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Eurofractie

MijnHandschrift

Echt HEMA

Marco Boers, eindredacteur

mdboers@christenunie.nl

Assen je moet er een keer geweest zijn. In het kader van de
regiotour kwamen we ook in Assen. In restaurant ‘De
Hertenkamp’ om precies te zijn. Aan, hoe kan het ook anders,
de Hertenkamp 10. Natuurlijk weer net op tijd kwamen we
aan. We werden ontvangen door de nieuwe eigenaresse. Zij
wees ons de zaal waar we de avond zouden doorbrengen.
Het bleek een verbouwde bowlingbaan te zijn. En inderdaad,
de markeringen van de pins stonden nog op de vloer. Hier
zou de ChristenUnie zich vanavond presenteren. Assen en
omgeving vaardigde 140 mensen af naar de Hertenkamp.
Helemaal geen rokerig zaaltje, maar een volle ruimte met
sfeer en muziek van het Kars Veling trio. De pianist is een ver
familielid van de lijstaanvoerder. Ook van hem zullen we nog
veel gaan horen.
Kars Veling was, zoals altijd, op tijd en voorzitter Thijs van
Daalen, ook op tijd, opende vijf minuten over acht de avond..
Na het betoog van de lokale lijsttrekker, altijd wat langer
dan afgesproken, volgde het forum. Om de avond een afwis-
selend programma te geven kreeg het publiek de gelegen-
heid om de forumleden vragen te stellen. Vragen over lokale
thema’s. Bezwaren over bijvoorbeeld de bouw van een
theater of andere Drentse perikelen komen aan de orde. Zo
speelde de HEMA een goede rol tijdens deze regio-avond. En
ik hoor u denken; de HEMA? Het zit namelijk zo; in het
Drenste land (schijnt ook een lied over gemaakt te zijn) is er
sprake van de HEMA-gemeentes. Hoogeveen, Emmen,
Meppel en Assen. En zo zaten de vertegenwoordigers van de
HEMA naast elkaar op het podium vergezeld door Arie Slob,
die ook was afgereisd naar Assen. De HEMA bestaat overi-
gens uit drie mannen en een vrouw. Na het forum werden
alle raadsleden (nog steeds één vrouw) van de provincie
voorgesteld en Kars Veling de avond af. Nog een korte recep-
tie om elkaar even te ontmoeten en veel succes te wensen
met de gemeenteraadsverkiezingen. Tevredenheid over weer
een regio-avond. Een campagne-avond in Assen! Duidelijk,
eerlijk, echt HEMA!



Hand
Schrift

4

Verantwoord beheer,
goed rentmeesterschap
Nederland is gezegend met natuurlijke hulpbronnen,
vruchtbare landbouwgrond en een gunstige geografische
ligging in Europa, hetgeen voor veel welvaart zorgt. Toch
ervaren de bewoners, met name in het Westen van het
land, dat de leefbaarheid door die ontwikkeling in het
gedrang komt:
De open ruimte slibt dicht.
Het wegennetwerk is overbelast.
Zowel natuur, landschap als de landbouwsector staan onder
grote druk.

Steden en plattelandsgebieden hebben onderhoud nodig,
landschappen hebben versterking nodig.

Het uitgangspunt bij de omgang met natuur en ruimte ligt
in de scheppingsopdracht de aarde te vervullen en hoeder
te zijn over de vissen, de vogels en het vee. De mens heeft
de aarde slechts in bruikleen: hij mag als een goed rent-
meester de aarde bewerken en 
bewaren. Het is niet goed wanneer de rust en de schoon-
heid van het landschap en de zuiverheid van het milieu
worden opgeofferd aan onbegrensde behoeftebevrediging.
Bij de ontwikkeling van het land behoren de draagkracht
van de geschapen werkelijkheid en de gebruiksregels die
God geeft in acht te worden genomen. Als daarmee geen
rekening wordt gehouden, ‘treurt het land en verkwijnt al
wat erin woont’ (Hosea 4: 3).

Landbouw: van levensbelang
Negentig procent van Nederland is in gebruik als land-
bouw- of natuurgebied. Landbouw en natuurbeheer zijn
daarom van groot belang voor het beheer van de groene
ruimte en het (cultuur)landschap. De landbouw draagt voor
een belangrijk deel bij aan onze welvaart. Daarbij gaat het

om een goed beheer van de in bruikleen gekregen schep-
ping. Dieren en planten zijn de mens in beheer gegeven. Er
rust een grote verantwoordelijkheid op de mens om hieraan
een goede invulling te geven. Dit is ook van belang voor de
leefbaarheid van het platteland.

Het streven om de wereldhandel voor een aantal belangrij-
ke landbouwproducten geheel te liberaliseren dwingt de
landbouw tegen de lage wereldmarktprijzen te produceren.
Dit staat haaks op de ontwikkeling dat ten koste van de
hoge productie-eisen in West-Europa en met name in
Nederland (grond, dierenwelzijn, lonen, milieu) de produc-
tiekosten enorm hoog oplopen. Daardoor kampen belangrij-
ke landbouwsectoren met grote problemen. Veel bedrijven
starten daarom nevenactiviteiten. Ook is de drang naar ver-
dere intensivering en schaalvergroting groot. Verder komt
het platteland steeds meer onder druk te staan door de
voortgaande verstedelijking van Nederland. Door dit alles
verrommelt en verpaupert het platteland.
Deze ontwikkeling moet worden gekeerd. Omdat een vitale
landbouwsector onmisbaar is voor de basisvoedselvoorzie-
ning, voor het behoud van een open cultuurlandschap en
een leefbaar platteland verdient de landbouwsector
bescherming. Deze bescherming is ook gerechtvaardigd
vanwege het bijzondere karakter van de landbouw. Alleen
in de landbouw wordt met levende have gewerkt en is men
afhankelijk van het klimaat. Daarnaast is de marktpositie
van veel landbouwbedrijven relatief zwak: de individuele
boer heeft weinig of geen invloed op de prijs. Ook super-
marktketens en consumenten moeten zich bewust worden
van hun medeverantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de
landbouw.

Liberalisering van het landbouwbeleid moet daarom wor-
den voorkomen. Door vormen van productiebeheersing
(melk- en suikerquota, braaklegging) te behouden en te ver-

Zorg voor de schepping
Zorg voor de schepping is het tweede thema in de campagne voor de verkiezingen. Naast een TV-
spot over dit thema, verschillende spreekbeurten in het land door (meestal) Dick Stellingwerf beste-
den we ook aandacht aan ‘Zorg voor de schepping’ in het eerste nummer van HandSchrift in 2002.
In het verkiezingsprogramma ‘Durf te kiezen voor normen’ wordt ruimschoots aandacht besteed
aan landbouw, rentmeesterschap en verantwoord beheer. Boerin Monique van der Laan en onze
eigen eurofractie reageren in hun bijdrage op het thema ‘Zorg voor de schepping’.

InGesprek over 
het verkiezings-
programma
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sterken kan de landbouwsector in West-Europa de nodige
bescherming worden geboden. De grotere nadruk in het
Europese landbouwbeleid op regionalisatie (streekproduc-
ten), diversificatie, multifunctionaliteit en voedselveiligheid
wordt ondersteund. Deze aspecten zullen een plaats moe-
ten krijgen binnen de WTO-onderhandelingen. In deze ont-
wikkeling passen vormen van inkomensondersteuning, als
compensatie voor extra milieu, dierenwelzijn en landschap-
pelijke eisen. De positie van de landbouwsector kan verder
worden verbeterd door haar meer te betrekken bij het
natuurbeheer. Natuur(beheer) als agrarisch “product”
draagt bij tot het behoud en de vergroting van de ruimtelij-
ke en ecologische kwaliteit van het platteland.

sectoren of in het buitenland te investeren, waardoor
de druk op de grondprijzen kan afnemen.
Bedrijfsovername door jonge boeren wordt met het
oog op de toekomst van de landbouwsector gestimu-
leerd. Door middel van een overnamefonds wordt
bedrijfsovername vergemakkelijkt. In de fiscale sfeer
kan worden gedacht aan een stakings- en continu-
eringsvrijstelling.

4.4 Met het oog op verbetering van de bedrijfsomstandig-
heden van agrarische bedrijven, alsmede met het oog
op opschoning van het landschap en lagere milieudruk
op de Ecologische Hoofdstructuur is reconstructie van
het platteland noodzakelijk. Indien inkrimping van
veehouderijsectoren noodzakelijk mocht zijn, vindt
deze uitsluitend via warme sanering plaats.
Reconstructie moet worden bezien als een permanent
proces waarbij maatwerk op bedrijfsniveau wordt
nagestreefd.

4.5 Om de toekomstkansen voor jonge boeren te vergro-
ten, wordt het verleasen van melkquota boven de 65
jaar afgebouwd.

4.6 De tien aangewezen glastuinbouwgebieden worden
gefaseerd ontwikkeld. Het landelijk aantal hectares
glasopstand wordt gemaximeerd. Een onbeperkte
groei van het aantal hectares glas is
ongewenst.Verplaatsing van bestaande, verspreid lig-
gende, kassen wordt financieel mogelijk gemaakt.

Europees landbouwbeleid
4.7 Wanneer boeren een hoger inkomen uit de markt ver-

dienen door hogere productprijzen, kunnen de
Europese landbouwuitgaven dalen. De vrijkomende
middelen worden primair gereserveerd voor de finan-
ciering van inkomenstoeslagen die beschikbaar wor-
den gesteld wanneer aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan op het terrein van milieu, dierenwelzijn
en instandhouding van het cultuurlandschap. Geen
subsidies meer, maar beloning voor geleverde publieke
waarden.

4.8 Het Europese landbouwbeleid richt zich met name op
de Europese markt. De uitbreiding van de Europese
Unie wordt onder andere bereikt door een gefaseerde
aanpassing van het Europese landbouwbeleid.
Productiequota kunnen daarbij een belangrijke rol spe-
len. Deze worden daarom op de nieuwe realiteit afge-
stemd en waar mogelijk versterkt. Extreme intensive-
ring en schaalvergroting worden daarbij tegengegaan.

4.9 Binnen Europa zullen regionale vormen van productie
en consumptie een steeds belangrijker rol gaan spelen.
Ter wille van een betere prijsvorming worden directe
relaties tussen producent en consument gestimuleerd.

4.10 Ter voorkoming van de verspreiding van dierziekten
worden de regels voor het transport van levende die-
ren aangescherpt. Transport van levende dieren over
grote afstand wordt slechts bij uitzondering toege-
staan.

4.11 De productie van duurzame landbouwproducten
wordt krachtig gestimuleerd. Producten die onder het

Toekomst voor de landbouw…

Het aantal landbouwbedrijven is in 2000 voor het eerst
onder de 100.000 gezakt (97.500). In 1990 telde
Nederland nog 125.000 landbouwbedrijven. Over de perio-
de 1997-1999 behaalde 29 % van de bedrijven, andere
inkomsten meegerekend, het minimumgezinsinkomen
niet. De bijdrage van andere inkomensbronnen wordt
steeds belangrijker.

Bron: LEI

De aanpak van de varkenspest in 1995 en de mond- en
klauwzeerepidemie in 2001 hebben laten zien dat het
Europese dierziektenbeleid nodig aan herziening toe is. Het
alleen om economische redenen doden en vernietigen van
miljoenen gezonde dieren staat haaks op de norm van ver-
antwoord rentmeesterschap.

Duurzame landbouw
4.1 Met het oog op de eigen voedselvoorziening, de leef-

baarheid van het platteland en het behoud van een
gevarieerd landschap en het verwerven van een rede-
lijk inkomen door boeren en tuinders is een vitale
landbouw voor ons land onmisbaar. Het nationale en
Europese landbouwbeleid moet op die maatschappe-
lijke en sociale functie zijn gericht.

4.2 Het beleid van voortgaande liberalisering, waardoor de
prijzen steeds verder onder druk komen te staan, moet
daarom worden omgebogen. Consumenten dienen
een hogere prijs voor kwalitatief goed voedsel te beta-
len. Initiatieven voor de ontwikkeling van een “virtuele
supermarkt”, waardoor een groter deel van de
opbrengstprijs bij de landbouwer blijft, worden
gesteund. Dit kan worden bereikt door bepaalde vor-
men van productiebeheersing te behouden en waar
mogelijk te versterken (melk- en suikerquota, braakleg-
ging). In het kader van de WTO-onderhandelingen
worden bestaande exportsubsidies op agrarische pro-
ducten afgebouwd.

4.3 Door verruiming van de herinvesteringsreserve wordt
het boeren aantrekkelijker gemaakt geld in andere



Hand
Schrift

7

EKO-keur, het Agromilieukeur of daarmee gelijk te stel-
len eisen zijn geproduceerd, kunnen daarbij onder het
6-procentstarief blijven vallen. Niet-duurzaam gepro-
duceerde producten worden, verspreid over  een aantal
jaren, onder het hoge BTW-tarief gebracht.

4.12 Biologische, geïntegreerde en gesloten vormen van
landbouw worden bevorderd.
Omschakelingsregelingen en consumentenvoorlich-
ting leveren daaraan een bijdrage. De omschakelings-
regeling wordt geldig voor alle landbouwsectoren. Het
streven is erop gericht dat in 2006 tien procent en in
2010 vijftien procent van het landbouwareaal binnen
de kaders van de biologische productie plaats vindt.

4.13 Alle milieukosten dienen in de transportkosten te wor-
den verwerkt. Op die manier wordt onnodig gesleep
van voedselstromen over de wereld voorkomen. Derde
Wereldlanden worden daardoor beter in staat gesteld
hun eigen regionale markten te ontwikkelen en te
behouden.

4.14 In het kader van het bestrijdingsmiddelenbeleid wordt
de toelating van milieuvriendelijker middelen versneld.
Doel van het Meerjarenplan gewasbescherming  moet
zijn een verminderde afhankelijkheid van chemische
bestrijdingsmiddelen en een stimulering van milieu-
vriendelijke middelen en methoden. Het vliegtuigspui-
ten wordt beperkt tot uitzonderlijke situaties. Het
bestrijdingsmiddelenbeleid wordt zo spoedig mogelijk
Europees geharmoniseerd. Import van land- en tuin-
bouwproducten waarop residuen van in Europa verbo-
den bestrijdingsmiddelen worden gevonden, wordt
geweerd.

Dierwelzijn
4.15 Om massale doding van vee en vernietiging van vlees

te voorkomen wordt bij het uitbreken van besmettelij-
ke dierziekten preventieve vaccinatie mogelijk
gemaakt. De desbetreffende EU-regels dienen te wor-
den aangepast. Bij uitbraak van een dierziekte blijft
preventieve doding in beginsel beperkt tot het
besmette bedrijf. Het doden van dieren van de direct
daaromheen gelegen bedrijven vindt slechts plaats
indien dit strikt noodzakelijk is. Gevaccineerde dieren
dienen voor de binnenlandse en Europese consumptie
beschikbaar te kunnen komen.

4.16 Het gebruik van hormonen en andere groeiversnellen-
de en groeiverhogende middelen in de veehouderij
blijft verboden. Internationale afspraken en controle
daarop worden verscherpt, zodat geen oneigenlijke
concurrentie op kan treden.

4.17 De batterijhuisvesting in de pluimveehouderij wordt
afgeschaft. In plaats van de zogeheten “verrijkte kooi”

stimuleert de overheid dat de huisvesting van pluim-
vee zoveel mogelijk wordt gebaseerd op scharrel-,
veranda- en uitloopsystemen. Er wordt een slooprege-
ling voor batterijkooien ingesteld zodat wordt voorko-
men dat, ten gevolge van de export van deze kooien,
dieronvriendelijke concurrentie in niet EU-landen
wordt gestimuleerd.

4.18 Het wordt de melkveehouderij aantrekkelijk gemaakt
de weidegang in stand te houden. Weidegang is een
voorwaarde om in aanmerking te komen voor facilitei-
ten voor duurzaam ondernemen.

4.19 Onder de beschikbaarstelling van een schadeloosstel-
ling wordt de pelsdierhouderij afgebouwd.

Mest
4.20 Bij de oplossing van de mestproblematiek blijft het

mineralen aangiftesysteem (Minas) het centrale ins-
trument, dat echter zo spoedig mogelijk wordt vereen-
voudigd. Mineralenverliezen op bedrijfsniveau worden
zoveel mogelijk beperkt. Bij het behalen van de doel-
stellingen wordt de boer zoveel mogelijk keuzevrijheid
gelaten. Het Ammoniakbeleid en het beleid ten aan-
zien van de uitrijregels voor mest worden zoveel
mogelijk in Minas geïntegreerd. De dierrechten wor-
den in 2005 behouden. Op die manier kan in de toe-
komst ongewenste uitbreiding van de veestapel wor-
den voorkomen..

4.21 De verschillende mestnormen worden in 2002 geëva-
lueerd. Op basis daarvan wordt het definitieve mestbe-
leid bepaald. Boeren die nu reeds aan de doelstellingen
van Minas voldoen, worden vrijgesteld van de contrac-
teerplicht. Voorlopers dienen op grond van het mest-
beleid ook voor een beloning in aanmerking te kunnen
komen.

4.22 De uitgangspunten van het Europese mestbeleid die-
nen eenduidig te zijn. Op basis van grondsoort en kli-
matologische omstandigheden kan regionale differen-
tiatie plaats vinden.

IIkk  ggeeeeff  mmiijjnn  sstteemm  aaaann  
mmeennsseenn  ddiiee  uuiittggeesspprrookkeenn  

cchhrriisstteenn  zziijjnn..  DDaaaarroomm  
sstteemm  iikk  CChhrriisstteennUUnniiee..
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Monique van der Laan



Dat is uiteraard nodig omdat deze dag tevens de markering is voor de campagne
voor de Tweede Kamer verkiezingen. Voor die campagne zal ook ruime aandacht
zijn. Wat kunnen de lokale verenigingen en de leden allemaal doen om de kans op
succesvolle uitslag op 15 mei a.s. te vergroten. Ik noem er alvast een paar. Mond op
mond reclame is ook in de huidige samenleving nog steeds een probaat middel.
Daaraan kan iedereen deelnemen! Een ander zeer belangrijk element is uw voort-
durende gebed voor de campagne en zeker ook voor de kandidaten die op de lijst
staan.

Het belooft een goed en inspirerend congres te worden, op DV 23 maart, met pre-
sentaties, samenzang, toespraken, interviews en meditaties. Ik nodig alle lokale
verenigingen van harte uit om vertegenwoordigers af te vaardigen. Uiteraard hoe-
ven dat niet alleen bestuursleden te zijn. Ook “gewone” leden zijn welkom. Wel
vraag ik de plaatselijke verenigingen nauwkeurig aan te geven met hoeveel men-
sen zij komen, want het aantal beschikbare stoelen is niet onuitputtelijk.

Tot ziens in Apeldoorn
Thijs van Daalen (voorzitter)

www.christenunie.nl
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e CChhrriisstteennUUnniiee:: oommddaatt  ddee  wwaaaarrddee  

vvaann  oonnss  rriijjkkee  llaanndd  ooookk  
bbeessttaaaatt  uuiitt  hheett  bbeessttrriijjddeenn  

vvaann  aarrmmooeeddee  vveerr  wweegg!!

Het 5de UniecongresDit wordt onder het voor-
behoud van Jacobus een
heel bijzonder congres. De
gemeenteraadsverkiezin-
gen zullen net achter de
rug zijn. Natuurlijk zullen
we aandacht geven aan de
campagne die achter de
rug is. Wat is er allemaal
goed gegaan en waar of
waarin zouden we het nog
beter kunnen doen!

EEllkkee  sstteemm  tteelltt..  EEllkkee  sstteemm  
kkaann  ddee  ddoooorrssllaagg  ggeevveenn..  

DDaaaarroomm  ggaa  iikk  sstteemmmmeenn..  OOpp  
ddee  CChhrriisstteennUUnniiee,,  nnaattuuuurrlliijjkk!!
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BBiijj  ddee  CChhrriisstteennUUnniiee  
tteelltt  ooookk  ddee  sstteemm  vvaann  

hheett  oonnggeebboorreenn  kkiinndd..  
DDaatt  vviinndd  iikk  bbeellaannggrriijjkk..
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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

Heeft u al een kijkje genomen op de
vernieuwde site van de ChristenUnie?

www.christenunie.nl
Snel doen!

Kars Veling 
op televisie!

Kijk op … naar TV2, op 
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Durven kiezen
Je staat er niet bij stil hoe vaak je voor een keuze gesteld
wordt. Dat geldt ook voor het werk in de ChristenUnie: Stel ik
mij beschikbaar voor een bestuursfunctie? Ben ik bereid me
verder te scholen op het terrein van...? Span ik me in voor het
vergroten van de naamsbekendheid van de ChristenUnie?
Probeer ik een actieve rol te vervullen tijdens de campagne die
bij mij in de gemeente of regio wordt gehouden? Neem ik de
tijd om politici op te dragen in mijn gebed? Wil ik iets van mijn
rijkdom afstaan aan de Christelijke politiek? Zo kan ik nog even
doorgaan.

Naast deze vragen zijn er politiek inhoudelijke vragen die min-
der eenduidig te beantwoorden zijn. Vraagstukken, die wel te
beantwoorden zijn, maar  waarvoor het wel noodzakelijk is
zorgvuldig te verwoorden, waarom je keuze zo uitvalt. Dat
voorkomt stigmatisering. Duidelijk zijn dus.

Kiezen vraagt om durf. In de eerste plaats heb je er moed voor
nodig om een besluit te nemen. Er is soms ook moed voor
nodig om je besluit kenbaar te maken. Dat valt soms niet mee,
zeker niet als je van tevoren weet dat de meerderheid je keuze
niet deelt. Alleen of als minderheid tegen de stroom ingaan
kost energie, vraagt om motivatie, kan ook niet zonder steun
van anderen.

De ChristenUnie ontleent haar uitgangspunten aan de Bijbel,
het Woord van de Levende God. Dienstbaar durven kiezen voor
normen is God dienen en je naaste dienen. Binnen de
ChristenUnie willen we dat gezamenlijk doen. Het samen kie-
zen voor normen scherpt ons op, motiveert en geeft moed. We
kiezen daarvoor niet vanuit machtsdenken, maar vanuit liefde
voor God en uit zorg voor de schepping. Hoe meer mensen
hiervan overtuigd raken hoe meer we kunnen dienen.

Kiezen en gevouwen handen
Als bestuur verbazen we ons soms over de betrokkenheid van
onze leden. Zo belde ik onlangs de op leeftijd gekomen secreta-
ris van een kiesvereniging die voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen nog niet alle formaliteiten had afgewerkt. Overigens,
begrijpelijk, want er moet wat gebeuren voor je als ‘nieuwe’
partij aan de verkiezingen kan deelnemen. Zijn vrouw vertelde
‘even’ wat haar man en zij de laatste weken allemaal al hadden
gedaan ‘en was het nu nog niet genoeg?’“Maar ik roep hem
wel even”. Samen gingen ze  aan de keukentafel zitten en we
namen het draaiboek nog even door. Het is goed gekomen in
die gemeente, maar wat belangrijker is, ik ben er van overtuigd
dat aan hun keukentafel al jaren meer gebeurd is dan het
invullen van formulieren. Zij doen hun werk zoals zo velen in
afhankelijkheid.

Joël Voordewind, onze campagneleider schreef in de verkie-
zingspecial namens het campagneteam over de peilingen en
de uitkomst van de verkiezingen. Natuurlijk hopen we op een
goed resultaat, natuurlijk werken we daar allen aan. En toch ...
“Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de cam-
pagnelieden”. (In vergaderzalen, op markten, aan keukentafels
enz.) “Daarom is ons vertrouwen niet op peilingen gericht, ook
al kunnen ze een bruikbaar instrument zijn. Nee, onze zeker-
heid ligt in de afhankelijkheid van onze God. Want al het werk
voor Zijn koninkrijk zal niet ledig wederkeren”. Met Joël
Voordewind roep ik u op campagne te voeren met gevouwen
handen.

Dienstbaar kiezen
Tweeentwintig januari jl. bestond onze partij
twee jaar. Voor het bestuur was dat aanleiding
om elkaar te ontmoeten. In dankbaarheid aan
God onze Schepper riepen we de oprichtingsbij-
eenkomst in herinnering. We constateerden dat
de ChristenUnie mensen samenbrengt die
bewust kiezen. Mensen die durven te kiezen voor
normen. Wij kiezen niet, omdat we progressief of
conservatief zijn. We kiezen omdat we geloven
dat God naar Zijn
Schepping omziet. We
kiezen uit liefde voor
Hem. We willen Hem
dienen. Dienstbaar kie-
zen, zou je dat kunnen
noemen. Hij helpt ons
bij onze keuzes en gaf
ons daarvoor Tien
Geboden.

AanTafel

Marien Bikker
Secretaris ChristenUnie
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Eurofractie

Wouter Boonzaaijer,
beleidsmedewerker milieu 
Leon Meijer, beleids-
medewerker landbouw
Frank van der Maas,
beleidsmedwerker industrie,
handel en energie

Sinds 1979 controleert het Europees Parlement de
Europese wet- en regelgeving. Controle vindt niet
alleen plaats in commissies als economie en handel.
Gelukkig heeft het Europees Parlement ook een
milieucommissie, een landbouwcommissie en een
commissie ontwikkelingssamenwerking. In deze en
andere commissies wordt geprobeerd om de onge-
wenste effecten van een vrije handel te bestrijden.

Milieuzorg
De milieucommissie in het Europees Parlement (EP)
heeft een aandeel in het wetgevingsproces.
Milieuwetgeving kan namelijk alleen tot stand
komen nadat het EP en de milieuministers uit de
lidstaten tot overeenstemming zijn gekomen. Op
deze manier is er bijvoorbeeld goede wetgeving tot

in Europa

stand gebracht inzake autobrandstoffen en uit-
stootnormen voor auto’s. EURO95 en EURO98 zijn
hier de zichtbare gevolgen van. Momenteel zijn we
in deze commissie bezig met de verplichte invoering
van zwavelvrije diesel, zodat u in de toekomst over-
al PURA kunt tanken. Hiermee is tevens aangegeven
dat niet alleen de politiek de taak heeft om voor de
het milieu te zorgen. Ook de consument dient hierin
een bijdrage te leveren. Zo kunt u momenteel al
PURA tanken bij de SHELL-stations, weliswaar tegen
een hogere prijs. Hiermee is gelijk het dilemma
geschetst waarvoor ook politici vaak staan.

Zorg voor de schepping is de opdracht die we van
God zelf hebben gekregen, ook als milieumaatrege-
len geld kosten en we niet direct zien wat het ople-

Na de Tweede wereldoorlog hebben zes Europese landen de Europese Gemeenschap van Kolen en
Staal (EGKS) opgericht. Vrede en veiligheid maar ook economische vooruitgang en marktdenken
bepaalden toen, net als nu, de Europese Unie. In 1993 is er in de Europese Unie een interne markt
met een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal ontstaan. Hoe kan in deze inter-
ne markt, met haar sterke economische krachten, de zorg voor de schepping gewaarborgd blijven?

Zorg 
voor de schepping
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vert. Hoewel we in dit geval kunnen weten dat
schone lucht beter is voor onze gezondheid en voor
het behoud van de natuur. Bovendien kost het
ongedaan maken van vervuiling vaak meer geld.
Een belangrijk punt is dat we milieu en economie
niet als twee losse onderdelen zien. Economisch
beleid en milieubeleid dienen geïntegreerd te wor-
den, zodat er sprake is van duurzame ontwikkeling
(“bouwen en bewaren”). Hans Blokland schreef  in
1995 en in 2000 op verzoek van het EP een verslag
over dit onderwerp.

Ook voor andere zaken, zoals normen voor afvalver-
branding, terugdringing van de CO2-uitstoot en
schonere energieproductie heeft de Eurofractie zich
actief ingezet. En ook hier is het belangrijk om
milieubeleid in andere beleidsterreinen te integre-
ren. Door de liberalisering van de energiemarkt
dreigt de energieproductie te verplaatsen naar de
landen waar de laagste normen gelden. Het is daar-
om belangrijk om strenge en uniforme milieunor-
men aan de energieproductie te stellen. Bovendien
is dit noodzakelijk om de concurrentie eerlijk te
houden. Voor zover Europa (lees: de Europese minis-
ters) hiertoe niet bereid is, moeten de lidstaten de
import van vuilere stroom kunnen tegenhouden.
Dus geen liberalisering zonder de hand te houden
aan de milieuregels! De eurofractie heeft dit punt
ook ingebracht in een resolutie voor het monetair
beleid van de lidstaten.

Duurzame Landbouw
Niet alleen bij milieubeleid of bij economisch beleid
dienen we zorg voor de schepping als leidraad te
nemen, dit geldt ook voor het Europees landbouw-
beleid. De landbouwcommissie in het Europees
Parlement heeft echter minder ‘macht’ dan de
milieucommissie. De landbouwcommissie heeft
adviesrecht. De 15 landbouwministers in de land-
bouwraad zijn geheel vrij dit advies geheel of
gedeeltelijk over te nemen of volledig naast zich
neer te leggen.

De recente BSE- en MKZ-crises laten zien dat een
eenzijdig landbouwbeleid zich tegen ons keert. In
het geval van BSE moeten we bekennen dat het
ethisch onverantwoord is dat herkauwers gevoerd
worden met dierlijk eiwit. De strenge maatregelen
die nu genomen worden zijn erg pijnlijk: dure BSE-
tests, ander en duurder veevoer en tegen hoge
tarieven verbranden van diermeel.
Ook de MKZ-crisis heeft geleid tot discussies over

de toekomst van het landbouwbeleid. De intensieve
productie van vlees en de lange afstanden waarover
vee vervoerd wordt, werkt de verspreiding van vee-
ziektes in de hand. Frappant is daarbij dat de dier-
hygienische regels per lidstaat verschillen, terwijl de
dierziekten uniform bestreden worden. Zo mag men
in het Verenigd Koninkrijk keukenafval aan varkens
voeren, terwijl dat in Nederland, vanwege het
gevaar voor de introductie van dierziekten, verbo-
den is. Anderzijds wordt de uitbraak van MKZ (en
ook andere besmettelijke dierziekten) centraal van-
uit Brussel met uniforme regels bestreden. Rijk van
Dam heeft er tijdens een debat in het EP op gewe-
zen dat op deze manier de beste boeren steeds
gestraft worden door nalatigheid in lidstaten waar
men een loopje neemt met dierhygiene en dieren-
welzijn. Verder heeft de eurofractie er ook steeds op
gewezen een voorstander te zijn van preventieve
vaccinatie. Keer op keer heeft Van Dam commissaris
Byrne te verstaan gegeven dat het non-vaccinatie-
beleid onethisch is, dieren zijn niet zomaar produc-
tie-eenheden maar schepselen van God. Om druk in
deze op de Europese commissie uit te oefenen Van
Dam zal druk op de Europese Commissie blijven uit-
oefenen via de tijdelijke commissie in het EP die de
toedracht en de bestrijding van MKZ in de Europese
Unie gaat onderzoeken.
Hoewel we oms ook in Europa hard maken voor
regionalisering van de productie, (dat is het fokken,
vetmesten en slachten van dieren in één regio),
moet dat niet leiden tot oneerlijke concurrentie.
Oneerlijke concurrentie ontstaat als producenten
dezelfde marktoegang hebben, maar per regio aan
verschillende eisen moeten voldoen. De boer die de
meeste kosten moet maken om aan milieu en wel-
zijnseisen te voldoen is daarbij in het nadeel, omdat
zijn product uiteindelijk duurder is. Het terugdrin-
gen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
landbouw is een goede zaak. Echter niet als dat
betekent dat de Nederlandse boer uit de markt
geprijsd wordt, omdat dezelfde producten uit bij-
voorbeeld Spanje, bespoten en wel, in de
Nederlandse supermarkten te koop zijn. Derhalve
vindt de Eurofractie het belangrijk dat het gebruik
van bestrijdingsmiddelen in alle lidstaten wordt
teruggedrongen.

Eerlijke handel
Stel dat er een uniforme Europese wetgeving komt
waarbij in de hele Europese Unie dezelfde regels
zullen gelden voor het gebruik van bestrijdingsmid-
delen. Wat doen we dan als een Afrikaans land

Europa van Democratiëen in Diversiteit
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tomaten in Europa wil importeren die bespoten zijn
met middelen die inmiddels hier verboden zijn of
neem een dierlijk product zoals eieren van legbatte-
rijkippen. Weigeren we deze producten voor import
naar Europa? De arme boeren daar willen we
immers ook niet ontzeggen van hun broodwinning.
Hiermee zijn we aangeland bij het beleid voor han-
del en ontwikkelingssamenwerking. De wisselwer-
king tussen het landbouwbeleid en haar effecten
op boeren buiten Europa (ook schepselen) vormen
een weerbarstig spanningsveld.

Er wordt steeds meer gehandeld. Europa, Nederland
voorop, heeft hieraan een groot deel van haar wel-
vaart te danken. Maar meer handel is niet altijd
goed. Wat te denken van beton uit Zuid-Oost-Azië ?
De cementovens zijn daar erg vervuilend en het
product wordt ook nog eens over lange afstand ver-
voerd, zodat veel ruwe olie wordt verstookt. Wat is
de zin ervan? De grondstof en de arbeid zijn er
goedkoper, de milieunormen en belastingen lager.
Hierdoor leiden de Europese milieudoelstellingen
voor de cementproductie slechts tot uitplaatsing
naar Azië.
De vraag is wat we hieraan kunnen doen, gezien de
bepalende rol van de Wereldhandelsorganisatie
WTO. Zij staat wel toe dat de import wordt tegen-
gehouden vanwege de eigenschappen van het pro-
duct zelf, maar niet op basis van de manier waarop
een product is gemaakt.

De Europese Unie heeft zich in Qatar terecht inge-
spannen om milieunormen op de handelsagenda te
krijgen. Daarin staat Europa alleen. Arme landen
zijn namelijk erg bang dat de normen dienen om de
Europese markt af te schermen. De Eurofractie wil
zowel milieunormen als steun aan de arme landen
om aan die normen te voldoen. Op deze wijze is het
mogelijk om strenge Europese eisen te combineren
met markttoegang voor arme landen. Maar de druk
om te komen tot een handel-zonder-beperkingen is
groot. Voorbeelden daarvan zijn handelsconflicten
over hormoonvlees en genetisch gemodificeerde
producten.
De maatstaf voor de Eurofractie is de vraag of het
gaat om eerlijke handel. Dat betekent dat concurre-
ren op basis van milieunormen of slechte arbeids-
omstandigheden (kinderarbeid) niet acceptabel is.
Voor zover de WTO geen ruimte biedt voor oplossin-
gen, doet Europa er goed aan te streven naar etiket-
tering van producten. Te denken valt aan electrici-
teit, voedsel (al of niet genetisch gemodificeerd) en
arbeidsomstandigheden (textielproducten). Dan
kan de consument zelf beslissen. Optimisme over
massaal ethisch koopgedrag is niet op zijn plaats,
maar de burger moet de gelegenheid krijgen om
een keuze te maken. Nu is de afkomst van produc-
ten immers dermate onduidelijk dat de ethische
overwegingen bij onze consumptie niet goed uit de
verf komen.
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VOTA

Bert Brand

Niet alle cursussen zullen overigens al direct dit jaar kunnen
worden aangeboden, een aantal staan gepland voor 2003 en
2004. Voor bijna alle cursussen in 2002 zijn de data geregeld,
deskundigen gevonden en locaties gereserveerd. Na aanmel-
ding ontvangt u ruim voor aanvang van de cursus de benodig-
de verdere informatie en eventueel voorstudiemateriaal. Onder
dit artikel vindt u een overzicht voor 2002.

In het cursus- & trainingsaanbod zit een duidelijke opbouw. In
het stroomschema zult u dat duidelijk kunnen herkennen. Dat
betekent dat bij de cursussen- en trainingen lager in het
stroomschema een bepaalde kennis wordt verondersteld. Voor
deze cursussen geldt dan ook een instapeis. Na elke cursus
ontvangen de deelnemers een certificaat.

Het aanbod bestaat uit de volgende
onderdelen:

Kennismaking ChristenUnie.
Alle nieuwe leden krijgen de cursus kennismaking basisprincipes
ChristenUnie aangeboden over fundering en verklaring van de
ChristenUnie, die wordt afgesloten met een excursie naar de
Tweede Kamer om ook kennis te maken met de gezichten van
de partij.

Basisplan kaderopleiding
De startcursus christelijke politiek  bouwt voort op de kennis-
makingscursus, geeft verdieping door de ChristenUnie historisch
en in het politieke spectrum te plaatsen. Daarnaast worden de
eerste vertaalslagen van principes naar praktijk gemaakt, waar-
door deelnemers beter en concreter zicht krijgen op de manier
waarop binnen de ChristenUnie met de christelijke beginselen
wordt omgegaan.

Studieplan politieke inhoud
Om de algemene deskundigheid te bevorderen wordt voortbou-
wend op de startcursus christelijke politiek een kadercursus
kernprogramma aangeboden. Zo kan per beleidsveld in het alge-
meen zicht worden gegeven hoe de achterliggende principes
kunnen worden gebruikt in de politieke standpuntbepaling. Dit

Opzet
cursus & trainingsaanbod VOTA
Het cursus- en trainingsaanbod van de
ChristenUnie is volop in aanbouw. Kon u de laat-
ste maanden al merken dat er weer mogelijkhe-
den waren om cursussen te volgen, intern is er
tegelijkertijd ook hard gewerkt aan de ontwik-
keling van een twintigtal cursussen voor dit
kalenderjaar. Al deze cursussen zijn afgelopen
najaar inhoudelijk uitgewerkt en qua inhoud op
elkaar afgestemd. Alle cursussen bouwen voort
op het ontwikkelde kwaliteitsbeleid van de
ChristenUnie. Dat kwaliteitsbeleid wordt na de
ontwikkelingsfase volgens planning nog voor de
zomer uitgetest met een kleine pilot-groep van
lokale ChristenUnie’s. Over dat kwaliteitsbeleid
zult u na de beide verkiezingen 21 september op
de Startdag verder geïnformeerd worden.
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kan vervolgens per bestuurslaag met een volgende kadercursus
worden geconcretiseerd. Nieuw zijn de kadercursussen politiek
NL  en Europese Politiek.

Kaderplan organisatie
Vanuit de startcursus christelijke politiek  is het ook mogelijk
rechtstreeks door te stromen naar het kaderplan organisatie.
Met de basiscursus organisatie ChristenUnie  kunnen (potentië-
le) bestuursleden zicht krijgen op hoe de ChristenUnie organisa-
torisch in elkaar steekt en wat in grote lijnen de bedoelingen
zijn met het kwaliteitsbeleid.

Verdiepingsplan politieke inhoud
In samenwerking met het WI worden al dan niet virtuele discus-
siebijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd. Besloten is
om een zevental projecten op te starten. Mogelijk zullen later
andere projecten kunnen worden toegevoegd. Geprobeerd zal
worden in te haken op bestaande netwerken van christelijke
deskundigen en deskundigen in opleiding op voor de
ChristenUnie strategisch vakgebieden waar nog geen ander
platform voor bestaat. De volgende verdiepingscursussen zullen
worden aangeboden: politieke theologie & filosofie, maatschap-
pelijke problemen en bestuurlijke aanpak & schaal, planning &
control: meer dan financiën, Europese samenleving, wetgeving
& rechtspraak, zorg & arbeid en als laatste ethiek in de politiek.

Trainingsplan
Nieuw is dat het trainingsaanbod vanuit het kwaliteitsdenken
veel meer gericht kan worden op de behoeften van lokale bestu-

ren en fracties. Vanuit het kwaliteitsbeleid wordt niet met een
ideaalplaatje gewerkt, maar wordt vanuit aanwezige mogelijk-
heden en situatie de optimale richting bepaald. Niet het wat is
dan het belangrijkste, maar veel meer het hoe.
Met de Kennismakingscursus kwaliteit & organisatie – 1  wor-
den de analyses en gedachten onder het kwaliteitsbeleid geïnt-
roduceerd. Deze cursus zal in 2002 feitelijk worden aangeboden
op de Startdag. In latere jaren zal deze cursus provinciaal kun-
nen worden aangeboden. Met de lokale cursus Kwaliteit en
organisatie 2: sturen met beleid wordt met fractie en bestuur
ingezoomd op de inhoudelijk profilering en de lokale organisatie
van de ChristenUnie. De aanwezige kwaliteiten worden in beeld
gebracht door gebruik te maken van persoonlijkheidsprofielen
en competentietesten, sterke en zwakke punten in de organisa-
tie worden in beeld gebracht en vanuit het kwaliteitsbeleid
krijgt de lokale ChristenUnie een realistisch in een jaarplan uit-
gewerkt advies op maat.
Nieuw zijn ook de trainingen op rol / functie behoren dan tot de
mogelijkheden. Daarnaast staan onder het kopje algemene
vaardigheidstrainingen een aantal bekende en nieuwe trainin-
gen op het programma. Met de algemene trainingen en de cur-
sussen op aanvraag wordt het aanbod gecompleteerd.

We hopen met deze aanpak veel leden gericht te betrekken bij
het werk binnen, maar vooral ook buiten de ChristenUnie! Want
dat is ons doel: meer mensen, meer betrekken bij christelijke
politiek. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact
met ons op.

1/4 pagina 
‘Breng de Joden Thuis’
(film)

Herplaatsing HS nr.5 - 2001
Pag 21
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Streefbeeld opzet activiteiten VOTA 
1  Kennismaking ChristenUnie 

Welkom & kennismaking

2  Basisplan kaderopleiding
Basiskennis

3  Studieplan politieke inhoud
Deskundigheid

5  Verdiepingsplan politieke
inhoud

6  Trainingsplan Teamtrainingen

Individuele vaardig-
heidstrainingen

Algemene trainingen 

Op aanvraag

7  Conflictbemiddeling

8  Coaching

9  Organisatie grote bijeenkomsten
VOTA organiseert grote bijeenkomsten zoals Uniecongressen, startdagen van campagnes, Actiedagen, bestuurderscongressen etc.

Verdieping:
discussiebijeenkomsten & werkgroepen
i.o.m. Wetenschappelijk Instituut

4  Kaderplan organisatie

kennismaking
basisprincipes
ChristenUnie

Kadercursus
Gemeentepolitiek

Kadercursus 
Provinciale Politiek

Kadercursus 
Politiek NL

Wetenschappelijke
congressen & symposia

bestuurlijke thema
bijeenkomsten

Kadercursus 
Europese Politiek

startcursus christelijke politiek 
ChristenUnie

Basiscursus organisatie ChristenUnie

Binnen-
landse zaken

Publieke
financiën Zorg

Medische
ethiek

Kwaliteit &
organisatie

Sturen met
beleid

Een fractie
beter

Time
management

Snel
lezen

leiden van een
vergadering

meester over de
penningen Opbouwwerk Promotie welkomst-

gesprekken

Functionerings-
gesprekken

De lijst: selectie
& gesprekken

Communicatie:
meer (dan) bits

Lokale kader
vorming

lokale ombuds-
man

Algemene
Beschouwingen Onderhandelen Presentatie

technieken
Argumenteren&

debatteren
Omgaan met de

media

meer politieke
betrokkenheid

Oprichten
lokale unie

campagne
voeren

lokale 
verdieping

vrouwen cursus

conflict-bemiddeling

gastlessen scholen maatwerk module

team coaching intervisie

Onderwijs Recht &
rechtspraak

Landbouw &
visserij

Verkeer &
vervoer

Internatio-
nalegemeen-

schap

Europa

Ruimtelijke 
Ordening

Mensen-
rechten

Kunst &
Cultuur

Politiek &
samenleving 

Excursie Tweede
Kamer

Excursie
Europees
Parlement

Soms ontstaan er conflicten binnen of tussen fracties en / of besturen. VOTA kan desgevraagd onder
bepaalde voorwaarden een voor alle partijen aanvaardbare intermediair regelen.

Via de Vereniging van ChristenUnie-bestuurders kan VOTA de mogelijkheid voor individuele – en teamcoaching bieden (GIDS e.a.?). Na de instap via
de cursus ‘Een fractie beter’ kan desgewenst een passende coach worden aangezocht. De persoonlijke coaching kan desgevraagd op twee manieren
worden aangeboden: via de inzet van een coach die voor een bepaalde tijd iemand volgt en begeleidt in zijn of haar functioneren en door middel
van intervisie. Groepen van personen die met elkaar een serie intervisiegesprekken zullen hebben, krijgen vooraf via VOTA een korte inleiding in de
intervisie middels een instructie- & gespreksbijeenkomst. Na vijf gesprekken volgt met een professioneel begeleider een tussentijdse evaluatie.

10 -Organisatie doelgroepbijeenkomsten
VOTA organiseert voor de Vereniging van ChristenUniebestuurders activiteiten (Provinciedag,
B&W-dagen) en is desgewenst inhoudelijk betrokken bij PerspectieF-activiteiten.

11  Organisatie themabijeenkomsten
VOTA organiseert al dan niet i.s.m. het WI discussiebijeenkomsten over regio-overschrijdende
thematiek als Regionalisatie van de Zorg, Markermeer, Zuiderzeelijn etc.

12  Internationaal
VOTA coördineert activiteiten in Oost-Europa, participeert namens de ChristenUnie in het Institute of
Multi-party Democracy en initieert i.s.m. het WI een europees netwerk van christenen in de politiek.

13  Voorlichting & advies
VOTA is met de inzet van een adviseur voor raads- en statenleden, vorming- & opbouwwerkers
vraagbaak voor raads- en statenleden, besturen en actieve leden.

individuele coaching
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Politiek Manifest PerspectieF
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12 Speerpunten voor de verkiezingen van 2002

Recht, rechtvaardigheid en 
gerechtigheid
De overheid dient te zorgen voor een toegankelijke,
onafhankelijke en zuivere rechtspraak. Voor de
christelijke politiek zijn recht en gerechtigheid,
twee belangrijke kernwoorden. Straffen moeten
voldoen aan de criteria vergelding, preventie en
afschrikking, tevens moeten ze uitzicht bieden op
resocialisatie.
Daarnaast dienen we elk individu, ver weg of dicht-
bij in zijn waarde te laten.

Zorg om de zorg
PerspectieF staat voor een zorgsysteem dat te
typeren is met de begrippen ‘behoefte gestuurd’,
‘hoogwaardig’, ‘respect voor het leven’ en ‘sociaal’.
Verandering is dus dringend noodzakelijk, want op
dit moment is er meer zorg om de zorg, dan dat
de zorg voor anderen gaat zorgen.

Milieubewust?!
Een verantwoord, evenwichtig en integraal milieu-
beleid vereist een radicale trendbreuk. Welvaart
en consumptie zijn niet langer bepalend, maar
welzijn, waarden en identiteit worden bepalend.
De bijbelse principes van ‘liefde voor de schep-
ping’, ‘goed rentmeesterschap’, ‘genieten van
genoeg’ en ‘opkomen voor het zwakke en verdruk-
te’ zijn kenmerkend.

Wegwijs in de mobiliteit
PerspectieF is voor een duurzaam mobiliteitsbe-
leid. Mobiliteit is geen absoluut recht. Mobiliteit
brengt mensen bij elkaar, maar een teveel aan
mobiliteit zorgt dat mensen elkaar alleen maar in
de weg zitten en het milieu belasten. Wees
bewuster in de keus voor je vervoermiddel.

Werk aan de winkel
Het lijkt voorspoedig te gaan met de BV Nederland.
Maar ondertussen zijn we terechtgekomen in een
stressmaatschappij. Er moet ruimte komen en zijn
voor het gezin, als belangrijkst sociaal verband in
onze samenleving, familie, vrijwilligerswerk, ont-
spanning en culturele activiteiten. Economische
belangen moeten in evenwicht zijn met andere
belangen!!

ROW (rest of world)
Verschillende onderdelen van de buitenlandse poli-
tiek dienen niet los van elkaar te worden gezien, ze
vormen een geheel. Humanitaire politiek en het
opkomen voor mensenrechten zijn net zo belang-
rijk als Europese samenwerking. De Bijbel spreekt
van barmhartigheid en liefde voor de naaste en van
vrede en gerechtigheid ten opzichte van andere
landen. Het buitenlands beleid behoort door die
noties gestempeld te zijn. Dit betekent onder ande-
re uitbreiding van de ontwikkelingssamenwerking,
eerlijke handel en conflictbeheersing.

PPeerrssppeeccttiieeFF

ChristenUnie-jongeren

w w w. p e r s p e c t i e f. n u

De overheid investeert stevig in palliatieve zorg in plaats van in euthanasie

Abortus provocatus kan alleen toegelaten worden als het leven van de moeder wordt bedreigd

Het openbaar vervoer in de grote steden kost maximaal één Euro

Kilometerheffing wordt naar tijd en plaats gedifferentieerd ingevoerd 

Nederland moet op korte termijn de CO2 uitstoot verder beperken om ons klimaat te beschermen

De overheid moet voedselketens die vrij zijn van genetisch veranderde bestanddelen garanderen  

Ex-studenten worden in gelegenheid gesteld om hun studieschuld weg te werken door het verrichten van 
gemeenschapstaken

Ouders ontvangen extra kinderbijslag in plaats van een subsidie voor kinderopvang

‘Meer blauw op straat’ werkt alleen als er ook ‘meer toga’s’ in de rechtbank komen. Daarom wordt ook de 
rechterlijke organisatie verder versterkt

Vluchtelingen moeten zoveel mogelijk in eigen regio opgevangen worden zodat een spoedige terugkeer 
gestimuleerd en mogelijk gemaakt wordt

Het criterium godsdienstvrijheid wordt toegevoegd aan de set criteria voor ontwikkelingshulp die aangelegd 
worden om te bepalen of er in een land sprake is van een goed bestuur

De EU heet de toetredingslanden van harte welkom en aanvaardt daarbij ook de maatschappelijke consequenties

7
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In dit campagnenieuws natuurlijk aan-
dacht voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Want dat de gemeenteraadsverkiezingen
eraan komen is wel duidelijk op het lande-
lijk bureau van de ChristenUnie. De gehele
dag krijgen we telefoon over de verkiezin-
gen. Er komen allerlei vragen en opmerkin-
gen over de regiotour-avonden, de spreek-
beurten in het land en de ondersteunings-
verklaringen. Daarnaast stromen de bestel-
lingen voor de campagneproducten, de
posters en de folders binnen. U begrijpt
misschien hierdoor dat we u niet altijd
direct te woord kunnen staan in
Amersfoort; het is namelijk topdrukte! En
niet alleen in Amersfoort ook de vele lokale
kiesverenigingen zijn met veel enthousias-
me bezig met de ChristenUnie op de kaart
te zetten.

