan
vreemd dat Israël als enig verweer tegen zelfmoordaanslagen
hard terug slaan ziet? Israël is ontegenzeggelijk de sterkste.
Terreur van de kant van de zwakste houdt dan alleen een spi-
raal van geweld in stand. Overleg is de enige manier waarop de
zwakste partij iets kan bereiken. Heeft de regering bij het
recente bezoek van Arafat hem dat voorgehouden?
Er is namelijk één groot verschil tussen de terroristische aanval
op Amerika en de situatie in Israël: Israëli’s en Palestijnen zijn
wel gehòuden tot blijvend samenleven op dat kleine grondge-
bied tussen Jordaan en Middellandse Zee. Dat hoeft niet in
vriendschap, maar wel in vrede en veiligheid. De weg daarheen
inslaan wordt door al het geweld steeds moeilijker, maar is wel
noodzakelijk.

Complexe wereld
Samengevat: Lettend op de problemen van globalisering, het
verzet daartegen van de anti-globalisten, het opkomend ter-
rorisme, en het vraagstuk van Israel, moeten we constateren
dat we in een complexe wereld leven en het inmiddels weten
ook! Hoe moet in die complexe wereld de gerechtigheid wor-
den bevorderd? Graag zou ik daarover de minister-president
horen.

Met betrekking tot de grote problemen moet het gaan om het
op de juiste manier ethisch inkaderen van de technisch-econo-
mische ontwikkeling. Vorig jaar heb ik bij de Algemene
Beschouwingen ervoor gepleit om naast de erkenning en
garandering van fundamentele rechten ook te pleiten voor fun-
damentele plichten, waaraan rechtspersonen en natuurlijke
personen  zich in de globaliserende ontwikkelingen zouden
moeten houden. De minister-president heeft mij toen toege-
zegd dat hij met het nadenken daarover niet zou wachten tot
aan zijn pensionering. Welke initiatieven heeft hij in dit ver-
band inmiddels ontwikkeld?

We zijn het kabinet dankbaar dat zij gekomen is met een aan-
tal toekomst- verkenningen. Vanzelfsprekend komen we daarop
bij de verschillende beleidsdebatten terug. Nu beperk ik me tot
een aantal hoofdzaken.

Einde gedoogcultuur
Eén van de eerste dingen die opvallen is dat het kabinet vindt
dat aan de gedoogcultuur een eind gemaakt moet worden.
Dat wordt tijd ook. In een rechtstaat moet de overheid om
recht te bestellen het gezag handhaven. Maar met dit te zeg-
gen zijn we er nog niet. Door het poldermodel en door het stre-
ven naar consensus is al  lang het gevaar aanwezig dat zij die
geen overheidsgezag hebben toch mee op de stoel van de over-
heid zijn gaan zitten. Mee daardoor  is en wordt het overheids-

Schuurman in de Eerste Kamer. Foto: RD
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gezag uitgehold en ontstaat een gedoogcultuur.
Rechtszekerheid wordt aangetast en de belangen van vooral de
sterksten gaan prevaleren. Daarom de vraag: langs welke weg
denkt men een eind aan de gedoogcultuur te maken?  

Meer veiligheid
Zo’n ontwikkeling zal de individualisering in onze maatschappij
voortzetten en de opvoeding van kinderen nog meer onder
druk zetten, met alle – zo is nu inmiddels wel bekend – ongun-
stige maatschappelijke gevolgen van dien. Is het met opzet
gebeurd dat aan versterking van de gezinnen in de
Verkenningen zo weinig aandacht wordt geschonken? Als wij
het bijvoorbeeld over bevorderen van veiligheid op straat heb-
ben dan zouden wij één van belangrijkste oorzaken van onvei-
ligheid, namelijk de ontbinding van vele gezinnen en de ongun-
stige gezinssituaties, willen aanpakken. Waarom vat men de
koe niet bij de horens? Gezinnen blijven ook of juist bij sterk
veranderde maatschappelijke omstandigheden de thuishaven
van vooral jongeren  Daarop wijzen en indien mogelijk vanuit
de politiek via belastingwetgeving ondersteunen, is op den
duur in de bestrijding van veel maatschappelijk kwaad effectie-
ver, dan de maatregelen die nu worden voorgesteld.

Regeerakkoorden
En nu ik het toch over mogelijke alternatieven voor toekom-
stig beleid heb, zou ik de Minister-president bij het schei-
den van de markt wel eens willen horen over de  kritiek die
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jarenlang geuit wordt op het functioneren van regeer-
akkoorden. Ik denk dat het in onze tijd onmogelijk is een
kabinet te starten  zonder een regeerakkoord waaraan
alle bewindslieden zich gebonden weten. Maar de vraag
is of regeringsfracties niet zouden moeten volstaan met
instemming te betuigen met een  regeerakkoord op
hoofdlijnen. Dan zou inbreng van de Tweede Kamer in
de debatten met de regering meer tot haar recht kun-
nen komen. Tegelijk zou ook bij wijzigende omstandig-
heden  het beleid gemakkelijker kunnen worden aange-
past aan nieuwe eisen. Dus mijn vraag is niet of regeer-
akkoorden moeten worden afgeschaft, maar of ze niet
zodanig van karakter zouden moeten veranderen dat ze
meer voldoen aan de eisen die een dynamische tijd als
de onze stelt. Dan zal ook niet langer van het laatste
jaar van een kabinetsperiode als van een verloren rege-
ringsjaar gesproken  hoeven te worden. Het zou zelfs te
overwegen zijn, indien er meer ruimte komt voor flexibi-
liteit in en aanpassing van regeerakkoorden om de kabi-
netsperiode met een jaar te verlengen. Vier jaar is toch
ook wel erg kort, maar beslist gewenst bij de huidige
starre regeerakkoorden.

Van harte wensen we de regering voor het komende
jaar Gods zegen toe en bidden we voor haar om wijs-
heid in deze turbulente tijden.



Hand
Schrift

16

De ChristenUnie doet natuurlijk niet alleen voor
het eerst mee met de landelijke verkiezingen,
maar ook met de gemeenteraadsverkiezingen.
In de aanloop van deze gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart volgend jaar worden er plaatselijk
veel bijeenkomsten georganiseerd. Het mooie
aan deze bijeenkomsten is dat de opkomst goed
is en dat er regionaal media-aandacht is. Op het
landelijk bureau krijgen we veel artikelen uit de
pers toegestuurd over het samengaan van RPF
en GPV in de plaatselijke ChristenUnie, over de
presentatie van de lokale kandidatenlijst van 
de ChristenUnie en over de eerste openbare 
bijeenkomsten van de nieuwe ChristenUnies
in het land.

ChristenUnie Maassluis
‘Uitgangspunt van de ChristenUnie is het betrouwbare
Woord van God’, zei de nieuwe lijsttrekker van de
ChristenUnie in Maassluis Kees Smit. Tijdens de eerste bij-
eenkomst van de ChristenUnie Maassluis spraken Hans

Kennismaken met
de lokale ChristenUnie

Keijzer, algemeen secretaris van de Evangelische Zendings
Alliantie, en Tineke Huizinga, nummer zeven op de kandida-
tenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hans
Keijzer gaf een schets van de mensen die achter de
ChristenUnie staan. De naam zegt het duidelijk; christenen.
Keijzer ziet twee groepen christenen: een groep die hij aan-
duidde met oecumenisch, humaan, vrijzinnig en een groep
die meer bijbel- en beginselvast is. Het onderscheid in die
laatste groep is enerzijds de mensen die hun kerk trouw zijn
gebleven en anderzijds de evangelischen, die tot vele kerken
kunnen behoren, aldus Keijzer. ‘Wat hen in de ChristenUnie
samenbrengt is de grondslag. De politieke overtuiging om
actief te zijn in de samenleving is gefundeerd op de Bijbel
en de erkenning van Gods heerschappij over het staatkun-
dig leven’.

Tineke Huizinga sprak deze avond in Maassluis over de ver-
taling van de bijbelse normen naar de politiek. Waarbij de
uitkomst niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Tineke
Huizinga noemde daarbij de SGP het CDA en de
ChristenUnie, drie partijen die zich alle baseren op de bijbel-
se maatstaven. De SGP, gericht op het verleden, het CDA dat
zich richt op haalbaarheid in het heden en de ChristenUnie
die het oog wil richten op de toekomst. ‘Het idealisme
behouden hoe het zou moeten zijn’. Christenen lijden niet
aan smetvrees’, zei Tineke Huizinga. Om iets te bereiken is
het niet slecht om bondgenootschappen te sluiten. Hierbij
noemde ze het gezamenlijk ingediende wetsvoorstel (zon-
dagsrust) en de motie (palliatieve zorg) van de ChristenUnie
met de PvdA. Het vertrekpunt mag anders zijn, de uitkomst
is gelijk. Voor de ChristenUnie is het vertrekpunt zoals de
titel van het verkiezingsprogramma aangeeft: Durf te 
kiezen voor normen. Het verkiezingsprogramma van de
ChristenUnie Maassluis is onlangs ook gepresenteerd. Al
met al een goede start voor de ChristenUnie in Maassluis.

ChristenUnie Haren
Enige weken geleden heeft ook de ledenvergadering in
Haren haar kandidatenlijst en het gemeenteprogramma
vastgesteld. In Haren gaat de ChristenUnie met lijsttrekker
Albert Steenbergen de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen in. Op zich niets bijzonders met deze lijsttrekker in
Haren. Wat echter wel opmerkelijk aan de kandidatenlijst is,
is de kandidaat op  nummer vier van de lijst. Deze wordt

In het land

Marco Boers Presentatie van kandidatenlijsten en bijeen-
komsten van de ChristenUnie in het land

Foto: Roger van der Kraan
Kees Smit, Tineke Huizinga en Hans Keijzer in Maassluis



ingenomen door Bernadette Slagter, studente sociologie uit
Haren. Met haar 18 jaar is zij de jongste kandidaat voor de
ChristenUnie bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ze is al enkele jaren politiek actief en liep mee als lid
van de steunfractie. Ze nam deel aan het Provinciaal en
Nationaal Jeugddebat. De ChristenUnie is in Haren met een
zetel vertegenwoordigd. Naar verwachting zal Bernadette
niet rechtstreeks in de raad gekozen worden. ‘Maar ik ben 
er klaar voor. Ik zal er alleen mijn bijbaantje voor moeten
opgeven, als ik daadwerkelijk tot de raad zou toetreden’,
aldus de jongste kandidaat van de ChristenUnie.
(www.harencity.nl/christenunie)

ChristenUnie Voorne-Rozenburg
Tijdens de vrijwilligersdag in Rozenburg was de
ChristenUnie Voorne –Rozenburg aanwezig. Aan de bezoe-
kers werden plantjes uitgedeeld met een vlaggetje waarop
de gemeenteraadsverkiezingen en een paar lokale thema’s
werden aangekondigd. Ruim vijfhonderd plantjes wisselden
van eigenaar. Daarnaast werden er lokale ChristenUnie-
folders uitgedeeld (deze kunt u ook maken voor uw lokale
campagne, zie www.christenunie.nl/campagneproducten,
red.). Tijdens deze dag werden ook nuttige contacten gelegd
door de nieuwe ChristenUnie in Rozenburg met andere 
politieke partijen. Waaruit bleek dat men nieuwsgierig is
naar wat deze nieuwkomer te bieden heeft.

ChristenUnie Tholen
Tijdens de eerste bijeenkomst van de ChristenUnie Tholen
sprak Kars Veling. Als lijsttrekker is Kars Veling bezig met
een ware kenningsmakingsronde met het electoraat. De
afgelopen maanden is hij veel avonden het land in gegaan
om mensen te ontmoeten en duidelijk te maken waar de
ChristenUnie voor staat. Dit zal hij de komende maanden
natuurlijk blijven doen, tijdens de regiotournees en de vele
spreekbeurten. Kars Veling is zeer enthousiast over de ont-
moetingen en ziet ernaar uit om ook u te ontmoeten. In
Tholen ging Kars Veling in op het landelijke verkiezingspro-
gramma. Durf te kiezen voor normen. ‘Daarbij vinden veel
mensen dat we lef hebben, maar wat is dat voor lef? Het lef

om iets te zeggen dat iets niet kan. We kiezen voor normen.
We volgen de geboden, de normen die de Bijbel aanwijst.
We staan in een oude traditie en laten ons leiden door de
Tien Geboden’, aldus Kars Veling in het Zeeuwse Tholen.
(http://people.zeelandnet.nl/adn/cu)

De ChristenUnie nodigt u uit!
De komende maanden worden er veel bijeenkomsten 
georganiseerd door de lokale ChristenUnies in het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen. Fantastisch dat er 
zo veel mensen zijn die deze avonden organiseren. Het
zijn uitermate geschikte avonden om het geluid van de
ChristenUnie ook plaatselijk te laten horen. U bent hiervoor
natuurlijk uitgenodigd en vergeet daarbij niet vrienden,
kennissen, buren mee te nemen. We hopen u te ontmoeten!