Dat de ChristenUnie mee doet met de 
lokale verkiezingen op 6 maart 2002 mag
wel duidelijk zijn. Op het landelijk bureau
zijn de laatste weken vele machtigingsaan-
vragen binnengekomen. In totaal neemt de
ChristenUnie, zelfstandig of in samenwer-
king met de SGP, aan de verkiezingen deel
in 209 gemeenten. Hieronder ziet u het
overzicht van alle gemeenten waar de
ChristenUnie deelneemt aan de verkiezin-
gen:

Gemeente gemra uitslag  gemeente-
2002 raadsverkeizingen 1998

deelname aantal zetels
Aalburg Z 1x RPF+GPV
Aalsmeer Z
Aalten Z 2x RPF
Achtkarspelen S 1x GPV  •  2x RPF+SGP
Alblasserdam Z 1x RPF
Albrandswaard S 1x GPV+SGP
Alkmaar Z
Almelo S 1x RPF+GPV+SGP
Almere Z 1x RPF+GPV+SGP
Alphen aan den Rijn Z 2x RPF+GPV
Amerongen Z 1x RPF+GPV
Amersfoort Z 4x RPF+GPV+SGP
Amstelveen X*
Amsterdam* Z
Andijk Z 2x RPF
Apeldoorn Z 3x RPF+GPV
Arnhem Z 1x RPF+GPV
Assen Z 3x RPF+GPV
Baarn S 1x RPF+GPV+SGP
Barendrecht S 3x RPF+GPV+SGP
Barneveld Z 5x RPF+GPV
Bedum Z 3x GPV
Bergambacht S 3x RPF+SGP
Bergschenhoek Z 2x RPF+GPV
Berkel en Rodenrijs Z 2x GPV
Bleiswijk Z 1x RPF+SGP
Bodegraven Z 2x RPF+GPV
Borger-Odoorn Z 1x RPF+GPV
Borssele S 4x RPF+GPV+SGP
Boskoop S 2x RPF+SGP
Breukelen S 2x RPF+SGP
Bunschoten Z 2x RPF  •  5x GPV
Capelle aan de IJssel Z 2x RPF+GPV
Coevorden Z
Dantumadeel Z 3x RPF+GPV
De Lier Z 1x RPF+GPV+SGP
De Marne Z 2x GPV

De Ronde Venen S 2x RPF+GPV+SGP
De Wolden Z 1x RPF+GPV
Delft S 1x RPF+GPV+SGP
Delfzijl Z 1x RPF+GPV
Den Helder Z 2x RPF+GPV
Deventer Z 1x RPF+GPV+SGP
Dirksland Z 1x RPF
Doetinchem S 1x RPF+SGP
Dongeradeel Z 2x RPF+GPV
Doorn S 1x RPF+SGP
Dordrecht S 3x RPF+GPV+SGP
Driebergen-Rijsenburg Z 2x RPF+GPV
Dronten Z 2x RPF  •  1x GPV
Ede Z 5x RPF+GPV
Eemsmond Z 2x GPV
Eindhoven Z
Elburg Z 4x RPF
Emmen Z 2x RPF+GPV
Enkhuizen S 2x RPF+SGP
Enschede Z 2x GPV
Epe S 2x RPF+SGP
Ermelo Z 4x RPF+GPV
Ferwerderadeel Z 1x GPV
Franekeradeel Z
Gaasterlan-Slaet Z 1x RPF
Geldermalsen
Giessenlanden Z 2x RPF
Goedereede Z 1x RPF
Goes S 4x RPF+GPV+SGP
Gorinchem S 2x RPF+GPV+SGP
Gouda Z 4x RPF+GPV+SGP
Graafstroom Z 2x RPF
Groningen Z 2x GPV
Grootegast Z 3x GPV
Haarlem S 1x RPF+GPV+SGP
Haarlemmermeer S 2x RPF+GPV+SGP
Harderwijk Z 3x RPF+GPV
Hardinxveld-Giessendam Z 4x RPF+GPV
Haren Z 1x GPV
Hattem Z 4x RPF+GPV
Heemstede Z
Heerde S 3x RPF+GPV+SGP
Heerenveen Z 1x RPF+GPV
Heerhugowaard Z
Hellendoorn Z 1x RPF+GPV
Hendrik-Ido-Ambacht S 5x RPF+GPV+SGP
Hengelo (Ov.) Z 1x RPF+GPV
Hilversum S 1x RPF+GPV+SGP
Hoogeveen Z 2x RPF  •  2x GPV
Hoogezand-Sappemeer Z 1x GPV
Hoorn Z
Houten Z 1x RPF+GPV
Huizen Z 3x RPF+GPV
Ijsselstein Z 1x RPF
Kapelle Z
Katwijk Z 4x RPF  •  5x GPV+SGP
Kesteren Z
Kollumerland Z 2x RPF+GPV
Krimpen aan den Ijssel S 6x RPF+GPV+SGP
Langedijk Z 1x RPF+GPV
Leek Z 2x GPV
Leerdam Z 1x RPF
Leeuwarden Z 1x RPF+GPV+SGP
Leiden Z 1x RPF+GPV+SGP
Leiderdorp S
Lelystad Z 1x RPF+GPV+SGP
Lemsterland Z 1x RPF
Leusden S 1x GPV+SGP
Liesveld S 4x RPF+GPV+SGP
Lingewaal Z
Lisse S 2x RPF+GPV+SGP
Lopik Z 2x RPF
Loppersum Z 2x RPF+GPV
Maarssen S 1x RPF+GPV+SGP
Maassluis Z 1x RPF+GPV+SGP
Marum Z 1x RPF+GPV
Menterwolde Z
Meppel Z 1x RPF+GPV
Middelburg Z 3x RPF+GPV
Middelharnis Z 2x RPF
Midden-Drenthe Z
Moerdijk Z 1x RPF+GPV
Monster S 2x RPF+GPV+SGP
Montfoort (U) Z 1x RPF
Naaldwijk S 1x RPF+SGP
Neede

deelname aantal zetels deelname aantal zetels
Neerijnen
Nieuwegein S 2x RPF+SGP
Nieuwerkerk a/d Ijssel S 2x RPF+GPV+SGP
Nieuwkoop S 1x RPF+SGP
Nieuw-Lekkerland Z 3x RPF+GPV
Nijkerk S 5x RPF+GPV+SGP
Nijmegen Z
Noordenveld Z 1x RPF+GPV
Noordwijk Z 1x RPF
NOP S 3x RPF+GPV+SGP
Nunspeet Z 4x RPF
Oldebroek Z 6x RPF+GPV
Ommen Z 3x GPV
Oostflakkee Z 2 RPF
Ooststellingwerf Z 1x GPV
Opsterland Z 1x GPV
Oud-Beijerland Z 1 RPF
Ouderkerk Z
Oudewater Z 1 RPF
Papendrecht Z 2x RPF+GPV
Pekela Z 1 RPF
Pijnacker S 1x RPF+GPV+SGP
Putten Z 3x RPF+GPV
Reeuwijk S 3x RPF+SGP
Reimerswaal Z 1x RPF
Rheden Z 1x RPF+GPV
Ridderkerk Z 8x RPF+GPV+SGP
Rijnsburg Z 3x RPF+GPV+SGP
Rijnwoude S 2x RPF+SGP
Rotterdam Z=1 S=5 3x
RPF+GPV+SGP  •  1x RPF+SGP
Rozenburg Z
Rozendaal
Scheemda Z 1x RPF
Scherpenzeel Z 2x RPF
Schoonhoven S 2x RPF+SGP
Schouwen-Duivenland Z 2x RPF  •  3x GPV+SGP
s-Gravenhage S 1x RPF+GPV+SGP
s-Gravenzande S 2x RPF+SGP
Skarsterlan Z 1x RPF+GPV
Sliedrecht S 6x RPF+GPV+SGP
Slochteren Z 2x GPV
Smallingerland Z 2x RPF  •  1x GPV
Sneek Z
Soest S 2x RPF+GPV+SGP
Spijkenisse S 1x RPF+GPV+SGP
Stadskanaal Z 3x RPF  •  1x GPV
Staphorst Z 3x RPF  •  1x GPV
Steenbergen Z 1x RPF+SGP
Ten Boer Z 2 x GPV
Tholen Z 2x RPF+GPV
Tynaarlo Z 1x RPF+GPV
Tytsjerksteradiel Z 1x RPF+GPV
Urk Z 3x RPF  •  2x GPV
Valkenburg (ZH) Z 2x RPF+GPV
Veendam Z 1x RPF+GPV
Veenendaal Z 7x RPF+GPV
Veere Z 1x RPF+GPV
Velsen S 1x GPV
Vianen Z 1x RPF
Vlaardingen S 3x RPF+GPV+SGP
Vlagtwedde Z 1x RPF
Vlist S 2x RPF+SGP
Voorst S
Waalwijk Z 1x RPF+GPV
Wageningen Z 1x RPF+GPV
Werkendam Z 2x RPF
Wierden Z 3x RPF
Wieringermeer Z
Winschoten Z
Winsum Z 2x GPV
Woudenberg Z 2x RPF+GPV
Woudrichem Z 2x RPF+GPV
Wymbritseradiel Z
Zaanstad Z 1x RPF+GPV
Zaltbommel Z 2x RPF
Zederik Z 2x RPF
Zeewolde Z 2x RPF+GPV+SGP
Zeist S 3x RPF+GPV+SGP
Zelhem S 1x RPF+SGP
Zevenhuizen-Moerkapelle Z 1x RPF
Zoetermeer S 2x RPF+GPV+SGP
Zuidhorn Z 4x GPV
Zwolle Z 3x RPF  •  3x GPV
TOTAAL  76x RPF  •  54x GPV  •  113x RPF+GPV  •  

108x RPF+GPV+SGP  •  34x RPF+SGP  •  
10x GPV+SGP

Z = Zelfstandige deelname ChristenUnie  •  S = Samen met de SGP

Campagnenieuws

Marco Boers



In Debat

Leen van DijkeVoor de eerste keer 
deelnemen aan de verkiezingen

moeilijk maken. De uitwassen moet je streng aanpakken en
voorkomen en je moet behalve ‘het in de hand houden’ ook
heldere opvang bieden voor vrouwen die willen stoppen.
Gedwongen prostitutie en mensenhandel moet je zwaar aan-
pakken. Iets vergelijkbaars geldt voor coffeeshops. Het gedo-
gen moet afgelopen zijn. Elke maand lees je wel in de krant
over het oprollen van een illegale hennepkwekerij. Ja, hoe denk
je dat dat komt? Waar moeten al die gedoogde coffeeshops
hun ‘waar’ vandaan halen? Dus: elk jaar 1 coffeeshop minder,
en wel diegene die de meeste overlast bezorgd. Dit bijvoor-
beeld ondersteunt met antidufheidscampagnes op scholen,
zodat de vraag vanzelf vermindert en voila!

Wat betekent de ChristenUnie voor je?
De ontwikkeling die de ChristenUnie doormaakt vind ik erg
goed. Door het samengaan van RPF en GPV halen we de chris-
telijke politiek uit het kleinrechtse reformatorisch versplinterde
hoekje. De naam is geweldig! ‘Christen’ zegt precies waar het
op staat en het ‘unie’ laat zien dat we het tijdperk van ‘ieder
voor zich z’n kerk’ achter ons laten. Dit is een letterlijke verho-
ring van Jezus’ gebed in Johannes 17 dat zijn leerlingen 1 zou-
den zijn. De ChristenUnie heeft daarmee de potentie uit te
groeien tot een veel grotere groep dan alleen de samenvoe-
ging van de twee kleine. Inhoudelijk kalft het CDA steeds meer
af en het is heel goed mogelijk dat voor veel kiezers de
ChristenUnie een goede optie wordt. Ook jongeren en evange-
lischen zullen zich nu veel gemakkelijker in de partij kunnen
vinden. Kortom: doorgaan op de ingeslagen weg, God trouw
blijven en niet te veel op elkaars verschillen letten en wie weet
hoe ver we nog kunnen komen!

Inderdaad, wie weet hoe ver we nog kunnen komen. We wen-
sen u daarom bij de campagne en de verkiezingen heel veel
succes met een hopelijk een fantastische uitslag.

Uit dit overzicht kunt u ook vernemen dat de ChristenUnie in
verschillende plaatsen voor de eerste keer deelneemt aan de
verkiezingen. Vanuit het landelijk bureau hebben we op basis
van cijfers verschillende verenigingen aangespoort om mee te
doen. De kans (op basis van de kiesdeler) is namelijk aanwezig
dat de ChristenUnie zetels zou kunnen behalen in deze plaat-
sen waar we voor het eerst meedoen. Eindhoven is een van de
plaatsen waar de ChristenUnie voor het eerst campagne gaat
voeren. Met niemand minder dan Peter Scheele als lijsttrekker.
Peter Scheele heeft voor de EO programma’s gemaakt als
‘Peter’ en ‘De Bushalte’, daarnaast is hij auteur van het boek
Degeneratie, het einde van de evolutietheorie.

Aan hem vroegen we onder andere wat hem zo interesseerde in
de lokale politiek?
Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: “als ik echt niet meer weet
wat ik moet doen, dan ga ik in de politiek” :-). Dat moment is
echter eerder aangebroken :-). In de politiek worden de belang-
rijke beslissingen genomen waar iedereen dagelijks mee te
maken heeft: de coffeeshop in de buurt, verkeersveiligheid, cri-
minaliteitsbestrijding. Mensen moeten van binnenuit verande-
ren, maar niet iedereen doet dat. Als overheid maak je daarom
de leefbaarheid van de stad of het land waar iedereen in leeft.
Als er een onrechtvaardige koning is, zucht het volk, staat
ergens in spreuken, maar als de koning God dient verheugt
men zich. Een goddeloze regering is het ergste wat een stad of
land kan overkomen.

Waarom lijsttrekker van de ChristenUnie Eindhoven?
Ik ben gevraagd lijsttrekker te worden en wil kijken of de poli-
tiek iets voor me is. Het aantrekkelijke ervan lijkt me de discus-
sie en het verwoorden van soms lastige of moeilijke standpun-
ten en anderen overtuigen van of winnen voor je (christelijke)
gelijk. Wat me minder lijkt is lange vergaderingen over de kleur
van stoeptegels en dergelijke.

Hoe gaan jullie in Eindhoven een zetel / zetels behalen?
Voorgaande jaren is er bijna een zetel gehaald. We hopen dat
mijn bekendheid een heel aantal extra stemmers trekt, vooral
onder evangelischen en jongeren, zodat de kiesdrempel
gehaald wordt. Verder wordt gewoon de gebruikelijke metho-
de gehanteerd van folders, posters en website. Binnen alle ker-
ken wordt ‘reclame’ gemaakt en ik doe bijvoorbeeld mee aan
het lijsttrekkersdebat dat het Eindhovens Dagblad organiseert.

Heb je bepaalde ambities?
Peter for President!

Wat zou je willen veranderen in Eindhoven / Nederland?
Stoppen met het gedoogbeleid. De overheid moet de regels
handhaven en een ontmoedigingsbeleid hanteren voor alles
wat God verboden heeft. Je kan bijvoorbeeld niet voorkomen
dat er prostitutie is, maar je kan het wel ontmoedigen of zelfs
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De ChristenUnie
nodigt u uit!

19 februari Leerdam
locatie: Gebouw ‘Maranatha’,
J.A. Burgerstraat 1 in Leerdam-Oost

20 februari Middelharnis 
locatie: ‘Het Diekhuus’,
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis 

21 februari Achtkarspelen
locatie: Zalencentrum ‘Kolkzicht’
in Surhuisterveen

26 februari Scherpenzeel 
locatie: ‘Boschzicht’,
Burg. Royaardslaan 4 in Scherpenzeel 

27 februari Enschede 
locatie: ‘De Jaargetijden’, Parkweg 49 in Enschede 

28 februari Alkmaar
locatie: ‘Alkmaarse Poort’, Omval 72 in Alkmaar 

1 maart Hattem
locatie: Ontmoetingskerk, Van Galenstraat in Hattem 

4 maart Harderwijk
locatie: ‘Landstede’, Westeinde 37 in Harderwijk 

6 maart Gemeenteraadsverkiezingen
locatie: in het gehele land,

Medewerking wordt verleend door o.a. lijsttrekker Kars Veling
en andere Kamerleden. De avonden vangen aan om 20.00 uur.
Reserveer de datum van de regioavond in uw omgeving in uw
agenda. U bent van harte welkom!! Vergeet niet uw familie of
vrienden voor deze avonden uit te nodigen!

Op verschillende plaatsen in het land organiseert
de ChristenUnie een grandioze regiotour-avond
in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
op 6 maart 2002. De afgelopen weken hebben
we al 14 mooie avonden in het land mogen bele-
ven. Natuurlijk willen we u niet onthouden waar
we de komende weken zullen zijn:

DDee  CChhrriisstteennUUnniiee,,  
eeeenn  bbeewwuussttee  kkeeuuss..  

MMiijjnn  kkeeuuss!!
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Dat kun je horen als ze spreken over hun stad, over hun dorp, over
hun gemeente. Ze kennen hun leefwereld van binnen en van bui-
ten. Ze weten wat er leeft. Ze zoeken naar praktisch beleid dat de
mensen ten goede komt.
Durven kiezen voor normen, dat is de titel van het programma
voor de landelijke verkiezingen. De plaatselijke ChristenUnie-ver-
enigingen laten zien dat deze leus praktische betekenis heeft.
Midden in de samenleving, met beide benen op de grond, zo mel-
den ChristenUnie-kandidaten zich present. Zij willen zich in de
gemeenteraden vier jaar lang inzetten voor de gemeenschap.

Tijdens één van de campagne-avonden werd aan de aanwezige
lijsttrekkers voor de ChristenUnie gevraagd hoe zij hun christelijke
principes het raadswerk kunnen toepassen. Het antwoord op die
avond was dat je vooral heel gewoon je werk moet doen. Zonder
achterbakse spelletjes, consequent en met durf.
Goede werken doen is vaak heel gewoon goed je werk doen.
En dan zul je zien dat duidelijk wordt waarvoor je als christen
staat. Gelukkig vaak samen met anderen in de raad. Soms ook
tegenover een meerderheid.

Hoe dan ook, ChristenUnie-raadsleden zullen altijd laten zien dat
ze hart hebben voor de gemeenschap waarin ze leven.
Daarom maken ze zich druk voor veiligheid. Daarom komen ze met
plannen voor een sociaal beleid dat de mensen stimuleert en ook
ondersteunt. Daarom komen ze op voor de belangen van burgers
en voor boeren in hun gemeente. Daarom willen ze ruimte voor
ambtenaren die vanwege hun visie op het huwelijk niet willen
meewerken aan het sluiten van huwelijken van homo-paren.
Daarom pleiten ze voor een beleid waaruit blijkt dat de overheid
haar verantwoordelijkheid durft te nemen, ook als gedogen eigen-
lijk wel zo gemakkelijk is. Daarom durven ze tegen de landelijke
stroom in te zoeken naar mogelijkheden om handel in seks te
weren. Daarom lopen ze warm voor vrijwilligerswerk binnen de
gemeente, van de sportclub tot het verzorgingshuis, van de diaco-
nie tot de kringloopwinkel.

De ChristenUnie-mensen die in deze maanden zo enorm veel tijd
en energie steken in de plaatselijke verkiezingscampagnes, verdie-
nen veel respect.

Ik wens u alleen veel sterkte, maar ook veel plezier in al uw activi-
teiten. Dat laatste durf ik ook zeggen. Samen actief zijn stimu-
leert! En – laten we wel wezen – wie mensen oproept om op 6
maart te kiezen voor de ChristenUnie heeft goede argumenten.

Mensen die Christus willen volgen, werken met overtuiging. Ze
hebben hart voor de gemeenschap!
Ik hoop en bid dat we dat in de komende tijd aan veel medebur-
gers duidelijk kunnen maken.

ChristenUnie kalender
In de komende maanden worden er veel spreekbeurten gehouden
in het kader van de campagne. Deze spreekbeurten vinden plaats
naast de twee regiotournees die door het landelijk bureau worden
georganiseerd. In de tweede helft van de maand februari laat de
ChristenUnie haar boodschap horen in:

14 februari 2002 KV Haarlem • André Rouvoet • AR 
15 februari 2002 Wartburg College • Arie Slob • AS 
15 februari 2002 KV Katwijk • Eimert van Middelkoop • EvM 
18 februari 2002 KV Ermelo • Leen van Dijke • LvD 
18 februari 2002 KV Pekela/Veendam • Arie Slob • AS 
20 februari 2002 KV Almelo • Kars Veling • KV 
20 februari 2002 Den Helder • Arie Slob • AS 
20 februari 2002 Ridderkerk • Arie Slob • AR 
20 februari 2002 Putten • Dick Stellingwerf • DS 
21 februari 2002 Dordrecht • Arie Slob • AS 
21 februari 2002 Noordwijk • Leen van Dijke • LvD 
21 februari 2002 VGSR Rotterdam • Kars Veling • KV 
21 februari 2002 KV Eemsmond • Eimert van Middelkoop • EvM 
22 februari 2002 Amsterdam • André Rouvoet • AR/KV 
22 februari 2002 Deventer • Arie Slob • AS 
22 februari 2002 KV Montfoort • Dick Stellingwerf • DS 
22 februari 2002 Kerkwerve (Schouwen-Duiveland) • Kars Veling • KV 
23 februari 2002 Bommelerwaard • Leen van Dijke • LvD 
25 februari 2002 EKO • Dick Stellingwerf • DS 
25 februari 2002 Enschede • Arie Slob • AS 
25 februari 2002 Maassluis • Arie Slob • AS+Tom Viezee 
25 februari 2002 Appingedam • Eimert van Middelkoop • EvM 
26 februari 2002 Wilnis (de Ronde Venen) • Arie Slob • AS 
27 februari 2002 Forum GSVA • Eimert van Middelkoop • EvM 

HartHart voor de gemeenschap

Wat bezielt de ChristenUnie-mensen die zich
overal in het land inzetten voor de gemeente-
raadsverkiezingen op 6 maart?
Ze zijn natuurlijk allemaal verschillend, die kandidaten, bestuurders en campagne-
voerders. Er zijn ervaren rotten en ook enthousiaste nieuwkomers. Er zijn strijdlustige
lijsttrekkers en ook werkers op de achtergrond. Er zijn jonge honden en ook rotsen in
de branding. Toch hebben ze allemaal iets belangrijks gemeen, heb ik gezien.

ChristenUnie-mensen in de gemeentelijke
politiek zijn christenen die hart hebben voor
de gemeenschap waarin ze leven.

Artikel

Kars Veling
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maken. Van harte aanbevolen. Ik werk ook mijn agenda bij en con-
stateer dat ik tot de raadsverkiezingen zo goed als vol zit met
werkbezoeken en spreekbeurten. Vandaag ook even op visie bij
vriend Peter die 42 jaar is geworden.

Donderdag 17 januari  Ik breng Lotte en Karen naar school en
werk wat mailpost weg. De rest van de ochtend heb ik exclusief
voor Marjette gereserveerd. Tussen door wel even mobiel contact
met medewerker Guido. ‘s-Middags zou ik een ontmoeting hebben
met vertegenwoordigers van de vereniging van vuurwerkslacht-
offers uit Enschede. Telefonisch besluiten we de ontmoeting te
koppelen aan het werkbezoek dat ik volgende maand met Kars
aan Enschede zal brengen. Vandaag is het precies een jaar geleden
dat de ChristenUnie haar kandidatenlijst wereldkundig maakte. ‘s-
Avonds naar Rondom Tien gekeken. Kars kon zijn punten goed
kwijt.

Vrijdag 18 januari ‘s-Ochtends gewerkt aan een vervolg op de
onbevredigende antwoorden van Adelmund op door mij gestelde
vragen over particuliere basisschool de Aventurijn in Loenen. ‘s-
Middags aanwezig als forumlid op de docentendag van docenten
maatschappijleer. Samen met enkele collega’s gesproken over poli-
tieke participatie van jongeren en de positie van het vak
Maatschappijleer. Terug naar huis blijkt de persoonlijke medewer-
ker van minister Hermans op mijn voice-mail te hebben ingespro-
ken. Ze zijn waarschijnlijk nieuwsgierig naar onze insteek voor het
grote bachelor-masterdebat van volgende week. Het
Vooruitstrevend Studenten Overleg wil voor het debat ook nog
over dit onderwerp met mij spreken. ‘s-Avonds naar Assen voor de
regioavond. Ik kan meerijden met Kars Veling. De opkomst is erg
goed. Een prima avond. Tegen twaalven thuis en nog even tijd voor
Marjette en de nabeschouwing op het interview met Maxima en
Willem-Alexander.

Zaterdag 19 januari ‘s-Ochtends Karen weggebracht naar
zwemmen. Daarna verder werken aan het artikel over veiligheid
en het debat over de bachelor-masterstructuur in het hoger
onderwijs. Ik reageer ook nog even kort in de richting van Dick.
Maandag heeft hij een pittig notaoverleg over biotechnologie. Zo
zijn we allemaal weer druk bezig. Op weg naar 6 maart en 15 mei.

V a n d a g t o t d a g

V a n d a g t o t d a g
V a n d a g t o t d a gVan dag tot dag

Het belangrijke parlementaire verkiezingsseizoen 2001 – 2002 is in
volle gang. Een van die 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 uit-
draagt.

Politiek Dagboek

Arie Slob

Week 3 januari 2002
Zondag 13 januari In onze kerkelijke gemeente vieren we het
avondmaal. Het bepaalt mij ook deze keer weer bij de Bron van
Leven. Vandaag een huis vol met kinderen. Gezellig. Met Marjette
nog een heerlijke wandeling gemaakt.

Maandag 14 januari De laatste week van het reces is inge-
gaan Ik vertrek ‘s-ochtends naar Nijmegen waar ik samen met Erik
van Dijk (Wetenschappelijk Instituut) als enige vertegenwoordi-
gers van een politieke partij ben uitgenodigd om op een congres
voor bestuurders en ambtenaren te spreken over dualisering. Erik
weet de aanwezigen drie keer te vertellen dat de ChristenUnie de
snelst stijgende partij in ledental is! Weer terug in Zwolle aan het
werk met de stukken over bestuur in stedelijke gebieden. Vandaag
zou het de verjaardag zijn geweest van mijn al in 1981 overleden
vader. Vreemd idee om te bedenken dat hij nu 75 jaar had kunnen
worden.

Dinsdag 15 januari ‘s-Morgens studeer ik verder op het onder-
werp bestuur in stedelijke gebieden. ‘s-Middags spreek ik over dit
onderwerp in Utrecht met Herman Sietsma, griffier van de provin-
cie Utrecht. Hij introduceert me nog bij de Commissaris van de
Koningin  en een gedeputeerde. In Amersfoort spreek ik later op
de middag, samen met mijn BZK-medewerker Heleen van de Berg,
met Bert Brand en Thijs van Daalen in hun hoedanigheid als
Statenleden van Flevoland. Ook hebben Heleen en ik nog een goed
overleg met Statenleden uit Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en
Overijssel. Iets over 22.00 uur thuis. Dat valt niet tegen.

Woensdag 16 januari Vandaag staat op de agenda het schrij-
ven van een artikel over de toezichtswet en het onderwerp veilig-
heid. In het artikel over de toezichtswet kijk ik terug op de
Kamerbehandeling van deze wet. Als ChristenUnie hebben we uit-
eindelijk een voor scholen zeer cruciaal amendement er door kun-
nen krijgen. Al schrijvend geniet ik nog even na. Het artikel over
veiligheid is bedoeld als ondersteuning van een van onze speer-
punten in de campagne. Verder ben ik druk met de nieuwe websi-
te van de ChristenUnie over onderwijs: www.onderwijs.christenu-
nie.nl  De website is vanaf vandaag online. Iedereen die betrokken-
heid en interesse heeft in onderwijs wordt in de gelegenheid
gesteld om ervaringen en opvattingen via de website kenbaar te
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Hij is 57 jaar en al een jaar of

tien met groot plezier woonach-

tig in Lelystad. Naast zijn werk

vervuld hij bestuursfuncties bij

vooral gereformeerde organisa-

ties. Op dit moment zijn daar-

van de voornaamste: voorzitter

van Concent (de organisatie van

besturen van gereformeerde

scholen, beter bekend als: Het

Landelijk Verband), curator van

de Theologische Universiteit in

Kampen en voorzitter van de

ChristenUnie in Lelystad. Hij

staat op plaats 2 voor de

komende raadsverkiezingen.

Sedert 1968 is hij getrouwd met

Lia Vegter en hij heeft drie vol-

wassen zonen. In dit nummer

van HandSchrift het Zelfportret

van Boele Siepel.

Zelfportret

Boele Siepel

Welk opvallend nieuws is u laatst ter ore gekomen?
Dat er tientallen kinderen op basisscholen zoek zijn. De schoolleiding blijkt dan niet
te weten wat er aan de hand  is met een kind dat al langere tijd niet op school komt.
Ik vind het onbegrijpelijk dat het personeel van de school niet op onderzoek uitgaat
als een kind al een tijdje afwezig is. Kennelijk is de werkdruk van de onderwijsgeven-
den zo groot, dat dit niet in alle gevallen lukt. Aan de regelgeving blijkt het niet te
liggen, dus is het louter een zaak van aandacht. Aandacht die dringend nodig is, want
het blijkt in deze situaties vaak om kwetsbare kinderen te gaan, zo heeft de gang van
zaken met ‘het meisje van Nulde’ ons geleerd. Ik hoop dat de invoering van een soort
Sofi nummer voor leerlingen hierin verbetering brengt. Dan zal het ook beter moge-
lijk zijn de schoolcarrière van kinderen te volgen. Dat zal de kwaliteit van het onder-
wijs ten goede komen.

Waar steekt u graag uw nek voor uit?
Voor een rechtvaardige gang van zaken. Ik kan er slecht tegen als er misbruik wordt
gemaakt van machtsposities of dat mensen niet integer blijken te handelen. Een
zekere rechtlijnigheid is mij eigen. Het is overigens een eigenschap waar ik niet altijd
plezier van heb. De politieke bedrijvigheid die ik in de afgelopen dertig jaar als amb-
tenaar heb gediend, munt immers niet steeds uit in rechtlijnig denken en handelen.

Waar is uw hart vol van?
Dankbaarheid aan de Here voor de overvloed die hij ons geeft in zoveel opzichten: we
mogen leven in een land waarin we vrij zijn om God te dienen en met een bijbel in
de hand over straat te lopen. Lia en ik zijn gezond, hebben vrienden, een royaal inko-
men en een liefdevolle relatie met onze drie kinderen. Daar raak ik nooit over uitge-
dankt.

Waarvan gaan uw haren recht overeind staan?
Van de goklust van de mensen. In schetterende reclamespots wordt je opgeroepen
om te gokken, met als lokker dat er binnenkort 40,4 miljoen wordt uitgekeerd. Van
dit schaamteloze beroep op de hebzucht van de mensen krijg ik de kriebels. Nu weet
ik wel dat een  deel van de opbrengst naar goede doelen gaat, maar het goede van
die doelen heeft bij mij al een luchtje als de instelling zo aan zijn inkomsten wil
komen. En het ergst van al vind ik dat de staat daar dik aan mee doet en er over
denkt toe te staan dat het aantal loterijen wordt uitgebreid.

Wat bent u de afgelopen tijd met andere ogen gaan bekijken?
Het evenwicht tussen werken en vrije tijd. Voor mij was het lange tijd zo dat vrije tijd
bestond uit de tijd die overschoot als het (vrijwilligers)werk klaar was. Dat zie ik nu
anders. Vorig jaar heb ik er voor gekozen een stap terug te doen op de maatschappe-
lijke ladder en bovendien minder te gaan werken. Een deel van de vrijgekomen tijd
gebruiken we nu om meer te reizen ( één van mijn weinige hobby’s). Ook het vrijwil-
ligerswerk kan nu meer ontspannen gebeuren.

Wat betekent voor u met hart en handen bezig te zijn in de 
politiek?
Als voorzitter van de ChristenUnie in Lelystad probeer ik politiek werk in de tweede
lijn te doen. Dat betekent meehelpen om interesse te wekken voor het politieke
bedrijf en bevorderen dat het raadslid het klankbord en de steun krijgt die hij ver-
dient. In de aanloop naar de komende raadsverkiezingen komt het er vooral op neer
dat er op tijd een goed program en een kandidatenlijst gereed komen. De energie die
daarvoor nodig is put ik uit de overtuiging dat het ook in Lelystad hard nodig is dat
de stem van de christelijke politiek in de raad versterkt wordt, tot eer van God.



✂ 
Vul deze bon in en stuur op 
naar EH, Postbus 957, 
3800 AZ Amersfoort 
(     033-4604000)  of mail 
naar info@ehbasisjaar.nl 

BON

De EH wordt gedragen door gebed en giften. Alle 
EH-donateurs ontvangen de jubileumbundel "Raakvlak" 
gratis. Raakvlak (96 pag.) is geschreven door EH-docenten
en bevat een veelkleurig palet van korte artikelen over 
onze cultuur, wetenschap en maatschappij, vanuit bijbels
perspectief. Ook degenen die nog geen EH-donateur zijn 
en die het belang van het Basisjaar inzien, kunnen
"Raakvlak" gratis aanvragen.

Gratis
Jubileumbundel

✆

De ongesubsidieerde Evangelische Hogeschool

(EH) en het Basisjaar¨ te Amersfoort bestaan 

25 jaar. Tijdens het eenjarige Basisjaar¨ vormt 

de EH christenjongeren via praktische en 

intellectuele toerusting, persoonlijkheidsvorming

en studiekeuzebegeleiding met bijbelgetrouwe

geloofsopbouw. Ruim 2000 studenten hebben

inmiddels het EH-Basisjaar¨ zegenrijk doorlopen

en zij weten hun leven hierdoor blijvend be�nvloed.

25
Ja, ook ik wil het bijbelgetrouwe Basisjaar¨ van de 
ongesubsidieerde Evangelische Hogeschool steunen! 
Stuur mij s.v.p. het gratis jubileumbundel ÒRaakvlakÓ. 

Naam: m/v

Adres:

Postcode:

Woonplaats:
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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

DDee  CChhrriisstteennUUnniiee,,  
ooookk  aallss  hheett  oomm  jjee  vveerrrree  

nnaaaassttee  ggaaaatt..

www.christenunie.nl
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DDee  CChhrriisstteennUUnniiee  vveerrddiieenntt  mmiijjnn  
sstteemm,,  wwaanntt  ddee  CChhrriisstteennUUnniiee  

dduurrfftt  eeeenn  dduuiiddeelliijjkkee  vviissiiee  nneeeerr  
ttee  zzeetttteenn  iinn  oonnzzee  ssaammeennlleevviinngg..

www.christenunie.nl
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Misschien mag het volgens de etiquette wel niet
meer, maar dan toch; namens Perspectief nog een
heel goed en rijk gezegend 2002 toegewenst.
Voor PerspectieF breekt er een drukke tijd aan.
We gaan richting ons voorjaarscongres en dus ook
richting de Algemene Ledenvergadering. Tijd dus
voor de jaarstukken. Onze secretaris zit te zweten
boven het jaarverslag, de penningmeester probeert
de begroting nog sluitend te krijgen en we zijn
allemaal druk bezig met het beleidsplan voor het
komende jaar.
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En dat is nog een hele klus op zich. Want het vasthouden van oude
concepten is zeer belangrijk, maar het ontwikkelen en uitdenken
van nieuwe ideeën is minstens zo belangrijk. Nieuwe ideeën zijn
voor ons erg belangrijk. We zijn een kleine jongerenorganisatie en
juist daarom moeten we zoeken naar de mogelijkheden en kansen
die we hebben. De kunst is om deze kansen zo optimaal mogelijk
te benutten.

Lokaal
We zijn het jaar daarom goed van start gegaan met een Actiedag
voor jongeren die graag bij hun in de plaats met PerspectieF aan
de slag willen, een afdeling, regelmatig een politiek café, een aan-
tal keer per jaar een politieke late-night show, of een politieke stu-
dieclub. Het zijn allemaal mogelijkheden van lokale activiteiten.
Op het lokale vlak hebben we nog een hele wereld te winnen! En
daar willen we dus ook graag fors in investeren.
Jongeren willen wel, genoeg politieke betrokkenheid onder jonge-
ren, maar hebben vaak weinig tijd of weten niet hoe. Voor
PerspectieF is het dus een belangrijk speerpunt om dit jaar ook op
het lokale vlak jongeren te stimuleren en te enthousiasmeren en
te betrekken bij christelijke politiek. We willen hier in 2002 echt
een stevige impuls aan geven.
Nog meer leuke en nieuwe plannen voor 2002; we komen met een
tweede blad, speciaal voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Hoe
het er uit gaat zien en hoe het gaat heten blijft nog even geheim,
maar we beloven je dat er een ontzettend leuk blad op je deurmat
komt te liggen.

Internationaal
Op Internationaal gebied hebben we onszelf hoge eisen opgelegd;
we gaan opzoek naar zoveel mogelijk christelijke jongeren in
Europa om in het vroege voorjaar van 2004 een congres te organi-
seren over de positie van christelijke politiek in Europa. Het is nog
ver weg, maar toch ook zomaar weer zoveer en wel degelijk een
zeer belangrijk voorjaar voor de ChristenUnie. De EU verandert en
wordt groter, het aantal zetels van Nederland wordt dus kleiner en
dat zullen we zeker gaan voelen. Mogen nu nog drie heren
namens ons het woord voeren, na de verkiezingen voor het
Europees parlement zal dat er misschien nog maar eentje zijn.
Waar staan we dan? Wat kunnen we uitrichten in dat grote

Europese Parlement? Hebben we in Den Haag al regelmatig het
gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt, in Europa hebben ze
niet eens meer door dat we er zijn!
Dit jaar zullen we meedraaien in een project van het
Wetenschappelijk Instituut en we zullen ook zelf met een scripta
over Europa komen.
Deze grote onbekende (en dus ook onbeminde) politieke factor, zal
steeds meer politieke macht naar zich toetrekken en mag daarom
best wat meer onder de aandacht van christelijke jongeren komen.

Denktank
De Denktank gaat dit jaar aan een groot aantal politiek inhoudelij-
ke thema’s werken. Het zijn veelal verdere uitwerkingen van ons
politieke handboek; Houvast.NL. In ieder geval komt de Denktank
dit jaar met een scripta over christelijke politiek en over het Hoger
Onderwijs.
Het thema Hoger Onderwijs gaan we dit jaar ook verder uitwer-
ken op het voorjaarscongres;
16 maart 2002, Congres PerspectieF, Wijs in het Hoger Onderwijs!
Het beloofd een leuke dag te worden, met en druk programma,
boeiende sprekers en leuke workshops. We hebben ook voor dit
congres voor de EH gekozen, een gezellige prettige school in het
hart van Nederland. Makkelijk bereikbaar, dus zorg dat je het niet
mist!
En op dat congres presenteren we dus ook de plannen voor het
komende jaar.

Naast wat ik hier boven heb beschreven blijven natuurlijk ook de
gewone dingen doordraaien; Perspex komt weer met 6 schitteren-
de nummers, de Summerschool wordt weer georganiseerd, de pro-
motiestand gaat weer volop op stap etc. etc. Kom eens een kijkje
nemen als u één van onze aankondigingen ziet en zie dan hoe rijk
de ChristenUnie is aan actieve en betrokken jongeren.

U bent uitgenodigd!

Plannen voor 

InPerspectief

Bert Heuvelman

2002Plannen voor 
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Om te voorkomen dat een eventuele ontmoeting tussen de
verslaggever en de vrouw van een onzer Kamerleden een
wel heel vervelend verloop heeft, zal ik de naam van de ver-
slaggever niet aan de openbaarheid prijsgeven.

Zwaar regime 
In de eerste helft van het parlementaire jaar hanteert de
Tweede Kamer een zogenaamd zwaar regime. Dat betekent
dat de Kamerleden vergaderen van de vroege dinsdagmor-
gen tot de late donderdagavond (en soms ook nog op
maandag). Na het kerstreces hanteert de Tweede Kamer
een licht regime en vervallen de vergaderingen op woens-
dagmorgen en donderdagavond.
De leden van de kleine fracties lopen bij het naderen van
het kerstreces op hun tandvlees, want naast de vergaderin-
gen in de Tweede Kamer geven zij ook regelmatig acte de
presence tijdens spreekbeurten en werkbezoeken in het
land. Niemand hoeft medelijden te hebben met de dames
en heren in Den Haag, maar de Kamerleden van de
ChristenUnie werken hard. Dat mag best eens gezegd wor-

Het kerstreces van de Tweede Kamer duurde
vier weken. De volksvertegenwoordigers kwa-
men op dinsdag 22 januari voor het eerst weer

bijeen in vergadering. De eerste mondelinge
vragen van 2002 waren voor Leen van Dijke.

Hij riep de minister en de staatssecretaris van
Sociale Zaken naar de Tweede Kamer om zich

te verantwoorden over hun uiteenlopende
standpunten met betrekking tot de WAO. Op

het moment dat Leen zijn vragen stelde, liep ik
in de wandelgangen tegen een verslaggever

van een in onze kringen veelgelezen dagblad
op: “Doen die Kamerleden nou eigenlijk nog

wel wat tijdens het reces...?”

Op uw plaatsen… 

Tweede Kamer

Nico Schipper

Een kerstreces is geen vakantie
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den. En met de verkiezingen in het vooruitzicht doen zij er
nog een schepje bovenop, maar datzelfde geldt natuurlijk
van al die vrijwilligers in het land die het vuur uit hun slof-
fen lopen voor een goed verkiezingsresultaat van de
ChristenUnie: “Op uw plaatsen…; klaar voor de start…”
Om de vraag van die verslaggever te beantwoorden, wil ik
in ‘t kort vertellen waarmee Arie Slob en Kars Veling zich tij-
dens het reces onder andere mee hebben beziggehouden.

Onderwijsbelangen
Op 14 februari 2002 is het precies een jaar geleden dat Arie
Slob als opvolger van Gert Schutte de Tweede Kamer bin-
nenstapte. Inmiddels is hij niet meer weg te denken! Arie
verzorgde tijdens het kerstreces een spreekbeurt in Capelle
aan de IJssel. Hij onderstreepte daar het belang van de vrij-
heid van onderwijs: “De Partij van de Arbeid en GroenLinks -
en helaas ook de VVD - laten zich veel te makkelijk op sleep-
touw nemen door D66 in haar poging om de vrijheid van
onderwijs verder te ondergraven”. Arie maakte duidelijk dat
de ChristenUnie zich sterk maakt voor het recht van ouders
om hun kinderen onderwijs te geven dat aansluit bij de
opvoeding thuis. “Ik hoop dat belijdende christenen daar-
aan denken als zij straks hun stem moeten uitbrengen”.
Arie Slob gebruikte het kerstreces ook om een speciale
onderwijswebsite te lanceren: www.onderwijs.christenu-
nie.nl. Hij wil daarmee leerlingen en studenten, docenten
en ouders een platform geven: “Signalen van mensen die
betrokken zijn bij het onderwijs moeten doorklinken in Den
Haag, daarom geven wij alle betrokkenen bij het onderwijs
een stem op deze website”. Arie Slob komt zelf uit het
onderwijs en kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de
beelden die men in Den Haag heeft van het onderwijs niet
corresponderen met de werkelijkheid: “Ik wil weleens weten
hoe de plannen voor de basisvorming en het studiehuis lan-
den bij docenten en leerlingen”.

Dualisering van lokaal bestuur
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseerde
op 14 januari 2002 een studiedag voor ambtenaren en
bestuurders over de gevolgen van de Wet Dualisering
Gemeentebestuur. Eén van de sprekers was Arie Slob. Hij
onderstreepte dat de vernieuwing van het lokaal bestuur
ook binnen het bestaande bestel had kunnen plaatsvinden:
“Het is meer een zaak van cultuur dan structuur”. Arie Slob
betoogde dat het succes van de dualisering staat of valt
met de manier waarop de bestuurders invulling geven aan
het raadslid-nieuwe-stijl: “Raadsleden moeten zelf de regie
nemen bij de invulling van aspecten die hun eigen rol
raken”. Hij adviseerde om geen gedatailleerde collegeak-
koorden meer te sluiten, maar te streven naar een raadsak-
koord op hoofdlijnen: “Anders slaat het debat in de raad
weer dood…, dualisering of niet”.
Tijdens de laatste week van het kerstreces ging de regiotour
van start. Daarmee geeft de ChristenUnie invulling aan de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale
bestuurders spelen in de regiotour een hoofdrol, maar de

Kamerleden èn Kars Veling spelen daarin een stevige bijrol.
In Elburg sprak Kars Veling over de dualisering van het
lokaal bestuur. In Assen sprak hij zijn verbazing uit over het
vreemde legioen van Pim Fortuyn: “Ik roep alle mensen in
Assen vanavond op om bij de gemeenteraadsverkiezingen
op de ChristenUnie te stemmen, want de ChristenUnie in
Assen staat voor dezelfde beginselen als de ChristenUnie in
Den Haag: Durf te kiezen voor normen!” Hij weet niet waar-
op de kandidaten van Leefbaar Nederland aanspreekbaar
zijn: “Ze hebben maar heel weinig met elkaar; héél uiteenlo-
pende belangen, dat is alles wat hen bindt”.

Snuffelstage
In de eerste week van januari doorliep de lijsttrekker van de
ChristenUnie een snuffelstage bij de Tijdelijke Noodopvang
Vluchtelingen (TNV) in Horst nabij Ermelo. De stage was
een vervolg op een werkbezoek aan het opvangcentrum
aan de A28 en stond in het teken van de plannen van de
ChristenUnie voor een modernisering van het vluchtelin-
genbeleid. Kars schreef de nieuwe bewoners van de TNV in
en bracht hen naar hun kamer. Hij legde de huisregels uit.
En hij deelde voedsel en kleding uit.
“Het is onze missie om vluchtelingen een gastvrij onderdak
te bieden. Dat kan alleen als we een consequent en duide-
lijk onderscheid maken tussen vluchtelingen en mensen die
op zoek zijn naar een betere toekomst. Want, hoe wrang het
ook is, voor deze laatste categorie is immigratie in ons land
onmogelijk”, aldus Kars Veling. Hij pleit voor een regiobe-
trokken vluchtelingenbeleid met een belangrijke rol voor de
UNHCR en wil het asielbeleid onderbrengen bij de ministers
van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Kars Veling: “We moeten het vluchtelingenprobleem aan-
pakken in de regio waar het ontstaat en vluchtelingen aan-
dacht geven voordat ze bij Nederland aankloppen: opvang
en toetsing in de regio. Dat komt de kwaliteit van de beoor-
deling ten goed”. De ChristenUnie wil dat landen zich bij de
aanpak van het vluchtelingenprobleem concentreren op
één regio in de wereld, zowel voor de hulp en beoordeling
ter plaats als voor de eventuele opvang in Nederland.
“Daarmee vergroot je onze kennis en inzicht van een regio
en voorkom je mensensmokkel”, aldus Kars Veling.
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Voor wie heb je het meest bewondering?
Voor de Here Jezus, want Hij blijft mij boeien, Hij
blijft mij leren en inspireren en Hij laat zien wie
God is.
Ik heb ook bewondering voor vrouwen, die in
moeilijke situaties staande blijven en heel
bewuste keuzes maken in hun leven. Een voor-
beeld dichtbij is onze vriendin Hetty en een voor-
beeld ver weg is Moeder Theresa.

Welke dag zou u nog een keer over willen
doen?
Eigenlijk niet een dag, maar alle dagen van onze
reis naar Amerika, drie jaar geleden. Als gezin
hebben wij het niet altijd makkelijk gehad en die
reis, als gezin, was heel bijzonder.

Waarmee hoopt u zich over 10 jaar bezig
te houden?
Ik leef behoorlijk bij de dag, maar als die vraag
gesteld wordt verwacht ik, dat het in het verleng-
de zal liggen van mijn bezigheden nu: politiek,
maar ook het begeleiden en coachen van men-
sen, het geven van spreekbeurten en muziek.
Maar de mogelijkheid om iets totaal anders te
doen ( jongerenwerk of zending) houd ik zeker
open. Onze tijden zijn in Gods hand.

Waar doe je de beste ideeën op? 
Op de fiets denk ik altijd heel wat af, daarom
fiets ik ook zo graag. Maar pratend met anderen,
biddend en mijmerend op de bank zijn ook goede
momenten.

Wat is het beste advies dat u ooit heeft
gekregen? 
Jaren  heb ik  veel tegelijk gedaan  en alles op
mijn schouders gedragen. Toen gaf iemand mij
het advies om elk ding  apart te doen en mij te
concentreren op waar ik mee bezig was en dat
heeft duidelijkheid gegeven, stress verminderd
en de kwaliteit verhoogd van wat ik doe.
Een ander  belangrijk advies is geweest: Leven is
niet een probleem oplossen, maar een geheim
beleven.Hand
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In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter IJ 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.

Wat is uw stekkie in IJsselstein?
IJsselstein is een heerlijke stad. Een mooie bin-
nenstad, waar altijd wat te beleven valt, gezellige
mensen, een prachtig weidegebied rondom en de
wijk waar wij wonen is erg groen. Maar mijn
stekkie is onze kleine achtertuin, waar ik zomers
heerlijk in de zon zit en ’s winters van binnenuit
geniet van de natuur.

Wat zou u willen veranderen in
Nederland?
Het grote gebod van de Nederlandse bevolking
lijkt te zijn: Gij zult veel geld verdienen. Maar ook
in alle andere sectoren  draait het om geld.
Bedrijven, die naar de beurs gaan, maar waar op
de werkvloer alles stuk gemaakt wordt. Ik zou
willen, dat het weer gaat om mensen, om zorg en
respect voor elkaar  en om niet-materiële keuzes.
Niet meer de macht van het geld en de enorme
hebzucht.
Ik zou willen, dat de Here God  weer de hoogste
plaats krijgt, maar de eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen, dat ook voor christenen geldt, dat wij ons
vaak laten meeslepen door deze materiele trend.

Wat betekent de ChristenUnie voor u?
In de ChristenUnie vinden christenen vanuit ver-
schillende kerken elkaar om eerlijk en dienend
politiek te bedrijven. Het is een boeiende groep
mensen, die midden in de samenleving staan. Ik
voel mij er thuis, ook omdat je met elkaar het
christen-zijn letterlijk handen en voeten geeft.

IJsselstein
IJsselsteinIJsselstein
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Tineke

A d r e s s e n

Het woord is belangrijk in de poli-
tiek. Het jargon in de gemeente-
politiek is wat alledaagser dan in
de Tweede Kamer en daardoor
begrijpelijker voor de gewone
man. Soms zou je zelfs wensen
dat raadsleden wat minder
begrijpelijk waren. De gemeente-
raad in Heerenveen bijvoorbeeld
is nooit ‘uitermate geschokt en
verbaasd’, wat er ook gebeurt.
Wel zakt de broek de raadsleden
regelmatig af of op de klompen.
(Dergelijk schoeisel is overigens
ook in mijn woonplaats zeer
ongewoon.) Voor mensen die in
beelden denken zijn dit onappe-
tijtelijke uitdrukkingen. Toen na
maanden van her en der afzak-
kende kledingstukken, bij mijn col-
lega van de FNP (Fryske Nasjonale
Partij) voor de derde keer die avond zijn broek het dreigde te
begeven, zei ik hem dan maar blij te zijn dat hij een colbertje
droeg. Daarmee is de afzakkende broek een tijdlang uit de
raadsvergaderingen verdwenen.

In het Friesch Dagblad heeft Sjirk Kuijper een vergelijking
gemaakt tussen de verkiezingsprogramma’s van de lokale
politieke partijen. Hij deed de intrigerende ontdekking dat
vrijwel alle partijen het met elkaar eens zijn. Ieder wil de poli-
tiek dichter bij de burger brengen, staat een betrouwbare
overheid voor en streeft naar een leefbare samenleving.
Niemand maakt het voornemen bekend om de samenleving
onleefbaar en de overheid onbetrouwbaar te laten zijn.
Ook onze lokale ChristenUnie programma’s zullen wel lijden
aan het euvel van voorspelbaarheid en een afgesleten woord-
keus, het valt niet mee om altijd fris en nieuw te zijn.

De broek van de Heerenveense raadsleden zakt niet meer af,
maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. Nu moet de
broek opgehouden worden. Het is de bedoeling dat elke
instelling en ook de gemeente zijn eigen broek ophoudt, ook
als een te grote broek is aangetrokken. De wethouder verze-
kerde mij laatst dat de broek weliswaar te groot was, maar
dat er geen kleinere voorhanden was. En dat de gemeente
hem wel aan moest trekken, om enigszins fatsoenlijk voor de
dag te komen.

Als we niet uitkijken verliezen de mooie woorden van politici
aan inhoud en praktische betekenis. Laten we luisteren naar
het Woord. Altijd fris, altijd nieuw.

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

De broek aan

Bid voor:
• de normvervaging die op vele terreinen zichtbaar is.

De ChristenUnie wil de samenleving voorhouden dat
de bijbelse normen heilzaam zijn voor iedereen.

• een goede afhandeling van de bestellingen voor promotie-
materiaal. Het vergt veel organisatie om alles tijdig te leveren.

• de ledenwerfactie die gehouden gaat worden. Meer leden 
zorgen voor meer kennis, betrokkenheid en mogelijkheden.

• de voorbereidingen van de 22 regio-avonden die voor-
afgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen worden 
georganiseerd.



Boeken van 
Gary Chapman

Ontdek de 5 talen 
van de liefde

Ontdek de 5 talen 
van de liefde

De 5 talen van de liefde 

Mensen geven op verschillende

manieren uiting aan hun liefde.

Maar als de éne echtgenoot zich

uitdrukt in een ‘taal’ die de

ander niet verstaat, komt de lief-

de niet over. Dit boek helpt

elkaars taal te verstaan.

ISBN 90-6353-259-8

5e druk, 

¤ 11,30

De 5 kenmerken van 
een gezond gezin

Genoeg problemen in gezinnen,

maar laten we nu eens van de

positieve kant starten. 

Gary Chapman heeft een aantal

kenmerken van een gezond

gezin op een rij gezet: vijf in

totaal. 

ISBN 90-6353-312-8

¤ 13,60

De 5 talen van de liefde
van kinderen

Soms spreken onze kinderen een

taal die wij op het eerste gezicht

niet helemaal begrijpen. 

Dit boek zal u laten zien hoe u de

eerste liefdestaal van uw kind

kunt herkennen.

ISBN 90-6353-287-3

2e druk, 

¤ 11,30
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Colofon

De Levende is Heer
De dood heerst over Hem niet meer,
de hel kon Hem niet aan!
God wekte Hem tot leven weer:
de Heer is opgestaan!
De grote kloof is nu gedicht,
het leven neemt een keer.
De satan is voor Hem gezwicht:
de Levende is Heer!

De dood heerst over mij niet meer,
want Christus leeft in mij!
Nu mag ik leven tot Gods eer,
van zondebanden vrij.
Mijn leden stel ik nu voortaan
tot dienst van God de Heer.
Vernieuwd mag ik in ’t leven staan
door Zijn genadeleer!

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 

In deze Handschrift o.a.