Voluit ChristenUnie
In menige krant, zowel regionaal als landelijk duikt
nog wel eens de afkorting CU (see you!?) voor de
ChristenUnie op. Als iets een doorn is in onze ogen is
het wel deze afkorting. We willen u dan ook er met
nadruk op wijzen dat deze afkorting absoluut niet
kan. Ook in interne stukken en in spreektaal moeten
we de naam ChristenUnie voluit hanteren. De afkor-
ting doet de naam van de partij geen recht en
bestaat daarnaast als zodanig ook niet. De naam
ChristenUnie voluit geschreven geeft juist zo goed
aan waar deze partij voor staat en wie we zijn.
Christenen die elkaar in een partij samenbrengt en
geloof vertalen in politiek!  Wijst u ook uw regionale
pers en/of uw omgeving op het juiste gebruik van 
de naam ChristenUnie? Alvast hartelijk dank.
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Rozenburg timmert aan de weg op de vrijwilligersdag

Kars Veling in Tholen. Foto: Eendrachtbode Tholen



Half 1995 ging ik voor het eerst in mijn leven ter
Houseparty. Het begon al vroeg die zaterdagavond. Ik
zou er tot in de vroege zondagmorgen blijven, zodat ik
van de houseparty direct naar de kerk kon.

Wat een drukte! De gemiddelde leeftijd van de bezoekers
lag lager dan ik had verwacht. Ik zag er kinderen die
beslist niet ouder dan 13 of 14 jaar waren. Sommigen
werden door de ouders met de auto gebracht. Het ging
er stevig aan toe. Eenmaal binnen in de klamme, snikhe-
te en stinkende hal legde ik mijn hand op een van de sta-
len spanten. Ze trilden als gevolg van de onbeschrijfelijke
harde ‘muziek’. De duizenden aanwezige jongeren liepen
grote risico’s inzake gehoorschade (elk jaar komen er in
Nederland 20.000 nieuwe gevallen van blijvende
gehoorschade als gevolg van harde muziek bij).

In de daarop volgende week was er in de Kamer een
debat over houseparty’s. Tijdens dat debat werden de
risico’s voor jongeren wel gezien, maar ik herinner me
nog goed dat de minister reageerde in de trant van: dat
is nu eenmaal de jongerencultuur en wat kun je daaraan
doen? 

Zo’n houding is lange tijd algemeen geweest.
Gehoorschade? Ach ja, wat kun je er aan doen? XTC
gebruik… ach ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Bij de 
houseparty’s waar ik ben geweest moesten honderden
jongeren worden behandeld. Het geluidsniveau lag ver
boven het in de vergunning toegestane, er waren vele
honderden bezoekers meer dan met de vergunninghou-
der was afgesproken en de politie zag beduidend minder
dan ik. Jongeren van rond de 14, 15 jaar stonden openlijk
te dealen. Ook in die tijd vielen er doden, maar ze wer-
den niet als housedoden geregistreerd. Maar hoe ernstig
ook, de houding was zoals minister Borst verwoordde:
ach ja, dat is nu eenmaal de jongerencultuur. Een nota
met richtlijnen voor gemeenten bij de organisatie van
houseparty’s ten tijde van Paars 1 veranderde daar niks
aan.

Maar…, het tij lijkt te keren. Sommige burgemeesters van
wat grotere steden spreken stoere taal als het over hou-
separty’s of danceparty’s gaat. Het onderwerp is ter tafel
geweest tijdens het periodiek korpsbeheerdersberaad en
de VNG gaat onderzoeken of in de algemene politiever-
ordeningen van gemeenten restrictieve maatregelen zijn
toegestaan. Sommige burgemeesters hebben, nadat er
enkele doden waren gevallen openlijk gedreigd met slui-
ting van de discotheken. De reactie: ‘ach, het is de jonge-
rencultuur nu eenmaal’ is niet meer algemeen. En dat is
de normaalste zaak van de wereld.

Na Enschede en Volendam zou je vermoeden dat het uit
is met het gedogen. Maar daar is tot op de dag van van-
daag bij houseparty’s en danceparty’s nog niet veel van
te merken. Nog steeds staan er bij de ingang tafeltjes
met daarachter ambtenaren die de XTC-pillen van de
bezoekers testen en als ze ‘voldoen’ het predikaat ‘veilig’
meekrijgen. Terwijl het nota bene een harddrug is! Men
maakt zich nu terecht grote zorgen om synthetische
drugs als ghb en pma, waarvan de handel (nog) niet is
opgenomen in de opiumwet. Maar ik zou zeggen dat er
buiten die genoemde synthetische drugs nog genoeg
overblijft om streng optreden te rechtvaardigen. Ook de
enorme overschrijding van de toegestane geluidsniveaus
(arbo-limiet voor werknemers is 85 dB) vraagt om ingrij-
pende maatregelen.

Daarom is het tijd dat we wakker worden. (Jonge) men-
sen hebben behoefte aan een overheid die zich weer als
drager van de maatschappelijke inrichting beschouwt en
in zijn uitspraken niet alleen normatief richting geeft,
maar ook grenzen stelt en deze effectief bewaakt.
Daarom moeten gemeenten, ondersteund door rijks-
beleid, deze party’s aan banden leggen. De tijd dat
ministers zonder veel tegenspraak wegkwamen met
‘ach, dat is nu eenmaal de jongerencultuur’ moeten we
definitief achter ons laten. De (gezondheids)risico’s zijn
te groot. En de tijd dat we als samenleving accepteerden
dat Fundustry en andere grofgeldverdieners een feestje
organiseerden en daarmee doden en intensive care
patiënten riskeerden moeten we afsluiten. Gewoon,
omdat zulke feesten onaanvaardbaar zijn!
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Kamerstukken

Leen van Dijke

The party is over!
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Nationale Gebedsdag
‘Kleur bekennen’ is het thema van de Nationale
Gebedsdag op 12 januari 2002. Deze gebedsdag wordt
gehouden in de Pandahal te Loosdrecht. Het thema
wordt uitgewerkt aan de hand van het leven van Daniel.
De keuzes die hij maakte, worden vergeleken met onze
situatie vandaag aan de dag. Henk Binnendijk zal deze
dag spreken. Tegelijkertijd worden ook de
Kindergebedsdag en de Jongerengebedsdag gehouden.
De organisatie wil een sterker appel op de ouders doen
om hun kinderen mee te nemen en op de kinderen om
hun ouders mee te nemen. De ChristenUnie is een van
de organisaties die achter het evenement staat. We moe-
digen u dan ook aan om deel te nemen aan de Nationale
Gebedsdag op 12 januari 2002. Volgend op de Nationale
Gebedsdag is de week van het gebed, van 13 tot 20 janu-
ari. Voor opgave of meer informatie en routebeschrijving:
Agape, tel. 0343 – 415741 of www.agape.nl/gebedsdag
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ChristenUnie • kalender
In de komende maanden worden er veel spreekbeurten 
gehouden in het kader van de campagne. Deze spreek-
beurten vinden plaats naast de twee regiotournees die 
door het landelijk bureau worden georganiseerd. In de 
maand januari en (begin) februari laat de ChristenUnie 
haar boodschap horen in:

9 januari 
KV (=kiesvereniging) Capelle aan den IJssel • Arie Slob

10 januari 
Maastricht • Kars Veling  

18 januari
KV Assen • Arie Slob

24 januari
KV Haarlemmermeer • 2e Kamerlid  

29 januari
KV Breda • Leen van Dijke  

30 januari 
Huizen • Politiek forum met Kars Veling  

4 februari
KV Berkel en Rodenrijs • Eimert van Middelkoop  

4 februari 
KV Ommen • Arie Slob  

11 februari 
KV Stadskanaal • Kars Veling  

12 februari 
Oosterland (Sch.-Duiveland) • Dick Stellingwerf  

13 februari 
KV Tholen • Andre Rouvoet

13 februari 
KV Haren • Tineke Huizinga  

14 februari 
KV Enkhuizen/Andijk • Arie Slob

De meeste avonden vangen aan om 20.00 uur.
Voor meer info: 033-4226969/bureau@christenunie.nl

We hadden de documentaire allebei gezien. Over de vrouw
die er uit wilde stappen. De vrouw die alles had gedaan wat
ze had willen doen en nu ieder uitstel van het einde zinloos
vond. De trotse vrouw die zo angstig veel op mijn eigen moe-
der leek. “Het leek opeens zo begrijpelijk,” zei ik. Dat was niet
wat ik had willen zeggen. Ik had haar die vraag willen stellen
die op mijn tong brandde: “En jij, mamma, hoe zit het met
jou? Is dit ook wat jou bezighoudt?” Maar haar hele houding
was afwerend. Over zulke dingen praat je niet, over zulke
dingen hadden wíj in ieder geval nooit gepraat. “Een kopje
koffie?” vroeg ze. “Lekker mam.” Het ergste is dat ik het van
haar ook zou kunnen begrijpen. Ze heeft al zoveel meege-
maakt. En nu, nu iedereen om haar heen wegvalt, nu lijkt ze
zo eenzaam, zo angstig. Een paar weken terug heeft ze extra
sloten op haar deuren laten aanbrengen. Waar is ze bang
voor? Voor de boze buitenwereld? Voor alles wat zich buiten
haar veilige huisje afspeelt? De veranderingen in haar maken
mij ook bang. Ze is al lang niet meer de moeder die voor me
zorgde, die me een veilig thuis bood. Ik merk dat ik haar
steeds minder nodig heb, dat ik steeds meer moeite moet
doen om tijd in haar te steken. Maar ik wil haar niet kwijt,
dat zal ze toch wel weten?

“Begrijpelijk” had ze gezegd. Wat had ze daar mee bedoeld?
Zou ze het dus ook niet zo erg vinden als ik... als ik eruit stap-
te? Opeens was tot me doorgedrongen waarom ik de laatste
tijd zo bang ben. Waarom ik voor het slapen gaan nog een
paar keer controleer of de deuren wel goed dicht zitten.
Waarom ik zo opzie tegen bezoekjes. Niet omdat ik bang ben
voor het onbekende. Het is juist het bekende, het vertrouw-
de dat me bang maakt. M’n kinderen die me niet meer nodig
hebben. De oude groenteboer die me niet meer herkent. M’n
vriendin die nooit meer belt. Het lijkt of ze me allemaal toe-
schreeuwen: “Jouw leven heeft geen waarde meer, stop er
toch eens mee!”“Mam, ik vind het nu wel begrijpelijk als jij
ook zou overwegen...” Steeds meer zie ik mijn leven door hun
ogen. En dan kan ik niet anders dan hen gelijk te geven.
Zoveel waarde heeft het allemaal niet meer. En toch. Als ik ‘s
ochtends wakker wordt van de zon die m’n kamer in schijnt.
Als voor me, in de kerk, een klein jochie zich omdraait en me
lief toelacht. Als weer overal de kerstlichtjes aangaan en de
gezichten van de mensen meer warmte lijken uit te stralen.
Op die momenten lijkt het leven zo waardevol. Dan zou ik
nog zo graag een paar jaar leven. Is dat zo’n egoïstische
gedachte?

Karlien
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Van dag tot dag…
Het belangrijke parlementaire verkiezingsseizoen 
2001 - 2002 is in volle gang. Een van onze Kamerleden,
Arie Slob, neemt ons mee in dat nieuwe politieke 
seizoen. Hij houdt ons tijdens dit belangrijke parle-
mentaire jaar op de hoogte van de werkzaamheden 
van de ChristenUnie in Den Haag en hij laat ons een 
glimp opvangen van de enorme drijfveer die hij als 
persoon en als christen-politicus uitdraagt.

Week 48

Zondag
Onze kerkelijke gemeente functioneert op dit moment als gast-
kerk voor de asielzoekers uit het OC. Ik rij een aantal asielzoe-
kers  naar de kerk. Een jongen uit Ghana spreekt al een beetje
Nederlands. In de kerk zingt hij de Nederlandse psalmen mee.
Heel bijzonder. Vandaag ook nog wat visite voor mijn verjaar-
dag van afgelopen vrijdag.

Maandag
Ik heb een wetgevingsoverleg over ‘leerlinggebonden financie-
ring’. Urenlang vergaderen we met Adelmund over deze inge-
wikkelde materie. Ik heb twee amendementen ingediend. Enige
opwinding ontstaat er bij een amendement van de coalitie over
het toelaten van leerlingen. Volgens Ursi Lambrechts (D66)
mogen scholen niet uit denominatieve redenen een leerling
weigeren. Ik meld haar het daar niet mee eens te zijn. Ik werk
na afloop van de vergadering nog tot 23.15 uur op mijn kamer
in de Kamer en vertrek dan naar mijn logeeradres.

Dinsdag
Weer vroeg op de fractie. ‘s Ochtends via de telefoon nog met
het thuisfront gesproken. De fractievergadering verloopt goed.
Het vragenuurtje loopt behoorlijk uit. Minister Pronk is naar
de Kamer geroepen vanwege zijn uitlatingen bij Barend en van
Dorp. Pronk geeft geen krimp. Ook is er aandacht voor de voor-
genomen sluiting van Wärtsilä in Zwolle. We hebben daarover
een petitie in ontvangst genomen. Ik ben daarbij nog door 
RTV Oost geinterviewd. Ik woon een briefing bij van de
Onderwijsraad over de gewichtenregeling. Daarna naar huis.
Thuis bereid ik een forumdiscussie voor. Marjette en ik drinken
daarna een kruidenbittertje (een verjaardagsgeschenk).