InGesprek

Zelfportret

Zorg voor elkaar

Melis van de Groep
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MijnHandschrift

Voor elkaar

Marco Boers, eindredacteur
mdboers@christenunie.nl

Gemeenteraadsverkiezingen moet je meemaken.
Plannen, ideeën, een regiotour, alle campagnematerialen,
posters noem maar op. Het is allemaal noodzakelijk om
een goede campagne te organiseren. En dat is in vele plaat-
sen dan ook uitvoerig gebeurt. Prachtige regio-avonden
met veel publiek, knappe koppen op de borden en prima
werkbezoeken. Allemaal georganiseerd door enthousiaste
mensen van de ChristenUnie voor mensen die een christe-
lijk geluid noodzakelijk vinden. Maanden van organisatie
op het landelijk bureau gaan hieraan vooraf en dan breekt
die dag opeens aan. Een vreemd idee dat er die dag ruim
175.000 mensen ChristenUnie gaan stemmen! De partij
waar we met elkaar ons zo graag voor in willen zetten,
krijgt op die dag zoveel stemmen. Het blijkt een andere 
dag te zijn dan normaal. Hoewel, is er in campagnetijd een
normale dag bij? Op 6 maart ’s middags maken we ons op
voor de verkiezingsuitslagen. Het bericht komt dat er zelfs
op deze dag nog campagne wordt gevoerd. Prachtig toch.
Computers en televisies worden op het partijbureau klaar-
gezet om na 21.00 uur zo snel mogelijk een indruk te 
krijgen van de resultaten. En dan wachten… Journalisten
stromen binnen op het partijbureau en het Journaal laat
weten dat de opkomst laag is. Om 21.00 uur is het zover.
Mensen uit het land bellen uitslagen door, internet en tele-
tekst wordt geraadpleegd en we krijgen goede berichten te
horen. In veel plaatsen een nieuwe zetel, in veel gemeentes
handhaving van zetels, maar ook verlies, ondanks meer
stemmen. Maar over het algemeen is er sprake van tevre-
denheid. We zijn op de goede weg. Met elkaar en voor
elkaar. Daarom willen we al die mensen in het land die zo
veel hebben gedaan voor de campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen enorm bedanken voor hun inzet.
Kunnen we weer op u rekenen tijdens de campagne voor 
15 mei? Met elkaar de schouders er onder. Voor elkaar dat
christelijk geluid laten horen met weer 600 nieuwe leden
sinds 1 januari van dit jaar! Want met elkaar gaan we 
voor zeven en misschien wel acht.
Dat is ons streven, want er wordt iets van ons verwacht! Ui
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Sociale samenhang
Gemeenschappen vormen het cement van de samenleving.
Mensen hebben verbanden nodig om op krachten te komen
en gemotiveerd in de samenleving hun gaven en talenten
te ontplooien, om steun, liefde en zorg te krijgen. Een vitale
sociale basis is van betekenis voor het welzijn van mensen.
Behalve de samenleving die alle inwoners van Nederland
samen vormen, zijn er talloze kleine gemeenschappen die
elk hun eigen waarde hebben: het gezin, culturele gemeen-
schappen, kerkelijke gemeenschappen, sportverenigingen,
buurtclubs, schoolverbanden. Het is van groot belang om
aan de verschillende gemeenschappen recht te doen. Dit
betekent onder andere dat er aandacht moet zijn voor de
verschillende culturele en godsdienstige groeperingen in
Nederland. Daarnaast zal er ruimte moeten zijn voor gezin,
familie, vrijwilligerswerk, ontspanning en voor culturele
activiteiten. Het betekent ook dat economische belangen in
evenwicht moeten zijn met andere belangen.
Sociale samenhang heeft alles te maken met het nemen
van verantwoordelijkheid op het werk, binnen het gezin,
voor de buurt en ten opzichte van de natuurlijke omgeving.
Gemeenschapsvorming is eigelijk alleen mogelijk in een
maatschappij waarin ruimte is voor (duurzame) verbanden
waarin mensen functioneren; als er, bij alle individualisme
en pluriformiteit, aandacht is voor gemeenschappelijke
doelen; als minderheden niet achtergesteld, maar gerespec-
teerd en gehoord worden.

Het gezin centraal
Dit alles is geen vanzelfsprekend gegeven. Mensen moeten
in staat worden gesteld verantwoordelijkheid te nemen,
alleen en samen met de gemeenschappen waarin zij leven.
De overheid heeft hierin een duidelijke normerende en
voorwaardenscheppende taak. Zij zal haar beleid zo moeten

vormgeven dat de natuurlijke sociale verbanden optimaal
tot hun recht komen. De beste omgeving om sociale
samenhang te bevorderen is nog altijd het gezin. Een sta-
biel gezinsleven is van groot belang voor een goede ontwik-
keling van kinderen en verdient daarom hoge prioriteit.

Het beleid dat hierbij past
De ChristenUnie wil een beleid dat gericht is op een gezon-
de ontwikkeling van het gezinsleven. Opvoeding en verzor-
ging van kinderen mogen geen sluitpost worden. Er is
gerichte aandacht en financiële inspanning van de overheid
nodig om de (economische) druk op gezinnen te verminde-
ren. Het beleid moet niet eenzijdig gericht zijn op het facili-
teren van het tweeverdienermodel, maar ook voldoende
ruimte bieden voor het één-ouder-thuismodel.
Een gezonde ontwikkeling van het gezinsleven wordt bevor-
derd door het huwelijk als samenleving centraal te stellen.
Verantwoordelijkheden tegenover elkaar en ten opzichte
van de kinderen moeten serieus worden genomen. Dit kan
onder andere door bij echtscheiding in te zetten op bemid-
deling en door omgangsregelingen daadwerkelijk in prak-
tijk te brengen.
Fiscale en financiële regelingen stellen het gezin in staat
zorg en werk te combineren op de manier zoals dat vanuit
eigen verantwoordelijkheid het meest passend wordt
gevonden.

De jeugd; zal ons een zorg zijn
Met 85% van de jeugd in Nederland gaat het goed, maar
met de overige 15% jongeren gaat het slecht. Het is vooral
zorgwekkend dat criminaliteit op steeds jongere leeftijd
een rol speelt. Verbroken gezinsrelaties leiden tot veel pro-
blemen. De jeugd zou ons een zorg moeten zijn. De eerste
verantwoordelijkheid ligt bij ouders en opvoeders. Wanneer

Zorg voor elkaar
Na ‘Zorg voor leven’ en ‘Zorg voor de schepping’ is nu het derde campagnethema ‘Zorg voor
elkaar’ aan de beurt om besproken te worden. Zorg voor elkaar geeft aan dat de ChristenUnie
midden in de samenleving staat en oog heeft voor alle groeperingen in onze samenleving.
We zullen een blik werpen in het verkiezingsprogramma. Hieruit zal blijken dat de ChristenUnie
zich van de andere partijen onderscheidt door haar visie op het gezin. Vanaf dit onderwerp 
zullen we een sprong maken naar het drugs- en alcoholbeleid. Ook over deze onderwerpen
heeft de partij een duidelijk standpunt. Rob Hondsmerk, directielid van Stichting Chris en de
heer van Vugt, bestuurslid van stichting Naar House, zullen hun reactie hierop geven.

InGesprek over 

het verkiezings-
programma

Uit het verkiezingsprogramma:
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Tijd voor een nieuw drugsbeleid
In de achter ons liggende jaren is het softdruggebruik
gestegen en de leeftijd waarop jongeren in aanraking
komen met drugs gedaald. Het aantal verslaafden aan
harddrugs blijft stabiel. Het drugsbeleid van Nederland is
toe aan een grondige revisie. Het gedoogbeleid heeft soft-
drugs uit de sfeer van de criminaliteit gehaald, maar heeft
druggebruikers en burgers die overlast ervaren in de kou
laten staan. Het gedoogbeleid komt de overheid goed uit,
maar ondermijnt de gemeenschap. De overheid dient zich
sterker te manifesteren als de hoeder van het welzijn en de
gezondheid van mensen. Door softdrugs te gedogen maakt
de overheid zich medeverantwoordelijk voor een gebrui-
kerscultuur waarvan de zwakkeren de dupe zijn. De ontluis-
tering van de mens die samen gaat met verslaving aan
harddrugs mag niet geduld worden. Een duidelijk afspra-

De ChristenUnie onderscheidt zich
van de andere partijen door haar visie 

op het gezin. Zegt men. In deze reactie wil ik 
dat graag eens tegen het licht houden.

We leven in een samenleving die steeds verder individualiseert.
Dat proces is door het Paarse kabinet in hoog tempo geïntensi-
veerd. Van een samenleving waarin het gezin de hoeksteen
vormde, zijn we verworden tot een samenleving van individuen.
Dat is geen gezonde ontwikkeling vindt ook de ChristenUnie,
en daar ben ik blij mee. De overheid denkt in haar wijsheid de
bestaande problemen met onze jeugd met financiële middelen
te kunnen oplossen, ik ben van mening dat een dergelijk hande-
len reactief is en achter de feiten aanlopen. Er zal iets anders
moeten gebeuren. De vraag is of het partijprogramma van de
ChristenUnie hierop het antwoord heeft. Ik denk ten dele.
De jeugd zal ons een zorg zijn. Gelukkig, zou ik willen zeggen.
Maar dat kan nooit los gezien worden van de zorg voor het
gezin. We hebben in onze samenleving ook te maken met een
gebrek aan gezag. En dat is een van de oorzaken waarom het
slecht gaat met een deel van de jeugd. Dat gebrek aan gezag
heeft te maken met onze doorgeschoten tolerantie, maar ook
met de gebrekkige of afwezige gezagsuitoefening in gezinnen.
Kinderen en jongeren hebben grenzen nodig voor hun veilig-
heid en als ze die niet krijgen zoeken ze die grenzen. Ziehier 
de problematiek van het vandalisme in een notendop. Welke
oplossingen stelt de ChristenUnie voor?

Als ik lees dat er ruimte moet zijn voor het gezin en dat het
gaat om het bevorderen van de sociale samenhang van de
samenleving en dat zoiets hoge prioriteit verdient, dan zijn dat
mooie uitspraken maar wat betekent het in de praktijk?  Ook 
de ChristenUnie blijft hier hangen in te veel algemeenheden.

Opvoeding en verzorging mogen geen
sluitpost worden en fiscale en financiële
regelingen stellen het gezin in staat om
zorg en werk te combineren, stelt men.
Dat doet Paars ook, zij het misschien met een wat andere 
invalshoek. Waar blijft de duidelijke visie op opvoeding, als beste
wapen voor een gezonde toekomst? Ook daarin geldt: niet reac-
tief met regelingen voor als er al problemen zijn, maar pro-actief,
gericht op het voorkomen van problemen. Dat komt voor mij nog
te weinig naar voren uit dit gedeelte van het verkiezingspro-
gramma. Ik zou graag een werkelijke vernieuwingsdrang willen
zien op dit gebied. Durft de ChristenUnie het aan om bijbelse
principes over opvoeding te hanteren in haar programma? En
dan niet met ouderwetse woorden, maar met een uitwerking
van die principes die passen bij onze huidige samenleving. Dat
zou pas vernieuwend zijn, en helend voor onze samenleving!
Gelukkig erkent de ChristenUnie de verantwoordelijkheid van
ouders en opvoeders voor hun kinderen. Dat is in ieder geval 
een duidelijk begin. En dat de overheid moet ingrijpen als ouders
hun verantwoordelijkheid niet nemen, is ook duidelijk. Alleen,
wat doet die overheid dan? Wat wil de ChristenUnie? De voorge-
stelde maatregelen zijn verbeteringen of aanpassingen van wat
er al is. Dat is te weinig. Waar ziet de ChristenUnie mogelijkhe-
den voor scholen, kerken en christelijke organisaties? De roep 
om normen en waarden wordt sterker, maak er gebruik van! 
Als christenen weten we toch om welke normen en waarden 
het gaat? Laten we ze dan ook duidelijk communiceren.

De ChristenUnie heeft veel meer dan de andere partijen een 
uitgesproken voorkeur en zorgvuldige aandacht voor het gezin
en de jeugd. Dat is zeker. Maar zoals boven aangegeven zijn er
toch nog wel een aantal aspecten die extra aandacht verdienen.
Laten we hopen en bidden dat na de komende verkiezingen de
aandacht voor het gezin en de jeugd een andere invulling krijgt
dan tot nog toe onder Paars.

die de verantwoordelijkheid niet nemen, ontkomt de over-
heid er niet aan maatregelen te nemen. Daarbij zullen cri-
sissituaties zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.
Concreet betekent dit volgens de ChistenUnie dat er een
aantal veranderingen doorgevoerd zullen moeten worden.
Als eerst staat de partij voor uitbereiding van de hulpverle-
ning bij crisissituaties in de opvoedingssfeer en bij reclasse-
ring voor jeugdigen. Daarbij is belangrijk dat rekening
wordt gehouden met de (godsdienstige) gezindheid van het
kind en gezin. De kinderbeschermingsmaatregelen en
opvoedingsondersteuning worden zoveel mogelijk geboden
aan hulp binnen het gezin en, wanneer het mogelijk is, op
herstel van de natuurlijke gezinssituatie. Ook bij het ont-
wikkelen van een samenhangende aanpak van het pro-
bleem van ‘zwerfjongeren’ zal met name gericht moeten
worden op herstel van familierelaties.

Rob Hondsmerk
Directielid van Stichting Chris



ontwikkeling? Wat doet de porno op internet met onze jon-
geren? Hoeveel van de jongeren zijn niet bezig (geweest)
met allerlei occulte dingen op school en onder elkaar? 

Op de house- en danceparty’s waar wij komen is 85 % wel
ongeveer het percentage aan jongeren dat XTC, speed,
cocaïne en allerlei andere drugs gebruikt. Feesten die bijna
de klok rond duren van halverwege de avond tot begin van
de ochtend met 10, 20, 40 tot zelfs 80 duizend van onze jon-
geren. Sexuele losbandigheid, drugs- en drankmisbruik,
occulte beïnvloeding en een sfeer van “wij doen wat wij wil-
len zonder grenzen” zijn zo wat ingrediënten voor zulke
feesten.

Het gaat goed? Onze jeugd, hun ouders en ook veel christe-
nen zijn verblind. Vele jongeren die wij ontmoeten zijn
depressief, angstig, eenzaam, verslaafd, onrustig, slapen
slecht, horen stemmen, ervaren geestelijke machten en te
veel van hen maken een eind aan hun leven.

kenkader met gemeenten, scherpere vervolging en intensi-
vering van verplichte afkickprogramma’s is geboden. Het
drugsbeleid verdraagt niet langer ‘dubbele boodschappen’.

Ook andere verslavingen moeten
worden aangepakt
Niet alleen op het terrein van drugsgebruik, ook op dat van
het alcoholmisbruik nemen de problemen toe. Alcohol is
een onderschat probleem. Het aantal verslaafden en pro-
bleemdrinkers overtreft het aantal drugsgebruikers veruit.
Het aantal ongelukken waarbij alcohol in het spel is, is
groot. Overmatig alcoholgebruik komt vooral vaak onder de
jeugd tijdens de weekenden voor. Ook hier geldt dat men-
sen soms tegen zichzelf in bescherming moeten worden
genomen en daarom moet ook ten aanzien van overmatig

alcoholgebruik een ontmoedigingsbeleid gevoerd worden.
Daarnaast nemen vormen van gok- en telefoonverslaving
toe. Deze ontwikkeling is in de hand gewerkt door het ver-
ruimen van mogelijkheden om te gokken (casino’s) en door
de politieke gedoogcultuur. Nederland gedoogt verslaving
in allerlei soorten. Het wordt tijd voor een nieuw beleid van
preventie en ontmoediging en van een krachtigere aanpak
van de uitwassen om de verloedering van de samenleving
tegen te gaan.
Het is onbegrijpelijk dat de huidige overheid gokverslaving
in de hand werkt. De overheid zal ook dit kwaad moeten
indammen. Dit kan door het opheffen van de Holland-casi-
no’s en het aanpakken van wetontduikende gokspelletjes
op televisie. Ook zullen lotto’s en loterijen strakker geregu-
leerd moeten worden.

Gert van Vugt
Bestuurslid en coördinator 
van stichting Naar House

Stichting Naar House is een stichting gericht op evangelisatie bij houseparty’s, winkelcentra en stations 
en op voorlichting over (house)muziek. Zo wordt in zo’n 15 verschillende steden drie dagen in de week 
met een bus geëvangeliseerd en worden ook alle grote houseparty’s bezocht. Veel wordt dus gewerkt
onder jongeren. Gevraagd is te reageren op enkele delen uit het programma van de ChristenUnie over 
jongeren en over verslaving. Hieronder enkele citaten uit het programma die opvielen.

Programma ChristenUnie: “Met 85 % van de
jeugd in Nederland gaat het goed, maar met
de overige 15 % jongeren gaat het slecht”.

Heeft de ChristenUnie hier per ongeluk de percentages ver-
wisseld? Gaat het met 85 % van de jongeren in Nederland
goed? Welke definities van goed en slecht worden hier door
de ChristenUnie gehanteerd? Hoe zou de Here Jezus vinden
dat het met onze jeugd gaat? Het overgrote deel van de
Nederlandse jeugd en ook hun ouders leven compleet los
van God en houden geen rekening met God of met Zijn
Woord. Dit is de wortel van het probleem met onze jeugd.
De eigen wil en de eigen behoeften staan centraal. De
jeugd bepaalt zelf wat ze doen.

Wat komt er daarbij allemaal wel niet over onze jeugd heen
via de T.V. aan geweld, moord, leugens, diefstal, sex, over-
spel, porno, occulte zaken, gevloek en ga zo maar door? Wat
doet dat met de persoonlijkheid van jonge mensen in hun
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Programma ChristenUnie:
“Het drugsbeleid van Nederland is toe 
aan een grondige revisie”.

Dit is meer herkenbare taal van de ChristenUnie! Als opper-
vlakkige volger van het nieuws hierbij een viertal opvallen-
de zaken uit de afgelopen maanden die het absurde van 
het Nederlandse drugsbeleid aangeven. Hieruit blijkt dat
de Nederlandse overheid vaak niet oplossingsgericht denkt
voor de totale eigen bevolking maar alleen kleinschalig 
dingen aanpakt. De overheid snoeit wel aan het blad van
het onkruid maar de wortel wordt er nooit uitgetrokken.

1. De overheid verstrekt gratis heroïne
aan langdurig verslaafden! Deze beperkte
groep verslaafden en de mensen om hen
heen zijn daar uiteraard bij gebaat en het
blijkt maatschappelijk gezien ook nog
goedkoper te zijn! Maar wat voor een sig-
naal is dit naar de maatschappij over (het
nog steeds slechts gedoogde) drugsge-
bruik en voor degenen die nog wel probe-
ren af te kicken? Is dit het begin en krij-
gen straks de alcoholverslaafden drank,
de gokverslaafden geld, de sexverslaafden
een prostituee? De overheid heeft een
enorme verantwoordelijkheid. Wat doet
dit handelen van de overheid, die een
voorbeeldfunctie heeft, met het denken

van onze bevolking? Eén blad van het onkruid wordt
gesnoeid maar diverse nieuwe bladeren schieten op.

2. Het percentage van de drugsinvoer in Nederland dat
voor rekening komt van de bolletjesslikkers via Schiphol is
0,3 %. Het aantal euro’s dat is vrijgemaakt om de bolletjes-
slikkers aan te pakken bedraagt 50 miljoen. Het aantal
euro’s dat door de overheid geweigerd werd als subsidie
voor een voorlichtingscampagne tegen drugs is 0,11 mil-
joen! Wat beweegt de overheid om deze preventie na te
laten en hoeveel geld wordt ingezet om die overige 99,7 %
drugsinvoer te traceren? Ook hier 50 miljoen voor een
blaadje van het onkruid en niets voor de wortel!

3. Op houseparty’s moet de overheid volgens onze minis-
ter van Volksgezondheid weer gebruik gaan maken pillen-
test-tafels voor XTC. De jongeren kunnen dan hun pillen
laten testen omdat er de afgelopen tijd enkele doden zijn
gevallen door slechte pillen. Bij de ingang wordt uiteraard
nog wel “zeer streng” gecontroleerd op het bezit van drugs.
Dat is namelijk ten strengste verboden! De jongeren heb-
ben echter allerlei lichaamsdelen waar normaliter niet
gefouilleerd wordt zodat toch weer die ongeveer 85 % van
de jeugd drugs gebruikt. Moet onze jeugd de politiek, die bij
de ingang laat fouilleren op drugs en binnen hun pillen laat
testen, nog serieus nemen? Wat voor een signaal is die pil-
letest-tafel richting de jongeren? Alsof er één XTC-pil zou

bestaan die niet schadelijk en verslavend is voor onze jonge
mensen! De minister weet toch ook dat inmiddels weten-
schappelijk is aangetoond dat XTC de hersenen van onze
jongeren beschadigt. Hoe zit het met de gezondheid van
die massa jongeren op houseparty’s? Ook de aanpak van dit
blaadje wint het weer van de aanpak van de wortel en in de
toekomst schieten weer vele bladeren van het onkruid op.

4.. Een DJ die voor drugs graag zijn straf in Nederland 
uit wilde zitten maar toch werd uitgewezen naar Amerika.
In Nederland hing hem de zware straf van wel 3 tot 4 jaar
boven het hoofd. In Amerika kon dat echter oplopen tot
maximaal 160 jaar! Een onderdeel van het Nederlandse
drugsbeleid is dus ook dat er nauwelijks wordt gestraft.
Het is ook voor de bolletjesslikkers natuurlijk gewoon een
afweging tussen rendement en risico om met drugs in hun
lichaam naar Nederland te komen. Door het beleid van de
overheid beoordelen ze dit als lonend. Het strafbeleid in
Nederland geeft nagenoeg geen enkele dealer een reden
om te stoppen met de lucratieve drugsdeals. De bladeren
van het onkruid blijven dus opschieten en worden niet in
hun groei belemmerd door strenge straffen. Integendeel:
De overheid straft juist zeer mild.

Programma ChristenUnie: “De overheid dient
zich sterker te manifesteren als de hoeder van
het welzijn en de gezondheid van mensen”.

Inderdaad. Een goede herder zorgt goed voor zijn schapen
en laat ze niet van de rotsen afvallen. Soms moet die herder
stevige maatregelen nemen om zijn schapen te behoeden
voor gevaar. Hij gebruikt daarbij zijn hond, zijn stem en zijn
stok en houdt zijn schapen continu scherp in de gaten. Wat
een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van God
heeft onze overheid om een wachter en een herder te zijn
over onze bevolking. Met het huidige beleid van de
Nederlandse overheid zijn vele jonge schapen verwond,
stuk gelopen, van de rotsen gevallen en doodgegaan.

Tenslotte: De manier van doen van de Nederlandse over-
heid, die ook nog eens internationaal voorop loopt met
zaken als toestaan van drugs, euthanasie, abortus, homohu-
welijk en ga zo maar door, valt alleen maar geestelijk te ver-
klaren. Zoals Efeziërs 6 beschrijft hebben we niet te worste-
len tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de werelbeheersers van de duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hier moet
dus ook geestelijk tegen worden gestreden. Benutten wij de
mogelijkheden om als kinderen van God Zijn aangezicht te
zoeken en te bidden en onze stem in Nederland te laten
horen? In hoeverre zijn wij als christenen nog gehoorzaam
aan de oproep van Jezus om het licht en het zout te zijn in
deze goddeloze wereld? Wie nodigt bijvoorbeeld de (inter-
nationale) pers uit om het absurde Nederlandse drugs-
beleid aan de kaak te stellen door net na de douane op
Schiphol met een pillentest-tafel te gaan staan om de bol-
letjesslikkers op te vangen en hun drugs te laten testen?

Gert van Vugt
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AanTafel

Thijs van Daalen
voorzitter ChristenUnie

Van de bestuurstafel
De donderdagochtend na de gemeenteraadsverkiezingen. Een positieve stemming.
De winst die zich leek af te tekenen voor de ChristenUnie zet inderdaad door en 
vertaalt zich in de praktijk in bijna dertig extra zetels in de raden. Prachtig. U herkent
die positieve stemming ook vast wel in uw eigen omgeving. Met dankbaarheid stellen
we vast dat God het werk van al die  lokale campagnevoerders wilde zegenen.

En dat er hard gewerkt is dat staat
buiten kijf. Menig vrij uur werd in het
land besteed aan de campagne. Ook in
het campagneteam en het bureau wer-
den vele overuren gemaakt. Op de ver-
kiezingsavond is het dan heel feestelijk
om te volgen dat het aantal raads-
zetels daadwerkelijk toeneemt. Een
opsteker is ook de uitslag van de pei-
ling voor de verdeling van de Tweede
Kamer zetels. Prima om te zien dat
we daar ook weer op zeven uitkomen.

Maar we zijn 
er nog niet…
Het campagneteam analyseert de uit-
slagen en beraad zich. Wat gaat er in
de komende twee maanden gebeuren?
Gaat nu echt alle aandacht naar
Leefbaar en Pim Fortuyn? Kunnen we
nog wel door al dat mediageweld
heendringen met onze boodschap? In
hoeverre wordt onze eigen achterban
beïnvloed door deze hype? 
We zijn ervan overtuigd dat de rechte
lijn die we hebben ingezet met de slo-
gan “Duidelijk, Eerlijk, Echt” moet wor-
den doorgezet. Dat hebben we ook
heel wat keren te horen gekregen tij-
dens de spreekbeurten en de regio
avonden. En ons verkiezingsprogram-
ma “Durf te kiezen voor normen” heeft
een goede pers. Vriend en vijand zijn
ervan overtuigd dat de uitvoering van

dat programma een stabiel, degelijk en
kwalitatief hoogwaardig beleid ople-
vert. De vraag is echter wel: hoe bren-
gen we dit onder de aandacht van nog
meer kiezers. Is de kiezer, is onze kiezer
daarin nog wel geïnteresseerd? Of wil
hij alleen nog maar een antwoord op
een paar grote vragen: vreemdelingen
en veiligheid. Op die  vragen hebben
wij overigens al jaren lang een goed
antwoord!

De uitslag van de gemeenteraadsver-
kiezingen is mijns inziens het bewijs
van het gemis aan een ijkpunt voor
een groot deel van de mensen in
Nederland. De sociale samenhang was
gedurende het bewind van twee paar-
se kabinetten buiten beeld. Mensen
zijn teruggeworpen op het “eigen ik”
patroon. Was de eerste fase van het
paarse tijdperk: werk, werk en nog
eens werk, de tweede fase werd geken-
merkt door de versterking van de
macht van het individu. En mensen
hebben nooit genoeg. Fortuyn en de
leefbaren spelen daar handig op in.
Het heeft daarom mijns inziens geen
zin om hen te bestrijden. Dat werkt
zelfs tegen ons. Het verschijnsel waar
zij op inspelen moet bestreden wor-
den. De Nederlandse bevolking moet
de gemeenschapszin weer centraal
leren stellen. Dat gaat heel lang duren.
We moeten ons realiseren dat het pro-
ces van ontwrichting van de gemeen-

schapszin al tenminste sinds 1966 aan
de gang is. Wat in een kleine veertig
jaar is verkeerd gegaan, kunnen we
niet in twee maanden weer goed
maken.

Als christenen kunnen we daar veel
aan doen. Er rust een enorme taak op
de schouders van de kerk(mens)en om
het evangelie van Jezus Christus toe-
pasbaar te maken in deze samenle-
ving. Mensen leren aanspreken in de
wereld waarin ze leven. Hen laten zien
dat het grote gebod is: God lief te heb-
ben boven alles en dat daaraan gelijk
is: de naaste liefhebben als jezelf. Laten
zien dat dit een fantastische vrijheid
geeft. Dat niet alleen het individu
daarvan gelukkig wordt maar dat daar-
van ook de samenleving vreedzamer
wordt. Zo ontstaat er metterdaad veel
meer ruimte voor echt christelijke poli-
tiek. Een politiek gebaseerd op de nor-
men die God ons heeft gegeven. Laten
we ook dit aspect in ons gebed bij God
brengen.

Beste mensen er volgt nog een cam-
pagne van ongeveer twee maanden
naar de Tweede Kamer verkiezingen.
We hebben een partij waarop we trots
mogen zijn! Ik doe een beroep op u als
lid om in uw omgeving veel reclame te
maken voor de ChristenUnie. Die steun
hebben de campagnevoerders hard
nodig en die verdienen ze ook!
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‘Neem nou alsjeblieft die telefoon op!’, gaat er na er na tien
keer rinkelen van de telefoon door mijn hoofd heen. Thuis
neem ik na drie keer rinkelen, toch zeker na vier, de telefoon
op. Wanneer het toestel langer tringelt begin ik me toch
lichtelijk te irriteren. Op de Communicatieafdeling van
bureau ChristenUnie in Amersfoort gaat achterelkaar de
telefoon. Drie vaste telefoons loeien de hele dag door en
daarnaast worden de medewerkers via mobiele telefoon
‘belaagd’ door mensen met vragen, opmerkingen of klach-
ten. Van tijd tot tijd kijken de communicatiemedewerkers in
hun mailbox en ook daar geldt hetzelfde; per dag soms 150
e-mails ontvangen. ‘Het zal wel zo horen’, denk ik als star-
tende stagiair. Met frisse moed begin ik contactpersonen
van locale kiesverenigingen te bellen. Het is de bedoeling
namen van lokale lijsttrekkers en lijstnummers te achterha-
len. We hebben deze gegevens nodig voor de verkiezings-
posters en folders. Ondertussen bellen andere kiesvereni-
gingen om te vragen waar de posters en folders blijven. ‘We

Campagnetijd

Verkiezingen 2002

doen ons best om de posters zo snel mogelijk op de borden
te krijgen!’ Een paar drukke dagen later zijn alle nummers
dan eindelijk binnen en kunnen de bestanden naar de zeef-
drukkerij. Ook hier is het een drukte van jewelste; de pers
draait de hele dag door, posters komen er met twaalf exem-
plaren tegelijk uit en er wordt in ploegendiensten gewerkt,
want de posters moeten zo snel mogelijk klaar zijn. Terwijl
de posters met afbeeldingen van lijsttrekkers nog onder de
pers liggen gaan de eerste posters zonder foto al met de
pakketdienst het land in. Helaas kloppen niet alle aflever-
adressen, die we door hebben gekregen. Dus…weer tele-
foontjes en hectiek op het bureau in Amersfoort.
Inmiddels is het weer rustig op de Communicatieafdeling.
Het bezorgen van de posters duurde misschien lang en de
communicatie verliep niet altijd even vlekkeloos. Het druk-
ken en bezorgen van 6.384 A1-posters, 13.265 A2-posters en
149.250 folders doen we ook niet elke dag. Maar uiteindelijk
hangen posters op de borden en wat hangen ze er mooi bij!
Daar kunnen we trots op zijn! 

Campagnetijd

‘Ik ga de politiek in omdat ik me graag begeef in situaties 
die ik niet ken. Ik ben nogal avontuurlijk ingesteld.’
Kars Veling in een interview met Trouw

Hectiek op het partijbureau



Campagnetijd

Verkiezingen 2002

De gemeenteraadsverkiezingen zitten er op, maar de campagne is nog in volle gang.
De ChristenUnie ligt goed op schema voor de landelijke verkiezingen op 15 mei.
Veel verschillende campagne-activiteiten worden in het land georganiseerd.
Daarnaast bereiken vele ideeen ons op het landelijk bureau voor de campagne.
Hierbij een greep uit de creatieve hoed die de ChristenUnie mensen in campagnetijd dragen.

Let op, als u een wit-met-blauws gevaarte voorbij ziet scheuren
op de weg! Dit is namelijk de nieuwe ChristenUnie-auto. Sinds
kort heeft het bureau in Amersfoort een eigen bedrijfswagen
aangeschaft om het land mee in te gaan. De auto is meteen
een goede manier om de naam ‘ChristenUnie’ op het netvlies
van reizigers te krijgen. Op de achterkant van de auto staat
een ludieke tekst. Veel mensen reageren hierop door middel
van positieve of negatieve handgebaren…

Een brievenschrijfster uit het midden 

van het land schreef ons het volgende:

Jammer dat in uw slogan Duidelijk,

Eerlijk, Echt i.p.v. de laatste E niet voor 

een woordje met een O is gekozen.

Mijn voorstel zou zijn: Duidelijk, Eerlijk,

Oprecht! Zo krijg je D.E.O. Hem komt

alle ere toe en met Deo, Hem, zullen wij 

de overwinning behalen en de muren 

slechten. Wederopbouwen als Nehemia,

van de politieke muren van Nederland.

Uiterlijk 5 april 2002 ontvangenwij graag van u de bestellingenvoor de materialen en postersvoor de campagne TweedeKamerverkiezingen. Uiterlijk in week 15 worden de door ubestelde materialen afgeleverd.Voor opgave van de bestellingzie www.christenunie.nl/campagneproducten! Alle negen vrouwelijke lijsttrekkers
van de ChristenUnie zijn verkozen 

in de gemeenteraad.

In dit nummer van Handschriftvindt u 8 ansichtkaarten van deChristenUnie voor de komendeverkiezingscampagne. Stuur ze op, deel ze uit zodat iedereen zal weten wie de ChristenUnie is en waar we voor staan!
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Alle campagneteams en mensen in het

land die in hun vrije tijd de ChristenUnie

hebben gepromoot op markten en bij-

eenkomsten, tijdens het folderen en

andere creatieve activiteiten willen 

wij enorm bedanken voor hun inzet! 

Mede dankzij jullie inzet mogen 

we terugkijken op goede resultaten.

Op naar de landelijke verkiezingen!

Acht mensen in witte werkkleding en druk in de weer met een bezem. Nee, dit
is geen grote schoonmaakactie van de gemeente Winschoten. Zeven lijsttrek-
kers van de ChristenUnie in Oost-Groningen veegden onder aanvoering van
Tweede-Kamerlid Leen van Dijke een winkelstraat in Winschoten schoon. Een
ludieke actie waarmee de acht zich presenteerden aan het Winschoter publiek
had als doel meer naamsbekendheid te verkrijgen. Ook wilden ze laten zien
waar de ChristenUnie voor staat. De gemeente Winschoten heeft bijvoorbeeld
miljoenen gestoken in nieuwbouw, in de bouw van woningen, die voor veel
mensen onbetaalbaar zijn. De ChristenUnie in Winschoten is van mening dat
het geld op veel evenwichtigere manier verdeeld had kunnen worden.

Tekort
Dat kan ook gebeuren, net watstemmen te kort! Dat overkwam de ChristenUnie in:

Leiderdorp: 6 stemmen te weinig voor een eerste zetel!!Wierden: 11 stemmen te weinig voor een vierde zetel
Eindhoven: Er werden op lijst-trekker Peter Scheele 1453 stem-men uitgebracht. Dat was met84% van de kiesdeler 100 stem-men te weinig om in aanmerking te komen voor een restzetel.In Giessenlanden waren slechts 47stemmen tekort voor een 3e zetel.

Verlies in De Lier
In De Lier werd wel heel jammerlijk

een zetel verloren. Er werden met

256 stemmen 9 stemmen te weinig

uitgebracht om met driekwart van

de kiesdeler beslag te leggen op

een restzetel. Er was verwarring

ontstaan doordat de burgemeester

ten onrechte had gesteld dat twee-

derde van de kiesdeler voldoende

was om mee te dingen naar restze-

tels. Maar die restzetel ging nu met

163 stemmen naar de VVD.

Tenslotte nog iets over de overbekende peper-
muntjes die het in campagnetijd altijd goed doen.
In de Flevopost van 6 maart bereikte ze zelfs de 
voorpagina!

De Grote pepermuntjestest
Welke leuke hebbedingetjes hebben de politieke partijen ons 
te beiden in de strijd om de gunst? Het meest populair zijn de
ballonnen. Ook populair: pepermuntjes. Het panel heeft zich 
vol overgave op de pepermunttest gescoord. De uitslag: op
nummer drie is geëindigd D66. Deze pepermuntjes wekten de
indruk uit het jaar van de oprichting van die partij afkomstig 
te zijn. Op nummer twee eindigt de VVD: hetzelfde merk als
D66, maar aanmerkelijk frisser, harder en verser. En de nummer
één is… hoe kan het ook anders: de ChristenUnie! Deze partij
heeft een grote fabrikant in de arm genomen, en dat zie je en
proef je. En ach, was het niet vader die ons vroeger bij kerk-
bezoek een rolletje van hetzelfde merk in de handen stopte? 
Een weinig verrassend, maar wel een terechte winnaar!

De stepcampagne in Katwijk
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Aalburg x 10.9 2 9.4 1
Aalten x 7.5 1 8.5 2
Achtkarspelen x 12.8 3 15,7 + SGP 3
Alblasserdam x 10.4 2 8.5 1
Albrandswaard x 4.8 1 5,5 + SGP 1
Alkmaar x 1.8 0 1.5 0
Almelo x 4.4 1 4,1 + SGP 1
Almere x 3.8 1 2,9 + SGP 1
Alphen a/d Rijn x 6.3 2 7.2 2
Amerongen x 10.9 1 7.3 1
Amersfoort x 7.8 3 10,8 +SGP 4
Amsterdam Z.O. x 3.3 1 0 0
Amsterdam x 1.4 0 0.7 0
Andijk x 11.4 1 13.3 2
Apeldoorn x 5.5 2 6.6 3
Arnhem x 3 1 3.3 1
Assen x 11.3 4 9.8 3
Baarn x 8.5 1 8,5 + SGP 1
Barendrecht x 16 4 16,4 + SGP 3
Barneveld x 14.6 4 18.1 5
Bedum x 16.1 2 15.4 3
Bergambacht x 21.2 3 21,4 + SGP 3
Bergschenhoek x 12.1 2 15.4 2
Berkel en Rodenrijs x 14.3 3 12.7 2
Bleiswijk x 13.1 2 11,5 + SGP 1
Bodegraven x 11.9 2 9.3 2
Borger-Odoorn x 5.9 1 4.8 1
Borsele x 21.3 4 21 + SGP 4
Boskoop x 13.5 2 15,3 + SGP 2
Breukelen x 13.6 2 13 + SGP 2
Bunschoten x 39.1 6 40.2 7
Capelle a/d IJssel x 5.6 2 5.8 2
Coevorden x 2.7 0 2.6 0
Dantumadeel x 14.6 3 14.2 3
De Lier x 4.8 0 5,3 + SGP 1
De Marne x 18.9 3 13.2 2
De Ronde Venen x 9 2 8,8 + SGP 2
De Wolden x 6.2 1 4.8 1
Delft x 3.6 1 4,1 + SGP 1
Delfzijl x 6.4 1 6.3 1
Den Helder x 5.8 2 5.9 2
Deventer x 3.6 1 2,8 + SGP 1
Dirksland x 13.1 2 10.3 1
Doetinchem x 4.9 1 4,6 + SGP 1
Dongeradeel x 11.1 2 12.8 2
Doorn x 8.6 1 8,5 + SGP 1
Dordrecht x 9.5 4 8,6 + SGP 3
Drieb.-Rijsenburg x 7.1 1 13.2 2
Dronten x 9.6 2 11.6 3
Ede x 11.8 5 12.4 5
Eemsmond x 12 2 11.8 2

Z S 2002 - % zetels 1998 - % zetels Z S 2002 - % zetels 1998 - % zetels

Eindhoven x 1.9 0 1.4 0
Elburg x 19 4 20.3 4
Emmen x 5.2 2 5.2 2
Enkhuizen x 9.8 2 7,8 + SGP 2
Enschede x 6.8 3 5.4 2
Epe x 9.9 2 8,6 + SGP 2
Ermelo x 14.7 4 15 4
Ferwerderadeel x 7.7 1 6.6 1
Franekeradeel x 5.8 1 o 0
Gaasterlan-Slaet x 8.3 1 7.2 1
Giessenlanden x 17.1 2 15.2 2
Goedereede x 10.5 2 10.1 1
Goes x 15.5 4 15,4 + SGP 4
Gorinchem x 10.1 2 10 + SGP 2
Gouda x 6.9 2 10,2 + SGP 4
Graafstroom x 16.9 2 17.2 2
Groningen x 6.5 2 5.8 2
Grootegast x 17.5 3 19.4 3
Haarlem x 2.4 1 2,3 + SGP 1
Haarlemmermeer x 4.6 1 5,1 + SGP 2
Harderwijk x 14.8 4 13.9 3
Hard.-Giessend. x 22.8 4 21.6 4
Haren x 7.9 1 7.1 1
Hattem x 24 4 23.1 4
Heemstede x 1.6 0 0 0
Heerde x 17.9 3 18,2 + SGP 3
Heerenveen x 5.3 1 4.8 1
Heerhugowaard x 3.4 1 0 0
Hellendoorn x 7.3 1 6.7 1
Hendrik-Ido-Ambacht x 25.3 5 24,3 + SGP 5
Hengelo (Ov.) x 4.1 1 3.7 1
Hilversum x 4.2 1 4,6 + SGP 1
Hoogeveen x 10.1 3 11.3 4
Hoogez.-Sappem. x 5.9 1 4.8 1
Hoorn x 1.8 0 2 0
Houten x 6.4 2 4.7 1
Huizen x 8 2 10.3 3
IJsselstein x 4.6 1 5 1
Kapelle x 6.8 1 0 0
Katwijk x 15.5 5 33,3 + SGP 9
Kollumerland x 11.6 2 11.4 2
Krimpen a/d IJssel x 24 5 25,1 + SGP 6
Langedijk x 6.1 1 4.2 1
Leek x 12.6 2 11.4 2
Leerdam x 11.2 2 6.1 1
Leeuwarden x 4.3 1 3,9 + SGP 1
Leiden x 3.3 1 2,8 + SGP 1
Leiderdorp x 4 0 0 0
Lelystad x 5.8 2 4,6 + SGP 1
Lemsterland x 5.6 1 6.1 1
Leusden x 9.1 2 7,8 + SGP 1

VerkiezingsUitslagen Verkiezingsresultaten  
■ Zetelwinst ■ Zetelverlies (NB verandering in samenwerking met SGP kan soms vertekend beeld geven)

Hieronder treft u een overzicht van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen waaraan de ChristenUnie heeft deelgenomen.
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Z S 2002 - % zetels 1998 - % zetels Z S 2002 - % zetels 1998 - % zetels

Liesveld x 28.8 4 30,3 + SGP 4
Lingewaal x 10.1 1 0 0
Lisse x 10.6 2 11,5 + SGP 2
Lopik x 15 2 13.4 2
Loppersum x 12.3 2 13 2
Maarssen x 4.1 1 4,7 + SGP 1
Maassluis x 5.7 1 7,6 + SGP 1
Marum x 9.3 1 7.3 1
Menterwolde x 4.4 0 0 0
Meppel x 7.5 2 7.8 1
Middelburg x 9.2 3 10.7 3
Middelharnis x 12.1 2 11.4 2
Midden-Drenthe x 3.8 0 3.2 0
Moerdijk x 4.7 1 4 1
Monster x 10 2 9,8 + SGP 2
Montfoort (U) x 8.2 1 8.5 1
Naaldwijk x 6.2 1 6 + SGP 1
Nieuwegein x 5.7 2 7,4 + SGP 2
Nieuwerkerk a/d IJssel x 14.5 3 12,5 + SGP 2
Nieuwkoop x 7.3 1 7 + SGP 1
Nieuw-Lekkerland x 21.9 3 19.3 3
Nijkerk x 20.5 5 24,2 + SGP 7
Nijmegen x 0.9 0 0 0
Noordenveld x 4.9 1 4.4 1
Noordwijk x 8.7 1 5.7 1
NOP x 12.7 3 11,7 + SGP 3
Nunspeet x 19.9 4 21.7 4
Oldebroek x 31.6 6 32.6 6
Ommen x 14.8 3 15.5 3
Oostflakkee x 16.5 2 13.3 2
Ooststellingwerf x 5.5 1 4.5 1
Opsterland x 8.9 2 7.9 1
Oud-Beijerland x 7.1 1 5.5 1
Ouderkerk x 15.1 2 0 0
Oudewater x 12.8 2 8 1
Papendrecht x 9.6 2 8.6 2
Pekela x 6.8 1 5.7 1
Putten x 18.4 4 14.4 3
Reeuwijk x 20.9 3 19 + SGP 3
Reimerswaal x 9.3 2 5.4 1
Rheden x 3.2 1 3.5 1
Ridderkerk x 8.7 2 27,4 + SGP 3
Rijnsburg x 19.6 3 21 + SGP 3
Rijnwoude x 13.8 2 14 + SGP 2
Rotterdam x 2.8 1 3,5 + SGP 1
Rozenburg x 8.6 1 0 0
Scheemda x 6.9 1 5.6 1
Scherpenzeel x 13 2 13.2 2
Schoonhoven x 12.6 2 14 + SGP 2
Sch.-Duivenland x 6.2 2 6.4 2
‘s-Gravenhage x 2.5 1 2,9 + SGP 1

‘s-Gravenzande x 10.2 2 10.5 + SGP 2
Skarsterlan x 4.5 1 5 1
Sliedrecht x 30.6 6 30.5 + SGP 6
Slochteren x 13.7 2 13.5 2
Smallingerland x 11.4 3 10.6 3
Sneek x 5.6 1 0 0
Soest x 5.7 1 6.6 + SGP 2
Spijkenisse x 3.6 1 4.1 + SGP 1
Stadskanaal x 6.4 4 17.2 4
Staphorst x 24.3 4 23.6 4
Steenbergen x 7 1 5.5 + SGP 1
Ten Boer x 18.1 3 16.5 2
Tholen x 10.7 2 9.7 2
Tynaarlo x 5 1 4.1 1
Tytsjerksteradiel x 6 1 6.3 1
Urk x 28.3 5 28.9 5
Valkenburg (ZH) x 13.9 1 19.9 2
Veendam x 6 1 4 1
Veenendaal x 21 7 21.4 7
Veere x 6.2 1 6.1 1
Velsen x 4.3 1 4,0 + SGP 1
Vianen x 6.1 1 6.5 1
Vlaardingen x 7.7 3 9.1 + SGP 3
Vlagtwedde x 5.7 1 5.5 1
Vlist x 16.8 2 16.5 + SGP 2
Voorst x 3.5 0 3.7 + SGP 0
Waalwijk x 4.4 1 4 1
Wageningen x 4.8 1 4 1
Werkendam x 10.1 2 7.8 2
Wierden x 19.2 3 16.6 3
Wieringermeer x 7.2 1 0 0
Winschoten x 6.2 1 0 0
Winsum x 10.3 1 10.7 2
Woudenberg x 15.1 2 16 2
Woudrichem x 13.3 2 13.2 2
Wymbritseradiel x 3.8 0 0 0
Zaanstad x 2.8 1 2.6 1
Zaltbommel x 11.4 2 10.8 2
Zederik x 11.4 2 12.7 2
Zeewolde x 14 3 11.7 + SGP 2
Zeist x 7.7 2 8.4 +SGP 3
Zelhem x 7.8 1 6.7 1
Zevenh.-Moerk. x 10.5 2 8.5 1
Zoetermeer x 5.9 2 5.8 + SGP 2
Zuidhorn x 20.2 3 19.5 4
Zwolle x 13 5 13.5 6

Z = Zelfstandig
S = Samen met SGP
% = totaal van het aantal stemmen in de gemeente

 ChristenUnie 6 maart 2002
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Campagnetijd

Verkiezingen 2002

2 zetels voor ChristenUnie Ouderkerk 
ChristenUnie Ouderkerk heeft dit jaar voor het eerst aan 
de gemeenteraadsverkiezingen meegedaan. Dit was een
groot succes. De partij heeft in één keer twee zetels te 
pakken. Voorzitter, lijsttrekker en toekomstig raadslid 
van Ouderkerk Floor Brouwer stellen we een paar vragen.

Wat is voor u de grootste uitdaging de komende vier jaar 
als raadslid van Ouderkerk?
Ik zal er krachtig aan meewerken het college, de raad en het
ambtenarenkorps in mijn plaats op één lijn te krijgen. Zodat
we samen dienend bezig kunnen zijn voor het dorp. Naar de
burgers toe wil ik duidelijk communiceren en zorgen voor
goede informatieverstrekking, zodat we ze vroegtijdig kun-
nen inschakelen bij besluitvorming. De burgers moeten seri-
eus worden genomen. Dit kan erg verbeteren in Ouderkerk.

Waardoor doet de ChristenUnie het zo goed bij u in het dorp?
Door de zegen van de Here! Een klein groepje mensen,
waaronder twee ex-raadsleden van het CDA, heeft heel
enthousiast campagne gevoerd. We hebben twee keer huis
aan huis gefolderd, persberichten verstuurd, deelgenomen
aan een openbare vergadering en zijn door de pers en de
lokale omroep geïnterviewd. We hebben samen hard
gewerkt en veel gebeden en uiteindelijk alles in Gods 
handen gelegd. Hij heeft ons wel erg blij verrast met deze
uitslag. We willen in ons beleid onze liefde voor Hem en 
de naaste tot uitdrukking brengen.

Jongste raadslid in Berkel: Bas Lont
Bas Lont, is met zijn 21 jaar het jongste ChristenUnie-
raadslid. Als derde op de lijst van Berkel en Rodenrijs 
kreeg hij ongeveer ééntiende van de voorkeurstemmen.
Bas studeert politicologie aan de universiteit van Leiden.
We stelden hem een paar vragen.

Wat is jouw uitdaging als raadslid voor de komende vier jaar?
Het lijkt me een uitdaging de jeugd te betrekken bij politiek
en gemeentebestuur. Mijn leeftijd zal drempelverlagend
werken, het is voor jongeren makkelijker om iemand van
eenentwintig aan te spreken dan een vijftigjarige. Ik zal
geen kroegentocht gaan houden om de jeugd te bereiken,
maar in het dagelijks leven aanspreekbaar zijn. Ook wil 
mijn raadslidschap goed inhoud geven, zodat ik niet alleen
interessant ben als jongste raadslid, maar ook inhoudelijk.

Waardoor doet de ChristenUnie het goed in Berkel 
en Rodenrijs? 
In Berkel viel een partij uit en daar hebben wij van kunnen
profiteren. Daarnaast hebben we een uitgebalanceerde 
fractie met mannen, vrouwen, jonge en oude mensen.
We zijn een fractie met pit, we denken mee met de burgers
en hebben een constructief beleid.

+/-

Uitstekend resultaat in de witte vlekken
In de witte vlekken (en plaatsen waar wel deelname was, maar
eigenlijk geen potentie voor een zetel) zijn in totaal 3400 stemmen
uitgebracht op de ChristenUnie. In 10 (Ouderkerk, Rozenburg, Kapelle,
Heerhugowaard, Wieringermeer, Franekeradeel, Sneek, Winschoten,
Lingewaal en in de deelraad van Amsterdam ZuidOost) van de 16
waar we voor het eerst mee hebben gedaan, is een zetel behaald.

Top drie van de ChristenUnie-zetels
nummer 1: Veenendaal met 7 zetels
nummer 2: Bunschoten en Oldenbroek met 6 zetels
nummer 3: Ede, Urk, Zwolle en Katwijk met 5 zetels

Trouwe achterban
De uitslagen van deze gemeenteraadsverkiezingen bevestigen 
- in tegenstelling tot de uitslagen van de herindelingsverkiezingen -
dat de ChristenUnie een trouwe achterban heeft. In een aantal
gemeenten met een hogere opkomst is er sprake van een gering 
procentueel verlies en in gemeenten met een lagere opkomst is 
er procentueel winst. Overigens is er ook sprake van winst in
gemeenten met een hogere opkomst.

Onderlinge verschuivingen +/-
Kijken we naar onderliggende kiezersbewegingen dan blijkt dat
we in de meeste plaatsen wel een stijgend percentage van het
electoraat hebben weten te binden. De groei was in veel gevallen
onvoldoende om tot zetelwinst te komen. Het algemene beeld ziet
er zo uit (hoeveelheid lijsten per provincie, zelfstandig dan wel
gecombineerd, en de hoeveelheid keren dat er sprake was van 
een groei- dan wel een verliespercentage):

Provincie/lijsten ChristenUnie ChristenUnie/SGP      Nt. winst Ztls
Groningen (22) groei (18), krimp (4) - 14 0
Friesland (17) groei (11), krimp (5) krimp (1) 5 3
Drenthe (10) groei (8), krimp (2) - 6 1
Overijssel (9) groei (6), krimp (2) groei (1) 5 0
Gelderland (24) groei (7), krimp (11) groei (3), krimp (3) -4 -1
Utrecht (21) groei (4), krimp (7) groei (5), krimp (4) -2 1
Flevoland (6) groei (3), krimp (2) groei (1) 2 1
Noord-Holland (16) groei (8), krimp (4) groei (2), krimp (2) 4 1
Zuid-Holland (58) groei (20), krimp (9) groei (12), krimp (15) -2 12
Zeeland (8) groei (4), krimp (2) groei (2) 4 2
Noord-Brabant (7) groei (6) groei (1) 7 1

Absoluut aantal stemmen
1997-98 2002                                   percentage

Flevoland 9758 11246 15%
Friesland 11196 13812 8%
Gelderland 44674 45669 2%
Groningen 15333 17401 13%
Noord-Holland 16479 17141 4%
Overijssel 19998 21056 5%
Utrecht 27480 27807 1%
Zeeland 9329 10303 10%
Zuid-Holland 76694 81157 6%
Drenthe 12967
Brabant 6707
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VOTA

Bert Brand

Het trainings- en 
cursusaanbod van de ChristenUnie
Vorming, Opbouw, Training en Advies
In het vorige nummer van HandSchrift heeft u de opzet van het cursus- en trainingsaanbod
van de afdeling VOTA (Vorming, opbouw, training en advies) kunnen lezen. In dat artikel heeft
u kunnen vernemen dat dit seizoen veel cursussen worden aangeboden. Hierbij treft u het
overzicht van alle trainingen en cursussen die zijn georganiseerd. Zoals u ziet zit in dit cursus-
en trainigsaanbod een duidelijke opbouw. Na aanmelding ontvangt u ruim voor aanvang van
de cursus de benodigde informatie en eventueel voorstudiemateriaal. Binnenkort hopen we
ook u te ontmoeten bij één van de cursussenof trainingen van de ChristenUnie

Basisprincipes ChristenUnie
Groningen 20 maart, 10 en 24 april    
Heerenveen  8, 15 en 22 april   
Zwolle 19 maart, 2 en 16 april   

Prof. Deddensschool, Van Houtenlaan 1a 
Hengelo  19 maart, 2 en 16 april   
Arnhem 14 en 28 maart, 4 april   

Opleidingscentrum Kwik, Kromwijkplaats 4
Alkmaar 16 maart, 6 en 20 april   

Vergadercentrum ‘t Wuiver 1a 
Gouda 2, 9 en 16 april   

De Driestar, Burg.Jamessingel 2
Middelburg  18 maart, 15 en 22 april  

Training opbouwwerk I
Amersfoort 30 maart en 6 april

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91 

Training opbouwwerk II 
Amersfoort 7 en 14 september  

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91

Kadercursus gemeentepolitiek
Groningen 4 april, 13 april, 25 april, 11 mei, 30 mei

Wijkcentrum De Schakel, Rijksweg 15     
Deelnemersbijdrage f75 (incl. lunch)

Amsterdam 26 maart 2 april 16 april
Oosterparkkerk, Oosterpark 4 
Deelnemersbijdrage f55 

Training argumenteren en debatteren
Amersfoort 11 mei, 25 mei, 8 juni 2002

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91 
Deelnemersbijdrage f205

Planning & Control: Meer dan (gemeente)financiën!
Amersfoort 1 en 15 juni 2002

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91 
Deelnemersbijdrage f35

Kadercursus provinciale politiek
Deelnemersbijdrage f40

Groningen  19 september,3 en 24 oktober, 7 november   
Zwolle  24 september, 22 oktober, 5 en 19 november   
Amersfoort 18 september, 2, 16 en 30 oktober   
Gouda  17 september, 1, 15 en 29 oktober  

Startcursus christelijke politiek
Deelnemersbijdrage f40

Groningen  10 en 24 september, 8 en 22 oktober    
Wijkcentrum De Schakel, Rijksweg 15

Zwolle  17 september, 1, 8 en 29 oktober   
Amersfoort 12 en 26 september, 10 en 17 oktober   

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91
Rotterdam 19 september, 3, 17 en 31 oktober   

Ger.Scholengemeenschap Randstad,
Valenciadreef 15
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Basiscursus organisatie ChristenUnie 
Amersfoort Januari 2003   

Training welkomstgesprekken
Amersfoort 16 en 23 november 2002   

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91
Deelnemersbijdrage f25

Training functioneringsgesprekken
Amersfoort 7 en 14 december 2002  

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91
Deelnemersbijdrage f25

Training algemene beschouwingen
Amersfoort December 2002 

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91  
Deelnemersbijdrage f30

Training time management
Amersfoort 16 en 30 november 2002 

Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91    

Jaarlijkse startdag 
Ede 21 september 2002 

Scholengemeenschap Het Streek  

Naam 

Adres 

Postcode  

Telefoonnummer 

Opgavebon cursussen en trainingen 2002

Graag opsturen naar: Landelijk bureau ChristenUnie • Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort of per fax naar

033 - 422 69 68. 

Ik ben:
❍ lid ( geen politieke functie)
❍ bestuurslid
❍ raadslid
❍ lid steunfractie
❍ statenlid
❍ anders, nl:

Ik geef mij op voor de:
❍ Basiscursus principes ChristenUnie in:

❍ Groningen
❍ Heerenveen
❍ Zwolle
❍ Hengelo
❍ Arnhem
❍ Alkmaar
❍ Gouda
❍ Middelburg

❍ Training opbouwwerk I
❍ Training opbouwwerk II
❍ Planning & Control: Meer dan (gemeente)financiën.

❍ Kadercursus provinciale politiek in:
❍ Groningen
❍ Zwolle
❍ Amersfoort
❍ Gouda

❍ Startcursus christelijke politiek in:
❍ Groningen
❍ Zwolle
❍ Amersfoort
❍ Rotterdam

❍ Training kwaliteit en organisatie

❍ Training welkomstgesprekken

❍ Training functioneringsgesprekken

❍ Training algemene beschouwingen

❍ Training time management

❍ Jaarlijkse startdag



Spreekbeurten
1 april  Bilthoven • Kars Veling  
2 april KV Zegveld/ Woerden • Kamerlid  
10 april ChristenUnie Tilburg • Marien Bikker  
10 april RabinCentrum Den Haag • Eimert van Middelkoop  
10 april TU Delft • Leen van Dijke  
12 april  gezamenlijke vrouwenorganisaties • Van Middelkoop  
13 april Raad van Kerken Den Haag • Andre Rouvoet
15 april  Groningen, NB-Plattelandsvrouwen • Tineke Huizinga  
6 april  H-I-Ambacht • Eimert van Middelkoop  
16 april KV Cappele a/d IJssel • Marien Bikker  
16 april KV W-Stellingwerf • Andre Rouvoet
18 april ChristenUnie Hollandse Rading • Kamerlid  
18 april  Veenendaal (Bond tegen vloeken) • Andre Rouvoet
18 april Zwolle, lijsttrekkersdebat ND • Kars Veling  
18 april  KV Alphen a/d Rijn • Kamerlid  
19 april Ned. Vrouwen Raad (NVR) • Tineke Huizinga  
22 april  Twente (Dagblad Tubantia) • Kars Veling  
24 april  KV Nieuwerkerk a/d IJssel • Marien Bikker / Arie Slob  
24 april  Enschede • Eimert van Middelkoop  
24 april  Rotterdam • Andre Rouvoet
25 april Leeuwarden TH  
26 april Ede • Andre Rouvoet
27 april  Jeugdver. Krimpen a/d IJssel • Andre Rouvoet
3 mei Kampen • Kamerlid  
6 mei  Werkgroep politiek cafe zwolle • Arie Slob  

Diversen
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Op dinsdag 5 maart jl. stierf Piet Pijp op 62-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Het was nog
maar anderhalf jaar geleden dat hij afscheid nam van het GPV-bureau. Het was zijn enige
baan en hij was de eerste medewerker. Op dat afscheid ontrolde zich in ernst en luim Piet’s
leven bij het GPV. En omdat het GPV zijn leven was ontrolde zich eigenlijk Piet’s leven. Er
zijn allerlei dingen te zeggen over wat hij voor het GPV gedaan heeft en welke hoogte- en
dieptepunten hij heeft meegemaakt. Maar als wij een mens herdenken denken wij vooral
aan zijn betekenis als mens. Piet was van grote betekenis voor de mensen van het bureau
die hij zag komen en gaan. Hij was hun collega, vriend, broeder en vader. Hij was vol zorg
voor hen en zorgde ook - op zijn manier - voor hen. En die zorg en die liefde was er ook voor
het GPV. Met al zijn gaven was hij er voor de partij; vanuit zijn eigen positie.

Toen de bureaus van GPV en RPF in elkaar zouden worden gevoegd
was het voor Piet een heel natuurlijk moment om afscheid te
nemen. Hij ging met de VUT om samen met zijn vrouw Geeske te
gaan genieten van meer vrije tijd en van een zorg minder. Hij wist
dat zijn taak op aarde elk moment tot een einde kon komen. Maar
Piet wist waar hij het zoeken moest; bij zijn Vader in de hemel. Piet
had – zoals wij dat noemen - een hoge levensverwachting.

Wij bidden Geeske, hun kinderen en kleinkind, toe dat zij door God
getroost zullen worden in het verdriet om het gemis. Wij, mensen
van het GPV, zullen ons Piet blijven herinneren zoals hij was; een
trouw en betrokken medewerker, een collega, vriend, broeder en
vader.

In Memoriam

Agenda PerspectieF:
16 maart: Congres over het Hoger Onderwijs en ALV

20 april: Politiek café in Zoetermeer

24, 25, 26 april: Jongeren Verkiezingscampagne 

29 en 30 april: PerspectieF op SoulSurvivor festival 
(strand Nulde, Harderwijk)     

Dit voorjaar organiseren we weer een aantal 
excursies naar de Tweede Kamer.
Op de middagen van 10, 11, 17, 18 en 24 april bieden 

we u een interessant programma aan voor e10,- p.p.

Voor informatie en opgave:
Ldtennekes@christenunie.nl of 033-422 69 79.

Excursies 

In Lijden (door Jaap Zijlstra)

Eeuwige Vader,
sterk ons in het geloof
dat U alle dingen
laat meewerken ten goede
voor hen die u liefhebben.
Geen musje
valt dood van het dak,
geen merel
sneuvelt op de snelweg
of  U bent erbij,
U draagt leed
overal waar uw schepping
wordt geschonden.
En al wat ons overkomt,
aan zonde en zorg,
ziekte en averij,
dreiging en dood,

U neemt het in uw hand,
U buigt het om,
U wendt het ten goede
o God.
In uw groot mededogen
sta ons bij,
werd niet Uw Zoon
een lijdende knecht voor ons,
is Hij ons niet voorgegaan,
in onmacht en dood,
dragend ons kruis.
Laat ons dan nu
zijn nabijheid mogen ervaren,
zijn troost.
O God, geef ons
Uw vrede.

ChristenUnie
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In de komende maanden hoopt de ChristenUnie weer regiotour-avonden te 
organiseren. Deze avonden wordt de mogelijkheid geboden kennis te maken 
met de lijsttrekker van de ChristenUnie Kars Veling en andere Tweede Kamerleden.
In de periode van 3 april tot 14 mei worden er 10 regiotour-avonden in het gehele
land georganiseerd.

De avonden worden georganiseerd om de leden en andere geïnteresseerden de
gelegenheid te geven mensen van de kandidatenlijst te ontmoeten en om met
hen mee te discussiëren over de boodschap van de ChristenUnie.

Het programma bestaat uit ontmoeting, samenzang, interactie, een forumdiscussie
en natuurlijk  toespraken van de aanwezige Kamerleden van de ChristenUnie.
U bent van harte uitgenodigd om één van deze regiotour-avonden bij te wonen.
De avonden beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.30 staat er koffie klaar. Vrij entree.

Voor meer informatie over de locaties kunt u de ChristenUnie-site raadplegen 
of contact opnemen met het landelijk bureau van de ChristenUnie,
tel. 033 - 422 69 69 of een email sturen naar verkiezingen@christenunie.nl

Regiotour-avonden Tweede Kamerverkiezingen

3 april  Goes         

10 april  Hoogeveen         

17 april  Haren / Groningen      

19 april  Ridderkerk  

25 april  Apeldoorn       

1 mei  Maastricht

2 mei  Almere           

8 mei  Waalwijk      

10 mei Drachten      

11 mei  Ermelo (gebedsdienst)     

13 mei  Veenendaal

RegioTour/diversen

De ChristenUnie nodigt u uit!

Gospelkoor Excelsis trad op voor
het CDA-congres in Rotterdam.
Hun optreden betekent niet dat
de Evangelische Broeder-
gemeente het CDA steunt,
legde een koorlid in de pauze uit.
‘Ikzelf stem, eerlijk gezegd, op 
de ChistenUnie.’
Bron: Reformatorisch Dagblad

Dit is het BRAND-profiel
Het bureau neemt deze maand afscheid van Bert Brand, het
hoofd van de afdeling VOTA. Bert heeft in de 7 jaar dat hij bij 
het GPV / de ChristenUnie heeft gewerkt verschillende functies
bekleed. Hij begon als vormingswerker bij MANDAAT en combi-
neerde dat later met het advieswerk voor raads- en statenleden.
In 1999 werd hij manager van het GPV-bureau en in 2001 hoofd van 
de afdeling VOTA van de ChristenUnie. Per 1 april begint hij als lid van 
de centrale directie van de Gereformeerde Hogeschool/ GPC te Zwolle.
Hij blijft binnen de ChristenUnie actief als statenlid in de provincie Flevoland.

Wie het genoegen heeft gehad met Bert samen te werken weet dat hij denkt in kaders,
lijnen en pijltjes. We richten onze pijlen daarom nu op Bert en zetten zijn profiel voor u neer.

Het BRAND-profiel:
Belevingsmomenten: Bert is verantwoordelijk geweest voor heel wat actiedagen en 

manifestaties. Door de gezamenlijke belevingsmomenten die hij daarin creëerde, werd iedereen 
enthousiast voor de ChristenUnie; u toch ook!

Regeren is vooruitzien: Bert heeft een lange termijnvisie en weet waar hij heen wil.
Brainstormen, lijnen uitzetten, en dan vaste koers vooruit.

Alarmfase 1: Met Bert komt er leven in de brouwerij. Hij zet aan tot actie en creatieve ideeën.
Als Brand geweest is, loopt iedereen zich het vuur uit de sloffen.

Niet te stoppen: Elk probleem heeft een oplossing. “Lukt niet, kan niet, wil niet,” komt niet
in zijn woordenboek voor.

Directief: Bert heeft een mening en houdt die niet voor zich. Hij zegt waar hij voor staat en 
staat voor wat hij zegt. Kunt u mij nog volgen? Duidelijk, eerlijk, echt Brand.

Kortom, een profiel waarvoor de Gereformeerde Hogeschool Zwolle zijn borst
nat mag maken. We wensen Bert veel succes in de centrale directie aldaar.



voorbij te zien komen. Maar goed, de avonden waren even
zovele bronnen van energie! In mijn afsluitende toespraak
kon ik elke keer inhaken op wat door de regionale sprekers
was gezegd. De ChristenUnie is inderdaad een partij met
een beginsel, met een positieve boodschap die voor de
samenleving als geheel goed is. Principieel, positief en
open, dat zijn de kenmerken van de ChristenUnie.

En de verkiezingsuitslag op 6 maart was goed. De inspan-
ningen zijn niet voor niets geweest. De ChristenUnie is in
heel veel plaatsen versterkt, in stemmenaantallen en ook
in zetels. Het is buitengewoon verheugend dat er zoveel
jonge kiezers waren! En het was natuurlijk een opsteker
dat de uitkomst van de landelijke peiling, die bekend
gemaakt werd tijdens de verkiezingsavond, voor de
ChristenUnie zeven zetels voorspelde. Er is veel reden om
de HERE God te danken.

En dan nu verder. Op vijftien mei wordt de nieuwe Tweede
Kamer gekozen. We gaan er al het mogelijke aan doen om
kiezers duidelijk te maken dat een stevige ChristenUnie in
die nieuwe Tweede Kamer belangrijk is. Omdat het geluid
van een uitgesproken christelijke partij gehoord moet wor-
den, scherp en verplichtend.
Dat is ook iets dat ik in de afgelopen tijd sterker ben gaan
beseffen, de ChristenUnie daagt de samenleving uit! Met
de leus ‘durf te kiezen voor normen’ doen we meer dan
aanwijzen waar het niet goed gaat met de samenleving,
we komen met een alternatief.
En daarin toont de ChristenUnie moed. We willen goed
goed noemen en kwaad kwaad. Dat is vaak tegendraads in
onze samenleving! Maar aan algemene en onduidelijke
verhalen heeft toch niemand iets?

Ik wens alle werkers in de campagne voor de Tweede-
Kamerverkiezingen de energie die ze nodig hebben. God
zegene al het werk. En geve God dat de ChristenUnie tot
zegen kan zijn voor de Nederlandse samenleving.

Kamerstukken

Kars Veling

Wat is er door veel mensen veel werk verzet in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen! 

Ik heb daar veel van gezien tijdens de regiotour. En steeds
weer was ik trots om daarbij te mogen horen. Het was
druk. Zeker. Maar voor mij waren de avonden overal in het
land ook steeds bronnen van energie. En ik weet dat dit
ook gold voor de ChristenUnie-mensen in de regio’s. Het is
bemoedigend om heel concreet bevestigd te zien dat je
niet alleen staat, dat we werken in een gemeenschap. We
hebben als ChristenUnie samen een boodschap voor de
samenleving. En we bidden samen om de kracht en de
wijsheid om die boodschap goed naar voren te kunnen
brengen.

De avonden hadden een prima sfeer. Ontspannen, dank zij
de muziek van het Kars Veling Trio (dank, verre neef!) en op
een paar plaatsen ook van een prima spelende en zingende
gospelgroep. In de toespraken en forumdiscussies werd
duidelijk hoezeer de lokale politici thuis zijn in hun
gemeenschap. Ze weten wat er leeft. En als ChristenUnie-
politici slaagden zij erin duidelijk te maken dat er ook
plaatselijk alle reden is om te roepen: durf te kiezen voor
normen!
Daarbij stonden sociale thema’s zoals het beleid voor men-
sen met een heel kleine beurs naast praktische zaken zoals
parkeertarieven en huizenbouw. Grote ethische thema’s
zoals het prostitutiebeleid stonden naast bestuurlijke
kwesties zoals de dualisering of intergemeentelijke samen-
werking. Gemeenteraadsleden van de ChristenUnie heb-
ben een instelling die even principieel is als praktisch. En
het is deze combinatie die goede volksvertegenwoordigers
maakt.

Was alles dan even leuk? Nou ja, we verdaalden een keer in
de Achterhoek. En twee keer moest ik al vroeg in de avond
weg voor een TV-opname. Dat was niet plezierig. En om
eerlijk te zijn was het op den duur geen onverdeeld genoe-
gen om mezelf weer op de video als gentleman-afwasser

De volgende ronde
met nieuwe moed
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(seculiere) opvattingen teweer stelt, wordt als intolerant gezien.’
Kars Veling in De Stem



Van de bestuurders-
vereniging

Het is inmiddels ondenkbaar, maar er was een tijd dat
bestuurders van  GPV en RPF apart vergaderden in hun 
beider bestuurdersverenigingen. “Hoe lang is dat alweer
geleden?” zult u opeen dag tijdens een onderonsje met
andere bestuurders opmerken. Voor nu en altijd weet u 
het: Het gebeurde op de vergadering van 12 januari 2002 
in de Scholengemeenschap van de Guido des Bres, in
Amersfoort ! Het was de laatste keer dat er, voordat we 
een plenair gedeelte hadden, apart naar twee lokalen 
gingen om te praten over de fusie. Statuten, Huishoudelijk
Reglement en Contributieregeling  van de nieuwe
Vereniging van ChristenUnie - bestuurders werden voor 
de laatste keer onder de loep genomen en bekritiseerd.
Na afloop, bij het opengaan der deuren, verdween het
groepsdenken voorgoed  in de vergetelheid. Broederlijk
en zusterlijk schoven ChristenUnie bestuurders in de rijen

om de luisteren naar Marco Boers. Het was een goed
moment om zijn verhaal over het onderzoek naar de
(potentiële) achterban van onze partij te beluisteren.
Vervolgens sprak Ernst Cramer, wethouder te Zeewolde,
over de aanstaande college - dan wel raadsonderhandelin-
gen. Zijn betoog over het dualisme bracht ons indirect
op de eigen naamgeving: ChristenUnie bestuurders.
Nu de Wet Dualisering in werking is getreden, komt het
besturen immers toe aan het college van Burgemeesters 
en Wethouders. Raadsleden hebben andere taken gekre-
gen. Moeten we ons inmiddels niet kaderstellers, contro-
leurs en/of vertegenwoordigers gaan noemen? Van Dale
geeft als één van de betekenissen van besturen: de richting
aangeven. Dat lijkt ons voldoende reden de term bestuur-
ders voorlopig maar te handhaven!

De volgende personen zijn in het bestuur 
van de Vereniging gekozen:
Dhr. J.D. Alssema voorzitter • Mw. T.J.van Loo - Kruit secretaris

Dhr. M.D. van Pijkeren penningmeester • Dhr. F. Welmers,
Mw. B van der Vinne – Heemstra.

We hebben afscheid genomen van:
de heren H. Visser • H.G. van Hoeven • A. de Graaf 
D. van der Wilt • I.G. Mostert en A. Slob.
We danken hen hartelijk voor de inzet en betrokkenheid,
waarvan zij de afgelopen jaren blijk hebben gegeven.

Binnenkort ontvangen de bestuurders - ook de nieuw geko-
zenen - een folder, waarin kort de activiteiten en werkwijze
van de Vereniging van ChristenUnie- bestuurders beschre-
ven worden.

Platform Decentraal Bestuur
Vanuit de Bestuurdersvereniging, het Landelijk Bureau 
en het Wetenschappelijk Instituut is de wens geuit om 
een platform te creëren om tot uitwisseling van zaken 
te komen tussen de verschillende bestuurslagen.
Onderwerpen die landelijk spelen hebben gevolgen 
voor de lokale bestuurders. Welke veranderingen in 
wet- en regelgeving staan de gemeenten en provincies 
te wachten en hoe kunnen zij daarop anticiperen? Waar 
zijn de medewerkers van de Tweede Kamer mee bezig?
Omgekeerd is het goed dat de Tweede Kamerfractie weet
wat de ervaringen zijn in gemeenten en provincies op 
de verschillende beleidsterreinen, zodat zij daar bij hun
meningvorming rekening mee kunnen houden. Het Plat-
form Decentraal Bestuur wil deze uitwisseling tussen 
diverse bestuurslagen tot stand laten komen. Daarnaast
vormt het Platform de redactie van het handboek 
gemeentepolitiek en het handboek provinciale politiek.
Het handboek gemeentepolitiek wordt op de eerstvolgende
bestuurdersbijeenkomst op 20 april uitgereikt.
Het handboek provinciale  politiek moet nog geschreven
worden. Voor  informatie en onderlinge discussie voor
bestuurders is er een afgeschermde internetsite.

Deelnemers 
Gert Schutte voorzitter • Joop Alssema burgemeester te Staphorst

Melis van de Groep wethouder te Bunschoten Spakenburg, en Statenlid

Utrecht • Arie Slob lid Tweede Kamer fractie • Heleen van der Berg
fractie medewerker Tweede Kamer (Binnenlandse Zaken)

André Hoogendoorn raadslid Nieuw Lekkerland • Filip van As 
raadslid Leiden • Betty Poutsma-Jansen raadslid Hoogeveen 

Ina de Korte raadslid Lopik • Henk Jan Keur beleidsmedewerker

Eurofractie • Erik van Dijk onderzoeker lokale overheden

Corine Dijkstra adviseur raads- en staten-leden

Bestuurders worden opgeroepen hun visies en ervaringen 
op het gebied van het decentraal bestuur in het Platform 
in te brengen. De raadsleden kunnen dat doen via de raads-
leden die in het Platform vertegenwoordigd zijn, de staten-
leden via het statenlid, en de wethouders via de wethouder.
Vanzelfsprekend kunnen de bestuurders ook contact
opnemen met de adviseur of de onderzoeker.

ChristenUnie -bestuurders 
aller plaatsen, verenigt u!
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Dualisering, voor velen een raar begrip, maar lokale bestuur-
ders kunnen het intussen dromen (of ze hebben er nacht-
merries van). Met ingang van de nieuwe raadsperiode zijn
een aantal zaken nogal anders georganiseerd in de lokale
politiek. Zo kunnen wethouders kunnen geen lid meer zijn
van de raad, komt het dagelijks bestuur van de gemeente 
is nog veel meer bij het college van burgemeester en wet-
houders te liggen, moet de gemeenteraad meer op hoofd-
lijnen gaan sturen en controleren en heeft daarvoor allerlei
nieuwe mogelijkheden en instrumenten gekregen. Niet niks.

Een grote mijlpaal in dit ‘dualiseringstraject’ was het rapport
van de commissie-Elzinga, getiteld ‘Dualisme en lokale
democratie’ (2000). Het eerste Kort Commentaar van het
WI (februari 2001) was een reactie op dat rapport en op 
het kabinetsstandpunt over de dualisering. Samen met –
toen nog gemeenteraadslid – Arie Slob schreef ik toen 
ook een artikel over dualisering in het eerste nummer van
DenkWijzer (het studieblad van het WI en de bestuurders).
Zo gaf het WI de aanzet voor verdere discussie binnen de
ChristenUnie. En die kwam, bijvoorbeeld op het congres 
voor bestuurders in maart 2001, waar ik vanuit mijn functie
natuurlijk ook aanwezig was.

Toen het wetsvoorstel voor de dualisering naar de Tweede
Kamer werd verzonden in juni 2001, schreven Arie Slob en
ondergetekende een artikel in krant, om ook de publieke dis-
cussie een beetje aan te jagen. Deze dualiseringsoperatie is
er uiteindelijk toch ook voor bedoeld de lokale politiek dich-
terbij de burger te brengen. Over dat onderwerp ging het
artikel ook.

Intussen kwamen er steeds meer telefoontjes en emails 
over alles wat met dualisering te maken heeft naar Corine
Dijkstra, de adviseur voor raads- en statenleden en mij. We
antwoorden persoonlijk, maar schrijven ook verschillende
stukken tekst die naar alle bestuurders en kiesverenigingen

VAN HET WI

Erik van Dijk
onderzoeker lokale overheden

toegaan (bijvoorbeeld over de gevolgen van de dualisering
voor de samenstelling van de kandidatenlijst).

Als eindredacteur van DenkWijzer zorgde ik er voor 
dat dualisme regelmatig aandacht kreeg. Zo schreef
ChristenUnie-burgemeester Groen van Bunschoten 
een column en ChristenUnie-wethouder Cramer van
Zeewolde een artikel over collegeonderhandelingen.

Afgelopen januari mochten Arie en ik spreken op een lan-
delijk congres over dualisering. We waren daar als enige 
vertegenwoordigers van een politieke partij temidden van
burgemeesters, ambtenaren en consultants. Heel boeiend 
en hopelijk goede reclame voor de ChristenUnie.

Intussen zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en 
is de gedualiseerde periode in de Nederlandse gemeente-
geschiedenis begonnen. Om alle raadsleden, wethouders 
en burgemeesters van de ChristenUnie te helpen bij hun
praktisch functioneren in het gedualiseerde bestel en bij
inhoudelijke standpuntbepaling, zijn Corine en ik al maan-
den bezig met het schrijven van een Handboek gemeente-
politiek. Dat Handboek komt binnenkort uit en zal ook te
vinden zijn op de afgeschermde internet-site voor onze
bestuurders. Voor dat Handboek maken we dankbaar
gebruik van teksten die in het verleden geschreven zijn,
vooral de twee delen ‘Het GPV in de gemeenteraad’ van 
Theo Haasdijk. Het Handboek is een losbladig systeem 
zodat we regelmatig aanvullingen en geactualiseerde 
hoofdstukken kunnen sturen.

Misschien had u dat niet zo 1-2-3 gedacht, maar het Wetenschappelijk Instituut (WI)
van de ChristenUnie doet heel veel voor de gemeenteraadsleden, wethouders en 

burgemeesters die namens de ChristenUnie actief zijn in de gemeentelijke politiek.
Aan de hand van een voorbeeld wil ik schetsen hoe het WI zorgt voor die honderden raadsleden,
tientallen wethouders en bijna twee handen vol burgemeesters, verspreid over heel Nederland,
van Sneek tot Tholen tot Heerhugowaard tot Bunschoten tot ….

Hoe wij zorgen 
voor lokale bestuurders

Veel van de artikelen, lezingen, publicaties e.d. die hier 
zijn genoemd zijn te vinden op de internet-site van het WI:
www.wi.christenunie.nl
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Tweede Kamer

Nico Schipper
voorlichter

In het debat draaide het niet in de eerste plaats
om de kabinetsnotitie Vraag aan bod, maar veel
meer om de profilering van de politieke partijen
in de aanloop naar de verkiezingen en de kabi-
netsformatie. Met andere woorden: “Wie doet
wat met het zorgstelsel na de verkiezingen?”
Bijna alle fracties publiceerden eigen notities.
André Rouvoet deelde de notitie Zorg-vuldig 
verzekerd uit aan zijn collega-woordvoerders:
“De inhoud is helemaal bijgewerkt, tot en met
de keuzes die zijn gemaakt in het kader van de
kwalitatieve analyse door het CPB. Overigens 
een exercitie die niet iedere fractie heeft aange-
durfd”. Ter informatie: CDA, VVD en SGP hebben
het CPB niet om een kwalitatieve toets van hun
voorstellen gevraagd…

Brede basisverzekering
Voor welke verzekering kiest de ChristenUnie?
Kort en bondig: de ChristenUnie kiest voor een
mix tussen de sterke punten van de huidige zie-
kenfondsverzekering en de huidige particuliere
ziektekostenverzekering. Met andere woorden:
één brede basisverzekering voor iedereen. In 
het basispakket hoort naast de huisarts ook de
tandarts thuis. Dat is goed nieuws voor mensen
die zich nu aanvullend moeten verzekeren voor

Houdbaarheidsdatum kabinetsvoorstellen 
vernieuwing zorgstelsel verloopt op 15 mei 

Nog 63 nachtjes 
slapen…

Tijdens het hoofdlijnendebat vernieuwing zorgstel-

sel op 13 maart 2002 presenteerde André Rouvoet

de notitie Zorg-vuldig verzekerd van de

ChristenUnie. Hij concludeerde dat het kabinet

wegloopt voor de grote vragen die de introductie

van een nieuw stelsel oproept: “Hoe duurzaam is

het nieuwe stelsel? Hoe wil het kabinet de zorg

betalen als de zorgvraag blijft toenemen? Hoe wil

het de kwaliteit van de zorg garanderen en een

tweedeling in de zorg voorkomen?” De woordvoer-

der van de ChristenUnie stelde vast dat het kabi-

net de lastige vragen doorschuift naar de forma-

teur: “Zo’n zwaktebod duidt op ideologische tegen-

stellingen tussen de coalitiepartijen. Het is tijd

voor ander beleid. Nog 63 nachtjes slapen…”
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tandheelkundige hulp. De verzekerde zorg moet
in de visie van de ChristenUnie levenrespecterend
zijn. Dat betekent dat er voor abortus geen plaats
is in het pakket. De zorg moet met een ziekte of
een handicap te maken hebben. Dat impliceert
dat anticonceptiva en cosmetische operaties 
zonder medische indicatie geen deel uitmaken
van het pakket. En de zorg moet ook efficiënt
zijn. Dat houdt in dat dure geneesmiddelen,
die dezelfde werking hebben als goedkopere
geneesmiddelen, niet vergoed worden.

Solidariteit en 
verantwoordelijkheid
Sleutelwoorden in de ontwikkeling van een
nieuw zorgstelsel zijn voor de ChristenUnie:
solidariteit en verantwoordelijkheid. Iedereen
heeft recht op gezondheidszorg. Daarom wil de
ChristenUnie niks weten van selectie op grond
van medische risico’s of leeftijd. Verder wil de
ChristenUnie ook dat verzekerden premie betalen
naar draagkracht, zodat de mensen die het finan-
cieel goed gaat bijdragen aan de zorg voor men-
sen met een smalle beurs. Dat leidt tot een pre-
mie die voor - inkomensafhankelijk en voor -
nominaal is. Daarnaast is er ook de eigen verant-
woordelijkheid van de verzekerde en moeten

mensen eigen keuzes kunnen maken. Daarom
kiest de ChristenUnie voor een breed basispakket
met een aantal voorzieningen die voor verant-
woordelijkheid van de verzekerde komen.
De verzekeraars kunnen met elkaar concurreren
op kwaliteit en prijs en service.

Wie zal dat betalen?
De zorgvraag neemt toe. Wie zal dat brede 
basispakket voor iedereen betalen? Kan het k
abinet de kwaliteit van de zorg garanderen? 
Kan het voorkomen dat mensen met een smalle
beurs geen aanspraak meer op de zorg kunnen
maken? André Rouvoet bekende in het debat
dat hij daarover tamelijk somber gestemd is:
“Hoe ziet de regering dat? Is een pakketver-
smalling de enige uitweg? Leidt dat dan toch 
tot een onacceptabele tweedeling?” Hoe wil de
ChristenUnie de zorg eigenlijk financieren? Het
is duidelijk dat er prikkels moeten zijn om de
zorgvraag te verminderen. Daarom moeten de
verzekerden allemaal een nominale premie beta-
len. Verzekerden met een inkomen betalen daar-
bovenop nog een inkomensafhankelijke premie.
Kinderen betalen een lage nominale premie.
En de werkgever betaalt een werkgeversbijdrage.
De verzekerden betalen ook allemaal een ver-
plicht eigen risico. En de mijding van onomstre-
den risicovol gedrag - zoals roken - levert verze-
kerden een korting op de nominale premie op.



Dinsdag • Vroeg op de fractie.
Tijdens de fractievergadering nemen we
o.a. de bijdragen voor de plenaire verga-
deringen door en zetten we de politieke
actualiteit op een rijtje. Er waren weer
jarigen, dus gebak. Ik werk ’s-middags
aan een algemeen overleg over het mid-
delbaar beroepsonderwijs en de volwas-
seneducatie. ’s-Avonds reis ik met Bas
van der Vlies naar een verkiezingsbij-
eenkomst in Wilnis. Daar komt een
gecombineerde ChristenUnie/SGP-lijst
uit. De opkomst is zeer goed. Ik weet
nog net de trein in Woerden te halen.
Iets over 00.00 uur ben ik thuis.

Woensdag • Ik ga samen met Kars
op werkbezoek naar Enschede. We spre-
ken met afgevaardigden van de Syrisch-
Orthodoxe Kerk (Arameers) en vertegen-
woordigers van ondernemers en vuur-
werkslachtoffers in Enschede. Leerzame
gesprekken. Ondertussen verscheidene
malen contact met Guido vanwege het
naar buiten komen van het rapport over
de HBO-fraude. Dit ziet er voor Hermans
niet goed uit. Vanavond moet Kars in
Nova over onderwijs spreken. Hij zal de
vergadering in Enschede eerder moeten
verlaten. Ik neem zijn  slottoespraak
over. We eten eerst nog bij studenten 
(ik bij amice van Houdt) en daarna de
regioavond. Goede opkomst en het
loopt verder goed. Na afloop snel met
avondvoorzitter Jan Rietkerk naar de
trein.

Donderdag • Ik kan iets later naar
Den Haag. Om 11.15 uur heb ik mijn eer-
ste vergadering (procedurevergadering
cie. BZK). In de trein bereid ik me verder
voor op het debat over het middelbaar
beroepsonderwijs en de volwassenedu-
catie. Mijn medewerker Guido heeft al
een prima tekst voorbereid. Ik vergader
drie uur lang met minister Hermans.
Het MBO functioneert nu ruim 5 jaar in
een nieuwe (ROC-)opzet. Er valt nog wel
het één en ander te verbeteren.
Daarover maken we afspraken. Ik vraag
o.a. aandacht voor de laatste ROC van
een richting (o.a. Menso Alting College

V a n d a g t o t d a g

V a n d a g t o t d a g
V a n d a g t o t d a gVan dag tot dag

Het belangrijke parlementaire verkie-
zingsseizoen 2001 – 2002 is in volle
gang. Een van die Kamerleden, Arie
Slob, neemt ons mee in dat nieuwe 
politieke seizoen. 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 uitdraagt.

Politiek Dagboek
Arie Slob

Zondag • Ik geniet in de hectiek van
de verkiezingscampagne van deze rust-
dag. Onze predikant verzorgt een mooie
dienst. ’s-Avonds bijbelstudieclub.

Maandag • Ik werk ’s-ochtends
thuis aan twee lezingen. ’s-Middags
naar Amersfoort voor een vergadering
van het Platform Decentraal Bestuur
van de ChristenUnie. Dit platform staat
olv Gert Schutte. We bespreken de tekst
van een nog uit te komen handboek
voor raadsleden. Na deze vergadering
vertrek ik naar Maassluis. Samen met
ChristenUnie-burgemeester Vizee
spreek ik daar over dualisme. Kees Smits
is lijsttrekker in Maassluis. Helen du Bois
(3e op de lijst van ChristenUnie
Zoetermeer) en haar dochter rijden me
na afloop van de vergadering naar Den
Haag. Ik slaap vannacht in Den Haag.Hand
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in Groningen/Amersfoort). Er liggen
wettelijke beperkingen voor deze ROC’s
om hun opleidingenaanbod uit te brei-
den. Hermans belooft mij schriftelijk te
zullen reageren op mijn vraag om deze
beperking weg te nemen. Op deze
vraag was hij (en zijn ambtenaren) niet
voorbereid. Snel naar huis. Omkleden,
eten, kopje koffie met Marjette en op de
fiets naar de studentensociëteit in de
Voorstraat. Daar mag ik meewerken aan
een politiek café van Perspectief. Zo’n 60
studenten zijn op de avond afgekomen.
Het wordt een hartstikke leuke avond.
Veel later thuis dan ik beloofd had.
Gelukkig had ik een roos meegekregen.

Vrijdag • Ik werk thuis vandaag. Er is
overleg over uit te spreken teksten over
de vrijheid van onderwijs. Er is in de
afgelopen week met name door SP en
D66 flink uitgehaald naar dit grond-
recht. Kars zal er vanavond iets over
gaan zeggen. Daar ben ik zelf bij:
de regioavond van de ChristenUnie 
in Hattem. Aron gaat met me mee.
De eerste keer dat mijn zoon naar een
ChristenUnie-bijeenkomst meegaat.
We genieten er allebei van. Tijdens de
toespraak van plaatselijk lijsttrekker zit
Aron met een pen het hoofd van Kars op
een verkiezingsfolder te bewerken. Kars
die aan de andere kant van mij zit heeft
het (geloof ik) niet door. Tegen 22.45 uur
thuis en snel door naar een verjaardag.
In de peilingen van Nova staan we weer
op zeven zetels. Houden zo.

Zaterdag • De wekker gaat om 06.15
uur af. En dat op zaterdag. Marjette gaat
voor de eerste keer naar Haarlem voor
een éénjarige cursus kinderfysiothera-
pie. Ik breng haar naar het station.
Om 09.30 uur breng ik Karen en 
haar vriendinnetje Iris naar zwemles.
‘s Middags mijn dagboek bijgewerkt
en naar Esther haar volleybalwedstrijd
gekeken. Esther’s team  wint met 2-1
(Yes). Ik stofzuig de huiskamer. Jawel, ik
speel vandaag weer eens voor huisvader.
En dat is niet verkeerd. Nog 4 nachtjes
naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Week 9
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Zelfportret

Melis van de Groep

Zowel op mijn post in de gemeente Bunschoten (de komende vier jaar liefst
weer als wethouder) als in de provincie Utrecht wil ik me volledig inzetten
voor een samenleving die zich (meer) laat gezeggen door de normen van 
Gods Woord. Het is in deze tijd een enorme opgave om te laten zien dat
Gods geboden goed zijn voor en gelden voor alle mensen.

Dat in dit land momenteel zoveel mensen achter iemand aanlopen die geen
oplossingen aandraagt voor de grote problemen van deze tijd. Dat ze paars-
moe zijn is goed te begrijpen, maar als ze verder zouden kijken dan hun neus
lang is, vonden ze het geloofwaardige alternatief. Jammer, dat zovelen die
moeite niet nemen of op basis van een vooroordeel niet verder kijken.

Dat er zelfs onder christelijke kiezers velen zijn die zich op basis van materiele
belangen lenen voor goedkope alternatieven. Of die op basis van het oude
machtsverhaaltje een keuze voor een (middel)grote partij overwegen. Ik zou
tegen hen willen zeggen: mensen wordt wakker. Denk aan de positie die de
ChristenUnie straks in de Tweede Kamer kan innemen. Maar vooral blijf ik
tegen hen zeggen: maak een principiële keuze, uit volle overtuiging.

Een dagje naar de markt om vis te verkopen. Ik heb door tijdgebrek dat al
jaren niet meer kunnen doen. Maar toen mij jaren geleden werd gevraagd 
een zieke neef te vervangen deed ik dat met veel genoegen. Maar ja, wie me
kent weet dat het me geen moeite kost om dit zeer gezonde en overheerlijke
product aan te prijzen.

Ik zeg het met enige schroom, maar dat zijn vooral sommige mensen uit
partijen die heel dicht bij ons staan. Kennelijk is de komst van de ChristenUnie
niet voor iedereen uit die gelederen een genoegen. En dat leidt dan tot mie-
zerig of kleinzielig gedrag, zoals  nooit iets positiefs over de ChristenUnie
schrijven. Als je beseft dat deze partij juist is opgericht om christenen te 
bundelen, maakt me dat weleens wat verdrietig.

Van de grote beloften van God voor deze wereld. Dat die eens vernieuwd 
zal worden en dan door Jezus geregeerd zal worden. Het besef dat Hij nu al
regeert en dat wij in Zijn dienst mogen staan, motiveert elke dag. Juist bij
tegenwind.

Waar krijgt u grijze haren van?

Waar haalt u uw neus niet voor op?

Wie of wat bent u de laatste tijd 
met andere ogen gaan bekijken?

Waar is uw hart vol van?

Wie kent hem niet?
Wethouder van Bunschoten,
12 jaar actief als secretaris
en directeur van het GPV,
visliefhebber, campagne-
leider van het GPV in ‘94 en
‘98, getrouwd met Menny,
niet weg te krijgen uit
Bunschoten, bijzonder 
veel gedaan voor het GPV
en de opbouw van de
ChristenUnie en iemand 
die altijd wel een antwoord
op politieke vragen heeft.
Wie kent hem niet… Melis
van de Groep! Hij gaat het
landelijk bureau van de
ChristenUnie nu verlaten.
Voor al dat werk wat hij
heeft gedaan willen we hem
enorm bedanken. Gelukkig
blijft hij betrokken bij de
ChristenUnie, als wethouder
en als Statenlid. Bij deze
werkzaamheden willen 
we hem heel veel sterkte
wensen. Melis en Menny 
en de kinderen het ga 
jullie Goed!  

Waar wilt u de komende tijd 
de tanden in gaan zetten?

Waarvan valt uw mond open?





Investeer in de toekomst

Redt dit KIND !

Ajai Kumar, die bijna acht jaar

is, lijkt een echte boef. Of 

is hij verlegen? Voor hem

gaat er iets heel bijzonders

gebeuren. Hij mag naar 

het dagcentrum van 

Redt een Kind. Daar is 

het schoon; daar krijgt 

hij eten en onderwijs. Dat

is wat, als je alleen maar

hebt rondgedoold tussen 

de hutjes in de sloppenwijk! 

Maar dan moet wel 
iemand f18,15 per
maand voor je 
willen betalen.

Ajai Kumar

www.redteenkind.org
Bel 0529 - 455907

Postbus 87 • 7730 AB  Ommen • Fax 0529 455809 
E-mail: info@redteenkind.org • GIRO 1599333 
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De tijd voor het bijzonder onderwijs lijkt voorbij. Het politieke kli-
maat verandert en de politieke tentakels breiden hun terrein uit
over het bijzonder onderwijs. Veel christelijke ouders hebben
behoefte om hun kinderen op te laten voeden en te laten scholen
in een klimaat dat aansluit bij hun thuissituatie. Voor confessionele
christenen betekent dit dat zij scholen hebben gesticht en ingericht
op basis van kerk- en geloofsovertuiging. Daarin is niet alleen de
behoefte en het belang van een overlap tussen thuis en school te
zien, maar daarin is ook de rol van instituties als kerk en school
voor de privé-situatie benadrukt. In artikel 23 van de Grondwet (dus
niet de minste wet!) is het voorrecht om als groep ouders zelf een
school te stichten en in te richten verankerd. Tot voor kort was dit
een geaccepteerde situatie in Nederland, maar die tijd lijken we
achter ons te moeten laten.

Acceptatieplicht
Jan Marijnissen wil naar een acceptatieplicht voor Bijzondere
Scholen toe. Hij ziet dit als sleutel tot de oplossing van de Zwarte
Scholenproblematiek. Bijzondere Scholen worden door hem nog
net geen discriminatie verweten, maar blokkeren volgens hem wel
ouders  om kinderen naar de school van hun eigen keuze te sturen.
Hoe ernstig is de denkfout die Marijnissen hier maakt! Hij
beschouwt bijzondere scholen als instituties, zakelijke bolwerken
met een grondslag die een verkeerd uitsluitingsbeleid mogelijk
maakt, terwijl hij ze zou moeten beschouwen als groepen ouders
die met elkaar een soort van convenant sluiten. Ouders die hun
kinderen op school met dezelfde principes willen opvoeden als
thuis en in de kerk. Samen leren, samen bidden, samen zingen,
samen God ook in het schoolleven dienen. Dat is wat ouders willen
en via een bijzondere school proberen te realiseren.
Bijzondere scholen zijn de ouders! Dat is juist het bijzondere aan
deze scholen. Het is dus niet zo dat deze scholen ouders beperken
om hun kinderen naar de school van hun keuze te laten gaan, nee,
ze maken het ouders juist mogelijk om de school samen naar eigen
inzicht aan te laten sluiten bij de thuissituatie.

Herijking van de interpretatie van artikel 23
Minister Hermans wil artikel 23 opnieuw interpreteren. Als ouders
respect tonen voor de grondslag en de visie van een bijzondere
school dan is de kous daarmee af en mag een school kinderen niet
meer weigeren. Hij pakt het dus wat tactischer aan en wil artikel 23
van binnenuit uithollen door wat hij noemt “een herijking van de
interpretatie van artikel 23”.
Hoe is het mogelijk dat een kind gevraagd wordt om mee te doen
met het zingen, het bidden en het dienen van de God van de Bijbel
als het thuis totaal andere dingen te horen krijgt? Ouders zullen
dan gaan morren en terecht. Dat kan ook niet dat is een onhoudba-
re situatie. Het effect zal zijn dat het karakter van de school moet
veranderen, sterker nog: vervagen, omdat niemand gedwongen kan

worden mee te doen met geloofsuitingen die hij zelf niet deelt. De
grote groep ouders die hun kind uit overtuiging naar die bijzondere
school gestuurd heeft moet dus het hoofd buigen door de accepta-
tieplicht van Marijnissen en de interpretatie van artikel 23 door
Hermans. Hierdoor wordt het naar eigen inzicht stichten en inrich-
ten van een school dus eigenlijk onmogelijk gemaakt. De interpre-
tatie van Hermans en de acceptatieplicht van Marijnissen zijn de
doodsteek voor het bijzonder onderwijs. Uniformiteit en geestelijke
vlakheid zullen het gevolg zijn.

Altijd bereid verantwoording af te leggen
Thom de Graaff heeft ook een stok gevonden om het bijzonder
onderwijs te slaan. Islamitische scholen leken hun onderwijs te
bekostigen met donaties van fundamentalistische islamitische
organisaties die in het buitenland verboden zijn. In ruil voor deze
geldelijke ondersteuning werden de leerlingen antiwesterse
gedachten bijgebracht. Dit was de aanleiding voor hem om artikel
23 weer ter discussie te stellen. De overheid zou invloed moeten
kunnen hebben in het levensbeschouwelijke karakter van bijzonde-
re scholen. Zogenaamd preventief. Maar Thom haalt wel twee din-
gen door elkaar. De islamitische scholen handelen, wanneer zij hun
leerlingen antiwesterse gedachten bijbrengen en oproepen tot
haat en jihad, in strijd met de Nederlandse rechtsorde. De naleving
van de Nederlandse rechtorde mag en moet afgedwongen worden.
Daarom moeten bijzondere scholen zich ook in hun levensbeschou-
welijke schoolinrichting transparant en open opstellen, altijd bereid
om verantwoording af te leggen. Maar dat is iets anders dan beïn-
vloeding en sturing van de overheid op het levensbeschouwelijke
vlak. De overheid geeft zelf aan dat, voor zover het de rechtorde
niet aantast, dit op het private en niet het openbare vlak ligt. En
bijzonder onderwijs dat, naar de wens van de ouders, op levensbe-
schouwelijk vlak bijzonder wordt ingericht ligt op het snijvlak van
openbaar en publiek. Daar zal ook het vergissinkje van Thom ont-
staan zijn. Want het bijzondere karakter is privaat, van en door de
ouders! De overheid heeft daar niets te zoeken!

Gelijk hebben is één, gelijk krijgen is iets anders. Het politieke kli-
maat is veranderd. Het bijzonder onderwijs staat op de tocht. Waar
een gedeelte van de Tweede Kamer, in de personen van Marijnisse,
Hermans en de Graaff, blijkbaar naar toe wil is een gelijkschakeling
van bijzonder en openbaar onderwijs, een onderwijslandschap
waarin ouders niet meer de mogelijkheid zullen hebben om ook op
school de Bijbel te laten spreken. Maar waarin de Bijbel plaats moet
maken voor een algemeen levensbeschouwelijk geluid dat geen
christelijk exclusivisme toe wil laten. Het is maar een kleine stap
voor de politiek om een zelfde redenatie los te laten op de kansel in
de kerk, de moskee of de synagoge, want moet de overheid niet
ingrijpen in wat daar allemaal gezegd kan worden? De schoolstrijd
lijkt voor niets te zijn geweest als we als christenen niet de handen
ineenslaan.

InPerspectief
Bert Heuvelman
voorzitter Perspectief Bijzonder onderwijs

op de tocht
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Problemen op uw werk door
ontslag, reorganisatie of arbeids-

conflict? Als lid van de vakorganisatie
RMU staat u er niet alleen voor! Onze

specialisten staan u terzijde met goed
advies en eventueel juridische dienstverle-

ning. Onze aanpak is gericht op een oplossing
in goede harmonie. Meer weten? Knip de bon
eruit en stuur deze op!

Ja, in ben geïnteresseerd in de RMU.

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

Voorstellen 
medewerkers Eurofractie

Wouter Omdat ik al lange tijd geïnteresseerd ben in
milieuvraagstukken en in politiek, spreekt mij de functie van
beleidsmedewerker milieu, volksgezondheid en consumenten-
bescherming erg aan. In de Europese Unie worden goede
pogingen ondernomen om de toestand van ons milieu te ver-
beteren. Het concept van duurzame ontwikkeling kan gezien
worden als een vertaling van de bijbelse opdracht om de
aarde te bouwen en te bewaren.
Volgens mij zou de Europese Unie zich meer bezig moeten
houden met de taken die passend zijn voor de Europese
schaal, dus zich moeten richten op haar kerntaken.

Elma Als secretaresse ben ik werkzaam bij de Eurofractie. Ik
vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan partijen
die de christelijke normen en waarden in Europar willen laten
doorklinken. Het zou goed zijn als Europa een (weliswaar
kleurrijk) gezicht krijgt voor mensen.

Frank In de Eurofractie vervul ik de functie van beleidsme-
dewerker Industrie, Externe Handel, Onderzoek en Energie.
Een bijdrage leveren aan het Christelijk geluid in Europa bete-
kent voor mijn werk dat de internationale aspecten van chris-
telijke waarden de aandacht vragen. Denk aan onderzoek op
embryo’s, milieuzorg (energie) en zorg voor het zwakke, zoals

handel met ontwikkelingslanden en toegankelijkheid van
websites voor gehandicapten en ouderen.
Wat ik in Europa anders zou willen zien, is dat de overwegin-
gen om tot een beslissing te komen inzichtelijker en bij de
burgers bekend worden.

Leon Binnen de fractie houd ik mij bezig met de Europese
regelgeving voor de landbouw en de visserij. De Europese
Unie bepaalt de toekomst van de Europese (inclusief de
Nederlandse) boer en visser. Als je iets voor de Nederlandse
landbouw en visserij wilt betekenen moet je daarom in
Brussel zijn. En daar ben ik! 

Omdat Nederland het ‘beste jongentje van de klas’ wil zijn,
worden (binnen de marge van de EU) hier de strengste eisen
op milieu- en dierenwelzijngebied genomen. Op zich niets mis
mee, ware het niet dat de bespoten en dieronvriendelijke pro-
ducten uit de andere lidstaten hier gewoon in de super te
koop zijn. Het is niet fair om onze boeren de markt uit te prij-
zen; strikte milieu- en dierenwelzijneisen zouden in de hele
Unie geldig moeten zijn. We moeten af van minimum normen
en oneerlijke concurrentie. Een norm is een norm! 

Naast beleidsmedewerker landbouw, plattelandsontwikkeling

De Eurofractie ChristenUnie-SGP bestaat naast de drie leden van 
het Europees Parlement uit een team van beleidsmedewerkers,
twee secretaresses, een voorlichter en een chef de bureau. Zij stellen 
zich aan u voor en geven aan wat zij in Europa willen veranderen.