Woensdag
‘s Middags heb ik een boeiend overleg over de onderwijsbegro-
ting met vertegenwoordigers van het GMV, CNV en Centraal
Nederland. Daarna vertrek ik naar sociëteit de Witte om deel te
nemen aan een forumdiscussie over het Grote Stedenbeleid.
Onder leiding van oud-staatssecretaris Kohnstamm neem ik

Politiek dagboek
Arie Slob

deel aan een discussie met o.a. Jan Franssen (CdK van Zuid-
Holland, bij mij beter bekend als oud-burgemeester van
Zwolle), de burgemeesters van Eindhoven, Den Bosch, Almelo
en Haarlem en drie andere collega’s uit de Kamer. Na afloop ren
ik naar de trein om nog een beetje op tijd thuis te zijn. Door
allerlei vertragingen is het toch nog 23.30 uur als ik thuis ben.

Donderdag 
...heb ik geen vergaderingen in Den Haag. Ik had eigenlijk thuis
willen blijven werken, maar er zijn stemmingen gepland. Nu
kan ik wel nog een groepsbezoek voor mijn rekening nemen. Ik
praat met havo 4-leerlingen van de school waar ik zelf vroeger
ook op gezeten heb (de GSR uit Rotterdam). Ik vertel de leerlin-
gen dat mijn eerste kennismaking met de Tweede Kamer ook
een groepsbezoek aan den Haag was. Het kan verkeren. Bij de
stemmingen geeft de ChristenUnie de doorslag bij het wets-
voorstel over ammoniak. Met Eimert reis ik aan het eind van de
middag naar het noorden. Hij heeft een spreekbeurt in
Leeuwarden. Ik moet naar een politiek café in Groningen. Er
zijn veel jongeren en de sfeer en muziek is uitstekend. Ik ga
met hen in discussie over onderwerpen als veiligheid en dak-
en thuislozen. Perspectief kan weer een aantal nieuwe leden
registreren. Zo mogen we het zien. Precies om 24.00 uur ben ik
thuis in Zwolle. Moe, maar dat is na zo’n dag niet vreemd.

Vrijdag 
Marjette werkt vandaag. Ik breng de kinderen naar school en
vertrek naar Utrecht: een werkbezoek bij De Passie. Ik spreek
met Adri van de Ven (directeur) en Bart van der Bijl (die ken ik
nog van de Evangelische Hogeschool waar we beiden student
waren). Ook geef ik een gastles aan een vmbo-3 klas. Leuk om
te doen. Thuis gekomen weer aan het werk voor de begrotings-
behandeling van volgende week.

Zaterdag
Uitgenodigd door de Katholieke Onderwijsbond vertrek ik rich-
ting Brabant. Ik doe aan carpooling met collega Aart Mosterd.
Eerst in groepen apart. Ik heb een uiterst boeiend gesprek met
schoolbestuurders over onderwerpen als onderwijshuisvesting,
lump sum financiering, materiële bekostiging en interessante
zaken uit ons verkiezingsprogramma. Daarna nog met de colle-
ga’s plenair. Thuisgekomen ligt er een stapel post te wachten
met een nog niet eerder vertoonde hoogte. Ook moet ik verder
aan de slag met de tekst voor de onderwijsbegroting. Nog even
volhouden tot het kerstreces.

Er is een groep mensen die al maandenlang wekelijks mijn
Kamerdagboek ontvangt. Mochten lezers van Handschrift dit
ook op prijs stellen, dan kunnen ze hun e-mailadres naar mij
doormailen: a.slob@tk.parlement.nl
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Cursusaanbod

Kadercursus 
gemeentepolitiek 2002
In het voorjaar van 2002 organiseert de ChristenUnie 
twee keer de kadercursus gemeentepolitiek voor aan-
staande raadsleden en allen die actief zijn of willen 
worden in de lokale politiek.

Doelstelling
De doelstelling van deze cursus is kort gezegd: het trainen
van kennis en vaardigheden van raads- en steunfractie-
leden. Daar passen de volgende steekwoorden bij:
vergroten van kennis, beleidskaders, politieke vaardig-
heden, discussie, praktijk, ChristenUnie standpunten,
meningvorming.

Doelgroep
Deelnemen aan deze cursus kan iedereen die 
betrokken is of wil worden bij de lokale politiek.
We richten ons specifiek op:
• ( aankomende ) raadsleden
• ( aankomende ) leden van de steunfractie
• mensen die in de top tien staan van de ChristenUnie 

kandidatenlijst voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen

• lokale bestuursleden
Maar ook geïnteresseerde leden die zich willen verdiepen 
in de plaatselijke politiek zijn van harte welkom.

Thema’s
De cursus bestaat uit 7 dagdelen.
Elk dagdeel zal een ander thema centraal staan.
De volgende thema’s staan op de agenda:
• het profiel van een raadslid
• politieke besluitvorming in het duale stelsel
• openbare orde en veiligheid
• subsidiebeleid ( onderwijs, welzijn, cultuur, sport)
• achterstandenbeleid ( onderwijs, minderheden, sociaal 

beleid)
• financiën en middelen
• ruimtelijke ordening en milieu

De thema’s zullen worden ingeleid door ervaren 
wethouders, burgemeesters, raadsleden en andere 
deskundigen vanuit de ChristenUnie.

locaties en data
Groningen
donderdag 4 april • 19.45 - 22.15 uur
zaterdag 13 april • 10.00 - 16.00 uur
donderdag 25 april • 19.45 - 22.15 uur
zaterdag 11 mei • 10.00 - 16.00 uur
donderdag 30 mei • 19.45 - 22.15 uur
Wijkcentrum de Schakel • Rijksweg 15

Amsterdam
dinsdag 5 februari • 19.45 - 22.15 uur
dinsdag 19 februari • 19.45 - 22.15 uur
dinsdag 26 februari • 19.45 - 22.15 uur
dinsdag 12 maart • 19.45 - 22.15 uur
dinsdag 26 maart • 19.45 - 22.15 uur
dinsdag 2 april • 19.45 - 22.15 uur
dinsdag 16 april • 19.45 - 22.15 uur
Oosterparkkerk • Oosterpark 4

Kosten
De bijdrage voor de cursus in Groningen is:

e 75 ( incl. lunch, koffie, cursusmaterialen)
De bijdrage voor de cursus in Amsterdam is:

e 55 ( incl. koffie, cursusmaterialen) 

Training onderhandelen:
voor een goede uitgangspositie
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart beginnen
de collegeonderhandelingen. Een apart spel, waarvan u de
regels en technieken moet kennen om een goed resultaat
te bereiken. Als u vermoedt dat uw ChristenUnie straks 
deel gaat nemen aan deze onderhandelingen, geef u 
dan nu op voor de training onderhandelen. De training 
zal gegeven worden door GIDS een christelijk instituut
voor training en consultancy.

In deze training leert u de technieken van het onder-
handelen in de praktijk brengen. U leert uw eigen sterke
punten ontdekken, zodat u die in kan zetten. En u leert
uw zwakke punten kennen zodat u daaraan kan werken.
Onder leiding van een ervaren trainer en met medewerking
van een aantal professionele acteurs leert u zo een sterke
onderhandelingspositie innemen.
Omdat we veel persoonlijke aandacht willen geven,
is er ruimte voor maximaal 15 personen.

De cursus vindt plaats op zaterdag 9 en 23 februari 2002,
van 9.30 -15.30 uur op het landelijk bureau van de
ChristenUnie in Amersfoort.

De kosten voor deze cursus zijn e 135 ( incl. lunch).

Aanmelden voor deze cursussen kan 
met de opgavebon op pagina 24.
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Cursus Basisprincipes
ChristenUnie
Het is mogelijk om dit voorjaar op verschillende plaatsen 
in Nederland een cursus Basisprincipes ChristenUnie te 
volgen. De cursus is bedoeld voor alle belangstellende leden
van de ChristenUnie. Zeker ook voor nieuwe leden is deze
cursus een aanrader. Op de onderwerpen uit deze cursus
wordt in alle andere cursussen voortgeborduurd. De cursus
gaat dan ook in op een aantal wezenlijke onderwerpen.
Centraal staan vragen rondom Bijbel, geloof en politiek.
Naast de Uniefundering - de grondslag van de ChristenUnie
- wordt ook de belangrijke Unieverklaring toegelicht en
besproken. Deze onderscheidt de ChristenUnie van alle
andere partijen.

Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn o.a.:
• De Bijbel als grondslag van de ChristenUnie en hoe 

gebruiken we de Bijbel;
• Bijbelse visies op de politieke werkelijkheid, op mens en 

maatschappij;
• De toepassing van de Wet van God in de publieke samen-

leving en het al dan niet sluiten van een compromis;
• Christelijke ethiek in de wetgeving.

De cursus beslaat drie dagdelen voor inhoudelijke 
bijeenkomsten en afsluitend een leuke en informatieve 
kennismakingsexcursie naar de Tweede Kamer.
U kunt dan ook kennismaken en in gesprek gaan met
een van de leden van de Tweede-Kamerfractie van de

ChristenUnie.

Kosten
e 20,- (inclusief syllabus, consumpties en excursie)

De inhoudelijke bijeenkomsten zijn 
als volgt gepland:
Groningen: 20 maart, 10 en 24 april
Heerenveen: 8, 15 en 22 april
Zwolle: waarschijnlijk 19 maart, 2 en 16 april
Hengelo: 19 maart, 2 en 16 april
Arnhem: 14 en 28 maart, 4 april
Alkmaar: waarschijnlijk 16 maart, 6 en 20 april
Gouda: 2, 9 en 16 april
Middelburg: 4, 11 en 18 april
Amsterdam: 8, 15 en 22 januari 

De planning voor de excursies is in voorbereiding.
U krijgt de mogelijkheid te kiezen uit een aantal data.

Training 
opbouwwerk (1)
De ChristenUnie wil op steeds meer plaatsen vertegen-
woordigd zijn. De provinciale opbouwwerkers spelen 
daarin een belangrijke rol, door het werven van leden,
door verenigingen op te richten en ze te stimuleren.
Aan deze rol zal na de komende verkiezingen in maart en
mei door middel van het te ontwikkelen kwaliteitsbeleid
een extra invulling worden gegeven. Op dit moment
hebben we een aantal enthousiaste en betrokken provincia-
le opbouwwerkers die bijzonder waardevol werk verrichten.
We willen dat aantal graag uitbreiden zodat we in elke 
provincie minstens een opbouwwerker hebben! 
Deze cursus biedt een goede eerste kennismaking met
het opbouwwerk.

Vragen die aan de orde komen:
• wat houdt het opbouwwerk in;
• hoe kan ik mensen betrokken maken bij de ChristenUnie;
• hoe kan ik mensen inzetten voor de ChristenUnie;
• hoe kunnen verenigingen optimaal functioneren;
• hoe kan ik bijdragen aan het optimaal functioneren van 

verenigingen;
• wat is de positie van de opbouwwerker binnen de 

ChristenUnie.

Bij de training gaan we uit van de ervaring van de huidige
opbouwwerkers. Naast theorie komt daardoor ook veel
praktijk aan de orde. Opbouwwerk blijkt niet alleen een
kwestie van kennis, maar het vraagt ook het een en ander
van je vaardigheden. Dat maakt het opbouwwerk tot een
leuke uitdaging. Training van uw of jouw vaardigheden
komen tijdens de cursus dan ook zeker in beeld.

De training is bestemd voor leden die zich mogelijk 
provinciaal willen gaan inzetten voor het opbouwwerk.
Als het u leuk lijkt om andere mensen of besturen te
enthousiasmeren, invulling te geven aan hun rol binnen 
de ChristenUnie en u durft zelf initiatieven te ontplooien,
meldt u dan aan voor deze cursus.

locatie en data
Landelijk Bureau ChristenUnie te Amersfoort
zaterdag 30 maart en 6 april 2002,
van 10.00 tot 16.00 uur

Kosten
gratis



UnieCongres

Marien Bikker
algemeen secretarisOpgavebon

Cursussen & trainingen  2002

Naam: dhr./mevr.

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Geb. datum:

Ik ben (eventueel meerdere antwoorden aankruisen):

❍ lid (geen politieke functie)

❍ bestuurslid

❍ raadslid

❍ kandidaat-raadslid

❍ (aankomend) lid steunfractie

❍ statenlid

❍ anders, nl   

Ik geef mij op voor:
❍ kadercursus gemeentepolitiek 2002

❍ Amsterdam ❍ Groningen

❍ training onderhandelen

❍ cursus basisprincipes ChristenUnie in:
❍ Groningen ❍ Heerenveen ❍ Zwolle
❍ Hengelo ❍ Arnhem ❍ Alkmaar
❍ Gouda ❍ Middelburg ❍ Amsterdam

❍ training opbouwwerk (1)

U kunt deze bon sturen naar: Landelijk bureau 
ChristenUnie • postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort

Of stuur uw gegevens per e-mail naar: bureau@christenunie.nl.
Faxen kan ook: 033 - 4226968

Het

Door de inzet van de leden van de ChristenUnie, de medewerkers
van het bureau, de fractie van de Tweede Kamer, en alle andere
direct en indirect betrokkenen was het mogelijk om op 17 novem-
ber jl. het 4e Uniecongres van de ChristenUnie te houden en daar
belangrijke besluiten te nemen. In alle vroegte waren de afge-
vaardigden vertrokken naar de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle.
Een vergaderlocatie die goed per openbaar vervoer te bereiken is.
Voor de aanvang van de vergadering was er gelegenheid om
onder het genot van een kop koffie partijgenoten te ontmoeten.