Achterste rij vlnr: Wouter Boonzaaijer, Elma Huijser, Frank van der Maas, Leon Meijer
Derde rij vlnr: Hans Blokland (lid EP), Henk Jan van Schothorst, Henk-Jan Keur, Annette de Vries
Tweede rij vlnr: Bas Belder (lid EP), Marleen Schouten, Rijk van Dam (lid EP), Gerdine Visser-Westland
voorste rij vlnr: Martin van Oosten, Mariëtte Hameeteman-Lock, Jan Harm Boiten

Europa van 
Democratiëen 
in Diversiteit
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en visserij ben ik ‘chef-de-bureau’ bij de fractie. In die functie
ben ik verantwoordelijk voor het organisatorisch manage-
ment van de fractie. Dat houdt in dat ik me bezig houd met
het personeelsbeleid, de financiën, het secretariaat en er zorg
voor moet dragen dat de parlementsleden zo min mogelijk
belast worden met niet-parlementaire werkzaamheden. Het
is echt gaaf om met een team van christenen afkomstig uit
een spectrum van reformatorische kerken en evangelische
gemeenten te werken aan het vorm geven van christelijke
politiek in Europa. Vooral omdat we als team hierin elkaar
steeds ‘tot een hand en een voet’ zijn.

Er zijn in het Europees parlement in verschillende politieke
fracties meer overtuigde christenen uit diverse lidstaten.
Velen van hen ontmoeten elkaar op de maandelijkse prayer-
breakfast. Als zij samen één fractie vormen zou het christelijk
geluid in het EP met een aantal decibel toenemen.

Henk Jan van Schothorst Als beleidsmede-
werker voor onze eurofractie behartig ik de portefeuilles
begroting en urgenties. Wat me aanspreekt in mijn werk is 
de mogelijkheid om in positieve zin bij te kunnen dragen
enerzijds aan een gezonder financieel EU-beleid en ander-
zijds aan de strijd tegen het onrecht in deze wereld.
Verandering in Europa: Ten diepste om als instrument in Gods
hand gebruikt te mogen worden voor een Europese koerswij-
ziging: Van God af weer naar God toe.

Henk-Jan Keur Ik houd me bezig met het vaststellen
van beleidslijnen op vervoers- en regionaal gebied en de 
vertaling daarvan naar concrete situaties en wetgeving. Het
leuke daarvan is dat je - tot op zeker hoogte - medeverant-
woordelijk bent voor wetgeving die - in een later stadium - 
in de hele EU van toepassing wordt. Op een zeer boeiend 
terrein...uiteraard. De samenwerking tussen christelijke 
groepen in Europa - zowel geloofsgemeenschappen als 
NGO’s - verbeteren, zodat een krachtigere en effectievere
tegenstem tegen de huidige cultuur kan klinken.

Annette Ik hou me bezig met wat we in Nederland justi-
tie en binnenlandse zaken noemen. Onderwerpen die dicht
bij de mensen staan zoals asielbeleid, drugsbeleid, Europol,
het Europees arrestatiebevel. Het is volop in ontwikkeling 
en raakt de mensen direkt. Een spannend beleidsterrein dus,
met de luxe van een betrokken burger.
Veranderen: Een menselijk gezicht geven aan Europa. Niet
economische groei als samenbindende factor, maar gezamen-
lijke waarden en normen, zorg voor elkaar en zorg voor ande-
ren buiten het fort Europa.

Marleen Naast specifiek Europees beleid (bijvoorbeeld op
het terrein van landbouw, milieu of asiel) is er ook zoiets als
een ´totaalplaatje´: hoe functioneert de EU als organisatie,
heeft ieder land daarin een eerlijke plek en welke richting
moet het op in de toekomst? Met deze en dergelijke (constitu-
tionele) vragen hou ik me bezig. Het is een uitdaging om een
steentje bij te dragen aan de visievorming van ChristenUnie

en SGP op dit complexe beleidsterrein.
Het zijn niet zozeer Europese structuren of Instellingen die
moeten wijzigen, verandering is vooral nodig in onze houding:
allereerst ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van onze geschiedenis.

Gerdine Ik houd me bezig met de externe betrekkingen
van Europa. Dat terrein is nogal in beweging en blijft daar-
door erg interessant. Het ontwikkelingsbeleid van economi-
sche reus Europa heeft bij mij een speciaal plekje.
Europa moet in de toekomst óf haar ambities ten aanzien van
haar rol in de wereld waarmaken óf ze bijstellen.

Martin Je moet in de eerste plaats optimist zijn om als
voorlichter voor de eurofractie te werken, gelet op de kloof
tussen EU en burger. Het is mijn taak mensen te interesseren
voor de EU in het algemeen, inzicht te geven in het Europese
besluitvormingsproces en uiteraard het standpunt van de
eurofractie daarin uit te dragen. Het zoeken en inzetten van
de juiste pr en voorlichtingsmiddelen daarvoor vind ik een
meer dan boeiende uitdaging. Ik zou graag het opkomstper-
centage bij de Europese verkiezingen willen veranderen; 30%
is echt te laag. Christenen moeten zich daarbij realiseren dat
de invloed van de EU enorm toeneemt en een christelijk
geluid in het EP hard nodig is.

Marriette Sinds anderhalf jaar ligt mijn rol binnen de
Eurofractie op secretarieel terrein. Dit houdt in dat ik (twee
dagen in de week) allerlei ‘klusjes’ voor beleidsmedewerkers
en leden verricht. De functie spreekt mij aan vanwege de
afwisseling, de diversiteit aan werkzaamheden en zeker ook
de vrijheid en flexibiliteit die daarmee gepaard gaan.
Mijns inziens dient de Europese besluitvorming voor de
‘gewone’ burger helder te zijn. Vaak ontbreekt dit er aan,
waardoor de hele ‘Europapolitiek’ nog weinig vertrouwen
heeft.

Jan Harm Ik ben beleidsmedewerker Economische 
en Monetaire Zaken. Op deze terreinen
speelt Europa en het Europees Parlement een grote rol. Het
is bijzonder om te zien dat er daarbij geluisterd wordt naar 
de inbreng vanuit Nederland.
Veranderen: Het afschaffen van het rondreizen van het
praatcircus tussen Brussel en Straatsburg.

Jan Sinds hervormingsdag 1994 ben ik als beleidsmedewer-
ker verbonden aan de Eurofractie. Eerst economisch beleid
(euro, EMU etc.) en nu begrotingscontrole en fraudebestrij-
ding. De al jarenlange hechte samenwerking tussen
ChristenUnie en SGP spreekt mij aan. Mijn diepste motivatie?
Bijbelse gerechtigheid en de Tien Woorden van God de Heere
zijn uniek en betekenisvol voor alle mensen! 
De Europese Unie bestaat niet om zichzelf, maar ten dienste
van de lidstaten en het welzijn van hun burgers. Graag werk
ik eraan mee dat die doelstelling op het netvlies van veel, mis-
schien alle, Europese politici en ambtenaren komt te staan.



Wat betekent de ChristenUnie voor u?
Al vanaf de oprichting ben ik lid geweest van de
RPF. Daarvoor was ik lid van het GPV. Samen met
het raadslid in die periode hebben we de RPF op
mogen richten. Ik was ervan overtuigd dat politiek
Gods Woord als uitgangspunt/grondslag moest
hebben. Eén van de doelstellingen van de RPF was
om geestverwante partijen zo snel mogelijk bij
elkaar te brengen. Van harte onderschreef ik deze
doelstelling. Ik ben daarom verschrikkelijk blij dat
we elkaar gevonden hebben en dat de
ChristenUnie een feit is. Als Christenen hebben we
elkaar steeds meer nodig en daarom moeten we
zoeken wat ons samenbindt en niet wat ons
scheidt, niet alleen in de politiek. De ChristenUnie
is voor mij de partij waar ik dat samenbindende
element steeds meer vind. Het is ook de partij
waar je de Bijbel als richtinggevende basis voor je
politieke handelen kunt hanteren. En niet op een
manier van we zijn tegen of dit mag niet - eigen
gemaakte regeltjes - maar reëel en met argumen-
ten.

Wat vindt u het leukst aan 
het wethouderschap in Kampen?
Het samen met burgers oplossingen zien te vinden
voor bepaalde wensen c.q. problemen. Dat wil niet
zeggen dat in alles gelijk gegeven kan worden.
Duidelijkheid is een vereiste. En dat kan ook nee
betekenen. Als er maar een antwoord komt. Ook
nee moet goed gecommuniceerd worden.

Waar kunt u zich aan ergeren?
Ik wil graag besturen en snel beslissen. Daarom
heb ik een hekel aan debatten in commissie- en
raadsvergaderingen waarbij in die debatten allerlei
niet terzake doende argumenten ter tafel worden
gebracht. Ellenlange verhalen en het slaat nergens
op. Sowieso houd ik niet van lange redevoeringen
omdat ik de instelling heb van je moet geen twee
zinnen gebruiken als je iets in één zin kunt weer-
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In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter K 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.

geven. Tevens erger ik me vaak aan uitgebreide dis-
cussies over procedures die in een vergadering wel
of niet goed zouden zijn.

Wat is uw favoriete plek in Kampen?
Kampen heeft een uniek stadsfront. Gezien vanaf
de Ijsselmuider kant van de IJssel is dat fantastisch
om te zien. Dat is trouwens niet het enige waar
Kampen uniek in is. Ook op het culturele vlak heeft
Kampen veel te bieden bijv. een Schepenzaal in het
oude Stadshuis, het Stadhuis zelf en de vele monu-
mentale gebouwen. Unieke plekken, teveel om op
te noemen. Mijn favoriete stek is uiteraard het
dorp Zalk, mijn geboorte en woonplaats, sinds de
fusie met de gemeente Ijsselmuiden behorend tot
de gemeente Kampen.

Welke historische gebeurtenis 
had u mee willen maken?
Kampen heeft zoals gezegd een bijzonder rijke his-
torie. De Schepenzaal is daar een toonbeeld van.
Daar werd recht gesproken door schout en schepe-
nen. De originele rol is nog aanwezig. Die recht-
spraak - niet als beklaagde - had ik wel eens mee
willen maken.

Voor wie of wat heeft u bewondering?
Om ook in de omgeving van de ChristenUnie te
blijven, dan heb ik altijd veel waardering gehad
voor de mensen van het eerste begin van de RPF.
Om er twee te noemen: de voorzitter van toen, de
heer Langeler en ook de secretaris Mr. van Veelen
Ik vond dat in die tijd van die wijze en verstandige
mensen. Daar keek ik tegen op.

KampenKampen

Marinus is één van de twee
ChistenUniewethouders in
Kampen. Al voor zijn twin-
tigste levensjaar was hij lid
van het GPV en later van
het RPF. Direct na de op-
richting, werd hij voorzitter
van kiesvereniging Zalk.
In 1986 werd hij daar ver-
kozen tot raadslid en sinds
1 januari 2001 is hij wet-
houder van de gemeente
Kampen. Ook maakt
Marinus tijd vrij voor het
penningmeesterschap van
de ChristenUnie-bestuur-
ders. Deze drukbezette
man is 54 jaar, getrouwd en
vader van vijf kinderen. In
zijn vrije tijd, die er nog is,
zingt hij in een koor, houdt
sierhoenders en bezoekt
kleindierententoonstel-
lingen. Daarnaast is hij
penningmeester van de
Nederlands Gereformeerde
Kerk van Zalk en Veecaten.

In van Aalst tot Zetten deze maand de letter K. Trouwe lezers zullen opmerken dat we de 
letter J overslaan. Gemeenteraadsleden in Joure hadden het te druk met de verkiezingen.
Dus daarom is deze keer wethouder van Kampen, Marinus van Pijkeren, aan het woord.

Kampen
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Tineke

A d r e s s e n

De rookwolken van de gemeentelijke
verkiezingscampagnes trekken lang-
zaam op. Hoe zijn we uit de strijd
gekomen? Na het wapengekletter van
de afgelopen weken is het weer even
wennen aan de omgangsvormen die
de meeste gemeenteraden in normale
tijden hanteren. Hier en daar heeft een
partij er flink van langs gehad, zetels
kwijt. Elders loopt iemand met een
enorme pluim op de hoed. De kiezer
heeft gesproken. Over 4 jaar komt er
een nieuwe kans.
Na de strijd breekt nu een andere tijd
aan: er moet een coalitie gevormd
worden. Partijen hebben elkaar weer
nodig en fractievoorzitters schuifelen
vriendelijk glimlachend om elkaar heen bij de eerste de beste offi-
ciële gelegenheid na de verkiezingen. ’Ach, de verkiezingsprogram-
ma’s van alle partijen komen aardig overeen’, zegt de fractievoorzit-
ter van het CDA die nog onlangs zo ongeveer beweerde dat elke
stem op een andere partij dan de zijne, als een verloren stem
beschouwd kon worden. In een hoekje, enigszins besmuikt, trekken
VVD en PvdA de agenda. Er moet maar eens gepraat worden. Ook
de ChristenUnie doet mee aan het ritueel. ‘Heb je een minuutje’,
vraagt de eerste man van de PvdA mij sotto voce. Natuurlijk heb ik
dat, wij trekken ons terug.

Voor de ChristenUnie en ook voor mij is het campagne voeren nog
niet afgelopen, de landelijke verkiezingen komen er immers aan 
en als partij zullen we ons duidelijk laten horen. Wat dat betreft
is de strijd nog in volle gang. Toch heeft deze periode van wapen-
stilstand in de gemeentepolitiek zijn goede kanten. Het zoeken
naar wat partijen bindt, is uiteindelijk opbouwender dan het
zoeken naar dat wat scheidt.

Aan het einde van de avond spreek ik met de strijdbare voorman
van Leefbaar Heerenveen, de grote winnaar van de verkiezingen.
Om eens even te horen of hij denkt een wethouder te kunnen 
leveren.‘De mooie uitslag zegt me op dit moment weinig’, bekent
hij, ‘we hadden een sterfgeval in de nabije familie, niet onverwacht
maar toch ingrijpend’. Ik schrik, wij wisselen ervaringen uit en 
hebben een goed gesprek. Ondanks alle wapengekletter en soms
trompetgeschal blijven politici kwetsbare mensen.

Tineke Huizinga-Heringa is lijsttrekker 
van de ChristenUnie Heerenveen.
Daar werd zij wederom uitgeroepen tot
politicus van het jaar!

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@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

Ten strijde

Dank voor...
• de heerschappij van Christus in de hemel èn op aarde
• de inzet van de vele vrijwilligers in de lokale campagne- 

en promotieteams
• het voorspoedige verloop van de Regiotourcampagne;

we hebben veel enthousiasme ontmoet voor de 
ChristenUnie, lokaal maar ook landelijk

• de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen;
• de ‘witte vlekken’ waar we nu in de gemeenteraad zitten

Bid voor...
• de collegeonderhandelingen; dat er goede colleges van 

Burgemeester en Wethouders mogen worden gevormd
• de raadsleden die gekozen zijn en hun gezinnen
• het Campagneteam, (kandidaat) Kamerleden en allen 

die bij de voorbereidingen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen zijn betrokken

• ons land en ons volk; vele mensen kennen Christus niet;
dat we als christenen eenheid uit mogen stralen – een 
zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn tot eer van
de verheerlijkte Christus en tot uitbreiding van Zijn rijk.

Zaterdag 11 mei organiseert de ChristenUnie een
gebedsbijeenkomst in Ermelo. Van harte welkom!! 
Meer informatie over de plaats en aanvangstijd vindt
u op de website. Maar u kunt ons natuurlijk ook bellen

of schrijven.

Wilt u de gebedslijst ontvangen?
Bel of schrijf naar het Landelijk Bureau t.a.v. Klaas Quist
of mail naar gebed@christenunie.nl

Gebed
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✂ 
Vul deze bon in en stuur op 
naar EH, Postbus 957, 
3800 AZ Amersfoort 
(     033-4604000)  of mail 
naar info@ehbasisjaar.nl 

BON

De EH wordt gedragen door gebed en giften. Alle 
EH-donateurs ontvangen de jubileumbundel "Raakvlak" 
gratis. Raakvlak (96 pag.) is geschreven door EH-docenten
en bevat een veelkleurig palet van korte artikelen over 
onze cultuur, wetenschap en maatschappij, vanuit bijbels
perspectief. Ook degenen die nog geen EH-donateur zijn 
en die het belang van het Basisjaar inzien, kunnen
"Raakvlak" gratis aanvragen.

Gratis
Jubileumbundel

✆

De ongesubsidieerde Evangelische Hogeschool

(EH) en het Basisjaar® te Amersfoort bestaan 

25 jaar. Tijdens het eenjarige Basisjaar® vormt 

de EH christenjongeren via praktische en 

intellectuele toerusting, persoonlijkheidsvorming

en studiekeuzebegeleiding met bijbelgetrouwe

geloofsopbouw. Ruim 2000 studenten hebben

inmiddels het EH-Basisjaar® zegenrijk doorlopen

en zij weten hun leven hierdoor blijvend beïnvloed.

25
Ja, ook ik wil het bijbelgetrouwe Basisjaar® van de 
ongesubsidieerde Evangelische Hogeschool steunen! 
Stuur mij s.v.p. het gratis jubileumbundel “Raakvlak”. 

Naam: m/v

Adres:

Postcode:

Woonplaats:
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Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) aan:
Centrum voor Bijbelonderzoek • Antwoordnummer 1106 • 3900 VB

Naam:

Adres:

Postcode:               Woonplaats:

Centrum voor Bijbelonderzoek
Tel: 0318 - 503098 • Fax: 0318 503163
E-mail: info@studiebijbel.nl 

www.studiebijbel.nl

Yvonne (moeder van drie kinderen) 
en Huib Speelman 
(verpleeghuisarts)

Stuur mij vrijblijvend de informatie-

folder en brochure toe. Ik ontvang

tevens het boekje ‘Op betrouwbare

grond’. Zolang de voorraad strekt 

(winkelwaarde f11,-).

Handschrift nr 3

• 17-delige serie voor uitleg 
van het Nieuwe Testament.

• Reeds 16 delen versche-
nen.

• Tevens verkoop van 
afzonderlijke delen. 

• Verschillende betalings-
mogelijkheden. 

• 5% korting bij betaling
ineens van de hele serie. 

❐ Ik wil tevens informatie over de nieuwe serie tien delen Oude

✁

“De
Studiebijbel is

helder, eenvo
u-

dig en 
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Colofon

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 

In deze Handschrift o.a.

InGesprek

Onderwijs

met Kars Veling

mag geen 
sluitpost zijn
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Marco Boers, eindredacteur
mdboers@christenunie.nl

Nog vier dagen, nog 96 uur… En dan is het eindelijk 15 mei
2002. De dag van de landelijke verkiezingen. Deze datum zat
vanaf 20 december 2000 in mijn hoofd. Vanaf dat moment is
namelijk de campagne eigenlijk al gestart. De kandidatenlijst
werd vastgesteld en zou op 22 januari 2001 gepresenteerd
worden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. De
ChristenUnie kreeg haar eerste lijsttrekker: Kars Veling. En wat
we toen niet allemaal bedachten en organiseerden! 
De presentatie van de lijst, de presentatie van het verkiezings-
programma, de drie regiotouren. De ChristenUnie was in
Rijssen, Ede, Winschoten, Goes, Almere, Amsterdam, Winsum,
Maastricht en nog zo’n 70 ander plaatsen. Daarnaast zijn er
225.000 folder het land in gegaan en hebben we voor de regio-
nale televisie en radio spotjes laten maken. We hebben een
maandenlange advertentiecampagne gevoerd. De internet-site
is de afgelopen dagen gemiddeld 3000 keer geraadpleegd. We
hebben veel media-optredens gehad. We hebben vele honder-
den kilo’s verkiezingsmateriaal verstuurd, interviews gegeven
en een jongerentour gehad.
Allemaal met die duidelijke boodschap; de ChristenUnie wil
een uitgesproken christelijke partij zijn middenin de samenle-
ving. Principieel en positief. Deze periode van campagnevoeren
was een inspirerende tijd. Als campagneteam ontmoette we
elkaar tweewekelijks en was er dagelijks veel telefonisch
contact. We werden geconfronteerd met wisseling van de
wacht bij het CDA en de val van het kabinet, maar de strategie,
de boodschap en het doel van de campagne bleef onveranderd.
Uitgaan van onze eigen kracht, niet met de rug naar de kiezers
en christelijk-sociaal!
Ook de opening van onze campagneteamvergaderingen was
een vast element. Het gebed was altijd aanwezig. We hebben
alles in Gods handen gelegd. En wat de uitslag ook zal zijn…
wil God geven dat de ChristenUnie iets goeds kan betekenen
voor onze samenleving.

Nog vier dagen, nog 96 uur. Het is letterlijk en figuurlijk zeven
voor twaalf. Zeven Kamerleden voor lijst 12? Stem 15 mei
ChristenUnie! 
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Kars Veling leeft in de weken voor de Tweede Kamerver-
kiezingen in meerdere werelden. Vanuit zijn woonplaats
Hattem stapt hij al voor zeven uur in de trein naar Den
Haag. Even snel naar de Eerste Kamer en kijken wat daar
nog moet gebeuren, dan naar het gebouw van de Tweede
Kamer voor fractie-overleg, telefoontjes, afspraken en dan
weer het land in voor spreekbeurten, debatten en ook naar
de t.v. studio’s van EO tot SBS6.

Wie?
De portier van de Tweede Kamer weet het nog niet zo
precies. Een afspraak met meneer Veling? Die naam heb ik
hier niet. Hoe spelt u dat? Maar die is Eerste Kamerlid. Dan
moet u naar een ander gebouw. Toch maar niet dus. Maar
wel typerend voor de opmerkelijke positie van waaruit
Veling opereert.
Kars Veling heeft de campagne moeten voeren als redelijk
onbekend parlementariër. Als lid van de Eerste Kamer niet
in staat om deel te nemen aan debatten in de Tweede
Kamer. En daar wordt het politieke gezicht in de media 
en naar het publiek gemaakt. Een achterstandspositie? 
“Ik wist dat dit een nadeel zou zijn, maar ik denk dat het
erg is meegevallen. Het blijkt dat ook de media mij goed
weten te vinden. Soms is het zelfs een voordeel. Ik kon 
soms campagne voeren en werkbezoeken afleggen,
terwijl andere fractievoorzitters vastzaten voor een 
debat in de Kamer.”

Spreekbeurten
Wachtend op de komst van Kars Veling zie ik op het
fractiesecretariaat de lijst van spreekbeurten en andere
afspraken. Rijssen, Amsterdam, het Westland, Maastricht,
Utrecht, Waalwijk, Drachten, Hardenberg, Nieuwerkerk aan

de IJssel, Veenendaal. Slechts een kleine selectie.
Kars Veling trok de afgelopen weken door het land. Al die
bijeenkomsten contacten met kiezers vat hij samen als erg
inspirerend. Zalen vol zeer betrokken mensen bij de
ChristenUnie. Ambassadeurs voor de ChristenUnie. Ook wel
kritisch natuurlijk, want Veling wordt regelmatig gevraagd
om zaken nog eens in detail uit te leggen en standpunten
te verdedigen. Natuurlijk zijn die bijeenkomsten van kies-
verenigingen, zo beaamt hij, grotendeels voor eigen publiek.
Een bredere uitstraling moet daar via de vaak aanwezige
plaatselijke of regionale pers komen. De functie van de
avonden is echter om met de eigen achterban te klankbor-
den. Om de aanwezigen uit te dagen wordt vaak gewerkt
met prikkelende stellingen. Bijvoorbeeld: ‘De ChristenUnie
is rechts’ of ‘De ChristenUnie moet aanschuiven bij een
regeringscoalitie’. De reactie daarop geeft een prima beeld
hoe de achterban denkt en de ontwikkelingen taxeert.
En dat draagt bij voor het leggen van accenten in de verkie-
zingscampagne.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook debatbijeenkomsten met
andere politieke partijen. Een politiek café, een forum, een
avond bij een studentenvereniging of een debat met andere
lijsttrekkers. Het gehoor is dan niet vanzelfsprekend pro
ChristenUnie, maar dat geeft Veling juist de mogelijkheid
om uitgangspunten en programmapunten scherp te
verwoorden. Ook dan hopelijk met aandacht van de media,
want aldus Kars Veling, “Als het gaat om de publieke 
uitstraling dan is de pers, radio en vooral natuurlijk de 
televisie enorm belangrijk. Ik ben erg blij met de mogelijk-
heden die geboden zijn. Voor een kleinere partij is het erg
lastig, vooral in de laatste fase van de campagne, door het
geweld van de grote partijen te komen. Maar er valt beslist
niets te klagen.”

16 mei is de dag 
om aan de slag te gaan

De stemgerechtigden hebben hun verkiezingsoproep al in huis. Nog enkele dagen en het is 15 mei,
de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Dan weten we het. Geen opiniepeilingen meer, maar de
enige echte uitslag. De krachtverhoudingen in de nieuwe Tweede Kamer zijn dan eindelijk bekend
en ook het zeteltal voor de ChristenUnie. Voor lijsttrekker Kars Veling is dan ook een einde gekomen
aan de ongelofelijke lijst van afspraken, spreekbeurten, werkbezoeken en interviews. Kars Veling
verlangt naar de 16e mei! Om eindelijk vermoeid uit te rusten van de hectische campagne? 
“Nee, ik wil aan de slag. Dan ben ik (bijna) lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de fractie en
gaat het werk echt beginnen.”

InGesprek

Door: Frits Kamsteeg
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Kars Veling: ons verhaal is helder 
en verschilt niet vóór of na de verkiezingen.
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Kijkend naar het rijtje media-afspraken eind april/begin mei
bevestigt zijn uitspraak: KRO Ontbijt tv, IKON Voor je kiezen,
AVRO 10 lastige vragen, 2 Vandaag, NOS actueel, Barend en
van Dorp, NOS lijsttrekkersdebat en meer.
Dat roept de vraag op of iedere uitnodiging vanuit de
media ook wordt geaccepteerd. “Nee, zegt Veling. Je hebt in
zekere mate zelfs de luxe om te kunnen selecteren. Ik heb
een uitnodiging van BNN voor het lijst nul programma met
Katja Schuurman van de hand gewezen. Ik ben niet bang
voor welke confrontatie dan ook en stevig geschut in stel-
ling te brengen in tegenspel, maar ik wil wel de kans krijgen
om mijzelf te zijn en een serieus verhaal neer te zetten. Kort
geleden keek ik naar Herberg de Leeuw met Hans Dijkstal
en dat vond ik geen vertoning. Ik vroeg me echt af wat
Dijkstal daar deed. Het is meewerken aan amusement. Ik
kan me niet voorstellen dat hij daar blij mee was.”

Paarse kabinet
Terugkijkend op het paarse kabinet heeft Veling weinig
positieve woorden. “Bij de start was het een soort oorlogs-
kabinet met de nadruk op herstel van de economie en
werkgelegenheid. Maar het kabinet is in die aanpak vols-
trekt blijven steken. De economie trok aan, vooral ook inter-
nationaal en dus met de wind in de rug. Er was geen reden
om op het scherpst van de snede keuzes te doen. Men heeft
gewoon met steun van de kiezers de zaken voortgezet. Heel
netjes de overheidsfinanciën op orde gebracht en dat is
overigens beslist een verdienste, maar allerlei lastige onder-
werpen zijn niet voortvarend aangepakt. Men heeft sterk de
nadruk gelegd op het individueel economisch welzijn, dat
de collectieve en publieke belangen zijn verwaarloosd. Dat
breekt de paarse partijen nu op. Het rijtje is bekend: het
openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs, de veiligheid.
Vervolgens zie je ook dat paars erg gericht was op het
behoud van de eigen coalitie; soms op het gênante af,
terwijl juist paars de nieuwe politieke wind in Nederland
zou doen waaien. Dat is er volstrekt niet van gekomen.”

Veling zegt SP-fractieleider Marijnesen na respect te
hebben voor de verklaring van premier Kok bij het aftreden
van het kabinet, maar geen traan te laten over de val van
het kabinet. “Wij hebben als één van onze duidelijke bood-
schappen naar voren gebracht, dat paars weg moest. En
dan heb ik het nog niet gehad over de zaken die dit kabinet
wél tot stand heeft gebracht, namelijk de morele doorbra-
ken – vooral onder aanvoering van D66 geforceerd – wat
toch een vrij treurige aanblik biedt.”

Fortuyn
De brede onvrede die momenteel onder de kiezers leeft
verklaart Veling door de naar binnen gerichte politieke
cultuur in Den Haag en omdat onder paars 2 is gebleken
dat belangrijke taken zijn blijven liggen. “Er was geen daad-
krachtig antwoord van het kabinet om problemen op te
lossen. Dan is er slechts een klokkenluider als Pim Fortuyn
nodig om op een ongehoorde manier steun verwerft in de
onvrede. Het is een combinatie van een gegroeide onvrede;
eerst nog latent aanwezig in de samenleving en vervolgens
een nieuweling met duidelijk charisma die de onvrede
woorden geeft. Dat heeft geleid tot een politieke explosie.”

Maar er was toch al voor Fortuyn oppositie? Waarom is
door, met name het CDA als grootste oppositiepartij, dit
onvoldoende aangevoeld en verwoord? Veling: “Precies, dat
is niet goed geweest. De oppositie is niet scherp geweest.
Niet echt over het voetlicht weten te brengen wat er mis
ging. Dat schept een klimaat waarin een nieuwkomer erin
slaagt te zeggen waarop het staat. Overigens op een
manier die naar mijn overtuiging gevaarlijk is. Niet omdat
hij dingen scherp aan de kaak stelt, maar omdat hij de
indruk wekt dat het wel even kan worden opgelost en
weinig genuanceerd spreekt, bijvoorbeeld met betrekking
tot vreemdelingen. Dat is meer dan goedkoop en ideolo-
gisch spreken. Hij kan zelfs in de samenleving een vorm van
vijandschap oproepen.”

Geen makkelijke oplossingen
Kars Veling wil absoluut niet betogen dat met slechts een
andere samenstelling van het kabinet de grote problemen
oplosbaar zijn. Veel zaken los je niet op met geld, maar met
een mentaliteitsverandering. “Dat moeten we vooral
hardop zeggen. De ChristenUnie mag nooit de indruk
wekken dat bij een ‘goed’ kabinet de problemen over zijn.
Dat is verleidelijk voor een oppositiepartij om te roepen,
maar de ChristenUnie heeft van meet af aan gezegd dat
gekozen moet worden voor normen. Dat zeggen we tegen
de overheid – en dat is niet niks – maar ook tegen de
samenleving. Als je dat niet doet en je vraagt aan de over-
heid om het allemaal maar te regelen dan loop je echt vast.
Bovendien roep je dan een overheidsmacht in het leven die
de samenleving opnieuw in socialistische richting scheef
trekt. De oplossing is niet ‘de markt’ weer in te ruilen voor
‘de overheid’. Dat is veel te simpel gedacht.”

De ChristenUnie staat midden in een brede christelijke
beweging in ons land. Op de verkiezingsavonden ontmoet

Kars Veling, Leen van Dijke en 
Marien Bikker tijdens een campagne-avond
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je buitengewoon betrokken mensen, die allemaal in
verschillende verbanden actief zijn: in schoolbesturen, in
kerkelijke activiteiten, in hulpverlening, in de VBOK, in Kuria,
in natuur- en milieuorganisaties. Mensen die van harte een
christelijke motivatie hebben en zeer betrokken zijn in de
samenleving. Dat geeft de ChristenUnie een prachtige kans.
Niet alleen naar de overheid, maar ook om zelf dingen te
doen. Die betrokkenheid moeten we vasthouden. Daar
moeten we verder aanbouwen. Systematisch met mensen
praten en ontmoeten. Dat kan ook langs elektronische
weg.Terugkoppelen en reactie vragen. Gebruikmaken van
specifieke kennis en niet blijven steken in de Haagse politie-
ke stolp.”

Peilingen
De ChristenUnie schommelt in de peilingen tussen 6 en 7
zetels. Veling is, eigen aan zijn karakter, voorzichtig in zijn
verwachtingen. “Vorig jaar heb ik op de avond dat ik als
lijsttrekker van de ChristenUnie werd gelanceerd in een
programma van Andries Knevel gezegd dat we gewoon
weer vijf zetels gaan halen en misschien zelfs wel een
beetje kunnen groeien. Je ziet nu een gestage positieve
ontwikkeling naar zes of zeven zetels. Zeven zetels zal een
prachtig resultaat zijn. Dat betekent een groei van 40
procent met een partij en een lijsttrekker die nieuw is. En
het opbouwen van de ChristenUnie gaat na 15 mei door.
Eigenlijk staan we pas aan het begin.”
Mocht de zeven zetels voor de ChristenUnie het resultaat
zijn, maar gelijkertijd een zetelverlies voor de SGP, dan
tempert dat de vreugde. ‘Ik gun de SGP opnieuw drie zetels
natuurlijk. Dat is wel steeds een wankele (rest)zetel. Ik wil
na de verkiezingen stevig blijven samenwerken. Dat zeg ik
ook voortdurend in de campagne. We kunnen het ons niet
permitteren om afstand te nemen van een bondgenoot met
wie we zo heel veel gemeen hebben.”

Kabinet
Aan speculaties over coalitievorming voor een nieuw
kabinet met de ChristenUnie wil Kars Veling zich eigenlijk
niet wagen. Maar toch schept hij duidelijkheid. “Mijn
uitgangspunt is om eerst als nieuwe partij in de Kamer aan
de slag te gaan. Als anderen roepen dat je een partij bent
die interessant is om mee te gaan praten over regerings-
deelname, dan is de partijleider natuurlijk wel heel dwaas
omdat dat niet op te pakken. Je wil als partij gehoord
worden. Maar de realiteit gebiedt dat de ChristenUnie
uitgesproken standpunten heeft op dossiers die grote
partijen het liefst gesloten willen houden. Dat zal de
ChristenUnie echter niet doen. Dat maakt het dus niet
waarschijnlijk dat we aan een kabinet deelnemen. Het zijn
onderwerpen uit de tweede periode van paars, waarbij het
ongeloofwaardig zou zijn als we gaan aanschuiven bij
partijen die dat hebben veroorzaakt en omwille van de
macht het daarbij zouden laten. Ons verhaal is helder en
verschilt niet vóór of na de verkiezingen.”
Veling realiseert zich dat hij in het (Nederlands Dagblad)
lijsttrekkersdebat met SGP en CDA op dit punt niet goed uit
de verf kwam. “Ik had aanvankelijk niet door wat de

mensen aan mijn verhaal niet begrepen. Het ging over de
vraag of je compromissen kunt sluiten. Ik had direct met
een voorbeeld moeten duidelijk maken waar onze grenzen
liggen. Ik was in gedachten niet bezig met een kabinetsfor-
matie, maar met het al dan niet steunen van een amende-
ment in de Kamer vanuit de oppositie. Bijvoorbeeld een
voorstel om op omstreden punten weer in de goede rich-
ting in beweging te brengen. Dat kan, maar ook niet tot
iedere prijs. Gesteld dat er een initiatief zou komen om de
pil van Drion mogelijk te maken en wij zouden uitgenodigd
worden om dat af te remmen, door het wel toe te staan,
maar onder voorwaarden om erger te voorkomen. Dat is
een compromis waaraan ik niet wens mee te werken. Dat
probeerde ik in het debat duidelijk te maken, maar dat
kwam inderdaad onvoldoende uit de verf. Jammer. Een
gemiste kans.”

Oppositie geeft meer mogelijkheden
“Het is mijn overtuiging dat er voor de
opvattingen van de ChristenUnie in de
oppositie meer mogelijk is dan bij deelna-
me aan een kabinet via een regeerakkoord.
De (ethische) dossiers zijn geen rustige

dossiers. En dat is maar goed ook. Dat geldt bijvoorbeeld
ook voor de legalisering van de prostitutie. In allerlei
gemeenten is de discussie weer volop aan de gang.
Hetzelfde geldt voor de euthanasie en de positie van artsen.
Vanuit de oppositie, met wisselende meerderheden kan je
dan meer bereiken dan vastgelegd in een regeerakkoord.”

Veling vindt het jammer dat hij zo vaak in debatten met en
tegen het CDA wordt uitgenodigd, terwijl je eigenlijk met
grote verwantschap samen zou moeten optrekken. “Dat
probeer ik ook te doen. We ontmoeten elkaar heel vaak en
ik ken Balkenende persoonlijk goed. We hebben duidelijke
verschillen, maar ik heb geen neiging om in tegenstellingen
veel energie te steken.Laten we ons maar sterk maken voor
hetgeen we gemeen hebben. Laat de ChristenUnie een
partij zijn die wat sterker dan nu het CDA op punten kan
uitdagen. Samen in de Kamer zaken aan de orde stellen.
Voor mij geldt 30 plus 7 is beter dan 32 plus 5 (zetelverhou-
ding CDA-ChristenUnie).”

De ChristenUnie heeft van
meet af aan gezegd dat

gekozen moet worden voor
normen. Dat zeggen we

tegen de overheid – en dat
is niet niks – maar ook

tegen de samenleving
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Sebrenica
De benoeming van Eimert van Middelkoop als voorzitter
van de tijdelijke commissie die een mogelijk parlementair
onderzoek moet voorbereiden naar de geschiedenis rond
Sebrenica ziet Veling als een belangrijke erkenning voor het
Tweede Kamerwerk van Van Middelkoop; “Hij is zo langza-
merhand de nestor op het gebied van.de buitenlandse poli-
tiek. Hij wordt door ‘vriend en vijand’ gewaardeerd als
Kamerlid die zijn zaken kent en integer is. Dat zie je overi-
gens steeds meer voor politici van de ChristenUnie. Het is
bijvoorbeeld verrassend hoeveel nieuwe wethouders de
ChristenUnie heeft mogen leveren. Naar verhouding ver
boven de groei van het aantal raadszetels.”
Als lid van de Eerste Kamer kan Kars Veling zich overigens
goed voorstellen dat de uiteindelijke parlementaire enquête
vanuit de Eerste Kamer wordt gevoerd. Maar zo voegt hij
toe “Dat is geen noodzaak. De Tweede Kamer acht ik ook
goed in staat om het onderzoek te doen. Ook Van
Middelkoop loopt niet weg om verantwoording af te leggen
van zijn handelingen in deze zaak.”

Op de dag dat we Kars Veling spreken staan de demon-
stranten (vooral vanuit de SP) voor de ingang van het
Kamergebouw te demonstreren tegen een positief besluit
om deel te nemen aan de ontwikkeling van de JSF en ze
daarna ook aan te schaffen. ‘Het kabinet ziet ze vliegen’ is

de leuze. Waarom stemde de ChristenUnie positief? “Dat is
ook intern best een lastige discussie geweest. Maar uitein-
delijk hebben we gezegd dat een sterke defensie nodig
blijft en we overtuigd zijn van de noodzaak om op enige
termijn de huidige F16 te vervangen. De JSF is daarvoor een
goede keuze. Ook steunen we daarmee ons bedrijfsleven.
Daarom is het een verantwoorde steun aan het voorstel,
ook al zijn alle details moeilijk te overzien.”

Het is een voorbeeld van de keuze die de nieuwe fractie van
de ChristenUnie op veel onderwerpen zal moet maken met
Kars Veling als fractievoorzitter en over enkele dagen ‘het
gezicht’ van de ChristenUnie. Je moet er voor gaan. Veling is
er klaar voor. Heeft er zin in. Samen met de fractie.

Laat de ChristenUnie
een partij zijn die

wat sterker dan nu
het CDA op punten kan uitdagen.

Het Wetenschappelijk Instituut van
de ChristenUnie daagt christelijke
jongeren en studenten uit een kort
essay te schrijven over het
Europa van de toekomst… Wat is
jouw christelijk perspectief op
het Europa van de 21ste eeuw?
Gaan we af op een Europese
superstaat? En wil jij dat? Of is
Europa een hopeloze onderne-
ming van een Eurofiele elite die
nooit van de grond zal komen? 

Het Wetenschappelijk Instituut biedt je de kans jouw mening te laten publiceren.
Wat moet je daarvoor doen? Schrijf een essay van maximaal 1200 woorden waarin
je uitlegt wat jouw toekomstvisie voor Europa is, en mail deze naar wi@christenu-
nie.nl . Let op: De uiterste inzenddatum is vrijdag 31 mei!

De tien beste inzendingen zullen deze zomer worden
gebundeld in een speciale publicatie (geschatte oplage
3000!). Alle bijdragen zullen overigens vanaf juni op onze
website te lezen zijn.

Met jouw mening wordt dus altijd iets gedaan.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Benjamin
Anker. Email: banker@christenunie.nl of 
telefonisch 033 422 6960.

Het Wetenschappelijk Instituut wil jouw mening horen! 

Van het WI

EUROPA QUO VADIS?
Hoe ziet jouw ‘Europa van de toekomst’ eruit?
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Campagnetijd

Kars Deelt zijn visitekaartjes alvast uit aan Jan Peter
Balkenende en Bas van der Vlies - Zwolle 18 april 

Een bureaumedewerker maakt voor de 36e keer een zaal in
orde. Dit maal voor de regio-avond in Zeeland - Goes 3 april

Kars Veling beantwoord tussen de rollen krantenpapier
vragen van lezers van Tubantia - Enschede 22 april 

Kars Veling op verkiezingstournee in de
Bijlmermeer - Amsterdam 23 april 

Kars Veling en de andere lijsttrekkers komen bijeen voor de loting wie wanneer
in het programma "Voor je kiezen" mag komen - Den Haag 29 januari 

Hand
Schrift

10
Kars Veling in het middenpunt tijdens weer

een mediaoptreden - Hilversum 2 april

Campagnetijd

Kars Veling bij het debat van het Nederlands Dagblad in
Zwolle met Jan Peter Balkenende en Bas van der Vlies -

Zwolle 18 april 



Hand
Schrift

11

Tineke Huizinga samen met Kars Veling op toernee
in de vernieuwde Bijlmermeer - Amsterdam 23 april 

Kars tijdens een lijsttrekkersdebat van de 
ouderenorganisatie CSO - Utrecht 15 april 

Kars Veling bij het FNV tijdens het armoedesym-
posium in Utrecht. Met een doos vol verkiezings-

beloftes op z'n schouders! - Utrecht 18 april 

Kars live tijdens de opnames van IKON's
"Voor je kiezen" - Hilversum 2 april 
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Dat drijft ook de mensen die voor de ChristenUnie campagne
voeren. Zij hebben er radicaal voor gekozen om hun christen-
zijn ook in een voluit christelijke politieke partij te gestalte te
geven. Avond aan avond in het land bezig om uit te dragen dat
een voluit positieve wending en aanpak in politiek Nederland
mogelijk is. In de organisatie van bijeenkomsten, bij het
plakken van posters, bij het folderen, tijdens verkiezings-
toespraken, in politieke forums, bij het schrijven van artikelen.
Zij zagen hun werk beloond met een gestaag en rustig oplo-
pend kiezerspercentage in de peilingen. Zij maakten inspire-
rende avonden mee. De ontmoeting met mede christenen,
waarmee onmiddellijk een band voelbaar was. En nu afwach-
ten tot de avonduren van 15 mei, om te zien of het resultaat
heeft gehad? Nee, afwachten eigenlijk niet. Het gebed speelde
een grote rol in de campagne en dat blijft. Op weg naar de
verkiezingsavond en daarna: voor de politieke vertegenwoordi-
gers in raden en staten.

Media
Er is veel aandacht in de media voor de ChristenUnie. Een paar
voorbeelden? De TV volgt Kars en Tineke; op bezoek in
Amsterdam worden zij rondgeleid door Yvette Lont. Op de
radio: staat Kars op de bres voor de vrijheid van onderwijs. Bij
Knevel: ChristenUnie vrouwen Tineke en Yvette breken een lans
voor inhoudelijke christelijke politiek. Bij 2Vandaag: Kars regel-
matig in debat over de vrijheid van onderwijs en uiteraard ook
over andere onderwerpen. Wij zijn dankbaar, dat we al die
mogelijkheden hebben gekregen. En gelukkig komt er nog
meer aan. Want hoe je het ook bekijkt: ook voor ons is media
aandacht een van de belangrijkste middelen om op het
netvlies van de kiezers te komen.

De verantwoordelijkheid van het christen-zijn houdt ook in dat
je aangeeft wat wel en niet kan. Je geeft de opties aan die er
zijn om samen te werken na de verkiezingen. En dat er na de
verkiezingen samengewerkt moet worden om resultaat te
behalen dat is duidelijk. In Nederland is het nu eenmaal zo dat

geen enkele partij de meerderheid heeft. Daarom geven we -
voorafgaand aan de verkiezingen - duidelijk, eerlijk en echt aan
waar we beslist niet aan mee zullen werken en waar onze
eigen speerpunten liggen. Na de verkiezingen zullen we dan
bezien hoe we met de grootste kans op succes invloedrijk
kunnen zijn.
In die opstelling past ook dat je aangeeft of er partijen zijn die
qua programma zo ver van je af staan, dat je op dit moment
geen mogelijkheid ziet om daar mee samen te werken. Dat is
inderdaad anders dan de partijen die alle opties openhouden:
optimale onzekerheid voor de kiezer geven zij!

Directie
Ruim twee jaar zijn we als ChristenUnie aan het werk. Veel
aandacht is uitgegaan naar de verkiezingen. Die zijn zo dade-
lijk achter de rug. Dus wordt het tijd om aandacht aan elkaar
te geven. Als bestuur willen we met de verenigingen gaan
praten. We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Waar u
vindt dat we het goed doen, of waar we kunnen verbeteren.
Die vraagstelling wordt door het landelijk bureau voorbereid.
De uitvoering daarvan zal overigens niet onder leiding van
Ruud van Eijle plaatsvinden. Hij is wethouder in Ermelo gewor-
den en moet derhalve zijn functie als directeur aan een ander
overlaten. Wij vinden dat heel jammer, maar zijn aan de andere
kant blij dat hij in de ChristenUnie gelederen blijft werken. Op 1
mei is zijn opvolger, Peter van der Bijl, aangetreden. We wensen
hen beiden heel veel succes en Gods zegen op hun werk.

De ChristenUnie is niet zomaar een politieke partij. We staan
midden in de samenleving en hebben een vaste basis. Van die
positie uit willen we ons opstellen als een beweging. We willen
nog meer met en voor onze leden gaan doen. Daarbij maken
we graag gebruik van alle kennis en ervaring die bij u aanwe-
zig is. We zijn ervan overtuigd dat u daar ook voor voelt.

Maar eerst gaan we kiezen. We hopen op en bidden voor een
goed resultaat! U toch ook?

Radicaal. Een woord dat ik de laatste tijd nogal eens tegenkom. We moeten
radicaal afrekenen met de vastgeroeste bestuurscultuur, bijvoorbeeld.
Terrorisme moet radicaal aangepakt worden. Twee voorbeelden in het
gewone leven. Bij christen-zijn past dat woord ook. Radicale keuzes maken
bijvoorbeeld. Het is niet een beetje voor God en een beetje voor de wereld.
De radicale keuze voor God beheerst je leven: privé, zakelijk en ook politiek.
Dat geeft een grote vrijheid en ook een grote verantwoordelijkheid.

ChristenUnie-beweging

AanTafel

Thijs van Daalen
voorzitter ChristenUnie
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Nieuw personeel

Winfred Vels, 37 jaar, Zwolle

Hoofd financiën en facilitaire dienst

Inkoper produktie-onderneming cv-ketels, manager
conferentiecentrum, Beleidsmedewerker financiën

bij een onderwijsbureau, hoofd facturatie en
incasso bij een grote zorginstelling

Ik heb geen echte favoriet als ik naar de policiti zelf
kijk. Ik heb veel respect voor Schutte voor de wijze

waarop hij in het politieke een levend getuigenis is
(geweest) voor de bijbelse boodschap. Een voor-

beeld om te volgen.

De maatschappij schreeuwt om mensen die duide-
lijk, eerlijk en echt zijn. Die waarde hechten aan het

leven en de naaste in de meest brede zin van het
woord. Ik zie daarom een grote groeipotentie voor

de ChristenUnie. Voorwaarde is wel het vinden van
capabele medestrijders en voortrekkers die pal

durven staan voor bijbelse normen en waarden en
de vertaalslag kunnen maken naar ons dagelijks

leven.

Ik ga voor het op- en uitbouwen van een organisa-
tie die kwaliteit uitstraalt, waar mensen graag

werken, waar de klant koning is en waar leveran-
ciers graag zaken mee doen.

H. Peter van der Bijl, 45 jaar, Almere

Directeur landelijk bureau

Landelijk coördinator Nationale Eurocollecte Coins
for Care
Directeur Stichting Zending over Grenzen
Directeur Stichting Antwoord

In de korte tijd dat ik kennis heb gemaakt heb ik
respect gekregen voor de houding en de kennis van
Kars Veling. Het respect dat hij afdwingt in de
media door met kennis van zaken een ander geluid
te laten horen gaf mij sterk de overtuiging om daar
mijn steentje aan bij te dragen.

Door het andere verrassende geluid is de
ChristenUnie opeens op de kaart gezet en wordt
het gedachtegoed van breed Christelijk Nederland
opnieuw onder de aandacht gebracht. Daarnaast
zijn thema’s als zorg, gezin, verantwoordelijkheid
dragen en rentmeesterschap erg belangrijk.
Bijbelse principes vertaald in het leven van alledag.

Mijn “ambities” bij de ChristenUnie zijn om als
bureau een serviceorganisatie te zijn voor de kies-
verenigingen in ondersteuning van training,
communicatie en goede administratie. De
ChristenUnie als Christelijke beweging in
Nederland op de kaart te zetten met behulp van
alle geledingen binnen de partij, maar ook veel
samenwerking zoeken met gelieerde organisaties
en bewegingen in Nederland.
Politiek moet leuk zijn en moet midden in het leven
van alledag staan.

Even voorstellen…
Naam en leeftijd en woonplaats

functie

Vorige functie(s)

Favoriete politicus

Kansen voor de ChristenUnie

Ambitie bij de ChristenUnie
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De eerste stappen
Op 10 april steken we voor het eerst onze neus buiten de deur met een
politieke stellingname. Via een ingezonden brief in de “Rozenburgsche
Courant” keren we ons tegen de rigoureuze bouwplannen van B&W.
Het thema voor het komende verkiezingsjaar is gevonden. Reacties uit
de achterban geven aan dat het ingezonden stuk is gelezen en de
instemming heeft. Op 15 juni beleggen we een ledenvergadering voor
de leden die in de gemeente Rozenburg wonen. De opkomst valt tegen.
We vragen ons serieus af of we wel door moeten gaan. Na het nodige
wikken en wegen komen we tot de conclusie dat we het niet kunnen
verantwoorden om de kansen die er zijn vier jaar te laten liggen.
Met een vijftal leden vormen we een kopgroep die na de zomer alle
commissievergaderingen en ‘gewone’ vergaderingen van de gemeen-
teraad bij zal gaan wonen.

De lijsttrekker
Op deze vergadering wordt ook bekend gemaakt dat ik bereid ben als
lijsttrekker op te treden. Na veel wikken en wegen en doorspitten van
de ledenlijst blijft er maar een mogelijkheid over: ik word lijsttrekker
of we doen niet mee. Lijsttrekker worden, dat betekent nogal wat. Rap
inwerken in de hele breedte van de gemeentepolitiek, nadenken over
de fysieke (on)mogelijkheden van het raadslidmaatschap, overwegen
of je staande zult kunnen blijven in de harde plaatselijke politieke
cultuur, en bovenal je afvragen of het Gods weg kan zijn.

De campagne
In de zomerperiode die volgt wordt de handleiding voor het verkie-
zingsprogramma omgebouwd en uitgebouwd tot een degelijk, lokaal
gericht programma. Inmiddels is de voorbereiding voor een andere
activiteit in volle gang. Op 22 september is het Vrijwilligersdag. De
gemeente organiseert op die datum op het plein voor het gemeente-
huis een markt. Alle vrijwilligersorganisaties kunnen daar staan. Deze
mogelijkheid laten we ons niet ontgaan. Het liefst zou je dan zo’n
kraam volstouwen met boeken en brochures die uitleggen waarom de
ChristenUnie toch zo geweldig is. Effect van zo’n opzet is ongeveer
nihil, zodat we besluiten het over een andere boeg te gooien.
Bij de plantjes wordt met huisvlijt een vlaggetje geproduceerd. Op de

ene kant naam en logo met de datum van de verkiezingen. Op de
andere kant drie speerpunten uit ons programma: niet bouwen in de
groengordel, zondagsrust en stadswachten. Ruim voor het einde van
de markt zijn alle plantjes uitgedeeld. Een ingestuurd persbericht met
foto wordt door de “Rozenburgsche Courant” overgenomen. We staan
op de kaart.