Je kunt je afvragen, waarom mensen de moeite nemen om op
zaterdag naar een politieke vergadering te gaan. Kun je je tijd
niet beter besteden? Het congres is voor velen niet alleen een
vergadering waar je heen gaat om besluiten te nemen, maar een
ontmoetingsplaats van gedreven christenen die maatschappelijk
betrokken zijn. Daarom is het Uniecongres een inspirerende bij-
eenkomst. Die gedrevenheid wordt gevoed door de God van het
Leven. Van Hem zongen we bij de aanvang van het congres,
Jakobs God, die onze Helper is, op wie je in alle omstandigheden
van het leven je hoop kunt vestigen. Van Hem sprak Thijs van
Daalen, toen hij las uit Romeinen 12 vers 9 tot 21 “... wordt niet
overwonnen van het kwade, maar overwint het kwade door het
goede’.

Agendapunten 
Het Uniecongres keurde het Modelprogramma
Gemeenteraadsverkiezingen goed. Het model is richtinggevend
voor de lokale programma’s en wordt door vele kiesvereniging als
basis gebruikt.
Daarnaast stemde het congres in met de voorgestelde wijziging
van de plaatsen 21 tot en met 30 op de kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Een wijziging die noodzakelijk was
om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.
De ChristenUnie-jongeren waren ook van de partij. PerspectieF
draagt op constructieve wijze bij aan de meningvorming in de
ChristenUnie. Van de vier door hen ingediende moties werd de
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motie Internationalisering, waarin opgeroepen werd om de inter-
nationale samenwerking met geestverwanten te intensiveren,
door het congres aangenomen.

Politieke actualiteiten
Tijdens het congres was, ondanks het grote aantal documenten
dat moest worden besproken en vastgesteld, ruimte voor politie-
ke actualiteiten. Onder leiding van Nico Schipper, voorlichter van
de Tweede Kamer, maakten de parlementsleden van de
Christenunie in het Europees Parlement en in de Tweede Kamer
gebruik van de gelegenheid om politieke actualiteiten voor het
voetlicht te brengen. Leen van Dijke deed dit nogmaals door het
uitspreken van zijn politieke rede.

Afscheid bestuursleden
Het bestuur van de ChristenUnie bestaat uit leden van het
Verbondsbestuur (GPV) en het Federatiebestuur (RPF). We namen
tijdens het congres en niet tijdens de afzonderlijke vergaderin-
gen van de ‘oude partijen’ afscheid van vier bestuursleden.
Michiel Grauss, Gerdien Rots, Adriaan Hoogendoorn en Jan
Rietkerk namen om verschillende redenen afscheid. Zij werden
toegesproken door voorzitter Thijs van Daalen en vice-voorzitter
Herman Bouma. Adriaan Hoogendoorn en Jan Rietkerk ontvingen
voor hun verdiensten de ChristenUnie onderscheiding, een speld
met de twee handen uit het logo van de ChristenUnie. Wij willen
deze mensen hartelijk danken voor hun inzet bij de opbouw van
de ChristenUnie.1

Vergaderingen Federatieraad RPF en Verbondsbestuur GPV
Voor de lunchpauze vergaderden de beide partijen afzonderlijk.
In deze vergaderingen werden de financiële jaarstukken behan-
deld. Daardoor is de financiële basis voor de ChristenUnie in 2002
gelegd en kunnen we gezamenlijk verder bouwen aan onze poli-
tieke partij.

“Durf te kiezen voor normen”
Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode vond in de
middagvergadering de bespreking van het concept verkiezings-
programma plaats. “Durf te kiezen voor normen”, daar richten we
ons tijdens de campagne op, dat dragen we uit. De voorbespre-
king van het concept programma had eerder plaatsgevonden in
de lokale verenigingen en tijdens een werkconferentie op 27
oktober jl. De afgevaardigden bogen zich tijdens het congres over
niet minder dan 139 moties, die allen waren voorzien van een pre-
advies. De bespreking van de moties verliep mede door de inzet
en voorbereiding van de verkiezingsprogrammacommissie vlot,
evenals de stemmingen. Met het vaststellen legde het congres de
politiek inhoudelijke basis voor de periode 2002-2006. Kars
Veling was duidelijk In de toespraak die daarop volgde. Wij zijn
mensen die Christus volgen. Wij spreken elkaar binnen de
ChristenUnie aan op ons geloof. De kern van zijn boodschap luid-
de dan ook: “Principes zijn belangrijker dan pluche”.

En verder...
Ruud van Eijle, directeur van het landelijk partijbureau, toonde
het congres onder andere welke materiële ondersteuning het
bureau aanbiedt voor de verkiezingen. Onze partij zal niet onop-
gemerkt aan de verkiezingscampagnes meedoen. Daarnaast pre-
senteerde hij de nieuwe belactie voor ledenwerving en gaf hij de
aanwezigen een idee van de vele plannen voor de campagne voor
de gemeenteraads- en landelijke verkiezingen. De ChristenUnie
zal zich laten zien en horen!  Ds. van Bennekom uit Rijssen, lied
ons niet naar huis gaan, voordat hij ons de immateriële onder-
steuning gaf uit het Woord van God. Hij deed een appel op ons
politiek bewustzijn aan de hand van 
Tenslotte sprak vice-voorzitter Herman Bouma aan het eind van
deze een dag van ontmoeting, mening- en besluitvorming een
slotwoord en ging ons voor in gebed. Het gebed zetten we samen
voort door de vergadering zingend en biddend te besluiten met
het lied:
Geef vrede Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons de liefde mede die onze boosheid tart.
Die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken, uw vrede wint de strijd.

1 Het ChristenUniebestuur is inmiddels weer op sterkte. Vanuit het Federatiebestuur

RPF zijn de heren Gerard Geitenbeek en Evert van Veen toegevoegd aan het bestuur

en vanuit het Verbondsbestuur GPV de heren Yme Drost en Andries Heidema.

Uniecongres,
een inspirerende bijeenkomst
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Gedicht

Wat houdt er stand

Wat houdt er stand waar alles breekt,
vervaagt, verbleekt,
de adem geeft
is er nog iets dat overleeft?

Wereld na wereld gaat voorbij
en God o wij,
wij zinken weg 
komt er nog iets van ons terecht?

Een vuur dat onuitblusbaar brandt,
een overkant,
een eeuwigheid,
o God die onze redding zijt.

Gij steekt ons aan, Gij stelt uw eer
o God de Heer
in onze pracht
liefde is onze grootste kracht.

Wat ook vergaat, de liefde blijft,
voorgoed beklijft
zij, ongehoord
heeft zij het hoogste, laatste woord.

Een God die mensen duurzaam maakt,
hen vurig raakt
met wat hun tijd
glans geeft tot in der eeuwigheid.

Uit: Mijn God,
Hans Bouma

Bel OnS voor de gratis catalogus

0184 -422 004
www.onsreizen.nl       info@onsreizen.nl

De fijnste vakantie-

bungalows in:
De fijnste vakantie-

bungalows in:
■ Nederland
■ België
■ Luxemburg
■ Duitsland
■ Oostenrijk
■ Zwitserland
■ Italië

■ Nederland
■ België
■ Luxemburg
■ Duitsland
■ Oostenrijk
■ Zwitserland
■ Italië

Bel OnS voor de gratis catalogus

0184 -422 004
www.onsreizen.nl       info@onsreizen.nl

Dank voor:
• het Uniecongres van 17 november 2001. Het is een fijne,

bemoedigende en opbouwende dag geweest.
• de gezondheid en kracht die de medewerkers krijgen.

Dat dit ook zo mag blijven
• de vele giften die we hebben ontvangen.
• de nieuwe leden die zich blijven aanmelden.
• de vele enthousiaste lokale campagneteams



G O E D E  R A A D  V A N  D E  A D V O C A A T

H E N D R I K S    A D V O C A T E N

JANSBUITENSINGEL 24
POSTBUS 517

6800 AM  ARNHEM

TELEFOON 026 - 3572622
TELEFAX 026 - 3572618

E-MAIL  info@hendriks-advocaten.nl
WEBSITE  www.hendriks-advocaten.nl

Informatie:

• Makelaardij o.g.

• Emigratie Canada

• Hypotheekadvies

• Verzekeringen

Binnenweg 9
6745 XC De Klomp-Ede

Tel. 0318 - 571338
Fax 0318 - 571612

www.hvandijk.nl
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Herplaatsing uit Handschrift 
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aanwezig bij BDU

jong van
  geest...

             Het  liefst begin ik 
        de dag  samen met God.
                      Leidraad helpt me 
          al vele  jaren om daar 
        inhoud  aan te geven. 
    't Is altijd  verfrissend, 
                      het houdt me jong. 

                      Iets voor u?                      Iets voor u?  Bel dan nu de IBB
           en word abonnee! tel.: 0345 517834
              Voor 27,95 ontvangt u Leidraad 4 kwartalen lang. 

              (Of vraag een proefnr. à ƒ 1,– ex. verzendkosten)Le
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Het WI

Een fantastische mogelijkheid om armen aan meer eten
te helpen tot het boeren in Derde Wereld landen onmo-
gelijk maken van het opbouwen van een bestaan. Van
het produceren van geneeskrachtig voedsel tot het aan
oncontroleerbare risico’s blootstellen van mensen. Dat
zijn zo de uitersten in het debat over het toepassen van
genetische manipulatie (modificatie) op voedsel.
Genetische manipulatie is een techniek waardoor de
erfelijke informatie (DNA) wordt veranderd om zo bij-
voorbeeld een plant te ‘maken’ die tegen onkruidbe-
strijdingsmiddelen kan, of een zalm die ook in koud
water zijn roze kleur houdt. De commissie Terlouw is de
laatste maanden druk bezig met het inventariseren van
alle argumenten waarom mensen nu wel of geen gene-
tisch gemanipuleerd voedsel willen.
Het Wetenschappelijk Instituut heeft zich in deze discus-
sie gemengd. Dr. Henk van de Pol heeft in samenwerking
met ir. Cors Visser een korte publicatie hierover geschre-
ven. Conclusie hiervan is dat genetische manipulatie
alleen mag als aan een aantal criteria voldaan is: zo
moet het doel goed zijn, mogen er nauwelijks andere
alternatieven voorhanden zijn en de risico’s voor gezond-
heid en welzijn van mens en dier dienen ingeperkt te
worden.
Tijdens een symposium op 14 november over dit onder-
werp, werd hierover flink gediscussieerd. Van veel kanten
kreeg de poging van de Groen van Prinstererstichting om
tot een integrale afweging te komen, complimenten. Er
zijn bijna geen  organisaties of wetenschappers in dit
land die een dergelijk uitgewerkt ethisch kader hebben.
Forumlid Geraads van LTO-Nederland gaf aan dat zijn
organisatie een beleid heeft van nee, tenzij bij dieren en
ja, mits bij planten. Mevrouw Luttikholt van platform
biologica was duidelijk kritischer. Zij vond dat er nu nog
veel te veel onzekerheden zijn om zomaar genetisch
gemanipuleerde planten of dieren te gaan ‘gebruiken’.
Deze geluiden en de reacties van de overige deelnemers,
bieden aangrijpingspunten om het ethisch kader ook
buiten de eigen partij verder te gaan promoten. Een
mooi voorbeeld waarin een kleine partij groot kan zijn.

DenkWijzer,
hét studieblad over
christelijke politiek
DenkWijzer is het wetenschappelijk studieblad van de Mr.

G. Groen van Prinsterer stichting, het wetenschappelijk

instituut van de ChristenUnie. Vijf maal per jaar ontvan-

gen alle donateurs het studieblad. Diverse thema’s, zoals

Landbouw en de Bijbel in de politiek hebben in dit blad

een verdiepingsslag gekregen. Het laatste themanummer

ging over Europa . Divers interessante artikelen, een inter-

view (met Tweede Kamerlid Eimert van Middelkoop en 

de Finse Europarlementariër mevrouw Korhola) en

wetenswaardigheden over Europa krijgen de aandacht.

Oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad J.P de

Vries vormt samen met een enthousiaste groep mensen

de redactie van dit blad. Zou u dit studieblad ook willen

ontvangen? Word dan donateur van het wetenschappe-

lijk instituut. U bent al donateur voor 55 gulden per jaar 

( jongeren tot en met 25 jaar betalen slechts 30 gulden).

Naast vijf maal per jaar het studieblad DenkWijzer,

ontvangt u diverse publicaties (bijvoorbeeld ‘Dienstbare

samenleving’), Korte Commentaren en allerlei informatie

over onze activiteiten. Het is ook mogelijk enkel abonnee

te worden van DenkWijzer. U betaalt hiervoor 30 gulden 

per jaar ( jongeren betalen 20 gulden). Aarzel niet,

steun de ontwikkeling van de christelijke politiek.