2002
Dan breekt het jaar 2002 aan. Dit jaar zal het moeten gaan gebeuren.
De spanning stijgt. De volle aandacht is nu eerst nodig voor het indie-
nen van de lijst. Op 22 januari 2002 moet de lijst bij de gemeente
worden ingediend. Is er iets fout, dan gaat het hele feest niet door. Van
de gemeente krijgen we een uitstekende service. Het lukt, alles is in
één keer goed. We mogen nu meedoen en krijgen lijstnummer 6. Op 12
januari krijg ik de vuurdoop voor de radio. Radio Voorne brengt mij live
in het Politiek Café. Ik krijg de gelegenheid om uit te leggen hoe de
ChristenUnie ontstaan is en wat onze belangrijkste punten zijn voor
de verkiezingen. Het is een geheel nieuwe gewaarwording. Nadenken
over antwoorden is er niet bij. Ik rol er aardig doorheen en krijg aan
het slot nog even de gelegenheid om de Regiotour aan te kondigen.

De Regiotour
Het hoogtepunt van de verkiezingscampagne komt eraan. 12 februari:
Regiotour met Kars Veling en Leen van Dijke. We zijn er best een beetje
trots op dat we deze avond hebben. Altijd moesten we naar de grote
plaatsen in de omgeving, nu hebben wij de kopstukken in huis. Deze
avond past ook goed in het plaatje om te laten zien dat de
ChristenUnie meer is dan alleen een Rozenburgs verschijnsel. Vooraf
wordt voor deze avond enorm veel werk verzet. Veel overleg met
Amersfoort, het regelen van de zaal, het versturen van persberichten.
Dan breekt de avond aan. Hoeveel mensen zullen er komen? Wie
zullen er komen? Met ongeveer 80 aanwezigen heeft Rozenburg zijn
grootste politieke bijeenkomst in jaren. Niet alleen de eigen aanhang
is aanwezig, maar bijvoorbeeld ook de burgemeester en ook de
aanhangers van andere partijen komen kijken en luisteren. Het wordt
een mooie avond. Op deze zelfde dag is onze lokale folder door de
drukker afgeleverd, zodat de aanwezigen die gelijk mee kunnen
nemen. Na afloop wordt nog geanimeerd nagepraat.

En de karavaan trok voort
Op 14 februari vindt mijn eerste optreden in de gemeenteraad plaats.
Ik roep de partijen op om de stem van de burgers op 6 maart serieus
te nemen en nu dus geen verstrekkende besluiten te nemen over
onderwerpen die omstreden zijn. Het mocht niet baten. Het voorstel
werd aangenomen. Een en ander leverde wel een goede pers op. Om
de week af te sluiten is er op zaterdag 16 februari een lijsttrekkersde-
bat voor radio Voorne. Voor het eerst kruisen de zes lijsttrekkers
publiek de degens. Het wordt een intensief uurtje. Met elkaar zijn we
er al gauw uit wat de twee gespreksthema’s moeten zijn: woning-

Evaluatie 
gemeenteraadsverkiezingen
Op 8 maart 2001 vormden de RPF-Brielle en het GPV-
Rozenburg samen de ChristenUnie Voorne-Rozenburg.
Op 6 maart 2002 werden de gemeenteraadsverkiezin-
gen gehouden. In de gemeente Rozenburg werd deel-
genomen en een zetel behaald. Dit stuk is de
persoonlijke terugblik van een lijsttrekker die inmid-
dels raadslid is en bedoelt terug te kijken op het voor-
bije jaar en vast te stellen wat daarin de sterke en
zwakke kanten waren.

Evaluatie

Raadslid Siemen Schutte
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bouw en bestuurscultuur. Het gaat bij tijd en wijle van dik hout zaagt
men planken. Ons standpunt over woningbouw levert me een frontale
aanval op van de lijsttrekker van Gemeentebelangen. Ons standpunt is
volgens hem lichtvaardig en dat is onchristelijk. Als klap op de vuurpijl
wordt me alvast vertelt dat ik me maar zorgen moet gaan maken over
mijn plaatsje in de hemel. Ook dit blijkt politiek te zijn.
Op 19 februari doen we het lijsttrekkersdebat nog eens dunnetjes over
voor Radio Rijnmond. Helaas weten de journalisten precies de thema’s
te vinden waar we het allemaal over eens zijn. Wel was het weer een
boeiende ervaring. Gelukkig is er voor zaterdag 2 maart nog een poli-
tieke markt georganiseerd. Tot groot genoegen van de deelnemers
hebben we deze dag prachtig weer. Veel zon, en met een kraam eigen-
lijk nog belangrijker, bijna geen wind.
Voor het weggevertje hebben deze keer maar eens een idee overgeno-
men van anderen. Voorverpakte koek met een sticker er op: “Slikt u
alles voor zoete koek? Stem 6 maart op lijst 6”. De combinatie koek en
folder deelt lekker uit. Duidelijk is wel dat je de mensen zelf op moet
zoeken en niet moet wachten tot ze bij de kraam komen. Boeiend zijn
ook de reacties. In variatie van pure vijandschap tot de mededeling dat
er voor je gebeden wordt. Na afloop is de conclusie dat het met de
opkomst op Rozenburg nog wel eens mee kon gaan vallen. Er is veel
betrokkenheid. In de laatste dagen voor de verkiezingen worden dan
nog de laatste exemplaren van de folder bezorgd.

Verkiezingen
Op de zesde maart treffen we elkaar ’s avonds in het gemeentehuis.
De uitslagen van de verschillende stembureaus komen binnen. De
opkomst valt mee en blijkt uiteindelijk ruim 59 % te zijn, 5 % meer dan
vier jaar geleden. De ChristenUnie doet het goed. Al na een paar
uitslagen hebben we meer stemmen dan ooit in het verleden. Dan
komt de voorlopige uitslag: we hebben een zetel! Met een overschot
van 119 stemmen zelfs. Het wordt een feestelijke avond.

De terugblik
Omzien in verwondering. Dat karakteriseert de afgelopen periode.
Wonderlijk, zoals we steeds weer verder konden met onze kleine
kracht. De HEERE gaf onverwachte bemoedigingen. Tijdens het afgelo-
pen jaar mochten we ook merken dat we opkwamen voor een bevol-
kingsgroep die tot nog toe geen stem had. We hoefden ons niet als
een anti-wie-dan-ook-partij te profileren. Gewoon een duidelijke,
eerlijke, echte christelijke partij. Die daarom ook praktisch wat te
zeggen heeft. Dat is de grote les van het afgelopen jaar. Dat geeft ook
moed en vertrouwen voor het raadswerk.

Middelen
Een bijzonder belangrijk hulpmiddel in de aanloop naar de verkiezin-
gen bleek het partijbureau te zijn. Er waren tijden dat er bijna dage-
lijks telefonisch contact was. Zeker als kleine onervaren vereniging kun
je veel winst doen met de kennis en ervaring uit Amersfoort.
Belangrijk onder de middelen is ook de aandacht voor de weggever-
tjes. Folders worden meestal of niet meegenomen, of ongelezen
weggegooid. Door te combineren met een leuke attentie is er meer
kans dat er wat blijft hangen. Zowel met het plantje op de vrijwilli-
gersdag als met de koek tegen verkiezingstijd sprongen we er positief
uit. Er blijken vaak ongedacht creatieve geesten binnen de partijgele-
deren te zijn.

Conclusies
Na deze terugblik is dan het
moment gekomen om de
balans op te maken, wat was
sterk en wat was zwak:
Sterke punten:
• Verkiezingsprogramma

“Kiezen voor inhoud” ;
Lokale folder (volgens
landelijk model)

• Weggevertjes ; Publiciteit
Zwakke punten:
• Planning; Te kleine actieve

groep; Uitsluitend op
verkiezingen gericht

• Ontbreken van een 
promotieteam;
Financiering

Ondanks het behaalde resultaat op 6 maart zal er daarom nog z0veel
werk moeten worden verzet om van de ChristenUnie Voorne-
Rozenburg een hecht geheel te maken.
Bij leven en welzijn zullen over vier jaar weer verkiezingen worden
gehouden. Onderstaande praktische punten zouden naar mijn 
overtuiging aandacht moeten krijgen op weg naar de volgende ronde:
• Leden werven.
• Leden meer betrekken bij lokale unie.
• Kopgroep vormen van leden die plaatselijk op de lijst zouden

kunnen.
• Plaatselijke politiek in de verschillende gemeenten gaan volgen.
• Activiteiten ontplooien in de verschillende gemeenten zodat de

ChristenUnie zichtbaar wordt en blijft.
• Geld sparen voor verkiezingen.
• Promotieteam vormen.

Tot slot van deze persoonlijke terugblik nog een kleine ontboeze-
ming. Vooraf weet je niet waar je aan begint. Maar wie in vertrouwen
Gods weg gaat mag steeds ervaren dat die weg ook gebaand wordt.
Gaandeweg werd het ook steeds leuker om aan de slag te zijn.
Er kwam respons van de doelgroep, de gemeente bleek zich met
allerlei interessante zaken bezig te houden en ik bleek wel te passen
in het politieke spel. Laat niemand zeggen dat politiek saai is, politiek
wordt hooguit saai gemaakt! Het is boeiend en levendig om vanuit
de christelijke levensovertuiging met al die praktische zaken bezig 
te zijn die in de gemeente waar je woont spelen. Overtuiging geeft
betrokkenheid en zorgt dat je dat ook uit kunt stralen. Dat geeft
weerklank, positief en negatief. Een knecht is wat dat betreft niet
meer dan zijn heer.
We krijgen in Nederland nog volop mogelijkheden om mee te doen.
Laten we er dan voor oppassen dat we zouden verzanden in klage-
righeid over hoe slecht alles wel gaat. Er is inderdaad alle reden om
bezorgd of verdrietig te zijn over veel ontwikkelingen. Maar er is veel
meer reden om dankbaar aan de slag te gaan. Omdat “Hij ons niet
doet naar onze zonden, en vergeldt naar onze ongerechtigheden 
(Ps. 103:11)”. Wij werken, maar het is Zijn werk en de uitkomst is aan
Hem. Wie zo gelovig rekent zal toch niet aan de kant blijven staan?



Wilt u ook adverteren 
in HandSchrift?
BDU Tijdschriften

Eddy Morren
Tel: 0342-494262
Fax: 0342-494299
E-mail: e.morren@bdu.nl

In het F.D.

Roosevelthuis

in Doorn en in

De Werelt in

Lunteren worden

in samenwerking

met de SoW-

kerken vakantiewe-

ken georganiseerd

voor mensen met een

handicap. Dankzij uw

financiële bijdrage kan

iets extra’s worden gedaan

voor mensen, die niet zonder

hulp op vakantie kunnen.

Geef u op als donateur en maak een gift over aan:

Stichting Steunfonds Bijzonder Vakantiewerk

o.v.v. “vakantie voor mensen die het nodig hebben”

Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren, Tel. nr. (0318) 48 66 10

Rekeningnummer 33.75.65.856

Zondag
voor de Lijdende

Nacht van Gebed

Op zondag 26 mei 2002
is het de Zondag voor de
Lijdende Kerk. 
We vragen u op die zondag 
in uw kerkdienst aandacht
te schenken aan hen die
lijden 
om de naam van Jezus.
Met behulp van de informa-

tiemap kunt u de dienst
prachtig 
invullen. De map bevat
onder andere een preek-
schets, gebedspunten,
schrijfadressen en een
collectesuggestie. 
Ook zijn enkele sprekers
voor een preekbeurt

Dit jaar wordt de Nacht
van Gebed gehouden op
vrijdag 24 mei van 22.00
uur tot de volgende
morgen 25 mei 06.00

uur.
Open Doors helpt u zo’n
gebedsnacht te organise-
ren 
in uw woonplaats of kerk.

Inlichtingen: Open Doors, afdeling thuisfront 
Postbus 47 / 3850 AA Ermelo / T 0341-417844
E info@opendoors.nl / I www.opendoors.nl

26 mei 2002

24 mei 2002
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Door: Corine Dijkstra

De afgelopen weken werden achteloze lezers in de media bestookt
met statistische hoogstandjes van velerlei aard. Cijfermatige
analyses moesten bewijzen dat partijen het vergeleken met
anderen goed, heel goed of fantastisch gedaan hadden. Wij als
ChristenUnie doen het wat dat betreft als kleine partij al snel
goed. Je groeit procentueel het meest als je klein bent. Veel
belangrijker dan cijfers kunnen uitdrukken is de inzet en betrok-
kenheid van de mensen achter deze getallen. In veel gevallen werd
de ChristenUnie gevraagd in het college te komen vanwege ener-
zijds deskundigheid, maar anderzijds ook vanwege het jarenlange
opgebouwde vertrouwen in het functioneren van de fractie, en de
constructieve opstelling van de raadsleden. Dat is een goede zaak.

Gouda en Enschede
Gouda en Enschede zijn twee steden waar de ChristenUnie voor
het eerst vertegenwoordigd is. Hoe is het in deze steden verlopen?
Hoe gaat zo’n proces in z’n werk? 
In Enschede is de ChristenUnie gevraagd door PvdA en CDA
gevraagd om samen met Burgerbelangen een alternatief te
vormen voor de combinatie PvdA, VVD en CDA. Men wilde de
partijen met winst erbij halen. De heer T. de Weger stelde zich
beschikbaar om wethouder te worden. De fractie heeft toen 32
punten ingediend, die zij van belang vonden voor de komende tijd.
Vier daarvan hadden betrekking op principiële zaken: koopzonda-
gen, prostitutie, drugsverslaving en gokverslaving. De voorstellen
in deze zaken waren duidelijk gericht op handhaving én hulpverle-
ning. De formuleringen waren zodanig dat de PvdA en het CDA
zich daarin konden vinden. Na goede onderhandelingen zijn ruim
30 punten opgenomen in het collegeakkoord, met voor de
ChristenUnie acceptabele formuleringen. Diverse PvdA teksten

Voor de verkiezingen van 6 maart dit jaar waren er
in heel Nederland 38 ChristenUnie wethouders
actief. Op het moment van dit schrijven (29 april)
zijn dat er 64 geworden. Dat is een toename van
bijna 70 procent! In enkele gemeenten zijn de
college onderhandelingen nog niet afgerond en is
de ChristenUnie nog in het vizier.

over dagindeling, een gemeentelijke koffieshop en een gebruikers-
ruimte zijn door de fractie (met steun van het CDA) aanmerkelijk
afgezwakt. Het CDA wilde de sociale portefeuille alleen opgeven
als die naar de ChristenUnie zou gaan. “Op dit terrein zitten juist
de meeste principiële punten, die men ons dus kennelijk gewoon
toevertrouwt,” aldus de kersverse wethouder. In de ChristenUnie
achterban is in Enschede is een enorm elan ontstaan door deze
ontwikkelingen.

Coalitie
In Gouda zijn het de andere partijen die hebben gepleit voor deel-
name van de ChristenUnie aan het college, dat inmiddels bestaat
uit de VVD, PvdA, CDA, D66 en onze nieuwe wethouder de heer P.
van der Sluijs. Hij heeft vanaf het begin helder aangedragen dat
men van de ChristenUnie continuïteit mag verwachten als het
gaat om zaken waarover wij in het verleden bezwaren kenbaar
hebben gemaakt. “Door anderen werd niet anders van ons
verwacht, we hebben op die punten een vrije stem in het college”
aldus de heer van der Sluijs.
Bijzonder is de situatie dat, terwijl men voor het eerst zonder de
SGP de verkiezingen is ingegaan ( ChristenUnie 2 zetels, SGP 2
zetels), men benaderd werd als een blok met vier zetels. De beide
fracties treden voor hun functioneren in de gemeenteraad op als
een samenwerkingsverband onder de naam ChristenUnie & SGP.
Men laat de SGP echter vrij om op principiële zaken en zaken die
niet zijn vastgelegd in het collegeprogram, zelfstandig standpunt
in de raad in te nemen. Er is een gezamenlijke lijst met punten
voor het nieuwe beleidsprogramma ingediend, waarin evenals in
Enschede diverse kenmerkende ChristenUnie standpunten zijn
verwoord, waaronder ook het stimuleren van het fietsverkeer en
de aandacht voor het minimabeleid. Veel van de genoemde zaken
zijn overgenomen in het uiteindelijke Bestuursakkoord.

De media hebben woordvoerders van de ChristenUnie de afgelo-
pen weken ’onttrokken’ dat we op grond van de inhoud van ons
programma op sociaal en milieugebied meer aansluiting hebben
met partijen die de gemeenschap meer centraal stellen dan het
individu. Gouda en Enschede vormen in dat opzicht elkaars tegen-
polen, gezien de coalities aldaar. We zijn dan ook benieuwd naar
de bevindingen van de beide nieuwe wethouders! 

Groei
ChristenUnie wethouders

Aalburg -  • Achtkarspelen • Alphen aan de Rijn - Tiggelaar • Amersfoort - Jonkman • Barendrecht - van Vught • Bedum - De Haan • Berkel & Rodenrijs - 
Mw. Cnossen • Bergschenhoek - den Uil • Bleiswijk • Bunschoten - van der Groep • Dalfsen - Ophoff • Dantumadeel - Debreczeny • Delfzijl - Lohr • De Marne -
Van Dijk • Dokkum/Dongeradeel - Boorsma • Dordrecht - Kamsteeg • Drachten - Wiersma • Eemsmond - Knol • Elburg - van Velden • Enschede - De Weger •
Ermelo - van Eijle • Gaasterlan-Sleat - de Boer • Gorinchem - Akkerman • Gouda - van der Sluijs • Grootegast - De Groot • Hardenberg - Pouwels • Harderwijk -
de Lange • Heerde • Hendrik Ido Ambacht - Stoop • Hogehorst - Kruidhof • Houten - De Jong • Kampen - van Pijkeren, de Boer • Katwijk - Post • Kollumerland -
Koster • Krimpen aan den Ijssel - Prins • Lelystad - Kok • Meppel - Scholtus • Middelburg - Luitwieler • Middelharnis • Nieuw Lekkerland - Hoogendoorn •
Nunspeet - van Ledden • Oldenbroek - Veldhoorn • Oost Flakkee - Van der Valk • Putten - de Graaf • Rijnsburg - Mostert • Rijssen - Mw. Flim • Sliedrecht - van
Kooten • Staphorst - Kruithof • Smallingerland - Rozema • Stadskanaal - Warris • Steenbergen - van der Ploeg • Ten Boer - Mw. Zwerver • Urk - Koffeman •
Veenendaal - de Graaf, Verweij • Vlagtwedde - Mol • Vlist - de Wit • Vriezenveen - Lambers • Werkendam - Lutijn • Woudenberg - Zandbergen • Zeewolde -
Cramer • Zuidhorn - de Vries • Zwartewaterland - Eekhoorn • Zwolle - Cnossen 
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Het Onderwijsverslag 2001 van de inspectie kwam naar
buiten in de week dat minister Hermans en staatssecretaris
Adelmund de status van demissionair hadden gekregen.
Wat voor hen nog overblijft is het waarnemen van lopende
zaken en een terugblik op de resultaten van de missie die ze
vier jaar geleden zijn begonnen. Tijdens de behandeling van
de onderwijsbegroting in november 2001 heeft
ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob de beide bewindslieden
nog gewaarschuwd voor te veel euforie over de resultaten
die ze bereikt zouden hebben. De grote tekorten in het
onderwijs nopen tot enige bescheidenheid, zo gaf hij in de
richting van Hermans en Adelmund aan. Het recent uitge-
komen Onderwijsverslag 2001 maakt opnieuw duidelijk dat
er op het beleidsterrein onderwijs nog veel moet gebeuren.
De ChristenUnie is zich daar goed van bewust. Onderwijs
mag in onze ogen geen sluitpost zijn.

Onderwijs

Arie Slob

De kwaliteit van het onderwijs staat
onder druk. Dat was de zorgwekkende
boodschap waarmee de inspectie kort

geleden in haar Onderwijsverslag 2001
naar buiten kwam. Het grote lerarente-
kort, het hoge verloop en het ziektever-
zuim in de onderwijssector zijn, zo stelt

de inspectie, zorgwekkend. De cijfers die
erbij werden geleverd spraken voor zich.
De toekomst ziet er ook niet onverdeeld
vrolijk uit. Het lerarentekort zal moeilijk

op te lossen zijn, gezien de vergrijzing
onder het personeel en het groeiende

aantal leerlingen. En zorgwekkend is
ook dat bijna de helft van de studenten

aan lerarenopleidingen al tijdens de
opleiding besluit toch maar niet het

onderwijs in te gaan.

OnderwijsOnderwijs
mag geen sluitpost zijn



geld te vragen voor het volgen van bepaalde masteroplei-
dingen. Ook is de ChristenUnie van mening dat indien de
noodzaak van een tweejarige masteropleiding voldoende is
aangetoond deze ook voor volledige overheidsfinanciering
in aanmerking dient te komen. De ChristenUnie heeft daar
op voorhand al extra geld voor uitgetrokken. Waar de
ChristenUnie zich ook sterk voor wil maken is het behoud
van de vrijheid van onderwijs. De ChristenUnie ziet de vrij-
heid van onderwijs als één van de belangrijkste verworven-
heden uit onze parlementaire geschiedenis. De vrijheid van
onderwijs geeft ouders de mogelijkheid hun (levensbe-
schouwelijke) overtuiging in het onderwijs tot uitdrukking
te brengen. Op deze manier zijn ouders in staat invulling te
geven aan de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het
onderwijs aan hun kinderen. De vrijheid van onderwijs is
echter geen vanzelfsprekendheid. Zoals recent is gebleken
willen partijen als D66 en de SP ouders dit grondrecht
ontnemen of het in ieder geval zeer inperken. De vrijheid
van onderwijs is niet bedoeld om politiek mee te jongleren,
vindt de ChristenUnie. Handen af van het bijzonder onder-
wijs, is daarom de reactie van de ChristenUnie op de aanval-
len op de vrijheid van onderwijs van politici als van Boxtel
en Marijnisse. Naast de zo noodzakelijke investeringen in
het onderwijs zal dat één van onze speerpunten blijven
voor de komende regeerperiode.

Verschraling
Onderwijs is van cruciale betekenis voor de toekomst van
de samenleving. In dat opzicht kan de politiek niet lijdzaam
toezien dat er in het onderwijs sprake is van een toenemen-
de verschraling. De ChristenUnie wenst zich daar in ieder
geval niet bij neer te leggen. In haar verkiezingsprogramma
wordt daarom nadrukkelijk gepleit voor verdere investerin-
gen in het onderwijs. De ChristenUnie vraagt verhoogde
prioriteit voor de aanpak van het lerarentekort. Er zullen
forse inspanningen verricht moeten worden om de aantrek-
kelijkheid van het beroep van leraar te verbeteren.
Verhoging van salarissen is één middel daartoe. In het
bijzonder denken we daarbij aan de salariëring van docen-
ten en directeuren in het (speciaal) basisonderwijs en het
speciaal onderwijs. We hebben daarvoor ook extra midde-
len uitgetrokken. Docenten geven echter niet voor niets aan
dat de aantrekkelijkheid van hun beroep slechts ten dele
afhangt van salarissen. De omstandigheden waarin zij hun
werk uitoefenen zijn minstens zo belangrijk. De arbeidsom-
standigheden in het onderwijs stemmen niet vrolijk.
Schoolgebouwen verkeren in een slechte staat, de onder-
wijsinspectie legt daar in haar Onderwijsverslag 2001 ook
de kritische vinger bij, in veel klaslokalen staat oud meubi-
lair en veel scholen hebben niet een fatsoenlijke docenten-
kamer. Ook ontbreekt het veel scholen aan middelen én
ruimte om qua inrichting ook uitvoering te geven aan
onderwijsvernieuwingen als het vmbo en de tweede fase.
Budget ontbreekt er ook voor bij voorbeeld een elementaire
zaak als het schoonhouden van de gebouwen. Dat alles
draagt niet bij aan het beeld dat onderwijs de sector is
waar je wezen moet. De ChristenUnie vindt het onbegrijpe-
lijk dat ondanks de economische voorspoed de Paarse kabi-
netten er niet in zijn geslaagd de tekorten in het onderwijs
weg te werken. De komende jaren zal er daarom extra gein-
vesteerd moeten worden in huisvesting, het onderhoud van
schoolgebouwen en de exploitatie van scholen. Hierdoor
kan de werkomgeving van leraren én leerlingen op een
niveau gebracht worden dat voldoet aan de eisen van 
deze tijd.

Vrijheid van onderwijs
Niet alleen het laten voortbestaan van de tekorten in het
onderwijs valt Paars aan te rekenen. Kwalijk is ook de
tendens om de kosten van het onderwijs steeds meer af te
wentelen op ouders, bedrijven en sponsors. De ChristenUnie
vindt dat de overheid verantwoordelijk behoort te zijn en te
blijven voor de volledige bekostiging van basis- en voortge-
zet onderwijs. In deze onderwijssectoren wordt behalve een
beperkte ouderbijdrage private financiering niet toege-
staan. Op deze wijze wordt de toegankelijkheid van het
kwalitatief goed funderend onderwijs voor alle kinderen
gegarandeerd. Ook zal er gewaakt moeten worden bij de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De ChristenUnie
keert zich in ieder geval tegen plannen om extra college-

vrijheid van onderwijs is niet bedoeld om politiek mee te jongleren



Inhoud:
• De christendemocratie in een

veranderde wereld;

• De dominee is onderweg;

• De kinderen van de Verlichting;

• New Age, ruim baan voor de nieuwe Ubermensch;

• De nieuwe euthanasie wetgeving, een geregelde illusie;

• De paars-libertijnse uitdaging;

• Gezin, staat, samenleving in verantwoordelijkheid;

• De denkwereld van de Tweede Toren van Babel;

• Confessioneel onderwijs, van pacificatie tot eliminatie;

• Besturen met hart en ziel;

• Politieke en staatsrechtelijke verniewing en 
christendemocratie;

• Zijn wij het spoor bijster?;

• De snijkant van de Islam.

Uitgever Aspekt, paperback e 19,98 
omvang 200 bladzijden, ISBN 90-5911-039-0

‘De mond
voorbij gepraat’

1/4 adv. Distri Trans Global
Logistics Services

Herplaatsing uit Handschrift
nr. 2-2002 pag 29

aanwezig bij BDU
(op film)



Hand
Schrift

21

KamerStukken

Kars Veling
Lijsttrekker ChristenUnie

De minister gooide met zijn voorstellen om het bijzonder
onderwijs af te schaffen de knuppel in het hoenderhok. Dat
was voor het televisieprogramma Barend & Witteman
aanleiding om mij uit te nodigen om samen met Jetze Baas
- directeur van een gereformeerde basisschool in Barneveld -
met de minister in debat te gaan. Ongeveer een uur voor de
uitzending ontmoetten we elkaar in het mediacafé naast de
studio in Amsterdam. Na de schmink duurde het nog ruim
een half uur voor de rechtstreekse uitzending begon. In het
mediacafé werd het steeds drukker en rumoeriger. “Ik vind
dat wachten niet prettig”, zei ik. “Zullen we om een zegen
vragen voor de uitzending…”, zei Jetze. En samen hebben we
gebeden en de uitzending in de handen van onze hemelse
Vader gelegd. “Dat was goed”, zei ik na het amen van Jetze.
“Ik heb het nodig”, zei hij. “Ik ook…”, dacht ik.

De volgende dag moest Rogier van Boxtel zich in de Tweede
Kamer verantwoorden voor zijn uitspraken over de
afschaffing van het bijzonder onderwijs. Hij is de nummer 2
van D66 en maakt daarom van zijn hart geen moordkuil. De
minister kwam nog dezelfde avond met een minder

Ik hebIk heb het nodig…
Rogier van Boxtel is onze minister van groteste-

denbeleid en minderheden. Hij is een man die er

geen doekjes om windt. Hij wil het bijzonder

onderwijs afschaffen. Waarom? De minister is

van mening dat bijzondere scholen in het alge-

meen witte scholen zijn en openbare scholen

zwarte scholen. Hoe komt dat? Doordat bijzon-

dere scholen leerlingen van allochtone herkomst

niet toelaten, omdat zij een andere geloofsover-

tuiging hebben. Wat is daar mis mee? Bijzondere

scholen zadelen openbare scholen op met

onderwijsachterstanden en andere problemen

die allochtone leerlingen met zich meebrengen.

vergaand maar evengoed heel bedenkelijk voorstel: de
bijzondere scholen die geen of onvoldoende allochtone
leerlingen toelaten, omdat zij een andere geloofsovertui-
ging hebben, moeten worden gekort op de rijksbijdrage.
Daarmee maakt Rogier van Boxtel een einde aan de finan-
ciële gelijkberechtiging van het openbaar en het bijzonder
onderwijs en keert hij terug naar de situatie van voor 1917.

Een dag later was ik op campagne in Hoogeveen. Een
meneer vertelde mij over zijn grootvader, die de strijd voor
de financiële gelijkberechtiging van het bijzonder onderwijs
nog had meegestreden: “Hij ging er helemaal voor - evenals
een heleboel anderen in zijn omgeving”. Maar de beste man
bespeurde vandaag de dag een andere houding bij de
meeste christenen: “Waar is die strijd voor onze beginselen
toch gebleven? Waar is de verontwaardiging? Waar is het
protest en het verzet?” Ik hoop dat de man het verkeerd
ziet. Ik hoop dat christenen wakker zijn en letten op hun
zaak. En ik hoop dat zij bidden voor christenen in de poli-
tiek, want ik heb het nodig…
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Woensdag 10 april
Vandaag presenteert het NIOD een rapport over de val van
Srebrenica. Om 7.00 uur is het rapport onder embargo
beschikbaar voor de leden van de Tweede Kamer en de
leden van de parlementaire pers. In de vroege morgen arri-
veert Eimert van
Middelkoop in Den
Haag om als een van
de eersten een exem-
plaar op te halen. Met
grote stappen wandelt
hij door het rapport
van 3500 pagina’s.
Eimert van
Middelkoop: “De
minister-president
moet nog één grote
daad van staatsman-
schap neerzetten
voordat hij zijn taak
neerlegt. Hij moet de
schuldvraag stellen en
beantwoorden. Kok
moet erkennen dat de
val van Srebrenica voor
Nederland een morele
èn een politieke èn
een militaire neder-
laag is”. Het rapport is

een rehabilitatie voor de mannen van Dutchbat en een
aanklacht aan het adres van de militaire en politieke top.
“Het NIOD toont op een genadeloze manier aan dat het
besluit om onze jongens naar Srebrenica te sturen voort-
komt uit blind idealisme. Nederland heeft de verantwoorde-
lijkheid voor een zogenaamd veilig gebied geaccepteerd
zonder te rekenen met de risico’s”. De ChristenUnie legt de
nadruk op het belang van het rapport voor de verwerking
van een nationale schuld: “De onthulling van de waarheid
heeft ook een bevrijdend aspect, waarin ruimte ontstaat
voor de erkenning van schuld”.

Maandag 15 april
Vandaag spreekt de Commissie VROM over de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening. Tijdens een plaspauze kan de natie
kennisnemen van het voornemen van minister Jan Pronk
om af te treden. Om 16.00 uur dromt de parlementaire pers
samen bij de entree van de Groen van Prinstererzaal om de
minister daarop te bevragen zodra hij naar buiten komt.
Maar niet de minister komt naar buiten. Het is Eimert van
Middelkoop: “Het is ongepast dat de minister met zijn solis-
tische actie de indruk wekt dat hij de enige minister is met
een geweten”. De tweede ronde van het kabinetsberaad
over het NIOD-rapport staat gepland voor vrijdag, maar het
optreden van Pronk veroorzaakt een politieke puinhoop en
maakt een eerder beraad noodzakelijk. Om 19.00 uur moet
de minister bij de minister-president op het matje komen.
Na afloop van zijn bezoek aan het torentje geeft hij geen
commentaar.

Tijdens de laatste vergaderdag voor de verkiezingen debatteerde
een oude Tweede Kamer met een gevallen kabinet. Het tweede
kabinet van Kok maakte het karwei niet helemaal af en struikel-
de in een politieke puinhoop over Srebrenica. Het betekende het
einde van een zwarte periode met een paars randje, maar was
niet het einde van een nationaal trauma. Wat gebeurde er in de
laatste weken voor het verkiezingsreces? Een terugblik…

Nationale 
samenkomst

Eimert van
Middelkoop: “Ik
herinner mij de
nationale
samenkomst in
de Domkerk in
Utrecht na de
vreselijke

gebeurtenissen op 11 septem-
ber in de Verenigde Staten. Het
is goed om nu een vergelijkba-
re bijeenkomst te houden in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam,
waarin ruimte is voor de erken-
ning van onze nationale
schuld. Ik zou het bijzonder
waarderen als de minister-
president samen met de
kerken het initiatief nam voor
zo’n nationale samenkomst”.

Srebrenica vielSrebrenica viel
en het kabinet viel

Tweede Kamer

Nico Schipper
voorlichter

ChristenUnie levert voorzitter tijdelijke commissie
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Dinsdag 16 april
Vandaag is the day after. Hoe reageert het kabinet op de
actie van Jan Pronk. Om 9.30 uur vergadert het publiciteits-
team van de ChristenUnie. Eén van de gesprekspunten is de
kabinetscrisis, maar de grote vraag is hoe ernstig de crisis is.
Het antwoord komt sneller dan verwacht. Om 10.15 uur
deelt een fractiemedewerker mee dat er een extra journaal
op de buis is. De leden van het team spoeden zich naar hun
werkkamers om de uitzending te volgen. Er is maar één
conclusie mogelijk: de val van het kabinet is onafwendbaar.
Om 10.30 uur begint de reguliere fractievergadering. Eén
van de hoofdpunten is de aanstaande val van het kabinet.
Om 11.15 uur komt het bericht dat de voorzitter van de
Tweede Kamer de fractievoorzitter wil spreken. Jeltje van
Nieuwenhoven deelt Leen van Dijke mee dat de minister-
president vanmiddag een verklaring zal afleggen. Om 11.45
uur verlaat de fractievoorzitter de vergadering in verband
met een bijdrage aan de Residentie Pauzedienst. Eimert van
Middelkoop neemt de voorzittershamer over. Om 12.00 uur
komt het verzoek aan Leen van Dijke om in de studio van
het NOS-Journaal te verschijnen. Aangezien hij onbereik-
baar is, sluit de vice-voorzitter de vergadering en spoedt hij
zich naar de studio. Na het NOS-Journaal geeft hij commen-
taar op Radio 1 en voor Radio Wereldomroep.
Om 16.30 uur bevestigt de minister-president wat iedereen
eigenlijk al weet. Het kabinet treedt af. Kars Veling: “De
ChristenUnie heeft de minister-president vorige week
gevraagd om nog één keer zijn staatsmanschap te tonen.
Dat heeft hij nu gedaan en dat verdient respect. De minis-
ter-president heeft de verantwoordelijkheid voor het drama
van Srebrenica op een waardige manier naar zich toege-
trokken”. Hij vraagt wel inzage in de stappen waarlangs de
minister-president tot zijn besluit is gekomen en wil ook
weten welke rol het eigenzinnige optreden va minister
Pronk daarin heeft gespeeld. De consequentie van het aftre-
den van Paars II is dat er geen volwaardig parlementair
debat over de inhoud van het NIOD-rapport komt. Kars
Veling: “Dat betreuren wij, want dit traumatische hoofdstuk

uit onze politieke en militaire geschiedenis verdiende een
waardige afsluiting”.

Donderdag 18 april
Vandaag vergaderen de fractiesecretarissen over het voor-
zitterschap van een tijdelijke commissie, die de Tweede
Kamer op hoofdlijnen moet adviseren over onderwerpen
voor een eventueel parlementair onderzoek. Gisteren
benoemde de voorzitter van de Tweede Kamer tot leden van
deze commissie: Agnes van Ardenne-van der Hoeven (CDA),
Eimert van Middelkoop (ChristenUnie), Bert Bakker (D66),
Ab Harrewijn (GroenLinks), Gerrit Valk (PvdA), Agnes Kant
(SP) en Geert Wilders (VVD). Om 10.00 uur kiezen de fractie-
secretarissen voor Eimert van Middelkoop als voorzitter. De
parlementaire pers doet z’n uiterste best om de aanstaande
voorzitter van de tijdelijke commissie een reactie te ontlok-
ken, maar de buitenlandwoordvoerder van de ChristenUnie
geeft geen commentaar.

Woensdag 25 april
Vandaag spreekt de Tweede Kamer met de Commissie Van
Middelkoop over het rapport waarin de commissie advi-
seert om een bescheiden parlementaire enquete te houden.
Vanuit het zogenaamde vak K licht voorzitter Eimert van
Middelkoop het advies toe. Op de laatste vergaderdag voor
de verkiezingen volgt er daarna een vreemd debat tussen
een oude Tweede Kamer en een gevallen kabinet. Eimert
van Middelkoop vindt dat de timing geen recht doet aan
het onderwerp en de demissionaire minister-president wil
niet vooruitlopen op de enquete. Maar de verkiezingen
komen eraan en vooral Balkenende (CDA) en Rosenmöller
(GroenLinks) doen hun uiterste best er nog iets van te
maken… 
Het debat onderstreept dat Paars II naar het einde is
gestrompeld. De staatsrechtelijke eenheid was ver te
zoeken en van unanimiteit over de gezamenlijke reactie op
het NIOD-rapport was geen sprake. Het trieste einde van
een zwarte periode met een paars randje.



Hart van Brabant

Erna van Dixhoorn

Een prachtige, inspirerende avond. 10 April j.l. is met dank aan
God de ChristenUnie ‘Hart van Brabant’ opgericht. Na een tijd
van vergaderen en werken mochten we het resultaat zien in de
vorm van een enthousiast gezelschap; leden, belangstellenden
en afgevaardigden van politieke partijen uit Tilburg. Een avond
waar we als bestuursleden al lang naar hadden uitgekeken.
Onze avond begon met het voorstellen van de bestuursleden,
waarna de oprichtingsakte en het reglement getekend werden.
Vervolgens was het woord aan de voorzitten, de heer H.S.
Haak, die in zijn inspirerende presentatie uiteen zette wat we
als ChristenUnie ‘Hart van Brabant’ voor ogen hebben. Eén van
onze belangrijkste doelstellingen is om D.V. in 2006 mee te
gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. De
voorzitter gaf aan hoe we ons in de 4 jaar die voor ons liggen
willen gaan voorbereiden. Uiteraard is het belangrijk dat we
ons bekend gaan maken in Tilburg en de diverse christelijke
groeperingen, zoals kerkelijke gemeenschappen en christelijke
studentenverenigingen. We willen hen een informatiemap
verstrekken met informatie over de ChristenUnie ‘Hart van
Brabant’, we zouden het fijn vinden als we in diverse gemeen-
ten en op de studentenverenigingen onszelf zouden kunnen
presenteren. Daarnaast zullen we op regelmatige basis iets van
onszelf laten horen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.
Om ons voor te bereiden op 2006 hebben we een studiegroep
in het leven geroepen, die zich actief bezig zal gaan houden
met de bestudering van de Tilburgse Politiek en het bestuur zal
adviseren, alleen de naam voor deze groep ontbreekt nog,
vandaar de woorden hierboven….

Daarnaast gaan we politieke cafe’s en discussie-avonden orga-
niseren en bezoeken, zullen we contact op gaan nemen met
andere plaatselijke ChristenUnie’s om ons licht op te steken en
kennis uit te wisselen over de mogelijkheden om te komen tot
een (mogelijke) zetel in de raad, gaan we cursussen volgen via
het landelijk bureau en nog veel meer.
Aan een gebrek aan belangstelling voor deelname aan de
studiegroep hadden we niet te klagen. De handen kunnen uit
de mouwen!….
Na de pauze was het woord aan de heer R. Kuiper, directeur
van het wetenschappelijk bureau van de Christenunie. Hij
vertelde ons hoe we ons ook zonder een raadszetel nuttig
kunnen maken in de plaatselijke politiek en vond onze ideeën
vernieuwend.. De heer J. van Groos, raadslid van de
ChristenUnie in de gemeente Waalwijk, vertelde ons iets over
de praktijk van het gemeentewerk en hoe je ook als eenmans-
fractie invloed kunt hebben.
Aan het eind van de avond was er onder het genot van een
drankje gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
De afgevaardigden van de Tilburgse Ouderen Partij beloofden
ons alvast drie zetels voor 2006….Laat we in ieder geval bidden
dat God ons werk hier in Tilburg mag zegenen, of we nu in de
raad komen of niet, en dat we voor de stad Tilburg een zoutend
zout en lichtend licht mogen zijn. In ieder geval ontbreekt het
niet aan enthousiasme en was de avond zeker een inspireren-
de start!

Met christelijke groet,
Erna van Dixhoorn, secretaris ChristenUnie ‘Hart van Brabant’.

Enthousiasme, leiderschap,
visievormend, Studie, Commissie, Politiek, Partij,

Stekelenburg, Bijbel, Adviserend,
Actief, Achterban, Leefbaar, Tilburg…

U zult wel denken, vanwaar deze woorden? Wat heeft dit te betekenen? Laat ik u hierover inlichten. Deze
woorden waren onderdeel van de oprichting van de ChristenUnie ‘Hart van Brabant’.

Dianne, Colinda en Mirjam Aarnoudse uit Bruinisse hebben
een CD-rom waar je posters mee kan maken. Een van de
zusjes kwam op het idee om een poster van de ChristenUnie
te maken. Jammer genoeg
konden ze deze niet uitprinten,
daarom hebben ze maar een foto
van de computer gemaakt. En het
resultaat mag er zijn. Bedankt
meiden voor het idee! Over vier
jaar zullen we zien waar ze alle-
maal op de borden hangen!

Jeugdige campagne
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Zondag 7 april • We genieten met elkaar van deze
mooie dag en van alle ingrediënten die bij de zondag horen.
‘s-Avonds spreken we op de bijbelstudieclub over bidden
aan de hand van een boek van ds. Philip Troost.

Maandag 8 april • Ik zit vandaag in radiouitzen-
dingen van RTV Oost en Radio Noord-Holland om een
reactie te geven op de uitlatingen van minister van Boxtel
over het bijzonder onderwijs. Ook enkele kranten daarvoor
aan de lijn gehad. Ik werk daarnaast aan bijdragen over de
verlaging van de leerplicht en de herindeling van Echt en
Susteren. ‘s-Avonds naar de installatie van het nieuwe
Zwolse college. Het doet me om meerdere reden erg goed
om Janco Cnossen in de collegebanken zitting te zien
nemen. Dat geldt ook voor de installatie van Esmé
Wiegman-Meppelen Scheppink als nieuw raadslid voor de
ChristenUnie.

Dinsdag 9 april • Op tijd naar Den Haag. Na de
fractievergadering een petitie-aanbieding van een genoot-
schap van aardrijkskundeleraren. Snel naar de plenaire
vergaderzaal waar het vragenuurtje begint. Het CDA trapt
af bij het bevragen van minister-president Kok en de minis-
ters van Boxtel en Hermans. Ik sluit uiteindelijk met
Balkenende de rij sprekers af. Ik ben teleurgesteld in de
beantwoording van de ministers en ook de wijze waarop
het korte debatje verloopt. Dit soort onderwerpen lenen
zich niet voor een dergelijke korte gedachtenwisseling. Het
is niet anders. Ik reis op tijd naar Utrecht voor een debat
over hoger onderwijs op uitnodiging van USF-studentenbe-
langen. Laat thuis.

Woensdag 10 april • Vroeg naar Den Haag. Dit is
de dag van het naar buiten komen van het NIOD-rapport. Ik
kan al vroeg (onder embargo) het grote pakket ophalen. ‘s-
Ochtends het debat over de herindeling van Echt-Susteren.
Veel eerder dan gepland begint later op de dag het debat
over de verlaging van de leerplicht naar vier jaar. Ik ben daar
voor deze jonge kinderen op tegen. Nu hebben deze kinderen
wel een leerrecht, maar ouders zijn vrij om zelf te beslissen
hoelang ze hun kind naar school laten gaan. Die keuzevrij-
heid vind ik erg belangrijk. Onder andere CDA, PvdA en VVD
denken daar anders over. Tegen middennacht thuis.

Donderdag 11 april • In de trein mijn bijdrage over
het Grote Stedenbeleid afgemaakt. Ook nog een telefonisch
interview met RTV Noord over het snel stijgend aantal
ChristenUnie-wethouders. Ik krijg de gelegenheid om in ca.
10 minuten de ChristenUnie voor de inwoners van de
provincie Groningen neer te zetten. Daarvoor dank. Daarna
een goed overleg met van Boxtel over een onderwerp dat
mijn bijzondere interesse heeft. Ik had daarna nog naar de
afscheidsreceptie van Kars willen gaan. Er zijn aan het eind
van de middag echter opnieuw stemmingen. Ik kan niet
gemist worden. Een motie tegen Israël eindigd in 60-60.
Een aantal collega’s van andere partijen waren wel wegge-
gaan. In principe is de motie nu verworpen. Op dinsdag
opnieuw stemmen heeft geen zin omdat minister van
Aartsen maandag een overleg over deze zaak heeft. Jeltje
van Nieuwenhoven wil later op de dag nog een keer
stemmen (kunnen ze snel nog wat wegblijvers terughalen),
maar daar trapt de Kamer (Eimert voorop) niet in.

Vrijdag 12 april • Eerst Karen naar school gebracht.
Lotte en Esther zijn ziek thuis. Ik schrijf een artikel over de
leerplicht en werk de verdere dag en avond aan het wets-
voorstel ‘bestuur in stedelijke regio’s’ dat volgende week op
de agenda staat. Ook aan een toespraakje voor morgen
voor de mannenbrunch van ‘Er is Hoop’ in Zwolle. Op inter-
net lees ik dat een arbeidsbureau in Heerlen een officiële
vacature heeft opgehangen voor prostituees, compleet met
functieprofiel. In wat voor land leven wij? Ik mail het artikel
naar André en Leen en we hebben er telefonisch contact
over. André belt me ‘s-avonds nog een keer over de laatste
stand van de politieke barometer (5,3%).

Zaterdag 13 april • Op de verjaardag van mijn zus
Ada vertrek ik ‘s-morgens met vriend en ChristenUnie-
raadslid Johan de Haan naar de mannenbrunch. We zijn
met een gemeleerd gezelschap van ca. 40 mannen bij
elkaar. Samen zingen, bidden én lekker eten. Ik spreek over
het thema ‘Kies dan heden’. Dit is het thema van de
Kroonbede en verwijst naar Jozua 24: 14 en 15. Fijn om daar
te zijn. Nog even naar de rommelmarkt in onze kerk, de 2e
en 3e set van Esthers volleybalwedstrijd (opnieuw met 2-1
gewonnen) en dan weer voor enkele uren achter de pc.

V a n d a g t o t d a g

V a n d a g t o t d a g
V a n d a g t o t d a gVan dag tot dag

MEEKIJKEN IN DE KEUKEN VAN DE CHRISTENUNIE
door de beglaasde ogen van Arie Slob

Week 15



Het nieuwe blad van
PerspectieF, voor
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in je brievenbus?
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Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel.:

Email:

Geboortedatum:

Ja,ik word lid
van PerspectieF

en ik ontvang 4x per jaar

Ik wil meer info ontvangen 
over PerspectieF -

ChristenUnie jongeren

SPE TA EL

K KK K

Stuur deze bon op naar PerspectieF onder vermelding 
van Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort

Vind jij

ook zo'n spetterend blad?

En wil jij ook elk kwartaal

Daseen

makkie!
Daseen

makkie!
FF invullen,

en het wordt 

voor je geregeld.

FF invullen,
en het wordt 

voor je geregeld.

ook zo'n spetterend blad?

in je brievenbus?

En wil jij ook elk kwartaal
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InPerspectief

Wietse de Boer
Bert Heuvelman

De Mondiale Voetafdruk
-Bert Heuvelman-

In de maand maart heb ik meegedaan aan een wedstrijd
van Foot Fight. Een aantal slimme koppen heeft al ons ecolo-
gische verbruik omgerekend naar ruimte. Hierbij kun je
denken aan afvalproductie, water- en energieverbruik,
manier van vervoeren etc. etc. Wat blijkt; alle wereldburgers
bij elkaar nemen meer ecologische ruimte in beslag dan er
op onze planeet is, oftewel; we putten onze planeet uit! De
nationale Jeugdraad heeft daarom een project opgezet; Foot
Fight. Een project van bewustwording, maar dan in de vorm
van een wedstrijd.
Even een paar feitjes: De gemiddelde Nederlander neemt zo
ongeveer 4,7 hectare in (ongeveer 9 voetbalvelden). Als we
alle beschikbare ruimte op aarde eerlijk over alle mensen
verdelen en we zorgen ervoor dat we de aarde niet uitput-
ten, dan is er 1,7 hectare per persoon beschikbaar.
De gemiddelde Mondiale Voetafdruk van alle mensen op de
wereld is 2,3 ha.Dat is dus een stuk meer dan het Eerlijk
Aarde-aandeel van 1,7 ha! Hoe kan dat nou? We verbruiken
met z’n allen dus meer dan de aarde te bieden heeft: we
maken de natuurlijke reserves van de aarde op en de natuur
kan deze reserves niet meer zo snel aanvullen. Het valt op
dat vooral de rijke landen een grote voetafdruk hebben. Zij
alleen al nemen alle beschikbare ruimte van de aarde in
beslag! Er blijft zo geen ruimte meer over voor de ontwikke-
lingslanden, en zij hebben het misschien juist zo hard
nodig?

Namens PerspectieF mocht ik dus mijn ecologische ruimte-
gebruik eens stevig onder de loep nemen. En hoeveel ruimte
verbruik je dan? Dat is dan wel even schrikken! In 4 weken
tijd hebben we geprobeerd om onze Voetafdruk te verklei-
nen. Uiteindelijk kwam ik op de tweede plaats terecht, na
avonden in de kou gezeten te hebben (geen verwarming),
veel minder vlees eten, niet met de auto meerijden en
alleen seizoensgroenten gegeten te hebben, had ik de helft
van mijn Ecologische Voetafdruk met 49% verkleind. Het is
de vraag of ik het in de toekomst vol kan houden, maar het
begin is er… Kijk ook eens hoe groot uw voetafdruk is op
www.voetafdruk.nl.

Het einde van de politieke partij?
-Wietse de Boer- 

Je moet wel gek zijn wil je lid worden van een gevestigde poli-
tieke partij! Echte besluiten worden in achterkamertjes
genomen en voordat je doordringt in dat kamertje ben je jaren
verder. Een binding voor langere tijd aan wat voor organisatie
dan ook is niet meer van deze tijd. Donateur worden van
Greenpeace gaat nog wel, maar een actieve betrokkenheid is
voor velen teveel gevraagd.
Maar stel dat iemand vol idealen de politiek in gaat, zitten
politieke partijen wel te wachten op leden die mee willen
praten en mee willen beslissen? Democratie, waar leden
invloed hebben, vraagt tijd, overleg en compromissen. De
hedendaagse partijorganisatie is daar vaak niet op ingesteld.
Burgers zeggen massaal hun vertrouwen op in de politieke
partijen. De kloof tussen overheid en burger wordt steeds
groter. Hoe komt het dat ondanks de toegenomen welvaart
burgers niet tevreden zijn over hun overheid? Uitkomsten uit
een GPD-enquête ‘de staat van het Land’ laten zien dat de
Nederlander zich in zijn privé-leven wel happy voelt, maar de
samenleving krijgt van hem of haar een zes min. Enschede en
Volendam lieten de negatieven zijde van de gedoogcultuur
zien. Geweld op straat, de MKZ-crisis, problemen met de NS
geven burgers een machteloos gevoel. Die problemen wordt
vaak op het bordje van de politiek gelegd. Nederland is
ontzuild. Toch zijn de partijorganisaties nog ingericht op het
behartigen van de belangen van hun traditionele achterban.
Maar wie vertegenwoordigt bijvoorbeeld de islamieten?
Daarnaast zijn er meer (f)actoren die macht uitoefenen in onze
democratie. Europa krijgt een steeds grotere rol in de totstand-
koming van onze wetgeving. Ook de media en belangenorgani-
saties drukken een groot stempel op onze polderdemocratie.
Het besluitvormingsproces is nogal ondoorzichtig. Logisch toch
dat een doorsnee burger af haakt ?
Hoe kunnen we dit tij keren? Is de oplossing het houden 
van een referendum of het rechtstreeks kiezen van een 
burgemeester?

Al deze vragen komen aan bod tijdens de jaarlijkse summer-
school onder de titel: het einde van de politieke partij. Ofwel, is
er nog toekomst voor de politiek? Met interessante gasten,
creatieve werkvormen en veel gezelligheid gaan we drie dagen
dit thema te lijf. Je bent van 27-30 augustus 2002 welkom in

het Koetshuis van Youth for Christ in Driebergen Voor e 45
maak je het allemaal mee.
Geef je op bij Wietse de Boer: jwdeboer@christenunie.nl of
Annerieke Pruim; acpruim@christenunie.nl

Voetafdruk & 
Summerschool
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ZelfPortret

Mient Holwerda
Waaraan geeft u graag uw ogen de kost?
Wanneer je in één van de mooiste plattelandsgemeenten van Nederland
woont, geef je je ogen, vooral in het voorjaar, graag de kost door te kijken naar
de mooie natuur. Hoe de Schepper alles heeft gemaakt en steeds weer
opnieuw alles doet uitspruiten. Daarnaast moet je opletten wat er op je
afkomt van andere overheden bijv. PKB en 5e nota RO, of die plannen passen in
de visie van je gemeente. Verder is het voor een kleine fractie noodzakelijk oog
te hebben voor de hoofdzaken in de stapels papieren, die op je bureau belan-
den.