Uw betrokkenheid is voor ons van onmisbaar belang! 

Bel of stuur een e-mail naar het Wetenschappelijk 

instituut! Tel. 033-4226960/wi@christenunie.nl

WI presenteert Kort Commentaar over
genetisch gemanipuleerd voedsel

Eten en genen

www.wi.christenunie.nl
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“Een stem op de RPF of het GPV is een verloren
stem”. Dat was het argument van zwevende kie-
zers om in het verleden niet op RPF of GPV maar
op een grote politieke partij te stemmen. Dat
argument is achterhaald, want de politieke prak-
tijk bewijst dat de stem van de ChristenUnie in
de Tweede Kamer telt. De ChristenUnie heeft
invloed en de stem van de ChristenUnie geeft
nogal eens de doorslag. Een paar voorbeelden…

Betaalbaar onderwijs
De kosten van het voortgezet onderwijs rijzen de
pan uit. De schoolkosten zijn in de afgelopen
jaren enorm gestegen. Dat maakt het voor som-
mige ouders noodzakelijk om extra betaald werk
aan te nemen om de eindjes aan elkaar te kno-
pen. Soms beschikken leerlingen vanwege de
hoge boekenprijzen niet eens over alle boeken.
Leen van Dijke agendeerde dit punt tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen en Arie
Slob diende bij de begrotingsbehandeling van
Onderwijs & Wetenschappen een amendement
in: “Met dit amendement wil ik de verhoging van
het lesgeld voor het komende cursusjaar onge-
daan maken. Dat moet het begin van een serie
maatregelen zijn om het onderwijs weer betaal-
baar te maken, want dit kan ècht niet”.

Het lesgeld was in 1989 nog 1030 gulden, maar
komt in 2002 op 1950 gulden. Dat verdraagt zich
niet met de bepaling in het ‘Internationaal
Verdrag Economische, Sociale en Culturele
Rechten’ dat het voortgezet onderwijs kosteloos
moet zijn. De verdrag is al meer dan twintig jaar
van kracht in Nederland, maar het kabinet stoort
zich er niet aan. De ChristenUnie wil op termijn
helemaal af van het lesgeld. Het amendement is
een eerste stap in die richting. Op aandringen
van Arie Slob kondigde minister Hermans een
onderzoek naar de haalbaarheid van de
afschaffing van het lesgeld aan. Met name
ouders met kinderen in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs profiteren hiervan. Naast
het schrappen van de verhoging van het lesgeld
wil Arie Slob ook de vaste prijs voor schoolboeken
aanpakken en een maximum stellen aan de ver-
plichte vrijwillige ouderbijdrage. Hij wil boven-
dien met het onderwijs in gesprek gaan over
maatregelen die de scholen zelf kunnen nemen
om de schoolkosten te drukken.

Landbouw en milieu
De stem van de ChristenUnie gaf de doorslag bij
de stemming over de Ammoniakwet. De
ChristenUnie stemde vóór. “De nieuwe

TweedeKamer

Nico Schipper
voorlichter Tweede Kamerfractie

De ChristenUnie 
heeft invloed 

De orthodox-christelijke kiezers zijn goed voor 18 zetels in de

Tweede Kamer. Dat blijkt uit een onderzoek van het communi-

catieonderzoeksbureau Newcom research (Universiteit Twente).

28% van de orthodox-christelijke kiezers stemt (op dit moment)

bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op de

ChristenUnie. Dat is goed voor 6 zetels. Niet minder dan 20% 

van de orthodox-christelijke kiezers weet nog niet op welke 

partij zij gaan stemmen. Dat percentage staat voor 4 zetels…

“de politieke 
praktijk bewijst
dat de stem van 
de ChristenUnie 
in de Tweede
Kamer telt”
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om de kiezer niet op deze manier gestreden gaat
worden, maar op een manier die recht doet aan
onze diepste motieven om zowel voor de agrari-
sche sector als voor de schepping het beste te
zoeken”, aldus Dick Stellingwerf.

Discriminatie van 
gehandicapten
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer
steunde een motie van André Rouvoet om door
middel van een wijziging van Artikel 1 van de
Grondwet de discriminatie op grond van een
handicap of chronische ziekte aan te pakken. Dat
bleek tijdens de behandeling van de begroting
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Dit is
voor mij een vanzelfsprekend sluitstuk op de aan-
gekondigde wetgeving op de terreinen van maat-
schappelijke participatie en het strafrecht. Voor
gehandicapten en chronisch zieken is dit heel
belangrijk”, aldus André Rouvoet.
De woordvoerder van de ChristenUnie spant zich
al jarenlang in voor de gelijke behandeling van
gehandicapten en chronisch zieken. Tijdens de
eerste termijn van de begrotingsbehandeling
VWS sprak hij zijn tevredenheid uit over de aan-
gekondigde wetgeving, maar hij liet weten dat
de gelijke behandeling en vrijwaring van discri-
minatie ook verankerd moeten worden in de
Grondwet. “De ChristenUnie wil dit al heel lang
en daarom ben ik blij met de steun van de
Tweede Kamer”. De VVD steunde als enige partij
de motie niet.

Palliatieve zorg
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil 10
miljoen euro investeren in de versterking van de
palliatieve zorg. Dat bleek uit een amendement
van André Rouvoet op de begroting van VWS dat
mede is ondertekend door de woordvoerders van
de PvdA, de SGP en het CDA. “Dit geld is niet
bestemd voor onderzoek en opleiding, maar voor
een versterking van de daadwerkelijke pijnbe-
strijding en stervensbegeleiding”, aldus André
Rouvoet.
Het amendement is een uitwerking van de motie
die Leen van Dijke en Ad Melkert (PvdA) hebben
ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen.
Het CDA wilde deze motie niet steunen, maar
schaarde zich nu wel achter het amendement. “Ik
verwacht dat een kwantitatieve en kwalitatieve
verbetering van de palliatieve zorg leidt tot ver-
mindering van de vraag naar euthanasie”, aldus
André Rouvoet. Het extra geld komt vooral ten
goede aan verpleeghuizen.

Ammoniakwet moeten we beoordelen vanuit de
nu nog geldende Interimwet Ammoniak en
Veehouderij. Deze wet legt de veehouderij veel
meer beperkingen op dan de nieuwe
Ammoniakwet. Meer dan 50.000 veehouders
ondervinden daar in hun bedrijfsvoering al vele
jaren de gevolgen van”, aldus Dick Stellingwerf.
Na politieke druk van de ChristenUnie en CDA,
VVD en SGP ging de regering akkoord met het
plan om de ammoniakvrije buffer rond natuurge-
bieden terug te brengen van 500 naar 250 meter.
Daarmee daalde het aantal veehouderijen dat
last heeft van de beperkende maatregelen in
deze zones van 14.000 naar 7.000. CDA, VVD en
SGP wilden dit aantal nog verder terugbrengen,
maar de ChristenUnie zag een veel groter gevaar
voor de veehouders. Een amendement van de
PvdA voor een zogenaamde ‘dierenstandstill’ in
de buffer van 250 meter zou 14.000 veehouderij-
en alle ontwikkelingsmogelijkheden ontnemen.
Dick Stellingwerf maakte de PvdA duidelijk dat
de ChristenUnie tegen de Ammoniakwet zou
stemmen als dit amendement in de wet zou wor-
den opgenomen. Prompt vroeg de PvdA om uit-
stel van de stemming. De PvdA besloot het
amendement in te trekken. Dat betekent dat
4.500 bedrijven de mogelijkheid tot uitbreiding
behouden. Dankzij de opstelling van de
ChristenUnie.
“Ik vind de reactie van Bas van der Vlies (SGP)
minder dan een halve waarheid wanneer hij over
de ChristenUnie zegt: “Als puntje bij paaltje komt,
kiezen zij steeds voor het milieu en tegen de boe-
ren”. Deze reactie doet volstrekt onrecht aan onze
gewetensvolle afweging en aan de hiervoor
genoemde feiten. Ik hoop van harte dat de strijd

De ChristenUnie
wil op termijn

helemaal af 
van het lesgeld
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versterking van 

de palliatieve zorg



InPerspectieF

Bert Heuvelman
voorzitter PerspectieF,
ChristenUnie-Jongeren

Persoons Gebonden
Budgets
De politieke discussie over de PGB’s
(PersoonsGebonden Budgets in de zorg)
moet ook in dat licht bekeken worden;
aan de ene kant zorgen de PGB’s voor zorg
op maat. Er wordt minder uitgegaan van
het zorgaanbod en meer van de zorgbe-
hoefte. Dit zal in ieder geval de cliënt, de
zorgontvanger, ten goede komen, althans
dat is het idee.
Aan de andere kant; de zorgontvanger
wordt volledig op zijn eigen individualiteit
en klant-zijn aangesproken. De zorgmarkt
wordt volledig als commerciële markt
ingericht, waar de klanten met een bood-
schappenlijstje en een mandje langs kan
lopen. Weet die cliënt wat er te koop is?
Welke producten hij zoal kan aantreffen
op de zorgmarkt? Wat hij mag verwach-
ten? Kortom; is er voldoende duidelijk-
heid.

De zorgverzekeraar als
marktkoopman
PGB’s komen enerzijds aan de behoefte
van de zorgontvanger tegemoet.
Anderzijds wordt de zorg volledig in een
bedrijfsmatig kader gezet, waarbij voorlo-
pig met name de zorgverzekeraars hun
voordeel doen. Is deze zorgverzekeraar
wel bereidt voldoende duidelijkheid te
geven? En dat is wellicht het grootste
bezwaar; de zorgverzekeraar wordt een
handelaar in producten die er misschien
helemaal niet zijn. De zorgontvanger
wordt een koper van iets dat in bepaalde
gevallen ook door sociale verbanden
(gezin buurt, kerk) opgevangen kan- en
wellicht moet worden.
Een belangrijke vraag is of het systeem
van PGB’s nu wel ingevoerd kan worden,
met allerlei wachtlijsten, te weinig han-
den aan het bed etc, kortom te weinig

Bijna dagelijks zijn er berichten
over zaken in de zorg die niet
goed gaan. Er zijn te weinig
handen aan het bed in de 
ziekenhuizen, er zijn te weinig
beschikbare plaatsen in de
verpleegtehuizen. Er is wel
geld, maar dat zit weer in de 
verkeerde potjes, waardoor het
weer niet gebruikt kan worden
waar ‘t het meest nodig is.

De vraag rijst of we in dit land nog wel op
zorg mogen rekenen? Maar, nog belang-
rijker; hoe lang blijven we met de opgehe-
ven vinger naar de overheid kijken, hoe
terecht ook, zonder die andere vier vin-
gers zorgend in dienst van onze naaste te
stellen. Laat alleen de overheid steken
vallen in haar verantwoordelijkheid, of
moeten we ook naar onszelf kijken?
Als voorbeeld: De kinderopvang heeft een
personeelsgebrek doordat ouders steeds
meer de zorg voor hun kinderen uitbeste-
den aan externe professionals. Ouderen
vereenzamen mede omdat kinderen te
weinig aandacht aan hun (kunnen) beste-
den. Zorg wordt steeds meer een externe
professionele dienst, terwijl de onderlinge
zorg, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk
onaantrekkelijker wordt en in de marge
verdwijnt. Zorg is niet meer iets waar je
zelf ook verantwoordelijk voor bent. Een
genante, maar ook wel grappige ontwik-
keling; terwijl de zorgverzekeraar dienst
na dienst verkoopt aan haar klanten, de
zorgontvangers, blijkt dat die diensten
eigenlijk helemaal niet geleverd kunnen
worden, omdat professionele capaciteit
ontbreekt.

producten in de zorgetalage. Is het sys-
teem van PGB’s een oplossing voor pro-
blemen in de zorg, of is een goed functio-
nerend zorgstelsel juist één van de basis-
voorwaarden voor de omschakeling naar
een systeem waarin de behoeften van
zorgontvangers en PGB’s uitgangspunt
zijn? 

Uitdaging of valkuil
Ook de ChristenUnie staat een omslag
naar een behoeftegestuurde zorg voor. Zij
toont echter ook te willen investeren in
de andere kant van de zorg, de kant die
niet omgezet kan en mag worden in zorg-
producten, maar die gegeven wordt door
vrijwilligers en door sociale verbanden.
Wanneer daar geen oog voor is en er
openlijk en eenzijdig geflaneerd wordt
met het systeem van PGB’s zal dit nog
meer afbreuk doen aan het onderlinge
dienstbetoon.

De inrichting van de zorg zal in de komen-
de jaren waarschijnlijk nog behoorlijk ver-
anderen. Het verschuiven naar een ver-
economiseert systeem is al in volle gang.
Ook de intensiteit zal fors toenemen en
een grote post op de regeringsbegroting
worden. Uitdaging hierin is om de mens,
de zorgontvanger, maximaal centraal te
stellen. Zorg is niet iets op zich, maar zorg
wordt verleend aan iemand. Die iemand
mag niet een nummertje worden, maar
moet ten allen tijde een gezicht hebben
en houden. Valkuil hierbij is een systeem
waarin zorg gezien wordt als een produc-
tenaanbod, terwijl voorbijgegaan wordt
aan het dienstbare en sociale karakter van
de zorg, dat een individu alleen maar op
zich bekijkt en geen oog heeft voor de
omgeving. De toekomst zal uitwijzen of
het een aangrijpen van de uitdaging of
een uitglijden in de valkuil wordt.
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De lege etalage 
van de Zorgmarkt



www.redteenkind.org
Bel 0529 - 455907

Schuiteman
Accountants & Adviseurs

Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax: 0342 - 47 48 41

E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com

Thorbeckelaan 95, Postbus 480, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 12 00    Telefax: 0342 - 42 00 22

E-mail: Info@Schuiteman.com

Huizermaatweg 360, Postbus 391, 1270 AJ  Huizen
Telefoon: 035 - 647 34 71   Telefax: 035 - 647 34 72

E-mail: Huizen@Schuiteman.com

INTERNET: WWW.SCHUITEMAN.COM

Investeer in de toekomst

Redt dit KIND!
Shakthi

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen • Fax 0529 455809 
E-mail: info@redteenkind.org • GIRO 1599333 

Shakthi is net zes jaar. U ziet nog 
een stukje van het hutje waar hij
woont. Dat hutje staat in de
krottenwijk bij Bangalore, waar 
het erg vies is. Shakthi heeft 
dunne armpjes en beentjes. 
Dat komt omdat zijn moeder 
hem niet genoeg eten kan 
geven. De hele familie is bij-
zonder arm. De toekomst lijkt 
donker voor dit kind. Maar nu 
is er in de buurt een dagcentrum 
gekomen van Redt een Kind. 
Daar mag dit jongetje naar toe. 

Wie helpt hem voor 
ƒ40,- / e 18,20 per maand?

RUIMTE

1/4 adv. Folkert Velten Sports
Wear Oost

Herplaatsing uit Handschrift 
nr. 6-2001: pag 8

aanwezig bij BDU 
(op film)
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het verschil
Ontwaken in Amsterdam. Ontwaken in Addis Abeba. Nieuws confronteert je 

met contrasten. Tegenstellingen die vragen oproepen. Het Nederlands Dagblad 

gaat die niet uit de weg. Informeert elke dag actueel en compleet 

over de wereld van nu. Maar plaatst gebeurtenissen ook in een ruimer 

perspectief: het licht van Gods werkelijkheid. Dat maakt een wereld van verschil.

Nederlands     Dagblad
krant voor betrokken christenen

Ja, ik wil het verschil proberen. 

Stuur mij het Nederlands Dagblad vier weken op proef voor slechts ƒ 9,-.

❑ Ik wacht met betalen tot ik van u een acceptgirokaart heb ontvangen. 

❑ Ik machtig u eenmalig dit bedrag van mijn rekening af te schrijven. 

Stuur deze bon in een open enveloppe zonder postzegel
n a a r :
Nederlands Dagblad, Afd. Abonnementen, Antwoordnummer
1004, 3770 VB, Barneveld of meld je aan via www.nd.nl of
0 3 4 2 - 4 1 1 7 1 1 .

Naam :

Adres :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :

Bank / Giro nr. :

Handtekening :

✂

H S
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Campagne

De campagne is begonnen
In deze speciale campagne-uitgave van
HandSchrift kunt u veel lezen over het verloop van
de campagne, alle beschikbare materialen, de
regio-tours en de campagnethema’s. De posters,
folders, flyers, spots zijn zo goed als klaar, de inter-
netsite is vernieuwd. De spreekbeurten, werkbe-
zoeken en uitslagenavonden zijn gepland. Kortom
we staan in de startblokken.

Zijn we nu gerust op een goede uitkomst van de
verkiezingen? Als de Heer het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de campagne-lieden. Daarom
is ons vertrouwen niet op de peilingen gericht, ook
al kunnen ze een bruikbaar instrument zijn. Nee,
onze zekerheid ligt in de afhankelijkheid van onze
God. Want al het werk voor Zijn koninkrijk zal niet
ledig wederkeren. Daarom een oproep om voor de
campagne te bidden en in het bijzonder voor Kars
Veling. Alleen dan kunnen we vol vertrouwen op
naar de komende verkiezingen.

Namens het campagneteam,

Joël Voordewind 
Campagneleider 

Opiniepeilingen, Imago-onderzoeken, nulmeetin-
gen, het blijft gissen naar de zekerheid die we zo
graag willen hebben, namelijk dat we die zeven
Kamerzetels en de groei van het aantal raadsze-
tels, gaan halen. We doen als campagneteam ons
uiterste best om de bekendheid van de partij en
lijsttrekker te vergroten, maar vooral om ook de
politieke standpunten van de partij naar buiten te
brengen.

We zien de eerste resultaten: de opiniepeilingen
schommelen tussen de zes en zeven zetels en de
bekendheid van de partij is bij onze potentiële kie-
zers 66%. Onderzoek toont aan dat we een poten-
tieel hebben van 9,5 zetels. Ook in de media
mogen we niet klagen over de belangstelling (van
Nova tot Barend en van Dorp) al kan het altijd
meer. Verder stijgt het aantal leden bij onze partij
het snelst en zijn we blij met de grote betrokken-
heid van leden bij de campagne.
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Campagneprodukten
Hoe geven we de campagne vorm?

Voor de verkiezingen op 6 maart en op 15 mei 2002 zijn er veel verschillende
materialen ontworpen. Voor de verschillende producten is een ontwerp gemaakt,
waarin meestal de slogan ‘Duidelijk Eerlijk Echt’ op een mooie manier in ver-
werkt zijn. Op verschillende materialen en in advertenties zijn ook de thema’s
van de campagne (zorg voor het leven, zorg voor de schepping en zorg voor
elkaar) afgebeeld.

Hierbij krijgt u een overzicht van alle materialen van zowel de ChristenUnie, als
de combinatie ChristenUnie en SGP. Met deze materialen willen we de
ChristenUnie een duidelijke en echte uitstraling geven. Aan alle kiesverenigingen
is een mailing verstuurd over de campagneproducten. In dit nummer vindt u de
planning van het leveren van de verschillende, bestelde materialen. We hopen
met dit scala aan materialen u van dienst te zijn voor de komende campagnes
die we gaan voeren. We wensen u hierbij heel veel succes! Heeft u nog vragen
over de materialen dan kunt u een email sturen naar verkiezingen@christenunie.nl
of een bezoek brengen aan www.christenunie.nl/campagneproducten.

OmslagFlyersPepermuntStickers

Persbericht

Internetpagina
Beschikbaar voor kiesverenigingen.
www. uwgemeente.christenunie.nl

Meld u nu aan voor een lokale site via 
www.christenunie.nl/servicePoster en omslag 

gecombineerde fractie ChristenUnie-SGP

Verkiezingen
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Lokaal

Algemeen

Thema

Kladbloks

Ballonnen PennenVlaggetjes

Gemeenteraadsverkiezingen
zonder foto

Landelijke verkiezingen

Posters

Thema-advertenties
Campagnefolders

Informatie over 
de campagne

www.christenunie.nl

verkiezingen@christenunie.nl

033 -422 69 68
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Kars Veling
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Er zijn veel plannen. Er komen bijeenkomsten, werkbezoeken,
folder-acties, presentaties, mediacampagnes, enzovoort. Binnen
plaatselijke verenigingen bruist het. En er wordt alles aan
gedaan om de campagnes vanuit Amersfoort te ondersteunen.
Uitstraling, daar gaat het om. Binnen de eigen gelederen en
ook in een zo groot mogelijke kring om ons heen moet de
overtuiging groeien dat de ChristenUnie het vanzelfsprekende
christelijke alternatief is.
Nederland heeft een uitgesproken christelijke partij nodig.
Dat willen we duidelijk maken. Dat moet duidelijk worden in
onze stijl. Duidelijk, eerlijk echt!

Wat mijzelf inspireert is dat ik kan duidelijk maken dat de
ChristenUnie geen eendagsvlieg is. We proberen niet even de
blits te maken. We roepen maar niet wat.
De ChristenUnie is niet weg te denken uit Nederland. De
mensen van de ChristenUnie nemen hun verantwoordelijk-
heid. Ook na de verkiezingen.

De ChristenUnie is een principiële partij
Durf te kiezen voor normen, dat is het motto waarmee we de
Nederlandse samenleving aanspreken. Dat is scherp en tegen-
draads. Maar veel mensen om ons heen zullen erkennen dat
het nodig is. De ChristenUnie is geen partij van ‘roept u
maar!’. De ChristenUnie heeft een hoge opvatting over de ver-
antwoordelijkheid van de overheid. Meteen daarbij zeggen we
ook dat burgers niet achterover moeten leunen. Een samenle-
ving kan alleen sterk en sociaal zijn als mensen zichzelf inzetten.
Durf te kiezen voor normen is een oproep voor de hele samen-
leving. En daarbij heeft de overheid een extra taak om rich-
ting te wijzen en grenzen te stellen. Een mooi voorbeeld is de
nadruk die de ChristenUnie legt op de ontwikkeling van buur-
ten. Samen met de bewoners en alle mogelijke betrokken

instanties moet worden gewerkt aan veiligheid en aan sociale
samenhang. Dat kan een natuurlijk overheid niet alleen. Maar
de overheid kan hier wel het voortouw nemen. En voor de
openbare orde is de overheid hoe dan ook verantwoordelijk.

Een positief programma
Voor alle duidelijkheid, er is helemaal geen reden om luchthar-
tig te doen over wat er in onze samenleving aan de hand is.
Maar de verontrusting en soms verontwaardiging van de
ChristenUnie komt altijd voort uit een visie op hoe het wèl zou
moeten. Een samenleving mag pas samenleving heten als
mensen naar elkaar omzien, als respect voor normen de open-
bare ruimte tot een ruimte maakt waarin mensen zich thuis
kunnen voelen.
Een mooi voorbeeld is de grote aandacht die de ChristenUnie
heeft voor zorg. Wij maken ons ongerust over verschraling van
de zorg. Want mensen krijgen daardoor niet altijd wat ze
nodig hebben. En de mensen voor wie zorg hun beroep is,
staan enorm onder druk. De ChristenUnie vindt dat het niet
goed gaat. Maar de reden is dat we vinden dat zorg voor men-
sen zo belangrijk is. In dit kader is ook te begrijpen waarom wij
ons zo druk maken over euthanasie als een ‘gewone’ zaak in de
gezondheidszorg; wij vinden dat hulp voor mensen die lijden
anders moet.

Midden in de samenleving
Mensen om ons heen denken soms dat wat wij zeggen alleen
maar betekenis heeft voor christenen. Ik geloof niet, zeggen ze
dan, dus wat moet ik met wat jullie bepleiten?
Dit is een groot misverstand. De ChristenUnie vindt dat we
moeten luisteren naar wat God ons voorhoudt als de goede
koers. Maar dat doen we natuurlijk alleen maar omdat we
geloven dat de samenleving daar wel bij zal varen.

De stijl van de ChristenUnie

Een vuurproef, zo kun je de komende verkie-
zingen wel noemen. De ChristenUnie presen-
teert zich voor het eerst landelijk en zoekt de
steun van kiezers. Ik vind het spannend. En ik

zie er ook naar uit. We zijn er klaar voor!
Het enthousiasme in de eigen gelederen is

groot. Er zijn bijna 2000 nieuwe leden bij
gekomen. Heel velen steunen de

ChristenUnie ook met geld. Ik zelf merk dat
er veel morele steun is. En mensen vertellen

me dat zij bidden voor allen die vanuit de
ChristenUnie in de frontlinie werken.
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Een mooi voorbeeld is de grote aandacht die de ChristenUnie heeft voor
gezinnen en voor kinderen. De bijbel wijst ons op het belang daarvan.
Ouders zijn samen verantwoordelijk voor hun kinderen. Dus moeten gezin-
nen ruimte hebben, financieel en ook in de mogelijkheden voor zorg. Wie dit
voorbeeld voor ogen heeft, snapt direct waarom het dwaas is te denken dat
de ChristenUnie hier alleen maar voor eigen parochie zou preken. De
Nederlandse samenleving heeft sterke gezinnen nodig.

De ChristenUnie gaat campagne voeren
Dat vraagt om rumoer. Daarvoor zijn acties nodig, al dan niet ludiek van
aard. We moeten gezien worden!
Daarbij is het belangrijk dat wij een herkenbare stijl vertonen. Principieel,
omdat we de samenleving uitdagen: durf te kiezen voor normen. Positief, omdat
we willen laten zien hoe het in de samenleving beter kan. En midden in de
samenleving, omdat we plannen maken die voor iedereen de moeite waard zijn.
De campagne van de ChristenUnie zal bruisend zijn. Dat past bij de
ChristenUnie. Serieus politiek beoefenen is geen zaak van sombere gezich-
ten. Ik hoop – en verwacht ook – dat we ook veel plezier zullen hebben in de
gezamenlijke activiteiten de komende maanden.