Waar heeft u een fijne neus voor?
Moeilijk om daar een objectief antwoord op te geven.

Waar steekt u graag uw nek voor uit?
Zelfstandigheid van onze gemeente, geen herindeling zolang we financieel
gezond en bestuurlijk goed kunnen functioneren. Het uitgangspunt ‘dicht bij
de burgers’ komt dan het meest tot zijn recht. Opkomen voor de zwakkeren in
de samenleving, ouderen en jongeren. Dit kan op financieel gebied, maar ook
op het gebied van huisvesting. Daarnaast kleinere bedrijvigheid (starters)
stimuleren. Van groot belang is een gezond evenwicht zoeken tussen werkge-
legenheid en landbouw enerzijds en milieu en natuur anderzijds.

Waarvoor gaan uw haren recht overeind staan?
Als nuchtere Fries is die kans niet zo groot. Waar ik mij aan erger zijn de lang-
durige procedures bij het realiseren van plannen door bedenkingen te maken
op wijzigingen bestemmingsplannen. Persoonlijk hebben we nog al eens te
maken met het jo-jo beleid van de overheid, wat betreft het toelatingsbeleid
gewasbeschermingsmiddelen.

Wat zal nooit over uw lippen komen?
Je moet in de politiek nooit nooit zeggen. In de twintig jaar zijn er ook op het
vlak van de christelijke gemeente politiek schuivende panelen geweest. B.v.
waardering kinderopvang. Met een duidelijke en eerlijke opstelling als
ChristenUnie-raadslid hopen we dat we bewaard worden voor dingen te
zeggen, die strijden tegen de opdracht van onze Opdrachtgever.

Wat betekent voor u met hart en handen bezig te zijn in de politiek?
De ChristenUnie is een partij met principes(het hart) en die uitgangspunten
moeten in de praktijk worden vertaald (de handen). Bidt en Werkt. Raadslid zijn
gaat verder dan een hobby. Het is een opdracht om samen met anderen een
bijdrage te leveren aan het besturen van een gemeente. In die bijdrage moet
duidelijk naar voren komen de christelijke overtuiging bij de keuzes die steeds
weer moeten worden gemaakt. Dat je opkomen voor de belangen van de
gemeente anders is dan van een partij als gemeentebelangen. Jammer dat in
de meeste besluitvorming het praktische het vaak wint van de principiële kant.
Het blijft spannend om ook het politieke leven daarop te richten, dat Zijn naam
om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt ( Zondag 47 HC).

Waar wilt u de komende tijd de tanden in gaan zetten?
Werken aan een cultuuromslag met de aanpak dualisering. De noodzaak voor
deze verandering is in een kleinere gemeente niet direct aanwezig, maar we
zullen wel moeten. Het geluid van de ChristenUnie nog beter overbrengen, in
samenwerking met de steunfractie, in een samenleving die daar steeds minder
een antenne voor heeft. Bij een “dat moet kunnen”mentaliteit aangeven dat er
waarden en normen zijn waarbij niet alles kan.

Mient Holwerda (60 jaar) is
geboren en getogen in Blije.
Een dorp dat aan de
Waddenkust in Noord Fryslân
ligt. Getrouwd met Lies
Holwerda-de Jong. Eén
getrouwde dochter, schoon-
zoon en vier schatten van
kleinkinderen (van 1 - 13 jaar).
Hij is bijna vijftig jaar lid van
de Gereformeerde Brassband
“Prijst den Heer” te Blije.
Verder hou ik van lezen en
tuinieren (vaak te weinig
tijd!). Mient begint aan zijn
vijfde! periode als raadslid.
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In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter L 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.

LeusdenLeusden

Eise Douma (1958) is
raadslid van de

ChristenUnie-SGP
fractie in Leusden.

Gehuwd en vader van
twee zonen.In de poli-

tiek is hij sinds
1992/1993 actief, in de

gemeenteraad van
Leusden is hij sinds

mei 1995 raadslid. De
laatste periode had
hij eigenlijk alles in

zijn portefeuille;
echter met hulp van

fractievertegenwoor-
diger en sterke steun

van diverse deskundi-
gen was het nog

enigszins te overzien.
Sinds 6 maart gaat

het stukken beter
worden: twee raadsle-
den en twee (wellicht

meer) fractieverte-
genwoordigers, naast
de diverse adviseurs).

Leusden
Hoe is het om de ChristenUnie en SGP samen te
vertegenwoordigen?
Leusden kent een lange traditie in de samenwerking
tussen in eerste instantie het GPV en de SGP. Reeds 25
jaar lang kent Leusden een combinatielijst. We konden
en kunnen goed opschieten met de ‘broeders en
zusters’ van de SGP. Ondanks de landelijk (op)spelende
heftige discussies is in Leusden altijd open en met
respect gesproken over hetgeen ons bindt (en dat is
heel veel) en hetgeen ons scheidt (en dat is maar erg
weinig). Zo is het plaatsen van een vrouw op de geza-
menlijke lijst een onderwerp dat elke verkiezing weer
terugkomt. En afhankelijk van de beschikbaarheid van
vrouwen is het voorgekomen dat de ene keer wel en
de andere keer geen vrouw op de kandidatenlijst voor-
kwam. Ook de veranderingen die zich toch met de
vorming van de ChristenUnie in Leusden hebben voor-
gedaan zijn geen belemmering geweest in de samen-
werking voor deze nieuwe periode. Wederom een goed
samenwerkingsprogramma, een prima kandidatenlijst
(waaronder twee vrouwen) en een enthousiast propa-
gandateam. Al dat enthousiasme en de grote inzet
hebben onder Gods zegen ertoe geleid dat de fractie
verdubbeld is van één naar twee. Een groei in het
aantal stemmen van bijna 20 procent gaf recht op
deze twee zetels. Daar waar in het verleden bij een
constante opkomst en een bijna voorspelbaar aantal
stemmen de combinatie de ene keer twee zetels
haalde en de andere keer één, afhankelijk van hoe
andere partijen het gedaan hadden, zijn er nu op
‘eigen-u weet wat ik bedoel’ kracht twee binnen
gehaald. Zoals gezegd Gods zegen op inzet en gebed.

Als u uzelf als raadslid in drie woorden moest
beschrijven, hoe zou u dat dan doen?
Gered en daardoor betrokken en enthousiast. Met
kennis van zaken (dankzij een grote groep mensen om
de fractie heen die de fractieleden gevraagd en onge-
vraagd van (technisch) advies dienen).

Welke ambities heeft u?
Geen andere dan een houding en uitstraling van
dienstbaarheid aan God en naaste.

Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen?
Met iemand die in de natuur, openlucht, het bos of iets

dergelijks aan het werk is en lichamelijke arbeid
verricht. In de politiek is het van belang goed te over-
wegen, te heroverwegen hoe je met allerlei zaken om
dient te gaan; veel geestelijk inspannend werk dus. In
mijn werk is dat al niet anders.
Een dagje (of een weekje) houthakken en nergens aan
denken lijkt me daarom heerlijk (alhoewel: lichamelijk
kapot zul je daar dan wel weer anders over denken).

Wat is uw favoriete plek in Leusden?
Deze vraag werd mij in verkiezingstijd ook voorgehou-
den door de lokale pers die elke fractievoorzitter inter-
viewde. Daar zou dan een foto gemaakt kunnen
worden voor de krant. Toen koos ik (en dus nu ook)
voor een plekje voor ons kerkgebouw met de volgende
motivering. “Op deze plek kom ik graag. Daar voel ik
mij één met veel mensen. Dat is de plek waar ik elke
keer weer leer waar het om gaat in deze wereld en in
mijn en ieder ander’ s leven. En daar wordt ik op een
prachtige toekomst voorbereid. Een toekomst die ik
iedereen zo toe wens. Een toekomst die ook zovelen
niet zien of niet willen zien.”

Welke gebeurtenis zult u nooit vergeven?
In politieke zin zal ik nooit vergeten dat iemand van
eenenveertig jaar oud zich zo ‘jarig’ kan voelen. Dit
overkwam mij toen ik geheel onverwacht door de
lokale pers gekozen werd tot politicus van het jaar. De
overweldigende reacties van zovelen en uit meest
onverwachte hoek gaven mij een gevoel zoals je dat
kunt hebben als je een jaar of 6 bent en je op je
verjaardag ontzettend veel kadootjes krijgt.



TinekeA d r e s s e n

Op mijn zestiende ging ik eens met
mijn ouders en twee van mijn
broers en zusters op vakantie naar
Denemarken. Onze enige voorberei-
ding wat de taal betreft, was de
aanschaf van het boekje ’Wat en
Hoe in het Deens’. Aan de hand van
dat boekje vermaakte ik me vooral
met alle onheilen die je tijdens zo’n
reis kunnen overkomen. Nog steeds
werken ‘wat en hoe’ boekjes op
mijn lachspieren. Met name de
hoofdstukken: ‘Uit eten’, ‘Bij de
dokter’ en ‘Op het Politiebureau’
trekken als een rampenfilm aan je
voorbij, culminerend in uitspraken als: ‘Ik ben bestolen, kunt u
mij geld lenen voor de terugreis? ’ of ‘ Dit teken ik niet, ik wil
een advocaat spreken’.
Tijdens die vakantie in Denemarken liet mijn moeder blijken
over een bijzonder taalgevoel te beschikken. Hoewel ze even
weinig afwist van de taal als de rest van ons gezin, voerde ze
vanaf het begin van de vakantie gesprekken met Deense
buren. Op de tweede zondag van ons verblijf legde ze mijn
vader en mij de boodschap uit van de preek in het Deens, die
we weliswaar beluisterd hadden, maar waar wij geen touw
aan vast konden knopen. Mijn moeder begreep die preek wel.

Hieraan dacht ik terug op werkbezoek in Amsterdam Zuid-
Oost. Daar liepen mensen rond uit allerlei culturen, elk met
hun eigen spraak. Identiteit en taal hangen nauw samen. Niet
voor niets hechten mensen enorm aan de taal waarin ze zijn
opgegroeid. Wanneer je mensen dwingt om hun moedertaal
op te geven, dwing je ze een stuk van hun identiteit los te
laten. Dat maakt het probleem van de multiculturele samen-
leving zo groot. Wij willen graag dat allochtone Nederlanders
onze taal goed leren spreken, omdat dat de poort naar onze
Nederlandse cultuur is. Tegelijkertijd willen we hen niet hun
eigen identiteit afnemen. De eigen taal afzweren is niet
nodig.

Belangstelling, dat was het geheim van mijn moeder. Ze had
niet alleen een goed taalgevoel, ze interesseerde zich ook
enorm voor de Deense cultuur, daarom begreep ze de taal zo
snel. Daar ligt naar mijn gevoel ook de oplossing voor de
problemen in de multiculturele samenleving: Over en weer
belangstelling, interesse hebben in elkaar.
Integratie komt, net als liefde, nooit van één kant. Maar het is,
net als liefde, wel de moeite waard. We kunnen immers van
elkaar leren.

Tineke Huizinga-Heringa is 
nummer 7 van de ChristenUnie
kandidatenlijst

Moedertaal

Dank voor:
• de campagne die we de afgelopen anderhalf jaar

onder Gods zegen mochten voeren
• de plaatsen waarin we ook mee doen in het college;

het zijn er inmiddels rond de zestig (wethouders)
• de vele mediaverzoeken die we hebben gekregen 
• de mogelijkheden die we als christenen hebben om

politiek actief te zijn; in veel landen is dat ondenkbaar
of zelfs verboden 

Bid voor:
• de verkiezingen van aanstaande woensdag 15 mei
• het christelijk getuigenis in de politiek 
• de gezinnen van de (kandidaat) Kamerleden; in de

verkiezingstijd wordt er veel van hen gevraagd 
• alle politieke partijen; dat het in de verkiezingen niet

zal gaan om eigen eer of macht, maar dienstbaar zijn
aan (welzijn voor) het volk 

Gebed
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Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@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@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
www.wi.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

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl
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Waarom
vervolgde 
christenen 
steunen?

Omdat het zo nodig is!

Steun de vervolgde christenen 
Steun Open Doors

Open Doors Nederland / Postbus 47 
3850 AA Ermelo / T 0341 - 417844 
info@opendoors.nl / www.opendoors.nl / giro 7733

Wilt u ook adverteren 
in HandSchrift?
BDU Tijdschriften

Eddy Morren
Tel: 0342-494262
Fax: 0342-494299
E-mail: e.morren@bdu.nl

In het F.D.
Roosevelthuis
in Doorn en in
De Werelt in
Lunteren worden
in samenwerking

met de SoW-kerken
vakantieweken geor-

ganiseerd voor
mensen met een handi-

cap. Dankzij uw financië-
le bijdrage kan iets extra’s

worden gedaan voor mensen,
die niet zonder hulp op vakantie

kunnen.

Geef u op als donateur en maak een gift over aan:
Stichting Steunfonds Bijzonder Vakantiewerk

o.v.v. “vakantie voor mensen die het nodig hebben”

Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren, Tel. nr. (0318) 48 66 10

Rekeningnummer 33.75.65.856
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Colofon

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 

In deze Handschrift o.a.

Portret

AanTafel

Kars Veling

In de hemel stond een
troon en er zat iemand

op die troon

Bouwen aan de basis

4
Meditatie

14

26

MijnHandschrift

Stevige basis

Marco Boers, eindredacteur
mdboers@christenunie.nl

“Waar staat de ChristenUnie eigenlijk voor?”“Is dit mijn partij
nog wel?”“Ik heb tijdens de campagne die duidelijk bijbelse
boodschap te weinig gehoord.”“Maar ik wil me eigenlijk toch
graag thuisvoelen bij de ChristenUnie.”

Dit laatste bleek wel uit de vele reacties en oplossingen die veel
mensen aan het bureau en de fractie lieten weten en die in
kranten en bladen werden afgedrukt. Het requiem was al
gecomponeerd en Kars Veling werd snel bedankt voor het feit
dat de ChristenUnie wel op de kaart was gezet, maar dat een
ander hem snel moet opvolgen. Zomaar wat ideeën van
‘betrokken’ mensen. Misverstanden omtrent de verkiezingen en
het stemgedrag van christenen werden ook aangedragen.
Wat weten we met elkaar toch veel of beter gezegd wat
denken we met elkaar toch veel te weten over Gods plan met
in dit geval de ChristenUnie. Hij brengt ons toch samen in de
ChristenUnie! Een beweging met vier Kamerleden die ons
vertegenwoordigen in Den Haag. 240.000 mensen stemden op
de ChristenUnie; je moet ze eens bij elkaar zien. Er zullen vast
mensen zijn die deze benadering veel te positief vinden, maar
dat geeft ons juist toch hoop in Gods bedoelingen? Hij hield
ons een spiegel voor de afgelopen bewogen weken. We hebben
gebeden voor een partij die Gods Woord in al haar besluiten,
ideeën en oplossingen wil laten klinken. Dat is onze basis! Heel
eenvoudig. En daar gaan we samen verder aan bouwen. Want
we hebben samen een stevige basis. De ChristenUnie staat of
valt met haar christelijke grondslag. We vormen samen een
politieke beweging van mensen die Christus volgen. Laat ons
dan gericht zijn op God en dat we iets Goeds mogen betekenen
voor Nederland voor nu en in de toekomst. Die taak daagt ons
uit! Op naar de volgende verkiezingen.

Een hele goede vakantie gewenst! 

Marco Boers
Eindredacteur

mdboers@christenunie.nl
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Portret Kars Veling

Veling heeft vier portefeuilles binnen de ChristenUnie.
Allereerst als fractievoorzitter de algemene politieke zaken.
Dat begint met de beoordeling van de afspraken in de kabi-
netsformatie. De drie coalitiepartijen komen naar de
Tweede Kamer met hun akkoorden op hoofdlijnen. Pas
daarna volgt de feitelijke vorming van een nieuw kabinet
en de regeringsverklaring. Voor Veling betekent dat niet
alleen de profilering van de nieuwe regeringsploeg, maar
ook van de ChristenUnie. “Positie kiezen en kijken waar
kansen zijn om met anderen in de Kamer eigen doelstellin-
gen te realiseren. Het dualisme in de politiek kan tot een
zeer interessante periode leiden, waarin op een heel andere
wijze politiek wordt bedreven. Tot op heden was er steeds
een vrij hechte coalitie, waarbij wel eens een partij uit de
boot viel, waardoor bijvoorbeeld de ChristenUnie bij een
stemming op de wip kwam te zitten. Die positie is er nu
niet, maar er is nu wellicht de mogelijkheid tot onverwach-
te combinaties te komen en zaken tot stand te brengen.”
Als voorbeeld noemt Veling het feit dat gemeenten geen
bordeel kunnen weren. Hij spreekt van een absurde centra-
listische moraal. We gaan proberen een meerderheid in de
Kamer te vinden om die wet terug te draaien.”

Zijn VROM-portefeuille schetst Veling als spannend. Met
name de zorg voor het milieu. De doelstellingen in de
nieuwe coalitie lijken erg matig. “Het milieu scoort kenne-
lijk niet meer.” Binnen zijn portefeuille financiën moeten
nieuwe accenten worden gelegd, juist ook als er bezuinigd
moet worden. Ontwikkelingssamenwerking lijkt onder druk
te komen. Daarvoor wil de ChristenUnie niet zwichten. Een
volgend werkterrein is OCW. “Het dramatisch tekort aan
leraren moet worden gekeerd. Daar gaan we ons maximaal
voor inzetten. Ook de vrijheid van onderwijs moet eens en
vooral – met een sterk CDA – definitief worden afgehan-
deld. Laten we stoppen met al dat rumoer rond dit onder-
werp. Vrijheid van onderwijs is geen overblijfsel uit het
verleden. Er moet een positieve uitspraak en visie komen.”

De terugkeer van het CDA in het kabinet vindt Veling posi-
tief, maar hij is allerminst zonder zorg. “Socialeen milieuw-
aarden lijken nu al onder de druk te staan in de
coalitiebesprekingen. Ik ben beslist niet gerust op de
uitkomst. De morele ambitie van het CDA was ook in de
verkiezingsdebatten niet erg uitgesproken hoog. Het moet
echt nog blijken. Maar als er aanknopingspunten zijn zal de
ChristenUnie uitdagen om zaken te realiseren. De
ChristenUnie zal consequent kijken naar meerderheden in
de Tweede Kamer om op diverse punten het beleid aan te
scherpen of te wijzigen.”

Eén van de uitspraken van Veling in de verkiezingscampag-
ne luidde: ”Ons verhaal is duidelijk en verschilt niet voor of
na de verkiezingen”. Die stelling onderschrijft hij nog voluit.
“Onze politieke lijn en ons programma is geen punt van
discussie, ook niet in alle opinies die er nu zijn. Wel is duide-
lijk dat onze koers beter en robuuster in de hoofden van de
mensen moet gaan zitten. Dat zie ik als een belangrijke
opdracht voor de ChristenUnie, met een kleiner team dan
we hadden verwacht, om ons te ontwikkelen tot een
herkenbare en betrouwbare fractie, waarvan iedereen
precies weet wat hij eraan heeft. Dat is een zaak van
bouwen. We moeten duidelijkheid scheppen. Je moet
vertrouwen winnen. Dat geldt ook voor mij zelf. De jonge
ChristenUnie is kwetsbaar gebleken. Als mensen iets signal-
eerden, dat niet met hun verwachtingen klopte, dan kregen
we niet meer vanzelfsprekend het voordeel van de twijfel.
Dat moet weer anders.

Een belangrijke doelstelling voor Kars Veling is ook om op
een systematische manier de contacten met de achterban
en de samenleving te versterken. “Netwerken, persoonlijke
contacten en via ict een ombudsfunctie creëren.
Opmerkingen en zorgen uit de samenleving stimuleren en
horen. Die communicatie en openheid willen we conse-
quent gaan organiseren. Daarvoor gaan we ons als fractie

ChristenUnie is politieke beweging
van mensen die Christus volgen

Kars Veling is sinds 23 mei lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij elf jaar
Eerste Kamerlid, gecombineerd met de functie van directeur van het Greijdanus
College in Zwolle. Hij is met zijn vrouw verhuist naar Delft, zodat de lange 
dagelijkse reis vanuit Hattem naar Den Haag verleden tijd wordt.
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maximaal inspannen. Stellingen poneren, wat provoseren.
Ons fractiewerk met de ‘ramen’ open.”

Veling vindt niet dat de ChristenUnie in een spagaat gevan-
gen zit tussen het CDA en de SGP. “Ik heb mij in de loop van
de tijd steeds sterker gerealiseerd dat de ChristenUnie een
politieke beweging is en moet zijn van mensen die Christus
willen volgen en daarvoor ook in het publieke leven willen
uitkomen. In praktische zaken en in hun houding en
spreken. Dat betekent dat wij ons onderscheiden van het
CDA. Wij hebben een duidelijke normatieve benadering van
veel vraagstukken.
Voor wat de SGP betreft is er alle reden om onze samenwer-
king te versterken, maar we stuiten op grenzen.
Bijvoorbeeld de positie van vrouwen in de politiek. Zeker nu
tot onze fractie Tineke Huizinga behoort. Het is voor ons
ondenkbaar om onderscheid te maken tussen leden van
onze fractie. We hebben elkaar als politieke partijen nodig.
Dat moet ook de SGP nadrukkelijk overwegen. Ik wil samen-

werking bevorderen en daarin
investeren, maar wel samen. Het belang van centrale chris-
telijke waarden in de politiek moet ons binden. We zijn er
niet voor een partij, maar voor een politiek doel.”

Tenslotte terugkijkend op de afgelopen turbulente perido-
de: “Het is beslist niet leuk wat we hebben meegemaakt.
Ook alle persoonlijk gerichte commentaren. Daar kan je van
leren, maar het beschadigt ook. Ik ben echter taai. Als ik niet
het idee zou hebben een belangrijk aandeel in het werk van
de ChristenUnie te kunnen hebben, zou mijn motivatie weg
zijn. Daarbij is er bij mij consequent een zaak van gebed en
leven bij de Here. Ik begin ’s ochtend vroeg met het lezen
van de bijbel. Bijvoorbeeld het boek Jesaja met de belofte
van heil en het goede voor het volk in het naleven van de
geboden van God. Dat brengen we wellicht te weinig met
elkaar naar buiten. Ootmoedig zijn, maar dat geeft ook
goede moed en perspectief.”

Kars Veling is fractievoorzitter en woordvoerder op de beleidsterreinen Algemene Zaken, Financiën,
Rijksuitgaven, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Email: k.veling@tk.parlement.nl 
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Zijn portefeuilles zijn Sociale Zaken, Economische Zaken en
Landbouw en Visserij. Mogelijk krijgt hij ook de ombudsfunc-
tie van de ChristenUnie in beheer. Op het gebied van
Economische Zaken zullen actuele punten de verdere liberali-
sering van de energiemarkt zijn en in bredere zin het aspect
van marktwerking versus de taak van de overheid. Ook het
maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Daarbij moet de
consument een belangrijke rol spelen. Er moet zicht komen
op hetgeen een onderneming doet. Dat kan via het jaarver-
slag. Laat het bedrijfsleven zelf het initiatief nemen en
aantonen dat aanvullende wetgeving niet nodig is. Tot op
heden heeft het bedrijfsleven te veel woorden, maar te
weinig daden.”
In de portefeuille Sociale Zaken weer het wao-vraagstuk.
Verder de fraudebestrijding en de illegalen problematiek. Een
belangrijk thema daarin is hoe de sociaal kwetsbaren in de
samenleving een goede plek blijven behouden.
Op het gebied van LNV speelt de liberalisering van de land-
bouw. “Daarbij is een bedreigende kant het boerengezinsbe-
drijf. Het behouden van het boerenbedrijf voor gewone
mensen. Op het gebied van natuurbeheer lijken er stappen
terug te worden gezet. Eerdere uitgangspunten dreigen naar
de prullenbak te worden verwezen. Dat is erg zorgelijk. Op
het visserij-dossier moeten we ruimte forceren ten opzichte
van Brussel. Hoe houden we in Europa een Nederlandse
mogelijkheid voor een gezonde visserijsector en voorkomen
we dat in Europa met verschillende maten wordt gemeten
met betrekking tot de ruimte die aan de visserij wordt
geboden.”

Na de negatieve verkiezingsuitslag gaf Leen van Dijke als
hartenkreet teleurgesteld te zijn in Christelijk Nederland. Hij
wil daar graag nog toelichting aan geven. “Die teleurstelling
is er, omdat veel mensen aangeven zich dicht bij ons gedach-
tengoed te weten, maar uiteindelijk hebben gekozen voor
macht. Het komt er voor een christen niet op aan dat hij naar
de macht kijkt, maar dat hij zich afvraagt waar hij nu ècht
naar toe wil met onze samenleving. Christenen die rekening

willen houden met God en Zijn geboden moeten toch op zijn
minst eerst de vraag stellen ‘dat Uw wil wordt gedaan’. Een
verlangen om Gods wil hier op aarde te doen. En dan dus
door wie dat het beste kan worden gedaan. Dat is door broe-
ders en zusters met wie je je in het geloof verbonden weet.
Dat is niet bij een religieuze partij, waarbij het geloof niet
echt relevant is of in welke God je eigenlijk gelooft. Ja, ik ben
teleurgesteld in het weinig verbonden weten met de
ChristenUnie. Stemmen zijn te gemakkelijk naar een andere
partij gegaan.”

Leen van Dijke geeft een voorbeeld: “Ik heb een
ChristenUnie-lid gesproken die zei de lijst Fortuyn te
stemmen vanwege de mooie uitspraken over Israël. Ik vroeg
hem of hij wist wat de ChristenUnie over Israël heeft uitge-
sproken. Maar dat vond betrokkene gewoon. Maar Fortuyn
was daarin ongewoon en kreeg dus zijn steun. Een bizarre
redenering. Vooral als je weet dat Fortuyn de bijbel als een
sprookjesboek aanduidde. Dat speelt dan kennelijk even niet
meer. Dan voel ik me echt in de steek gelaten.”Datzelfde
geldt voor de ChristenUnie mensen die naar het CDA zijn
gegaan. Puur om die partij aan de macht te brengen. Is het
dan niet meer belangrijk om met je stem een moslim, hindoe
of agnost in de Kamer te brengen? Met alle respect die ik
voor het CDA heb, is het toch een partij in wiens verkiezings-
programma de naam van God en Christus niet voorkomt. Er
is daar ook geen enkele ambitie om op de voor christelijk
Nederland belangrijke thema’s enige vooruitgang te boeken.
En dan zo gemakkelijk je stem te geven aan zo’n partij door
mensen die helemaal bij de ChristenUnie behoren is verba-
zingwekkend en buitengewoon teleurstellend.”

“Natuurlijk mag je dan best kritiek hebben op de
ChristenUnie, op de partij, op de fractie en op de lijsttrekker,
maar kom daar dan eerder mee voor de draad. Laat het ons
horen. Maar tot op heden hebben we alleen maar gehoord
dat het prima was. Nu is er kritiek van mensen die zich eerder
niet hebben laten horen. Dat is ook zeer teleurstellend.”

Wij verloochenen 
christelijke uitgangspunten als we 

ons sociale karakter laten varen
Leen van Dijke is sinds 1994 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij lid van
Provinciale Staten in Zeeland. Hij woont in Middelburg en denkt er niet aan om
die woonplaats in te wisselen voor een stad die dichter bij Den Haag ligt.

Portret Leen van Dijke
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Zo’n voorbeeld is dat de
ChristenUnie nu, achteraf, geflirt met links verweten wordt.
Van Dijke: Dat vindt ik echt onheus. Mijn stelling is dat
Christelijke politiek sociaal is of ze is niet. Wij verloochenen
christelijke uitgangspunten als we ons sociale karakter laten
varen. Terugkijkend naar het verleden, deden wij zaken met
links (wet op de zondagsrust, de palliatieve zorg, gehandicap-
ten). Zaken die we met de VVD niet voor elkaar kregen. Ik heb
alleen te maken met het programma van de ChristenUnie. En
iedereen waarmee ik zaken kan doen om dat programma te
realiseren is mijn bondgenoot. Ik heb totaal niets met
begrippen als links en rechts. Wel met de vraag om met poli-
tici tot zaken te komen, vanuit het eigen programma. Dat is
uitgangspunt.”

Ziet de ChristenUnie de samenwerking met de SGP daarbij
niet over het hoofd? “Toen ik in 1994 hier in de Kamer kwam
was mijn eerste activiteit een vergadering met de SGP en het

GPV over intensievere samen-
werking. Wij willen de samenwerking graag voortzetten,
maar als de SGP uitspreekt moeite te hebben met Tineke
Huizinga als woordvoerdster voor beiden, dan spijt dat ons.
We kunnen toch niet accepteren dat iemand van onze fractie
wordt afgewezen? 

“Ons geluid als ChristenUnie, ook in het verkiezingprogram-
ma is helder. Wij willen dat programma realiseren en zullen
niet weglopen voor het dragen van verantwoordelijkheid.
Niet op lokaal niveau, provinciaal niveau en ook niet op
landelijk niveau. Ten principale is een christen die een rol
heeft in een democratisch bestel bereid om verantwoorde-
lijkheid te dragen. Wil je dat niet dan blijft je getuigenis
steken in woorden en daar hebben RPF en GPV nooit voor
gekozen.”

Leen van Dijke is woordvoerder op de beleidsterreinen Economische Zaken, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Email: l.vdijke@tk.parlement.nl 
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De portefeuilles die zij heeft zijn Verkeer en Waterstaat,
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, het
Minderhedenbeleid en Defensie. Als hoofdpunten binnen
deze beleidsterreinen verwacht Tineke Huizinga te maken te
krijgen met de problematiek van de mobiliteit. “Er staat met
de nieuw te formeren coalitie opeens weer veel ter discus-
sie. Extra asfalt in plaats van de kilometerheffing.”
Verder aspecten rond de bestrijding van het internationaal
terrorisme en in de portefeuille Ontwikkelingssamen-
werking het beschikbare budget en de verdeling daarvan.
“Als ChristenUnie pleiten wij voor verhoging van het budget.
Dat extra geld moet gericht en verantwoord worden
besteed.” Voor wat betreft het minderhedenbeleid speelt de
diepgaande ontevredenheid in de samenleving over de
positie van allochtonen en autochtonen. “Er zijn twee invals-
hoeken: de barmhartigheid, waarbij je niet mag zeggen dat
men het maar in het land van herkomst moet uitzoeken en
Nederland de deur op slot doet. Dat is beslist geen christelij-
ke gedachte. Aan de andere kant moeten mensen die hier
zijn zich aanpassen. Er moet een goede balans worden
gevonden tussen eigen identiteit en ook godsdienst en toch
hen zo te laten aanpassen aan onze maatschappij dat er een
samenhangend geheel ontstaat. Dat is beslist niet simpel.”

Voorlopig echter krijgt Tineke Huizinga haar handen vol met
het lidmaatschap van de onderzoekscommissie Sebrenica.
Dat betekent dat er weinig tijd is om andere dingen te doen.
De ChristenUnie wilde zich echter niet aan de verantwoor-
delijkheid onttrekken om in deze commissie te participeren.
Ook al gaat dit een zware wissel trekken op de toch al
beperkte krachten van de fractie. Tineke Huizinga is in de
commissie de afgevaardigde van Leefbaar Nederland, SGP

en ChristenUnie. Deze drie mochten één kandidaat leveren.
“Maar ik spreek namens mij zelf in de commissie, zonder last
of ruggespraak met de fracties. Zo werkt dat.”

Tineke Huizinga zegt verrast te zijn met haar benoeming tot
lid van de Tweede Kamer. Dat vraagt om uitleg. “Ik ben
anders, dan kennelijk heel veel andere mensen, er niet van
uitgegaan dat ik met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer
zou komen. Ik heb daar ook geen actie voor gevoerd. Op de
avond van de verkiezingsuitslag met slechts vier zetels als
resultaat, zei ik tegen mijn man op de terugweg naar
Heerenveen dat voorkeurstemmen dus helemaal wel niet
aan de orde zouden zijn. Toen het nieuws doorkwam dat het
waarschijnlijk toch het geval zou zijn was dat echt verras-
send voor mij. Bij het definitieve bericht werd dit overscha-
duwd door de slechte verkiezingsuitslag en het gedwongen
vertrek van goede leden van de fractie. Maar, ondanks dat
alles heb ik er nu heel veel zin in.”

Eén van de eerste daden van het nieuw beëdigd Kamerlid
betrof het stellen van schriftelijke vragen. Direct maar profi-
leren? “Nee, het was een onderwerp dat al op de rol stond.
Het betrof de schending van mensenrechten in China. Had
Van Middelkoop nog in de Kamer gezeten, dan had hij het
op dat moment gedaan. Nu viel het in mijn portefeuille.
Vandaar. Ik ben beslist niet in de kranten gaan spitten om te
zien of mijn naam werd genoemd. Zie het als een signaal
dat de ChristenUnie gewoon doorgaat met het werk.”

Idealisme is één van de drijfveren voor het Kamerwerk. “Dat
betreft bijvoorbeeld mijn visie op ontwikkelingssamenwer-
king en mij in te zetten voor een eerlijke verdeling van arm

Tineke Huizinga is met vele nieuwe Tweede Kamerleden op 23 mei beëdigd. Voor
haar benoeming was ze fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad
van Heerenveen. Ze reist per trein vanuit haar Friese woonplaats naar Den Haag.
Vooralsnog heeft ze geen plannen om hierin verandering te brengen. Bovendien
hoor je onderweg ongevraagd allerlei signalen uit ‘de samenleving’, maar dan
moet je wel in de tweede klas gaan zitten zegt Tineke Huizinga.

Portret Tineke Huizinga

Idealisme 
met realiteitszin
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en rijk. Dat streven mogen we
nooit loslaten. Dat geldt ook
voor de minderhedenproble-
matiek. Je mag mensen niet zo
maar de deur wijzen. Landen
waar mensen het zo ongeloof-
lijk moeilijk hebben in vergelij-
king met onze problemen; dan
moeten wij misschien maar een
stapje terug doen. Maar dat durf
je vandaag de dag nog nauwe-
lijks te zeggen. Idealisme, met
realiteitszin.”

Ook Tineke Huizinga onderschrijft dat de ChristenUnie zich
beter zal moeten positioneren. “We zijn daarbij erg afhanke-
lijk van de media, ook naar de eigen achterban. We moeten
echter niet vervallen in scoringsdrift. Voor mij persoonlijk
geldt allereerst biddend je werk doen. De zegen van God
verwachten en dan geeft Hij ook mogelijkheden om dat wat
je doet naar buiten komt.“

Voelt ze een extra druk op haar werk als eerste vrouwelijk
Kamerlid voor de ChristenUnie en met voorkeurstemmen en
ook nog Eimert van Middelkoop daarmee te passeren als
Kamerlid? “Dat is beslist geen prettige positie om te begin-
nen. Maar als je je in de politiek begeeft, kun je in dit soort

Tineke Huizinga is woordvoerder op de beleidsterreinen Verkeer en Waterstaat,
Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie en voor minderheden- en
integratiebeleid (Binnenlandse Zaken). T.a.v. onderwerpen die liggen op het snijvlak van
Buitenlandse Zaken en Justitie (internationale verdragen, ambtsberichten) zal adhoc in
overleg beslist worden wie woordvoerder is (Tineke Huizinga of André Rouvoet)

Email: t.huizinga@tk.parlement.nl 

situaties terechtkomen. Dat weet je als je je in deze wereld
stort. In de onderlinge verhoudingen zijn daarover ook geen
verwijten gelukkig.”

Tineke Huizinga wil ook waken voor het isolement van
Kamerleden in ‘de Haagse stolp’. “Ik merk nu al dat je hier in
dit gebouw nauwelijks weet wat er buiten gebeurt. Je moet
de radio aanzetten of teletekst bekijken om te horen en te
zien wat er elders speelt. Ik hoor meer in de trein over zaken
als onderwijsproblemen en over ouderenproblematiek dan
hier in dit gebouw. Ik wil me niet in dit wereldje laten opslok-
ken. Mij niet bezighouden met allerlei procedurele zaken en
detailpunten die ‘op straat’ absoluut niet relevant zijn.“



Tot zijn portefeuilles behoren Justitie, Volksgezondheid,
Welzijn, Sport, Binnenlandse Zaken en Europese zaken. Als
speerpunten in zijn portefeuilles voor de komende periode
noemt Rouvoet beginnend bij justitie, het asiel- en vreem-
delingenbeleid. “Wij gaan niet uit van verdergaande
aanscherping en beperking van binnenkomers. Op dit
gebied is al veel achter de rug. Wel kan de régelgeving nog
worden verbeterd.
Binnen het volksgezondheidsbeleid is een belangrijke
discussie - die moet eigenlijk nog beginnen - de stelselwijzi-
ging van ziektenkostenverzekering. Ik hoop echt dat het
nieuwe kabinet daar vaart achter zet. Het CDA verweet
minister Borst gebrek aan tempo. Daarmee zijn verwachtin-
gen gewekt. Het hele zorgstelsel moet op de schop worden
genomen. Ook de nieuwe medische technieken zullen veel
aandacht gaan vergen. Op het terrein van binnenlandse
zaken komt de dualisering van het provinciaal bestuur aan
de orde en veel discussie over staatsrechtelijke vernieuwing.
Burgemeester benoemingen en misschien het terugdraaien
van referenda, een monsterlijke produktie van paars, en het
integratie- en minderhedenbeleid. Op Europees gebied gaat
de uitbreiding van de Europese Unie aan de orde komen.”

Met een kleinere fractie en minder fractie-ondersteuning
beseft André Rouvoet dat er door ieder fractielid meer moet
gebeuren, maar met het stellen van scherpere prioriteiten.
“Ik had het al best druk, maar het zal nog drukker worden.
Dat is niet anders. Het is ook een pijnlijk proces om na de
verkiezingsuitslag gedwongen afscheid te moeten nemen
van medewerkers. We hebben een goed en hecht team,
fijne mensen.”

“Met alle werkdruk moeten we zeker ook de externe
contacten verstevigen. Via werkbezoeken in het land, maar
ook de relatie met de eigen achterban versterken. We willen
die contacten een eigen plek in de fractie-organisatie
geven. Niet als gevolg van het zetelverlies teruggeworpen
worden op ons zelf en ons afsluiten van de achterban.
Integendeel. Niet alles zal kunnen, maar wel een vaste
plaats voor contacten met de achterban. Eén van onze frac-
tieleden als spil en signalen vanuit de achterban als vast
punt op onze agenda. Het gevaar is groot dat we door de
kleinere fractie en minder ondersteuning, ons naar binnen
gaan keren. Dat mag absoluut niet.”

De stelling dat de ChristenUnie tegendraads, bewogen en
bevlogen dient te zijn, is André Rouvoet uit het hart gegre-
pen. “Tegendraads in de zin dat we anders zijn dan andere
partijen. Ons eigen profiel hebben. Ook dat we ons niet
laten vangen in bekende schema’s van links en rechts,
conservatief of progressief. We zijn wie we zijn en we laten
ons niet in een hokje stoppen. Als we vanuit onze beginse-
len vinden een standpunt te moeten innemen, dan doen we
dat uit overtuiging. We trekken ons geen bal aan van een
etiket. Ook in onze partijcultuur moeten we tegendraads
zijn. Dingen anders doen dan andere partijen. Ons onder-
scheiden in onze onderlinge omgang. Ons ontrekken aan
achterkamertjes cultuur. Dat is voor de ChristenUnie overi-
gens niet nieuw, want we deden daar al niet aan mee. Het

De zeggenschap van de Bijbel
moet pasmunt in de politiek zijn

André Rouvoet is sinds mei 1994 lid van de Tweede Kamer. Daarmee een ervaren
politiek vertegenwoordiger die zijn weg weet. Daarvoor was hij zeven jaardirec-
teur van het Wetenschappelijk Instituut van de RPF. Hij komt dagelijks vanuit zijn
woonplaats Woerden naar hartje Den Haag.

Portret André Rouvoet

1/8 De Wilde metaal
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gekonkel over voorzitters voor commissies is ons vreemd.
We laten ons niet voor een karretje spannen.”
Sprekend over de identiteit van de ChristenUnie zegt
Rouvoet: “In alles je laten inspireren en open stellen voor de
normgeving en de zeggenschap van de Heilige Schrift. Onze
lijn is dat christelijke politiek bij uitstek genormeerde poli-
tiek is. Nooit vrijblijvend, maar verplichtend. We zijn
verplicht om hetgeen de Bijbel ons meegeeft ook tot
pasmunt te maken in het politiekbedrijf. Dat is best heel
lastig, maar het is het typische ambacht van de christenpo-
liticus. Dat is ook de uitdaging natuurlijk, maar vooral het
mooie. Dat geldt voor alle terreinen. Soms heel zichtbaar en
specifiek te verwoorden, maar het moet ons héle werk
doortrekken. Dat zet de toon voor je bijdrage in de Kamer.

Mensen moeten dat herkennen. Adeldom verplicht. Je
werkt niet uit carrière perspectief. Je bijdrage is niet gericht
op een beter aanzien van de fractie. Het is mooi als dat
gebeurt, maar het is primair Koninkrijksdienst. Niet voor
ons zelf dus, maar uit roepingsbesef met een mooie
opdracht.”

André Rouvoet: “Mag ik ook eens zeggen dat ik een heerlijke
baan heb. Maar het is meer dan een baan. Het is geen
kwestie van ambitie. Als er ambitie speelt is het om het
Koninkrijk zo goed mogelijk te dienen. Mensen moeten dat
herkennen. We moeten ons blijven onderscheiden vanwege
onze standpunten en door wie we zijn en niet door het
getal.”

André Rouvoet is fractiesecretaris en woordvoerder op de beleidsterreinen Binnenlandse Zaken,
Justitie, Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Europese Unie. T.a.v. onderwerpen die liggen op het snijvlak
van Buitenlandse Zaken en Justitie (internationale verdragen, ambtsberichten) zal adhoc in overleg
beslist worden wie woordvoerder is (Tineke Huizinga of André Rouvoet). T.a.v. onderwerpen die liggen
op het snijvlak van Buitenlandse Zaken en Europese Unie, waaronder in elk geval het Midden-Oosten,
is André Rouvoet in beginsel woordvoerder.

Email: a.rouvoet@tk.parlement.nl
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Meditatie

Nico Schipper

De gevolgen kunnen dramatisch zijn. De campagne is voorbij.
Het debat is verstomd. Er heerst een vreemde stilte. We
beleven een historische aanloop naar onvoorspelbare verkie-
zingen. Dinsdagavond was ik nog in Hilversum - bij het
Mediapark. Honderden mensen en heel veel bloemen en kaars-
jes. Vrijdag zag ik de mis in Rotterdam en de grote emotie bij
de mensen op straat. Wat is dit? Wat moeten en wat kunnen
we hiermee? Veroorzaakt de mythe rond Pim Fortuyn een poli-

tieke aardverschuiving? En: wat betekent dat voor onze samen-
leving? Maar ook: wat betekent dat voor ons, mensen van de
ChristenUnie - voor ons als partij en voor ons persoonlijk? 

Een angstaanjagende en bizarre week. Een heleboel vragen.
Grote verwarring. Wat moet je dan zeggen - op een moment
als dit? Donderdag vierden we hemelvaartsdag: Jezus is ten
hemel gevaren en zijn leerlingen staarden hem na. Lucas

Meditatie gehouden tijdens de
ChristenUnie-gebedsdienst op 11 mei 2002

De tekst die hierbij werd besproken is Openbaring 4:2

“In de hemel

op die troon.”
en er zat iemand

stond een troon
“In de hemel

op die troon.”
en er zat iemand

stond een troon

De week van 6 mei 2002
Het was een angstaanjagende en bizarre week. Ik weet nog precies waar ik was. Ik weet nog precies
wat ik deed. En ik niet alleen - bijna iedereen weet dat nog. De moord op Pim Fortuyn heeft alles op
z’n kop gezet. Hoe is zoiets mogelijk? In Nederland? Wat bezielde de dader? Waar loopt dit op uit? 
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schrijft: “Een wolk onttrok Hem aan het gezicht” (Handelingen
1: 9). Dat was voor de leerlingen vast en zeker een teleurstel-
ling. Na de dramatische ervaringen van de afgelopen weken,
mochten ze blijkbaar niet zien waar hun Heer naar toe ging.
Nooit een wolk aan de hemel, maar uitgerekend nu een wolk
die Hem onttrok aan hun ogen.

De openbaring 
We hebben Openbaring 4 gelezen. De openbaring van Jezus
Christus aan Johannes is het laatste boek in onze bijbel.
Johannes is verbannen naar het eiland Patmos, omdat hij de
boodschap van God en het getuigenis van Jezus had verkon-
digd (Openbaring 1: 9). Op de dag van de Heer komt de Geest
over hem en staat hij oog in oog met de Zoon des mensen.
Verpletterend! Zoveel heiligheid en zoveel majesteit. Johannes
komt woorden tekort om te beschrijven wat hij ziet. De adem
stokt in zijn keel. Hij kan geen woord uitbrengen. Hij schrikt
zich - bij wijze van spreken - dood. Hij schrijft: “Toen ik Hem
zag, viel ik als dood aan zijn voeten” (Openbaring 1: 17). Maar
dat is niet de bedoeling. Johannes krijgt een opdracht: “Schrijf
op wat je gezien hebt” (Openbaring 1: 19). Hij moet doorgeven
aan de gemeente van Jezus Christus wat er nu is en wat er nog
komen gaat.

Openbaring 1 t/m 3 vormen de inleiding van het boek.
Openbaring 6 t/m 22 beschrijven wat er spoedig gebeuren
moet (Openbaring 1: 1). Daar tussendoor gunnen Openbaring 4
en 5 ons een kijkje achter de schermen van het wereldgebeu-
ren. Dat gebeurt niet voor niks. Dat kijkje achter de schermen
is nodig om het vervolg te kunnen begrijpen en in het juiste
perspectief te zetten. Zonder Openbaring 4 en 5 heb je geen
doorzicht en verlies je de moed.

De troon in de hemel
Jezus is ten hemel gevaren en samen met zijn andere leerlin-
gen staarde Johannes hem na… “en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen”. Ze hoorden van twee mannen in witte kleren dat
hij naar de hemel was gegaan (Handelingen 1: 11), maar ze
zagen het niet… Jammer, want er was zoveel geweest dat hen
aan het twijfelen had gebracht: de meester was gevangen
genomen en gekruisigd en gestorven. Waar loopt dit op uit?
Komt het allemaal nog wel goed? Ze hadden zo graag gezien
dat Hij was binnengehaald in de hemel door zijn Vader en zijn
engelen. Hij had gezegd: “God heeft mij alle macht gegeven in
de hemel en op de aarde” (Matteus 28: 18). Maar ze hadden zo
graag gezien dat Hij de troon beklom.

Wat Johannes toen - op de Olijfberg - niet heeft gezien, mag
hij nu wel zien. Hij krijgt een visioen. En kijk: “Een deur in de
hemel stond open” (Openbaring 4: 1). En een stem zegt: “Kom
hierboven, dan zal ik u laten zien wat hierna gebeuren moet”.
Johannes krijgt een uitnodiging om naar boven te klimmen,
naar de hemel. Hij mag door een open deur naar binnen kijken.
Ik stel me voor dat hij op een eerbiedige afstand van de deur-

opening blijft staan en voorzichtig de hemel inkijkt. En wat is
dan het eerste wat hij ziet? “Er stond een troon in de hemel en
er zat iemand op die troon” (Openbaring 4: 2).

Dit is wat Johannes moet zien om het vervolg van de openba-
ringen te kunnen begrijpen en aan te kunnen; dit is wat hij
moet weten om alles wat er spoedig gebeuren moet in het
juiste perspectief te plaatsen, om doorzicht te krijgen, om de
vragen te boven te komen: “In de hemel stond een troon”. Als
je om je heen kijkt en ziet wat er in de wereld en in Nederland
aan de hand is, kun je bang worden en wanhopig. Waar loopt
dit allemaal op uit? Waar is God? Kijk dan even met Johannes
mee de hemel in: “In de hemel staat een troon en er zit iemand
op die troon”.

In de hele Openbaring aan Johannes staat de troon van God
centraal. Van het begin tot aan het eind neemt de troon van
God een belangrijke plaats in. Wat er ook gebeurt, in de hemel
staat een troon: vast en onwankelbaar. Wat er ook gebeurt,
achter de zichtbare werkelijkheid is de onzichtbare werkelijk-
heid van de hemel, waar God de Heer woont en alles regeert.
De wetenschap dat er in de hemel een troon staat en dat er
Iemand op de troon zit geeft moed en vertrouwen om verder
te gaan. Maar er is méér! Johannes ziet rondom de troon een
regenboog. Dat is een teken van Gods heerlijkheid, maar vooral
ook een teken van zijn trouw.

De hemelvaartschristenen
Woensdag 15 mei kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer.
Wat zal de uitslag zijn? Welk kabinet zal er komen? Wie wordt
de nieuwe minister-president? En welke invloed heeft de
uitslag van de verkiezingen op de sentimenten in de samenle-
ving? Wat gebeurt er met de christelijke politiek en met de
ChristenUnie? Wie komt er wel in de Kamer en wie niet? Een
heleboel vragen waar niemand vooralsnog een antwoord op
kan geven… Spanning - misschien wel meer dan ooit.

Eén ding moeten we maar niet vergeten: “In de hemel staat
een troon”. Het was hemelvaartsdag! Als we kijken naar de
golven om ons heen dan verdrinken we erin, maar als we als
hemelvaartschristenen omhoog kijken putten we nieuwe
kracht. De hemel heeft een open deur en als we - samen met
Johannes - daardoor naar binnen kijken, weten we het zeker:
“In de hemel staat een troon en er zit iemand op die troon”.
Vóórdat Johannes de verschrikkingen te zien kreeg, die hij in
Openbaring 6 t/m 22 beschrijft, mocht hij een kijkje nemen in
de hemel: de toekomst is onzeker, maar God regeert! 

Laten we als hemelvaartschristenen naar de verkiezingen
toeleven. Omhoog kijken - de hemel in. Omhoog kijken - naar
de troon. Daar zetelt onze regering. Niet in Den Haag. Niet in
Brussel. Niet in New-York. “In de hemel staat een troon en er zit
iemand op die troon”. Daar krijgen alle dingen hun bestem-
ming en hun diepste zin.
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Het verlies van de ChristenUnie heeft zich op alle plaatsen en in alle
provincies voorgedaan, maar vooral in onze traditionele kiezersgebieden.
Het totale verlies van stemmen ligt op bijna 15% (42.370 stemmen verlies
op een totaal van 282.935), maar er zijn grote uitschieters naar boven (bijv.
45% winst in Almere) en naar beneden (bijv. 45% verlies in Maasland).
Als we kijken naar de onderstaande tabel, dan zien we dat qua verlies van
absolute aantallen stemmen Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht1

de koplopers zijn.

Veranderingen 1998 -> 2002 in aantal stemmen
Provincie Opkomst- Aantal Aantal Absoluut Procentueel

percentage stemmen stemmen winst/verlies winst/verlies 
1998 2002

Groningen 78,5 21.079 19.192 -1887 -8,95% 

Friesland 81,8 15.877 14.473 -1404 -8,84% 

Drenthe 80,0 11.722 10.043 -1679 -14,32% 

Overijssel 81,4 38.231 34.606 -3625 -9,48% 

Flevoland 78,6 8.322 8.337 +15 +0,18% 

Gelderland 81,0 45.086 36.509 -8577 -19,02% 

Utrecht 83,7 30.923 25.587 -5336 -17,26% 

Noord-Holland 78,6 20.607 18.594 -2013 -9,77% 

Zuid-Holland 78,4 66.852 52.943 -13909 -20,81% 

Zeeland 80,0 10.931 8.206 -2725 -24,95% 

Noord-Brabant 77,1 10.924 9.641 -1283 -11,75% 

Limburg 73,7 2.381 2.434 +53 +2,23% 

Gemiddeld 79,3 

Totaal 282.935 240.565 -42.370 -15% 

Top tien aantal stemmen op kandidaten van de 
kandidatenlijst:
1. K. Veling 160.966 66,8%

2. J.C. Huizinga-Heringa 19.797 8,2%

3. L.C. van Dijke 19.187 8,0%

4. A. Rouvoet 12.221 5,1%

5. E. van Middelkoop 6.531 2,7%

6. W. Ouweneel 3.879 1,6%

7. A. Slob 2.986 1,2%

8. D. Stellingwerf 2.188 0,9%

9. D. Schutte 1.055 0,4%

10 A. van Kalkeren 869 0,4%

De ChristenUnie-stemmer is:
• 44% man en 56% vrouw

• 12% tussen de 18 en 24 jaar, 21% tussen 25 en 34 jaar, 35% tussen de 35

en 49 jaar, 13% tussen de 50 en 65 jaar en 20% is 65+

• 47% Gereformeerd, 27% Nederlands Hervormd, 2% Katholiek, 14% overig

en 10% niet-kerkelijk.