Geve God dat de ChristenUnie iets goeds zal betekenen voor Nederland.
Kars Veling

Gebed

Het is tien minuten voor aanvang van
de gemeenteraadsvergadering in Den
Helder. Vijf mannen en een vrouw bid-
den. Fractievoorzitter van de
ChristenUnie Den Helder, Henk Vos,
vraagt Gods zegen over het stadsbe-
stuur, de ambtenaren en de bevolking
van Den Helder. Het is een vast terugke-
rend moment van bezinning, waaraan
Henk Vos en zijn collega en zijn steun-
fractie consequent vasthouden.
Ondanks de ‘hectiek’ die er dan vaak al
heerst in de wandelgangen van het
stadhuis. Naast het gebed vooraf aan
de maandelijkse gemeenteraadsverga-
deringen wordt er ook altijd een zegen
gevraagd voor de maandagse fractiebij-
eenkomsten. In het gebed wordt ook
aandacht gevraagd voor individuele
personen. De ChristenUnie Den Helder
realiseert zich dat de meeste gemeen-
teraadsleden er geen idee van hebben
dat er voor hen gebeden wordt. ‘Het is
voor buitenstaanders wellicht moeilijk
voor te stellen dat God leidraad biedt
bij eenvoudige beslissingen in de lokale
politiek. Maar natuurlijk moet je regel-
matig gewoon met je boerenverstand
handelen’, volgens Henk Vos. Maar boe-
renverstand sluit het gebed niet uit’.

Dit is een van de vele voorbeelden, zoals
de ChristenUnie graag wil opereren.
Werken en bidden. Het gebed past in de
zienswijze van de ChristenUnie op de
overheid. Het is iets dat orde en lijn in
de samenleving brengt. Uiteindelijk
blijft de ChristenUnie in haar doen en
laten afhankelijk van God. Ook tijdens
de campagne voor de verkiezingen vra-
gen we aandacht voor het gebed. Iedere
maand worden er punten voor gebed
en dankzegging gegeven. Momenteel
zijn er honderden mensen die bidden
voor de ChristenUnie. Als u de gebeds-
punten ook wilt ontvangen, kunt u dat
laten weten door een e-mail te sturen
naar gebed@christenunie.nl. De
gebedspunten zijn ook te vinden op de
site www.christenunie.nl

Bidden om 
wijsheid en kracht

Financiële campagne
Ruim vijftig bedrijven en organisaties hebben een gift van 250,- tot 5000,- gul-
den overgemaakt aan de ChristenUnie. In totaal heeft dit (tot nu toe) een
bedrag opgeleverd van ruim 27000,- dat de ChristenUnie heeft besteed aan
kosten voor het nieuwe pand en de nieuwe automatisering van het landelijk
bureau van de ChristenUnie in Amersfoort. Grondbedrijf Van Werven uit
Oldebroek, Stierfokbedrijf Van ’t Hof uit Oosterwolde, Breman Meubelen uit
Genemuiden, Heutink Projectontwikkelaar uit Genemuiden, Partyservice
Willem de Boer uit Urk, North Sea Food Holland uit Urk en alle andere gevers
willen we enorm bedanken voor hun financiële injectie.

Machtigingsactie 
Ruim zesduizend leden hebben
gereageerd op de oproep om bij te
dragen aan de campagne door mid-
del van het geven van een machti-
ging. We zijn daar ontzettend blij
mee en dankbaar voor!
Dit getal geeft ook aan dat er waar-
schijnlijk nog meer mensen zijn die
zouden willen geven maar bij  wie
het er tot op heden bij ingeschoten
is. Onder de GPV-leden was het de
gewoonte om kort voor de verkie-
zingen een speciale afdracht te
geven voor de verkiezingen. Die
gewoonte bestaat binnen de
ChristenUnie niet meer. We zullen
dan ook niet nogmaals langskomen
voor een nieuwe giftenactie.
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LedenWerven

De vraag is dan: wil je telefonisch ledenwerven en durf je
dat? Het is echt niet gek als er sprake is van drempelvrees.
Telefoneren is soms ook best spannend. Maar uit reacties
van ledenwervers die de telefoon al hebben gepakt, blijkt
het meestal vooral leuk te zijn. Mensen die spontaan reage-
ren dat ze eigenlijk al lang hadden willen bellen, maar het
kwam er niet van. Zo nu en dan is word je ook wel bepaald
bij kritiek op de ChristenUnie. Soms is dat terecht. Dan is
het ook eerlijk om dat toe te geven. Soms is het een kwestie
van beeldvorming. Dan is het goed om aan te geven dat je
het goed kan voorstellen dat op basis van die informatie
zo’n conclusie wordt getrokken. Tegelijkertijd kun je dan ook
vragen of men nog beter geïnformeerd wil worden. Soms
kloppen ook de feiten niet. Dan is het goed om aan te
geven dat in jouw beeldvorming de zaken echt wat anders
lagen. Belangrijk is de gebelde in zijn of haar waarde te
laten. Een echte discussie aan de telefoon is niet aan te
raden, maar komt feitelijk ook niet vaak voor. Vaak willen
mensen vooral weten waarom ze lid zouden moeten wor-
den. Is stemmen niet genoeg? We hebben een aantal argu-
menten op een rijtje gezet.

De noodzaak van ledenwerven
• Misschien is nu wel meer dan ooit nodig om de 

christelijke politiek in Nederland te versterken.
• Leden ondersteunen het werk van de ChristenUnie lan-

delijk, provinciaal en gemeentelijk zowel mentaal als
financieel.

• De ChristenUnie wil graag een tastbare achterban. De
achterban kan als kennisbank fungeren en specifieke
kennis inbrengen.

• Daarnaast kost het werk van de ChristenUnie veel geld,
dus als leden nu niet actief  willen zijn maar wel de
ChristenUnie een warm hart toedragen, kunnen ze
gewoon lid worden en ondersteunen ze het werk.

• Hoe meer leden er in een bepaalde plaats zijn, hoe meer
stemmen er zijn voor de ChristenUnie, blijkt uit de erva-
ringen van ledenwervers. Blijkbaar heeft het ook naar
buiten toe een positieve invloed.

• Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden er zijn om als
politieke vereniging actief te zijn, hoe meer kader er
gevormd kan worden.

• Meer opkomst bij acties en ledenvergaderingen.
Misschien niet in verhouding, maar wel in aantal.

Misschien vraagt u zich nu af of ledenwerving iets voor uw
vereniging is. Het is dan goed om even te overleggen met
de promotor of de secretaris van uw lokale bestuur. Zij zul-
len blij zijn als u zelf aangeeft ook te willen bellen. Vraag
ook even naar de speciale Handreiking. Het is heel praktisch
om die te lezen voordat u bellen gaat. Misschien twijfelt u
nog over of het in uw situatie zin heeft om leden te werven.
Even wat ervaringsfeiten op een rijtje:
Als je kijkt naar het aantal stemmen dat in de betreffende
gemeente is uitgebracht op de ChristenUnie en het aantal
leden, dan zou dat de verhouding 10 op 1 moeten kunnen

Ledenwerven:
een kwestie van bellen

Op het Uniecongres is de belactie ‘Laat uw stem horen’
gelanceerd. Alle lokale ChristenUnies waren al per brief
op de hoogte gebracht. Op het Uniecongres werd met
een korte ludieke sketch duidelijk hoe eenvoudig een lid
werven kan zijn. Centrale boodschap: u hoeft alleen nog
maar de telefoon te pakken. Dat resulteerde in een
heuse stormloop op de gratis verstrekte ledenwerf-
pakketten. In totaal heeft 25% van de kiesverenigingen
aangegeven actief mee te willen doen.
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RegioTournee

17 januari Elburg
18 januari Assen
21 januari Winschoten
22 januari Aalten
23 januari Dokkum
29 januari Sneek
30 januari Coevorden
31 januari Den Bosch of Tilburg
5 februari Emmeloord
6 februari Zaamslag
7 februari Middelburg

12 februari Rozenburg
13 februari Bodegraven
14 februari Nieuw-Lekkerland
19 februari Leerdam
20 februari Middelharnis
21 februari Achtkarspelen

26 februari Scherpenzeel
27 februari Enschede
28 februari Alkmaar

1 maart Hattem
4 maart Harderwijk

De ChristenUnie 
nodigt u uit!

Agenda van de eerste regiotour 

voor de gemeenteraadsverkiezingen

De ChristenUnie organiseert op verschillende
plaatsen een grandioze regiotour- avond ter
voorbereiding van de gemeenteraads
verkiezingen. Kom naar een van deze avonden,
discussieer mee en maak kennis met lokale en
landelijke politici van de ChristenUnie

Met medewerking van Kars Veling en andere Kamerleden

De meeste avonden vangen aan om 20.00 uur! 
Het beloven mooie avonden te worden met gelegenheid
voor discussie en ontmoeting. Reserveer de datum bij u
in de buurt alvast in uw agenda. Het is nog niet voor alle
avonden bekend in welke gelegenheden de regio-avon-
den worden georganiseerd. Houdt u de website in de
gaten en de advertenties in verschillende tijdschriften en
dagbladen.
Vragen over de regiotour: verkiezingen@christenunie.nl

Komt allen! Hartelijk welkom!

zijn. In de meeste plaatsen heeft men deze ver-
houding nog lang niet bereikt, waardoor er
genoeg potentieel is. In het verleden kunnen best
ledenwerfacties gedaan zijn, maar nu de
ChristenUnie er is, hebben we nieuwe mogelijk-
heden. We hebben een hele nieuwe uitstraling en
voor veel mensen is dat reden om nu toch lid te
worden van de ChristenUnie.

Waarom is nu gekozen voor een belactie? Er zijn
veel verschillende manieren om leden te werven,
hieronder noemen we een paar die binnen de
ChristenUnie gebruikt worden en geven we ook
even aan wat de ervaringen zijn:
• Advertenties in (dag)bladen, publiciteit. Heeft

een groot bereik, maar een vluchtig karakter,
is uitermate geschikt voor naamsbekendheid,
maar levert qua ledenwerving niet het hoog-
ste rendement.

• Huis-aan-huis folders verspreiden, of folders
uitdelen. Heeft een groot bereik, maar een
vluchtig karakter, is geschikt voor naamsbe-
kendheid, maar levert qua ledenwerving niet
het hoogste rendement

• Op bezoek gaan bij mensen. Dit moet eerst
aangekondigd worden d.m.v. een brief. Is zeer
arbeidsintensief maar heeft een hoog rende-
ment

• Bellen. Is arbeidsintensief, maar heeft een
hoog rendement.

Daarom adviseren wij als landelijk bureau om
vooral telefonisch manier leden te werven.
Omdat het effectief is en minder belastend dan
het op bezoek gaan bij mensen. In de
Handreiking hebben we deze methode stapsge-
wijs uitgewerkt. Leden werven: het is zo ontzet-
tend belangrijk. Als christenen hebben we een
roeping in deze wereld. Ook in de politiek. Binnen
de ChristenUnie willen we aan die roeping invul-
ling geven. Doet u mee?

U kunt de Handreiking belactie ‘Laat uw stem
horen’ opvragen bij uw secretaris, downloaden
vanaf www.christenunie.nl of telefonisch bestel-
len (033 - 422 69 69)

Op naar de 30.000 leden!

30.000
27.204
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Durf te kiezen 
voor normen!
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Zorg voor de schepping
De schepping hebben we in bruikleen gekregen. Laten we
er zuinig op zijn. Bij de zorg voor de schepping kunnen we
de boeren niet missen. Boerenbedrijven incasseren de ene
klap na de andere. Dierziekten en ruimingen. Hoge eisen en
lage prijzen. Boeren verdienen beter. Ze zijn onmisbaar voor
de leefbaarheid op het platteland en het beheer van het
landschap. Met steeds grotere bedrijven los je de proble-
men niet op. Dan verdwijnen de gezinsbedrijven. Dat mag
niet. Schakel boeren in. Schakel ze niet uit.

Het leven van mensen en dieren en planten is maakbaar en
manipuleerbaar. Dat betekent: knutselen met genen. En:
dromen  van klonen. Is dat normaal? Het leven is een won-
der! Geknutsel met genen heeft twee kanten. Meer moge-
lijkheden én meer riciso’s. Wat zit er in je bal gehakt en boe-
renkool? Je wilt toch weten wat je eet? Met voedsel moet je
niet rommelen. De ChristenUnie wil de garantie dat je in de
winkel op de hoek niet-gemanipuleerd voedsel kunt kopen.
Voor een betaalbare prijs.

De snelwegen raken verstopt. Mateloos irritant! Daar moet
wat aan gebeuren. Niet met dubbeldekswegen. De
ChristenUnie wil de filevorming aanpakken met een varia-
bele kilometerheffing. Dat betekent: geen wegenbelasting
en brandstofbelasting meer, maar betalen per gereden kilo-
meter. Niet het autobezit kost geld, maar het autogebruik.
Dat is wel zo eerlijk. En: de kilometerheffing op het platte-
land, waar het openbaar vervoer niet zo best is, moet van-
zelfsprekend lager zijn dan in de randstad.

Zorg voor elkaar
Werken, werken, werken. De economie draait door. Elk uur
van de dag. Geld verdienen en carriere maken is de norm.
Maar is dat alles? Je loopt jezelf voorbij en je verliest je
omgeving uit het oog. De gevolgen? Relatieproblemen en
stress. Dan is het toch geen wonder dat je in de WAO

Duidelijk. Eerlijk. Echt. 
De ChristenUnie! Een nieuwe naam in de christelijke poli-
tiek. Een nieuw christelijk alternatief. Het beste van RPF en
GPV samengebracht in een nieuwe politieke partij.
Duidelijk. Eerlijk. Echt.

De democratie! Een uitdaging voor christenen. Om samen
te werken met anderen in het bestuur van de gemeente,
de provincie en het land. Een instrument. Om je visie op de
samenleving te vertalen in positieve besluitvorming. En
een kans. Om te laten zien dat je er bent voor alles en
iedereen. Duidelijk. Eerlijk. Echt.

Dat is niet normaal!
De ChristenUnie is tegendraads. Niet de mens is de maat.
Niet de meerderheid. Niet de economie of de techniek.
Maar de Tien Geboden zijn de norm: liefde voor God en
liefde voor mensen. De ChristenUnie zegt: Durf te kiezen
voor normen!

Dat is nodig, want in Nederland vinden we een heleboel
dingen gewoon die écht niet normaal zijn. Automobilisten
gooien hun afval in de berm. Kinderen kunnen ’s avonds niet
meer veilig over straat. Detectiepoortjes bij de ingang van de
school en de uitgang van de winkel. Is dat normaal? 
Om nog maar te zwijgen van de legalisering van abortus.
En euthanasie. En prostitutie. En drugsgebruik. En porno-
grafie.

Zorg voor het leven
De zorg voor mensen mag niks meer kosten, maar moet
wat opleveren. Het ziekenhuis is net een zorgfabriek. O zo
professioneel, maar soms ook o zo koud en kil. En als je er
onverhoopt naar toe moet, loop je tegen lange wachtlijs-
ten en een enorme werkdruk aan. De ChristenUnie wil zorg
dichtbij mensen. Niet alleen in de grote stad, maar ook op
het platteland. Zorg met een hart voor mensen. Met
respect voor hun manier van leven en geloven.

Het leven is een Godsgeschenk 
Het verdient bescherming. De dood is geen antwoord op
de vragen van het leven. Er zijn alternatieven. Niet goed-
koop. Niet makkelijk. Maar als je ongewenst zwanger bent,
is er opvang voor jezelf en voor je kind. En als je doodziek
bent, is er pijnbestrijding en stervensbegeleiding. De
ChristenUnie accepteert de abortus- en euthanasiepraktijk
niet en wil extra geld voor alternatieven.
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Training campagnevoeren

Onderwerpen:
• bezinning op campagne  • opstellen campagneplan 
• creatief campagnevoeren

Met medewerking van ervaren campagnevoerders. Speciaal
voor leiders en leden van plaatselijke campagneteams.

Plaats: landelijk bureau ChristenUnie, Amersfoort
Datum: 8, 22 en 29 januari 2002, 19.45 uur - 22.15 uur.
Kosten: euro 25
Geef u op bij het landelijk bureau:
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort.
Of mail uw gegevens naar: bureau@christenunie.nl

Alle leden van campagneteams opgelet: In januari staat opnieuw een training campagnevoeren op het programma.
Een gedegen voorbereiding op een goede campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hand
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tot 21 december 2001 
Bestellingen campagneproducten
opgeven bij landelijk bureau van de
ChristenUnie (ook voor de combinaties
ChristenUnie en SGP)
4 januari 2002 
Verzending van (gratis) A2-affiches aan
kiesverenigingen 
14 - 18 januari 2002 
Verzending bestelde campagnemate-
rialen (pakketten en overig drukwerk)
24 januari 2002 
Bekendmaking lijstnummers
25 januari 2002 
Doorgeven van lijstnummers aan 
landelijk bureau (fax: 033 - 422 69 68
of email bureau@christenunie.nl)
26 januari 2002 
ChristenUniewinkel in Amersfoort
(laatste mogelijkheid om materialen
voor de campagne aan te schaffen op
het landelijk bureau van de
ChristenUnie). Winkel open van 10.00
tot 14.00 uur
29 en 30 januari 2002 
Versturen van bestelde A1 en A2-affiches
aan kiesverenigingen door drukkerij
6 maart 2002
Gemeenteraadsverkiezingen
Na 6 maart 2002 
Verzending van (gratis) A1 en A2-affi-
ches landelijke verkiezingen en moge-
lijkheid om materialen voor de lande-
lijke verkiezingen te bestellen via
www.christenunie.nl/campagnepro-
ducten
15 mei 2002
Landelijke verkiezingen

Belangrijke data 
met betrekking tot de campagne

VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE
CAMPAGNEPRODUCTEN:

WWW.CHRISTENUNIE.NL/CAMPAGNEPRODUCTEN

terechtkomt? De ChristenUnie wil weer tijd voor bezinning en
ontspanning. Om te beginnen voor een vrije zondag.

Je gezin zit in de hoek wat de klappen vallen. De school wordt
steeds duurder. De kinderbijslag steeds lager. Vaders en moe-
ders moeten gewoon allebei werken. Om de hypotheek te
kunnen betalen. En de studie van de kinderen. Je hebt bijna
geen tijd meer voor elkaar. Dat is toch niet normaal? De
ChristenUnie wil stap voor stap het lesgeld afschaffen en
bovenop de kinderbijslag een kindgebonden budget aan
gezinnen geven. Dan kunnen ze zelf kiezen of ze het geld aan
kinderopvang besteden of beschouwen als een compensatie
voor inkomstenderving.

De televisie brengt de wereld in huis. De oorlog en de honger
en de ellende komen héél dichtbij. Vluchtelingen zonder thuis.
Van huis en haard verdreven. Overal. De ChristenUnie kiest
voor opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst. Daar
kun je de asielaanvragen veel beter toetsen. Maar dan is er wel
meer geld voor ontwikkelingshulp nodig, want opvang in de
vaak arme regio kost geld. Samen delen van onze rijkdom. En als
opvang in de regio niet haalbaar is? Dan moeten de rijke landen
afspraken maken over een eerlijke toedeling van de vluchtelingen.

Durf te kiezen voor normen
De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek. Besturend en
getuigend. De ChristenUnie staat midden in de samenleving.
Nuchter en bewogen. De ChristenUnie heeft invloed. In de
Tweede Kamer en in de Gemeenteraad. Honderden gemeente-
raadsleden. Tientallen statenleden en wethouders. Politici met
pit en professionaliteit. De ChristenUnie heeft perspectief.

De ChristenUnie zegt: Durf te kiezen voor
normen! Het komt er nu op aan! U kunt
ervoor zorgen dat de ChristenUnie na de
verkiezingen nog meer invloed heeft.
Word nu lid! Het aantal leden van de
ChristenUnie groeit sneller dan het aan-
tal leden van alle andere politieke partij-
en. En: stem op 6 maart! Stem op 15 mei!
De democratie is uw uitdaging. Uw in-
strument. Uw kans. Maar gebruik van uw
kiesrecht, want uw stem telt.

Bovenstaande tekst komt uit de thema-
folder van de Christenunie. Bestel deze nu!
verkiezingen@christenunie.nl

LET OP!

Bestel nu het Handboek voor promotie via verkiezingen@christenunie.nl 
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Lijsttrekkers
Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de meeste kandidaat-lijsttrekkers bekend. Mensen die zich
plaatselijk voor de ChristenUnie willen inzetten. Fantastische mensen die geloof willen vertalen in
politiek. Hierbij willen we u graag een selectie van de gezichten van de ChristenUnie laten zien.
Misschien ziet u ze binnenkort in uw eigen omgeving. Vergeet ze dan niet even aan te schieten en
ze veel succes toe te wensen tijdens de verkiezingscampagne. Die mensen van de ChristenUnie! 
We dragen ze een warm hart toe!

Ps. Zou uw kiesvereniging ook
graag affiches voor de campagne
willen hebben met de afbeelding
van de lijsttrekker?
Laat het ons dan weten via 

verkiezingen@christenunie.nl!   
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Perspectief

VERKIEZINGS
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JongerenCampagne PerspectieF

Dat zijn een paar van onze doelen met de jongerencampag-
ne. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren gaat daar mee het
land in. Alle activiteiten en commissies werken in dat kader
de komende tijd.

De denktank maakt een politiek pamflet die de promotie-
commissie kan gebruiken. De promotiecommissie staat op
diverse evenementen, zoals WinterWonderRock in Zwolle,
om met jongeren in gesprek te zijn. Het congres van
PerspectieF, van 16 maart 2002, haakt ook in op de speerpun-
ten van de ChristenUnie. Het congres gaat over ‘onderwijs’.

Perspex speelt ook een grote rol. Ons blad kondigt alle
(extra) activiteiten aan. Tot nu toe is het moeilijk om regel-
matig te verschijnen. Juist bij zo’n groot project zie je dat
we een vrijwilligersorganisatie hebben. Het hangt van een
paar mensen af.We kunnen dus best meer mensen gebruiken.

Maar dat is nog lang niet alles. Ebate met discussieplat-
form en opiniërende artikelen (www.ebate.nl), onze websi-
te www.perspectief.nu, perscontacten, politieke cafe’s en
schooltouren zijn middelen die kunnen meehelpen om met jon-
geren in gesprek te raken over hun stem op de ChristenUnie!!

Bovendien gaan we 3 dagen met 3 verschillende routes
zoveel mogelijk jongeren bereiken, dwars door Nederland.
Overdag gaan we ‘de straat op’ met ludieke acties. Daarbij
willen we vooral de lokale media bereiken. In 1998 hebben
RPF-jongeren hier al veel ervaring mee opgedaan. Daar
kunnen we nu mooi op voortbouwen.

Op 24, 25 en 26 april 2002 komen we in de volgende plaatsen:
Overdag en ‘s avonds

Noord;
24 april Assen en Groningen
25 april Zuidhorn, Buitenpost en Leeuwarden
26 april Heerenveen en eindstation Zwolle
Midden;
24 april Almelo en Enschede
25 april Deventer en Apeldoorn 
26 april Kampen en ook eindstation Zwolle 
West;
24 april Den Haag en Rotterdam
25 april Gouda en Utrecht
26 april Barneveld en eindstation Ede 

s’ Avonds gaan we naar jongeren toe. Daarbij krijgen we zo
veel mogelijk gezelschap van Andre Rouvoet, Kars Veling of
een ander Tweede Kamerlid of iemand van de top 12 van de
kandidatenlijst. Deze avonden proberen we zo veel moge-
lijk te organiseren in samenwerking met studentenvereni-
gingen of jeugdverenigingen. De 3 routes zijn bijna rond.

Zwolle is net als Ede een eindstation. Daar willen we een
spetterende slotavond van maken. Onder andere met
muziek, cabaret, Kars Veling en met jou!!! De ploeg jongeren
die 1 route bij langs gaan overnachten op de route om de vol-
gende dag weer snel in actie te kunnen komen. Dat vraagt
een hoop voorbereiding en medewerkers. Daarom is een kern-
groep al vanaf april 2001 bezig. Nu wordt het tijd om nieuwe
en verse enthousiastelingen erbij te krijgen.

Wil je actief zijn in de voorbereiding of woon in 1 van deze
plaatsen en heb je in de weken voor de verkiezingen (15
mei) tijd en zin om campagne te voeren neem dan contact
op met Wietse de Boer (coördinator jongerencampagne)
038-4226956 of jwdeboer@christenunie.nl of met
Johannes de Jong (coördinator 3-daagse tournee) 038-
3330472 en email: jdjong@mail.thuk.nl. Iedereen is van
harte welkom om mee te doen. Tot horens.

• Kars Veling bekend maken.
• De ChristenUnie aan de 7e zetel helpen
• Jongeren overtuigen van christelijke politiek



www.cvkoers.

Een jaarabonnement kost 3 45,-
(99,-)
Een proefabonnement (3 mnd) 3
9,- (19,95)

bel 0573 45 20 11
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P r o b e e r

3 maan-

denvoorvoor

opinievorming
vanuit bijbels
perspectief
opbouw van ons 
christelijk geloof
concretisering in 
ons dagelijks

Neem nu een abonne-
m e n t !

CV•Koers staat voor:

Ja,ik neem een jaarabonnement en ontvang
voor 3 45,-
(f 99,-) twaalf edities CV•Koers
Ik verleen CV•koers een machtiging om het abonnementsgeld van
CV•Koers af te schrijven van onderstaand bank- of gironummer.

Ja, ik neem een proefabonnement en ont-
vang voor 3 9,- (f 19,95) drie edities
CV•Koers*
Ik verleen CV•koers een éénmalige machtiging aan om het abonne-
mentsgeld van 

HS

Deze bon invullen, uitknippen en in een envelop sturen naar:
CV•Koers, Antwoordnummer 3520, 7260 AA  Ruurlo. (Een post-
zegel mag, maar hoeft niet)

✁
CV•Koers af te schrijven van onderstaand bank- of gironummer.

* Een proefabonnement wordt automatisch omgezet in een jaar-
abonnement, tenzij 
uiterlijk 2 weken na ontvangst van het 3e nummer schriftelijk
wordt opgezegd.

Mijn gegevens zijn: 
naam m/v

adres

pc/woonplaats

telefoon

e-mail

bank / gironr.
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