Grootste winst in absolute aantal stemmen:
Amsterdam (936) (van 2614 naar 3550 stemmen = 36% groei)

Almere (492) (van 1085 naar 1577 stemmen = 45% groei)

Lelystad (142) (17% groei)

Zeewolde (133) (18%)

Heerenveen (113) (16%)

Zwolle (86) (2%)

Nijmegen (86) (16%)

Houten (83) (10%)

Almelo (77) (8%)

Sneek (65) (14%)

Heerhugowaard (65) (20%)

Zutphen (58) (14%)

De rest van alle gemeenten zit onder de 50 stemmen winst.

Sterker nog: slechts 20 gemeenten zitten boven de 25 stemmen

winst. Daarbij zitten geen gemeenten uit Zuid-Holland, Zeeland

en Drenthe. Let op het aandeel van Flevoland in de top 5.

Grootste verlies in absolute aantal stemmen:
Ede (-1057) (van 5644 naar 4587 stemmen = 19% verlies) 

Barneveld (-942) (van 3546 naar 2604 stemmen = 27% verlies) 

Bunschoten (-927) (van 4502 naar 3575 stemmen = 21% verlies) 

Veenendaal (-898) (van 4768 naar 3870 stemmen = 19% verlies) 

Rotterdam (-887) (16%)

Apeldoorn (-848) (24%)

Den Haag (-706) (20%)

Kampen (-692) (16%)

Hoogeveen (-676) (26%)

Oldebroek (-658) (22%)

Grootste winst in lokale percentage
(het percentage van het totaal aantal stemmen in een gemeen-

te, dat door de ChristenUnie is behaald)

Obdam (0,3%)

Winschoten (0,2%)

Heerenveen (0,2%)

Steenderen (0,2%)

Amsterdam (0,2%) 

Uitgeest (0,2%)

Daarna volgen 23 gemeenten met 0,1% winst. De rest is gelijk

gebleven of gedaald.

Grootste verlies in lokale percentages
Bunschoten (-10,8%)

Urk (-9,0%)

Oldebroek (-7,5%)

Elburg (-5,8%)

Graafstroom (-5,1%)

Liesveld (-5,0%)

Rijnsburg (-4,9%)

Zwartewaterland (-4,8%)

Hardinxveld-Giessendam (-4,8%)

Nunspeet (-4,8%)

De rest heeft een verlies van 4,5% of minder.

1

In twintig van de 33 gemeenten was meer dan 20% verlies.

Analyse van de uitslag
Cijfers Verkiezingen



In de universiteitsgebouwen van Delft hingen
jaren geleden posters met de vraag ‘Zou u naar uw
eigen colleges gaan?’ Deze vraag inspireerde
professor Schuurman om het contact met zijn
studenten op een goed peil te houden. Maar als
Schuurman op 15 mei jl. in de aula een poster was
tegengekomen met de vraag ‘Zou u naar uw eigen
afscheidsrede gaan?’ had hij waarschijnlijk
bedankt: ‘mij niet gezien’.

Weken lang maakte hij zich druk om het formele academische
afscheid in toga, met microfoon en Powerpoints. Gelukkig werd
zijn afscheidsrede ingeluid door een minisymposium waar hij
zichzelf kon zijn: met slechts één middel, de dialoog, en verder
geen poespas. Zo bleven op die ene dag zowel de universiteit
als Schuurman in stijl.
Vrienden en collega’s op diverse levensterreinen konden
commentaar geven op Schuurmans levenswerk op het mini-
symposium dat dezelfde titel droeg als de afscheidsbundel die
hem werd aangeboden: Aan Babels stromen. Een bevrijdend
perspectief op ethiek en techniek.

Ethiek en politiek
Kars Veling sprak tijdens het minisymposium over de relatie
tussen ethiek en politiek. ,,In de politiek is duidelijk geworden
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Afscheid

Aart Deddens

dat het technocratisch leiderschap tekortschiet; het is te veel
naar binnen gericht. Er wordt moreel leiderschap gevraagd.
Egbert Schuurman is daarvan een goed voorbeeld. Hij pleit al
jaren voor een verbreding van de bezinning en het debat over
techniek. Schuurman heeft duidelijk gemaakt dat techniek niet
simpelweg toepassing is van wetenschap. In de techniek gaat
het om menselijk handelen; menselijk handelen dat genor-
meerd is; dat goed of kwaad kan zijn; dat is opgenomen in een

maatschappelijke ontwikkeling. Het doel van Schuurmans
bezinning is, technische ontwikkelingen naar beste vermogen
in een normatief kader te plaatsen.’’ ,,Wat echter het meeste
indruk op mij maakt is Schuurmans basishouding: bij de Here
God leven. Soms komt dat expliciet in zijn optreden naar voren;
argumenteren houdt immers een keer op. En waar dat ophoudt,
begint bij Schuurman het getuigen.’’
Na al deze loftuitingen had Veling nog wel twee kritische
vragen, verpakt in de vorm van een wens: het zou mooi zijn als
er meer zou worden samengewerkt door filosofen en politici. In
die samenwerking zou een empirische, politicologische benade-
ring nagestreefd moeten worden, meer dan het studeren op
achtergronden van ontwikkelingen, aldus Veling. Om de
gewenste sturing van technologische ontwikkelingen mogelijk
te maken, vond hij het vervolgens nodig om juridische kaders
aan te reiken.

Aan Babels stromen
Voorzitter van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte,
dr. Peter Blokhuis gaf een eerste exemplaar van de afscheids-
bundel Aan Babels stromen aan prof. Schuurman. Hij vergeleek
het boek met een beeld, waarvan Schuurman de beeldhouwer
was. ,,Het beeld staat in de stad, in de openbare ruimte. Bij
beelden moet je stilstaan. Tranen komen op door het zicht dat
door het beeld wordt opgeroepen: Babel.’’
,,We moeten bij Babels stromen niet denken aan de wenende
denker. Ook niet aan het wenen van Schuurman. Nee, in het
Babel van Schuurman wordt gelachen, gehuild en gewerkt.’’
Blokhuis typeerde de bundel als een dubbel afscheidsgeschenk:
het afscheid van Delft en het afscheid van Ad Vlot, die de
bundel redigeerde en beoogd opvolger was van Schuurman,
maar die onlangs in de bloei van zijn leven overleed.

Academisch afscheid 
prof.dr.ir. E. Schuurman in stijl

“in het Babel van Schuurman 
wordt gelachen, gehuild en gewerkt”

Schuurman,
de wenende denker?
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Recensie Inschikken
en opschuiven

Door Thijs van DalenVerantwoordelijkheidsethiek
In zijn afscheidsrede stelde prof. Schuurman dat
door het technisch wereldbeeld, dat alom wordt
aangehangen, een ethisch tekort is ontstaan.
Het technische denken doet geen recht aan de
uniciteit van mensen, dieren, planten en dingen.
De liefde kan daardoor geen plaats meer
hebben. Verlies aan duurzaamheid en biodiversi-
teit, ontwrichting van de natuur en vervuiling
van het milieu vragen om een andere aanpak die
Schuurman een ‘VerLichting van de verlichting’
noemde. Hij pleitte voor een ‘verantwoordelijk-
heidsethiek’ ,,De mens moet leren leven van de
rente van het in de schepping geschonken kapi-
taal. Belangrijk principe daarin is de aanvaarding
van natuurlijke kringlopen. De techniek moet
economisch productief, ecologisch en cultureel
aangepast en sociaal rechtvaardig zijn.
Bovendien krijgen in dit vernieuwde perspectief
persoonlijke en gemeenschappelijke voldoening
weer aandacht, evenals rust, geestelijke opbloei
en tijd – de vergeten sociale waarden van de
techniek.’’

Beheersen
Van vele zijden (decaan, rector magnificus, curato-
rium, oud-leerlingen) kreeg Schuurman vervol-
gens de publieke lof die hem toekomt. Het ook
voor Schuurman in deze situatie meest aangrij-
pende woord kwam van oud-leerling drs.ir. Rob
Nijhoff: ,,U hebt ons altijd geleerd dat de krachtig-
ste drijfveer van onze cultuur is, dat we alles
willen beheersen. Ad Vlot is onlangs overleden,
ons beider vriend. Hij zou u opvolgen. Nu worden
we in grote verlegenheid gebracht: we moeten
niet alles willen beheersen... Dat woord treft ons!’’

Deze uitspraak van Maria van der Hoeven
(CDA) is te vinden in het boek “Inschikken
en Opschuiven”, dat werd geschreven toen
de ChristenUnie ongeveer een jaar oud was.
Mensen over de ChristenUnie is de onderti-
tel van het boek. Het werd gepresenteerd
tijdens het voorjaarscongres van 2002.

Een alleraardigst boekwerk is het geworden.
Geschreven door twee jongen mensen, een met voetsporen binnen de
partij: Hans Valkenburg was voorzitter van de jongerenorganisatie. En een
zonder die voetsporen: Marusja Aangeenbrug is redacteur op de binnen-
en buitenlandredactie van het Eindhovens Dagblad.

Zij interviewden 15 mensen. Mensen die tot de haarwortels in de
ChristenUnie zitten maar ook mensen die er van de buitenkant tegenaan
kijken. Laat ik er een paar noemen. VVD-leider Dijkstal die wel respect
zegt te hebben, maar niets voelt voor het christelijke standpunt van de
ChristenUnie. Of Bas van der Vlies die wel wil samenwerken maar kenne-
lijk daarover ook grote twijfels heeft vooral vanwege de koers. Twijfels die
Tineke Huizinga niet heeft: “We moeten ons inzetten voor een rechtvaar-
dige en eerlijke samenleving”.
Het spannende in dit boekje is ook dat er bijzondere uitspraken in staan.
Gedaan door mensen waarvan je absoluut niet zou verwachten dat uit
hun mond te zullen horen. Want wat zou bijvoorbeeld oud-kamerlid Gert
Schutte bedoelen als hij zegt: “De ChristenUnie moet iets meer van de SP
krijgen”? En wat zou Maria van der Hoeven nu eigenlijk bedoelen met de
uitspraak in de aanhef? Ze doet overigens een aantal uitspraken waar de
politici in onze Tweede Kamerfractie in de komende periode nog wel eens
op terug kunnen vallen.
Er worden door de geïnterviewden veel onderwerpen aangesneden die
juist in deze tijd na de verkiezingen een grote zeggingskracht hebben.
Juist nu we gedwongen worden om na te denken over het Bouwen aan de
basis.

Marusja en Hans zijn er in geslaagd om een zeer leesbaar document van
zo’n 100 bladzijden over de ChristenUnie neer te zetten. Het is met vaart
geschreven. Daarbij zijn ze er goed in geslaagd aandacht te geven aan
doel en inhoud van een christelijke politieke partij zoals de ChristenUnie.
Heel fijn ook dat de historie van GPV en RPF op een tijdlijn is gezet in een
van de bijlagen.

Door dit alles is het een “standaard” werk geworden dat niet mag ontbre-
ken op de boekenplank van allen die de ChristenUnie een warm hart
toedragen. U kunt het bestellen bij het Landelijk Bureau of kopen in de
boekhandel. Het is zijn prijs alleszins waard!

De afscheidsbundel “Aan Babels stromen. Een bevrij-
dend perspectief op ethiek en techniek” (18,50 euro,
excl. verzendkosten) is te verkrijgen bij het Centrum
voor Reformatorische Wijsbegeerte, telefoon (033)
465 70 78; email: reform.philos@wxs.nl
In deze bundel is tevens de afscheidsrede opgeno-
men. De tekst van de afscheidsrede “Bevrijding van
het Technische Wereldbeeld. Uitdaging tot een
andere ethiek” (4 euro, excl. verzendkosten) is ook
los te verkrijgen bij het Centrum voor
Reformatorische Wijsbegeerte.

Leest u ook de folder over
Schuurmans colleges in dit nummer!

Dit is een verkorte versie van een artikel in het
zomernummer van ‘Beweging’, uitgave van de
Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte.

De ChristenUnie vormt
geen bedreiging…
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De keuze is op het allerlaatste moment gemaakt. Maar ook al is de
definitieve keuze op het laatst gerealiseerd, hij is wel gebaseerd op
het beeld dat men van de ChristenUnie en het CDA kreeg geduren-
de de daaraan voorafgaande periode. De wijze waarop partij en
lijsttrekker zich gedurende de campagne hebben gemanifesteerd
is hiervoor van betekenis geweest.

Aanbeveling 1.1
- Voortgezet onderzoek is nodig met betrekking tot de omvang

van de vaste kern, de potentiële doelgroep en de motieven van
kiezers om wel of niet op de ChristenUnie te stemmen.

De campagne
De campagnestrategie, gericht op ‘nieuwe groepen’, was achteraf
gezien een onjuiste inschatting van de situatie; de binding met de
eigen achterban had meer aandacht moeten krijgen.
De campagne was teveel gericht geweest op het ‘verkopen’ van de
lijsttrekker van de ChristenUnie en te weinig op concrete politieke
inhoud. Dit heeft wel het beoogde doel van naamsbekendheid
opgeleverd, maar de ChristenUnie inhoudelijk onvoldoende
scherpte gegeven.
De campagne was teveel gericht op groei als zelfstandige doelstel-
ling. Dit heeft uiteindelijk contraproductief gewerkt.
Onderliggende processen klopten niet. Er is geopereerd in een
kleine kring, het gevoel van betrokkenheid in de partij was gering.

Aanbevelingen 2.1 en 2.2
- De ChristenUnie moet zich voor de ondersteuning van zijn poli-

tieke werk nu primair richten op contact met de eigen vaste
achterban om deze opnieuw te werven, te binden en te active-
ren. Daartoe moeten al op korte termijn nieuwe plannen worden
opgesteld.

- Politieke inhoud, visie en geloofsbetrokkenheid moeten centrale
elementen zijn in de communicatie van de ChristenUnie. De
gerichtheid op de christelijk-politieke boodschap moet doorwer-
ken in partijpublicaties zoals HandSchrift, in congressen en
campagnebijeenkomsten.

Lijst, lijsttrekker, politieke koers
Uit de verkiezingsuitslag en de stemverdeling op de ChristenUnie-

Hierop is door is door Peter van der Bijl, directeur van het Landelijk
Bureau en Roel Kuiper, directeur Wetenschappelijk Instituut een
evaluatierapport opgesteld. Dat rapport diende als basis voor de
discussie op het extra UnieCongres op 22 juni. Het evaluatierap-
port kreeg de titel ‘Bouwen aan de basis’ mee. Een van de belang-
rijkste aanbevelingen was om meer te investeren in de eigen basis
van trouwe kiezers, leden en kiesverenigingen. Tijdens het unie-
congres bleek dat deze grotere betrokkenheid een belangrijk
bestanddeel van het rapport werd bevonden.
In het rapport wordt geconstateerd dat er sprake was van extreme
omstandigheden ten tijde van de verkiezingen. Ze mogen echter
niet als excuus dienen voor eigen tekortkomingen. De partij is er
niet in geslaagd kiezers te winnen en te binden. Juist toen op een
geladen moment in de Nederlandse politieke geschiedenis de
vraag naar politiek houvast urgent werd, weken veel christelijke
kiezers uit naar andere partijen. Voor een partij die uit de overtui-
ging leeft dat land en volk geen betere steun kunnen vinden dan
in de Bijbel is dat een pijnlijke ervaring. De ChristenUnie moet zich
dan ook de vraag stellen wat ze hierin aan zichzelf te wijten heeft.

De uitslag
Stemden in 1998 zo’n 280.000 kiezers op GPV of RPF, in 2002
werden ruim 240.000 stemmen op de ChristenUnie uitgebracht.
De kern daarvan wordt gevormd door een kleine 170.000 kiezers.
Daarbovenop hebben we 70.000 nieuwe kiezers weten te trekken.
De peilingen wezen op een potentieel van ongeveer 360.000
kiezers. De gemeenteraadsverkiezingen maakten al duidelijk dat
de ChristenUnie het moeilijk had de eigen kern van kiezers vast te
houden. Men kan daarom niet zeggen dat de slechte score van 15
mei geheel onverwachts kwam, ook al lieten de peilingen nog een
goede score zien. Na de moord op Pim Fortuyn ontstond er een
geheel eigen dynamiek, maar de ChristenUnie ging deze fase al in
met een ongewisse electorale uitgangspositie.
De schommeling in de percentages in de peilingen lieten al enigs-
zins zien dat een deel van de potentiële kiezers het nog niet zeker
wist. Dat dit uitwijkgedrag zich pas op het allerlaatst realiseerde
(in de laatste dagen voor de verkiezingen) zegt iets over de grote
twijfel bij het maken van de uiteindelijke keuze. Er is vooral getwij-
feld tussen ChristenUnie en CDA. De wand tussen ChristenUnie en
CDA is kennelijk dunner dan verwacht (naar twee kanten toe!).

Met Kars Veling 
bouwen aan de basis

Evaluatie verkiezingen

Peter van der Bijl,
Roel Kuiper

Het resultaat van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei heeft veel reacties losge-
maakt in de achterban van de partij. Honderden e-mails, brieven en telefoontjes kwamen naar Landelijk
Bureau en UnieBestuur. Ook in diverse kranten en bladen is gereageerd met tientallen ingezonden
brieven en artikelen. Op de discussieplatforms op de internetsites van de ChristenUnie vonden uitgebrei-
de discussies plaats. Er werden vragen gesteld over de lijsttrekker, de koers en het functioneren van de
partij. Er bleek grote behoefte te bestaan aan een grondige interne evaluatie.
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lijst valt niet ondubbelzinnig gebrek aan steun voor Kars Veling af
te lezen. De voorkeurssteun voor Tineke Huizinga is wel een
kritisch signaal naar de opstelling van de lijst
De lijsttrekker heeft door zijn publieke optreden wel bijgedragen
aan het onduidelijke profiel van de ChristenUnie, maar had te
kampen met zwaar weer. De politieke boodschap van de
ChristenUnie is gedurende de campagne – ook door de lijsttrekker
- niet indringend genoeg naar voren gebracht.
De ChristenUnie sprak wel over de mogelijkheid van regerings-
deelname, maar heeft zich niet gerealiseerd wat dit betekent voor
de eigen positionering in het politieke krachtenveld.
De kritiek op de koers van de partij is voor een belangrijk deel een
kwestie van beeldvorming en niet van wezenlijke politiek-inhou-
delijke verschuivingen. Wellicht heeft de ChristenUnie zelf een
bijdrage geleverd aan deze beeldvorming.

Aanbevelingen 3.1 en 3.2
- Het bestuur dient de evaluatie van de kandidaatstelling zo

spoedig mogelijk af te ronden en gaat tijdig over tot instelling
van een enkelvoudige commissie die de voorbereiding van de
nieuwe kandidaatstelling voor de Tweede Kamer ter hand gaat
nemen. Daarbij moeten de criteria waaraan aspirant-Kamerleden
moeten voldoen tegen het licht gehouden worden. Bij de
werving en selectie van kandidaten worden de kiesverenigingen
en provinciale contactraden betrokken.

- De gekozen Tweede Kamerfractie wordt aangemoedigd het werk
met kracht voort te zetten. Er wordt van de fractie een duidelijke
politieke koers en een stevige christelijke oppositie verwacht. De
koers van de fractie moet ook aan de basis worden herkend.

Het functioneren van de partij
De ChristenUnie mist, los van grondslag, missie en huisstijl, nog te
zeer een interne identiteit (‘honk-gevoel’). Voor de binding van
leden en uitstraling van de partij is dit een wezenlijke factor. Over
deze aspecten van de partijcultuur (invulling van congressen, bele-
ving, stijl van vergaderen e.d.) moet opzettelijk nagedacht worden.
De betrokkenheid van leden en kiesverenigingen wordt op dit
moment gehinderd door de stijl van communiceren en besturen.
Het bestuur zou zich moeten beperken tot het besturen op hoofd-
lijnen. Het is van belang zowel de helderheid van besluitvorming
als de doorzichtigheid van de organisatie te vergroten.

Aanbevelingen 4.1, 4.2 en 4.3
- In het kader van de huidige partijstructuur wordt gewerkt aan

grotere betrokkenheid en participatie van leden.
- In het kader van de voorgenomen fusie zal een zodanige reorga-

nisatie van de partij plaatsvinden, dat interne betrokkenheid en

participatie daardoor bevor-
derd worden.

- Verdere ontwikkeling van
een partijcultuur is wezenlijk
voor de beleving van een
ChristenUnie-identiteit. De
ChristenUnie moet gericht
gaan nadenken over de
centrale aspecten van de
partijcultuur.

Natuurlijk is het ‘project
ChristenUnie’ niet mislukt als
de eerste deelname aan de
nationale verkiezingen geen
succes is geworden. “De
ChristenUnie staat als een
huis”, zei Kars Veling aan het
einde van het extra
Uniecongres. Er zijn in de afge-
lopen jaren 200 lokale
ChristenUnies opgericht, er
was een groei van het aantal
leden met een kleine 2000
mensen en na de laatstgehou-
den gemeenteraadsverkiezin-
gen steeg het aantal
wethouders van 38 naar 63.
De verwachtingen rondom de
verkiezingen voor de Tweede
Kamer waren dan ook hoog.
De ChristenUnie bleek echter
in de extreme omstandighe-
den van deze verkiezingen
niet sterk genoeg om kiezers aan zich te binden. De organisatie
was te zeer naar binnen gekeerd en er ontstonden eilanden die te
weinig communicatie onderhielden. Uit de vele reacties en de
grote betrokkenheid tijdens het uniecongres blijkt evenwel een
enorme betrokkenheid op de toekomst van de ChristenUnie.

Het belangrijkste is dat we dit met elkaar vasthouden: de
ChristenUnie is een partij van broeders en zusters die God willen
dienen in hun leven en daarom ook samen politiek willen bedrij-
ven. Zij vinden elkaar rondom het Woord van God dat spreekt over
de taak van overheden en de roeping van de christen in de samen-
leving. Dat is het centrale motief, dat is wat ons bijeenbrengt in de
ChristenUnie.

Grote betrokkenheid tijdens het
extra Uniecongres op 22 juni

Alle genoemde aanbevelingen zijn door het Uniecongres aangenomen.
Het rapport over ‘Bouwen aan de basis’ kunt u compleet vinden op www.christenunie.nl



Motie bij aanbeveling 1.1
- bij het onderzoek zoals genoemd in aanbeveling 1.1 ook de nieuwe

kiezersgroep goed in beeld zien te krijgen. Het congres verzoekt deze

aanbeveling dienovereenkomstig uit te werken.

Motie bij aanbeveling 2.1
- tot de instelling van een werkgroep ‘allochtonen, minderheden, multi-

culturele samenleving’, die allochtonen stimuleert om actief te worden

binnen de ChristenUnie, die netwerken van minderheden benadert om

hen bekend te maken met de ChristenUnie en – in samenwerking met

de Tweede Kamerfractie en het Wetenschappelijk Instituut – gaat

werken aan een uitgewerkt standpunt over de multiculturele samenle-

ving.

Moties bij aanbeveling 2.2
- De ChristenUnie communiceert duidelijke politieke standpunten en een

heldere visie vanuit een persoonlijke bijbelse geloofsovertuiging. In alle

publicaties en op alle bijeenkomsten moet deze, op de bijbel gefundeer-

de politieke boodschap, op een voor alle kiezers duidelijke wijze

verwoord worden.

- op korte termijn een visie te ontwikkelen op de organisatie en de verde-

ling van taken en verantwoordelijkheden van de volgende campagne,

waarbij specifiek aandacht is voor het inzetten van zoveel mogelijk

mensen in teamverband, inclusief een nieuw draaiboek voor de verkie-

zingscampagne. - Bij een volgende verkiezingscampagne op provinci-

aal/regionaal niveau campagneteams in te stellen die door het landelijk

campagneteam worden aangestuurd/ondersteund. Bij een volgende

verkiezingscampagne goed samen te werken met de leden van de

jongerenorganisatie PerspectieF.

- dat de communicatie in de aanpak van de ChristenUnie een kernele-

ment moet worden, zodat de partij aan de oorspronkelijke achterban en

aan nieuwe doelgroepen helder en duidelijk maakt waarvoor zij staat.

- het curatorium van de Groen van Prinstererstichting te vragen voorstel-

len te ontwikkelen tot instelling van een breed samengestelde studie-

commissie “Politieke inhoud ChristenUnie”. Opdracht voor commissie:

eenduidige selectie van politieke kernbegrippen te maken en hierop een

gezaghebbende toelichting te schrijven. Vraag aan commissie: vooraf

een open conferentie te organiseren waarin gezichtspunten aan bod

komen, onder meer door een uitnodiging voor papers te publiceren.

Motie bij aanbeveling 3.1
- het evaluatierapport over de kandidaatstelling voor te leggen aan het

volgende Uniecongres. Naar aanleiding van het evaluatierapport voor

het volgende congres te komen met voorstellen voor wijzigingen in de

procedure van de kandidaatstelling en beleid t.a.v. de werving en selec-

tie van en de communicatie met aspirant-kamerleden en diegenen die

hen hebben voorgedragen. Dit voorstel voor criteria voor aspirant-

kamerleden voor te leggen aan het volgende Uniecongres.

Motie bij aanbeveling 3.2
- te constateren dat het nu tijd is om de gelederen weer te sluiten en

samen aan de slag te gaan om:

• het profiel en de identiteit van de ChristenUnie meer onder de koren-

schoof vandaan te halen. • onze vertegenwoordigers in de Tweede

Kamer hierbij volop te steunen en Gods zegen toe te bidden

• het congres verzoekt het bestuur in de geest van deze motie te hande-

len.

Moties bij aanbeveling 4.2
- ruim voor het najaarscongres van 2002 een formeel voorstel tot fusie in

te dienen dat tijdens dit najaarscongres in stemming kan worden

gebracht. In dit voorstel te voorzien in vernieuwde statuten en regle-

menten met daarin een heldere verdeling van verantwoordelijkheden

en bevoegdheden tussen Uniebestuur, Uniecongres en andere organen

binnen de gefuseerde partij, alsmede aangepaste modelreglementen

voor lokale en provinciale unies.

- lokale fusies mogelijk te maken en verzoeken van lokale unies voor

toestemming tot fusie vanaf heden te honoreren.

Extra moties
- Het congres verzoekt het bestuur een goed verslag van deze dag te

maken en dit binnen een week aan de leden te versturen.

- Het congres verzoekt het bestuur dat de aanbevelingen worden uitge-

werkt tot een concreet plan van aanpak en een periodieke evaluatie en

rapportage plaatsvindt op basis hiervan en in samenspraak met de

partijleden.

Reactie extra Uniecongres 22 juni
Een positieve reactie willen we u graag laten lezen. Tot bemoediging
van ons allen!

Wat hebt u er hard aan gewerkt om deze dag te laten slagen. De orga-

nisatie was perfect. We zijn met een goed gevoel naar huis teruggere-

den. Op deze dag hebben we elkaar bemoedigd. Dit congres was ook

nodig om het verkiezingsteleurstelling te verwerken. De inbreng was

constructief, en we beleefden dezelfde geloofsovertuiging vanuit Gods

Woord in zang, Bijbel en lied. Door de bijdragen in de plenaire vergade-

ring en de persoonlijke inbreng in de discussiegroepen zijn we bijge-

tankt om met de ChristenUnie actief mee te doen en te denken.

Zo hebben we de Here voor dit congres en dus ook voor jullie gebeden.

Dat doen we ook voor de fractieleden in de Tweede en Eerste Kamer.

Want een ding is zeker: De Heer regeert!

Wij bedanken jullie daarom van harte, en een extra dank aan Peter van

der Bijl en Roel Kuiper voor hun uitstekende rapport en heldere toelich-

ting. Wij wensen u sterkte, enthousiasme en Gods zegen in uw werk.

Tijdens het extra Uniecongres werden nog 12 moties op 22 juni in Barneveld aangenomen:

Het congres verzoekt het bestuur:

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

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. Dan staat ú niet alleen.

Problemen op uw werk door
ontslag, reorganisatie of arbeids-

conflict? Als lid van de vakorganisatie
RMU staat u er niet alleen voor! Onze

specialisten staan u terzijde met goed
advies en eventueel juridische dienstverle-

ning. Onze aanpak is gericht op een oplossing
in goede harmonie. Meer weten? Knip de bon
eruit en stuur deze op!

Ja, in ben geïnteresseerd in de RMU.

❑ 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

Eruit!
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Drie fractieleden werden niet opnieuw gekozen. En als gevolg
van het verlies van een zetel wordt ook de groep medewerkers
kleiner. De Here vond voor de komende tijd een fractie van vier
mensen genoeg. Dat is een gegeven. Daarmee gaan we het werk
voortzetten. Vragend om Gods zegen, werkend aan zijn opdracht.
Want die opdracht is dezelfde als voorheen, namelijk Gods Naam
eren in de Tweede Kamer. Dat betekent concreet dat we
opkomen voor een overheidsbeleid dat rekening houdt met de
wijsheid van God, luisterend naar de bijbel. Er is geen reden om
hoog van de toren te blazen over de macht van de ChristenUnie
in de Kamer. Maar wij hebben wel de mogelijkheid om een
helder geluid te laten horen. Getuigen van Gods grootheid en
van de heilzaamheid van zijn geboden, in de concrete kwesties
die in de politiek spelen.

Het zijn natuurlijk vooral de onderhandelingen voor een nieuw
kabinet die ons bezig houden. Het CDA met Balkenende als leider
heeft een zware verantwoordelijkheid. Zal het CDA samen met
een onervaren LPF, die zelf nog niet goed weet wat zij wil, en met
de VVD een kabinet kunnen vormen dat Nederland nodig heeft?
Het hele fractieteam volgt - elk op eigen terrein - de vorderingen
van de onderhandelaars op de voet.
Er zijn positieve elementen te noemen. Er is aandacht voor
morele normen. Men wil een onderzoek naar de praktijk van de
abortus. Dat vond Paars nooit nodig. Ongeboren mensenleven
mag niet worden behandeld als ‘materiaal’ waar je mee kunt
experimenteren, zo lijkt de lijn te zijn. Tenminste, als de VVD niet
toch dwars ligt, zoals dat meteen al het geval was in de Eerste
Kamer, waar de omstreden embryowet met steun van de libera-
len wel werd aangenomen. We zullen met spanning volgen wat
er gebeurt op dit terrein.
Opvallend is trouwens dat de Lijst Pim Fortuyn op punten gevoe-
lig lijkt te zijn voor de gedachte dat maar niet alles kan. Je zou
verwachten dat de uitleving van wat individuen zelf willen, voor
de volgelingen van Fortuyn alle ruimte moet krijgen. Maar er is
in het Fortuynisme ook een andere lijn te ontdekken. De onver-
schilligheid tegenover waarden die de samenleving stuurloos
maakt, is door Fortuyn ook vaak bekritiseerd. We moeten daarbij
maar niet te optimistisch denken aan de waarden die de bijbel
leert. Maar het zou mooi zijn als er toch meer ruimte zou

ontstaan voor discussie over morele thema’s, als in de
Nederlandse politiek de overheersende mentaliteit van doe-
maar-waar-je-zin-in-hebt eindelijk eens serieus in discussie zou
kunnen komen. Een samenleving heeft normen nodig, waaraan
iedereen zich moet houden. Dat geldt op alle gebieden.
Onze rechtsstaat stelt grenzen aan wat getolereerd kan worden,
ook aan wat sommige Islamitische geestelijke leiders roepen
over de gewelddadige jihad. Dat godsdienstvrijheid belangrijk is,
hoeft niemand de ChristenUnie uit te leggen. Maar oproepen tot
haat kan en mag niet. Niemand staat boven de Nederlandse wet
die dit verbiedt.

Op sociaal terrein is er niet veel te juichen over wat CDA, LPF en
VVD met elkaar overeen zijn gekomen. Verharding van het asiel-
beleid. Minder rekening houden met financiële draagkracht in de
ziektekostenverzekering. Een beperking van de gronden voor een
WAO-uitkering. De tendens is verkeerd. Ik hoop van harte dat het
CDA tegenover de VVD zal blijven vasthouden aan een beleid dat
gezinnen meer ruimte biedt. Maar op dit punt lijken LPF en VVD
samen dwars te gaan liggen. We wachten af.
Net als op sociaal terrein is er ook voor het milieu reden voor
zorg. Heel slecht is de afspraak om maar te stoppen met pogin-
gen om het autoverkeer te reguleren. Geen kilometerheffing en
geen afschaffing van de wegenbelasting; eerlijke maatregelen,
die niet het bezit maar het het gebruik reizen per van de auto
moetenzou verminderen en spreiden, maar gewoon meer asfalt.
En dat terwijl in het verleden steeds opnieuw is gebleken dat
meer wegen meer autoverkeer oplevert. We moeten stoppen
met autootje pesten, zegt Mat Herben. Alsof de auto een
bedreigde diersoort was!

De Tweede Kamer heeft een nieuwe samenstelling. Wat heet!
Meer dan de helft van alle leden zijn nieuw. Maar het parlemen-
taire werk gaat door. Ook de nieuwe fractie van de ChristenUnie
kijkt vooruit. Met vereende kracht gaan we verder werken aan de
opdracht van de christelijke politiek. Daarbij krijgen we ook steun
van buiten de fractie, ook van de Kamerleden die niet herkozen
zijn. Ik las net een brief van Dick Stellingwerf aan de fractie,
waarin hij allerlei ideeën oppert om zijn ervaring te blijven inzet-
ten. Hartverwarmend!

De teleurstelling na de verkiezingen was natuurlijk ook in de
fractie groot. We hadden zo lang en zo hard gewerkt in de
campagne. Biddend en werkend, zoals zoveel ChristenUnie-mensen in heel het land.
En de peilingen gaven grond voor de
verwachting was dat we na 15 mei
met een sterker team zouden kunnen
doorgaan. Toch liep het anders.

Kamerstukken

Kars Veling

Verder werken Verder werken 
aan dezelfde opdracht



ChristenUnie geeft u in overweging iemand uit de kring van het
CDA te verzoeken zo’n onderzoek uit te voeren”.
Kars Veling benadrukte in zijn advies aan Hare Majesteit dat
Nederland in de situatie die is ontstaan na de moord op Pim
Fortuyn meer dan ooit behoefte heeft aan een kabinet dat
moreel leiderschap toont. Hij maakte er geen geheim van dat
zijn advies in de richting van een kabinet van CDA, LPF en VVD
voortkomt uit respect voor de wens van de kiezer en niet uit
het vertrouwen dat de ChristenUnie in zo’n combinatie heeft:
“Het is nodig dat de LPF bij aanvang van de gesprekken
aangeeft uit te zijn op harmonie in de samenleving, want
anders kan deze poging niet vruchtbaar zijn”.

Installatie
De kiesraad maakte bijna een week na de verkiezingsdatum
bekend dat Tineke Huizinga-Heringa met voorkeurstemmen
was verkozen tot lid van de Tweede Kamer. De ‘oude’ en de
‘nieuwe’ fractie hadden op ‘the day after’ al unaniem uitgespro-
ken dat deze wens van de kiezer gerespecteerd zou worden. De
‘oude’ Tweede Kamer nam op 22 mei afscheid en de ‘nieuwe’
Kamer werd op de 23e geïnstalleerd. Eimert van Middelkoop,
Dick Stellingwerf en Arie Slob vertrokken. De minister-president
stak zijn waardering voor de vertrekkende leden en Eimert van
Middelkoop in het bijzonder niet onder stoelen of banken. Kars
Veling en Tineke Huizinga namen de lege plaatsen in.Hand
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Tweede Kamer

Nico Schipper

Vanzelfsprekend was de fractie-
vergadering op ‘the day after’
geen vrolijke vergadering. De
oude en de nieuwe fractie
zochten bemoediging en troost
in de lezing van het Woord van
God en in de gebeden. Daarna
koos de nieuwe fractie met
algemene stemmen Kars Veling
als haar nieuwe fractievoorzit-
ter. Leen van Dijke overhandig-
de hem de voorzittershamer en
een door de auteur zelf gesig-

neerd exemplaar van ‘Ongeloof en revolutie’ van Groen van
Prinsterer: “Bij mijn aantreden als fractievoorzitter van de RPF
kreeg ik dit boek van Meindert Leerling. Ik heb dat moment
toen ervaren als het doorgeven van de profetenmantel. Nu geef
ik dit boek door aan jou, Kars…”

Adviezen aan Hare Majesteit
Nog diezelfde week bracht de kersverse fractievoorzitter
evenals de collega’s van de andere politieke partijen een bezoek
aan Hare Majesteit. In verband met de monsterzeges van zowel
het CDA als de LPF adviseerde hij de koningin de mogelijkheid
van een kabinet van CDA, LPF en VVD te onderzoeken: “De

Zetelverlies is zuur. Zeker als je rekent op winst. Zetelverlies doet ook zeer.
Zeker voor de mensen die daadwerkelijk een zetel moeten inleveren.
Eimert van Middelkoop. Dick Stellingwerf. Arie Slob. En ook voor de
mensen achter de schermen die zoveel betekenden voor de fractie. Nadine
de Roode, Willem Schneider, Joke Torn, Gerrinda de Wilde. De fractie van
de ChristenUnie moet verder. Met minder mensen. Maar met dezelfde
missie. Als een gideonsbende. Niet vertrouwen op de macht van het getal,
maar op de zegen van God.

Een gideonsbende in Den Haag 
Met minder mensen. Maar met dezelfde missie

Een gideonsbende in Den Haag 



Tijdens de installatie van de nieuwe leden van de
Tweede Kamer komen veelzeggende verschillen open-
baar. Een meerderheid van de leden verklaart en
belooft en een minderheid spreekt de woorden: “Zo
waarlijk helpe mij God almachtig”. De leden van de
christelijke partijen zweren de eed, maar veel leden
van de LPF en een overgrote meerderheid van PvdA en
VVD doen dat niet. Zogenaamde andersgelovigen,
zoals moslims, uit de kring van de PvdA en het CDA
zweren weliswaar de eed, maar bedoelen een andere
god…

Vragen aan de minister
Tineke Huizinga stelde een uur na haar installatie als
lid van de Tweede Kamer meteen schriftelijke vragen
aan de minister van buitenlandse zaken. Daar was
aanleiding toe. De Chinese regering heeft onlangs
twee kerken gesloopt en meer dan twintig priesters
tien dagen lang vastgehouden. Dat duidt op vervol-
ging van christenen. De ChristenUnie vraagt de minis-
ter om duidelijkheid: “Bent u van mening dat hieruit
kan worden afgeleid dat er sprake is van een
verscherpt toezicht op de religieuze groeperingen in
China?”
De schriftelijke vragen van Tineke Huizinga waren
aanleiding voor 2Vandaag om een uitzending te
maken over dit fenomeen. De hamvraag van de
verslaggever was: “Is het zinnig om de minister deze
vragen voor te leggen?” Het antwoord van het kersver-
se lid van de Tweede Kamer was duidelijk: “Ja, want de
minister kan er iets aan doen! Hij kan zijn zorgen over
deze schending van de mensenrechten neerleggen bij
de Chinese autoriteiten en het onderwerp agenderen
voor de dialoog tussen de Europese Unie en de Chinese
regering”.

Verhuizing
In de weken na de verkiezingen is de politieke agenda
niet zo vol. Dat betekent niet dat het fractieteam van
de ChristenUnie niks te doen heeft. Na de verkiezingen
komt er in het gebouw van de Tweede Kamer een
‘grote volksverhuizing’ op gang. De ene fractie wordt
groter en heeft dus meer ruimte nodig. De andere
wordt kleiner en moet met minder ruimte genoegen
nemen. De fractie van de ChristenUnie verhuist binnen
het gebouw van de Tweede Kamer van de vleugel
‘Binnenhof’ naar ‘Koloniën’. De oude ruimte van de
ChristenUnie wordt ingenomen door de SP en de
nieuwe ruimte wordt vrijgemaakt door de PvdA. De
verhuizing betekent een vertrek uit het hart van het
gebouw - nabij de plenaire vergaderzaal. De
ChristenUnie zetelt nu in één van de uithoeken -
tegenover het torentje van de minister-president. Het
nieuwe onderkomen levert op de ‘Derde dinsdag van
september’ in elke geval een fraai uitzicht op de feeste-
lijke stoet en de gouden koets in het bijzonder op…
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Afscheid Arie,
Eimert en Dick

Hoe is het met Dick, Eimert en Arie?
Op 15 mei werd direct duidelijk dat Dick Stellingwerf en Arie Slob niet meer in de
fractie zouden zitten. Een grote teleurstelling, zeker ook voor henzelf. Dick die
aan zijn 3e termijn als kamerlid dacht te kunnen beginnen en Arie die na het
tussentijds binnenkomen in de fractie, nu graag voor een volle termijn zou willen
gaan. Op die zelfde avond kwam er ook spanning rondom Eimert van
Middelkoop: het leek er sterk op dat Tineke Huizinga door voorkeur stemmen in
de Kamer zou komen. Na een paar dagen werd dat definitief duidelijk en bete-
kende het voor Eimert een wel zeer abrupt einde van zijn kamerlidmaatschap.
Drie zeer gewaardeerde kamerleden, die er alle drie op gerekend hadden het
mooie werk van volksvertegenwoordiger voor nog een periode te kunnen doen,
keren niet meer terug.
Vanuit het bestuur hebben we een contactpersoon aangewezen om, waar nodig,
een stuk ondersteuning te kunnen geven.
Eimert is nu nog allerlei zaken aan het afronden, hij geeft her en der acte de
presente, na jarenlang eerst fractiemedewerker geweest te zijn en vervolgens
vele jaren kamerlid, kost het zeker tijd om een en ander goed op een rij te zetten.
Dick, gaat de komende tijd gebruiken om een studie af te ronden en thuis allerlei
achterstallige klussen op te knappen.
Arie is zich al weer aan het oriënteren op een vervolg in zijn loopbaan.
Op het najaarscongres willen we Eimert, Dick en Arie in het zonnetje zetten, dat
hebben zij zeker verdiend. Ook zijn we met hen in gesprek om te kijken op welke
wijze ze hun kennis en kunde voor de ChristenUnie in kunnen blijven zetten,
want laten we goed beseffen de ChristenUnie is meer dan de Tweede
Kamerfractie alleen. We vragen u ook hen te gedenken in uw gebed.

Op 11 maart 2003 gaan we weer naar het stembureau en
wel voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De PCR-
en en de opbouwwerkers zijn geïnformeerd over de proce-
dures bij het opstellen van de kandidatenlijsten en hebben
inmiddels het draaiboek voor de provinciale statenverkie-
zingen ontvangen. (zie ook www.christenunie.nl) Dit draai-
boek is bedoeld voor de provinciale unies van de
ChristenUnie en bevat instructies t.a.v. het ontwikkelen en
vaststellen van een verkiezingsprogramma, het opstellen,
vaststellen en indienen van een kandidatenlijst, het
aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, etc.

Een campagnecommissie die bestaat uit drie afgevaardig-
den van het partijbureau en promotors uit de deelnemende
provincies gaan zich de komende maanden concentreren op
de procedures, de inhoudelijk kant van de statenverkiezin-
gen (provinciaal verkiezingsprogramma) en de campagne
(radio, televisie, promotiemateriaal, regio-avonden, verkie-

zingskranten en affiches). Op de verkiezingssite
(www.verkiezingen.christenunie.nl) kunt u alle ontwikkelin-
gen van campagnecommisie volgen. Voor ideeën, vragen en
reacties over de statenverkiezingen kunt u een email sturen
aan: verkiezingen@christenunie.nl

Op D.V. zaterdag 12 oktober 2002 zal er voor de Statenleden,
de opbouwerkers en de PCR-en een dag worden georgani-
seerd die in het teken zal staan van de komende verkiezin-
gen. Na een gemeenschappelijk moment, kan men kiezen
uit drie workshops:
een workshop campagnevoeren, dualisme in de provinciale
politiek en speerpunten en thema’s in een verkiezingscam-
pagne. De dag zal gehouden worden op het Landelijk
bureau van de ChristenUnie in Amersfoort. Voor de works-
hops wordt uitgeweken naar onze buren; de lokalen van de
Evangelische Hogeschool. Ter zijner tijd ontvangt u nog een
uitnodiging.

12 oktober 2002 Statendag en 11 maart 2003 Provinciale statenverkiezingen

ChristenUnie meest boervriendelijke partij 
De ChristenUnie heeft een duidelijke binding met de
landbouw. De landbouwvisies van ChristenUnie en SGP
scoren hoog op  boervriendelijkheid en reele visie op het
landbouwbeleid. Op basis van stellingen over milieu,
dierenwelzijn, voedselveiligheid en gewasbescherming
aan Kamerleden van alle partijen en analyses van hun
antwoorden is gebleken dat Dick Stellingwerf het
hoogste rapportcijfer kreeg voor zowel boervriendelijk-
heid (een 9) als haalbaarheid (een 8,8). Dat is dus
duidelijk. De ChristenUnie heeft een uitstekende land-
bouwvisie, mede dankzij Dick Stellingwerf!! Hier gaat
de ChristenUnie zeker verder aan werken! 
Uit: Veldpost, Onafhankelijk landbouwblad (4 mei 2002) 
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MEEKIJKEN IN DE KEUKEN VAN DE CHRISTENUNIE
door de beglaasde ogen van Arie Slob

Week 20
(laatste aflevering)

Zondag 12 mei • Dit wordt politiek gezien de week van de waar-
heid. Gisteravond nog met mijn gezin een indrukwekkende gebedsbij-
eenkomst bijgewoond in Ermelo. Nico Schipper hield een
bemoedigende meditatie over Openbaring 4 vers 2 (‘in de hemel stond
een troon’). Bij deze troon worden we vandaag in de kerkdiensten ook
weer bepaald. Vandaag is het ook moederdag. Mijn kinderen vinden
dat ze de liefste moeder van de wereld hebben. Hun vader is het daar
helemaal mee eens.

Maandag 13 mei • Noodgedwongen thuis. In de eerste echte poli-
tieke peiling na de moord op Fortuyn van 2Vandaag staan we op 4,3%.
‘s-Avonds woon ik een bijeenkomst van de kroonbede in Kampen bij. Ik
voel me geestelijk versterkt als ik weer naar Zwolle terugreis.

Dinsdag 14 mei • Ik stuur een grote groep mensen een epistel
onder de titel ‘the day before’. Daarna vertrek ik naar Den Haag. Ik ben
getuige van het afscheid van Kars in de Eerste Kamer. Leen moet in
diezelfde Eerste Kamer aan de slag met zijn wetsvoorstel inzake de
zondagsrust. Tot onze grote verontwaardiging sluit het CDA (!) zich bij
een vertragingsactie van D66 en de VVD aan om nog eens een advies
aan de SER te vragen. Schandalig! Met medewerker Guido vertrek ik
naar Rotterdam om de fractie te vertegenwoordigen bij de kroonbede.
De Laurenskerk is overvol. We bidden in groepjes. Zo sta ik op een
bepaald moment hand-in-hand met Guido, een mij onbekende jonge
dame en een Afrikaanse evangelist te bidden voor ons land. De evan-
gelist gebruikt bij het bidden zijn hele lijf. Een bijzondere ervaring.
Tegen 24.00 uur thuis. Ik schrik van de laatste peiling: 5 zetels. Zou de
angst bij veel mensen voor een te groot LPF ons morgen parten gaan
spelen? 

Woensdag 15 mei • ‘s-Ochtends ben ik aanwezig bij de sportdag
van Karen en Lotte. Veel meeleven van ouders en leerkrachten. Ik ga
samen met Marjette stemmen. Kars krijgt mijn stem. Een lid van onze
kerkelijke gemeente trekt me bij het verlaten van het stemlokaal aan
de mouw en verteld op mij gestemd te hebben. Ik word ook gebeld
door een mij onbekend iemand die dezelfde boodschap doorgeeft.
Met Marjette vertrek ik aan het begin van de avond naar Voorburg.
Om 21.00 uur rijden we bij Gouda. De autoradio laat ons op dat
moment in de steek. We moeten er om lachen. Als we weer een geluid
doorkrijgen horen we dat het CDA 41 zetels heeft. Wat? 41. Aron belt
ons. Vervelend hé, pap. Pap weet nog van niets. Vier zetels, krijg ik te
horen. Wat een schok: vier zetels! Vier!! In Voorburg hangt een bedruk-
te stemming. Aan het eind van de avond spreekt Thijs van Daalen nog
een gebed uit. Laat thuis (01.30 uur). Er liggen kaartjes met bemoedi-
gende teksten op de deurmat. Ik spel Teletekst. Ook open ik mijn
mailbox en lees de mailtjes die zijn binnengekomen. Wat een fijne
mensen staan er om ons heen.

Donderdag 16 mei • Vroeg uit bed. Ik pak kranten en lees, lees en
lees. Ik open weer mijn mailbox en lees nieuw binnengekomen mail-
tjes. Iedereen is geschokt. Esther en Aron vinden het erg voor mij en de
ChristenUnie. ‘Wat is het geworden pap?’, vraagt mijn dochtertje Lotte.
Ik moet haar teleurstellen. ‘Volgende keer beter’, is haar reactie.
Onvergetelijk. Karen vraagt of ik ‘in de tweede’ blijf. Ze vindt mijn
antwoord niet leuk. Ik vertrek naar den Haag. Tijdens de fractieverga-
dering spreken we open met elkaar. Bidden met elkaar en lezen uit de
Bijbel. Geven elkaar een kijkje in onze gevoelens. Kars wordt unaniem
verkozen tot fractievoorzitter. Tegenover wat nu nog mijn werkkamer
is vergaderd de fractie LPF. Ik word niet vrolijk van het stel als ik ze
achtervolgd door de pers door de gangen zie lopen. Er blijven mails
binnenstromen. Ook komen er telefoontjes binnen op de fractie van
spijtoptanten: ‘dit hadden we niet bedoeld’. Vandaag wordt er veel
gesproken. Ook met de medewerkers. Therapeutisch praten, noem ik
het maar. Ook voor de medewerkers is dit hard. Om 19.30 uur ben ik
thuis. De rest van de avond alleen maar telefoon en bezoek. O.a. van
vrienden en onze wijkpredikant.

Vrijdag 17 mei • Ik ben weer vroeg wakker. Lees de krant. Schrik van
enkele venijnige reacties in het ND. Hier word ik nu wel verdrietig van.
Ik vertrek naar Utrecht voor de begrafenis van Ab Harrewijn. De begra-
fenis duurt ruim vier uur (inclusief een pauze van een uur). Het is de
meest bijzondere begrafenis die ik ooit heb meegemaakt. Ab was dan
ook een bijzonder mens. We spreken met zijn familie. Een warm chris-
telijk gezin, zo wordt duidelijk. Met Dick vertrek ik nog naar het partij-
bureau in Amersfoort. Daar nemen een secretaresse Hermanda
Tessemaker en Ruud van Eijle afscheid. Ook hier weer veel praten.
Iedereen heeft het nodig. Thuiskomend weer veel telefoontjes, nieuwe
mailtjes en bezoek. Wat een meeleven. We gaan nog naar de verjaar-
dag van vriend Herman.

Zaterdag 18 mei • Weer een korte nacht. Opnieuw veel ingezonden
in het ND. Mijn mailbox is ook weer volgelopen. Met frisse moed begin
ik aan de beantwoording. Vanochtend ben ik nog te gast in een radio-
programma van de lokale omroep. Een uur praten over politiek. Ik heb
eigen muziek meegenomen: de pianist Jan Mulder, Ralph van Manen,
Rebecca st. James en Chris de Burgh. We praten zoveel dat laatstge-
noemde artiest sneuvelt. Nog even napraten met de journalist. Een
homoseksueel met wie ik eerder gesproken heb. Ik ben niet blij met de
felle reactie van het COC op het feit dat de gemeente Zwolle nu wel
ruimte geeft aan de gewetensbezwaarde ambtenaar. Hij vraagt om
begrip. Mooi om te zien hoe wel elkaar bij dit moeilijke onderwerp
proberen te begrijpen. ‘s-Middags thuis. Ik heb een onbestemd gevoel
in mijn lijf. Een werkelijkheid begint tot me door te dringen. Hand
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De uitslag van de verkiezingen.
Na alle positieve signalen in de voorafgaande
weken en maanden kwam de uitslag als een
grote teleurstelling. Laten we die positieve signa-
len eens voor het voetlicht houden.
Twee jaar geleden werd de ChristenUnie opge-
richt. Met onze leden, verenigd in het
Uniecongres, hebben we toen afgesproken ons te
zullen richten op de komende Gemeenteraads- en Tweede
Kamer verkiezingen. Daar is met enthousiasme door zeer
velen in het land heel hard aan gewerkt. Er werden in de
afgelopen periode zo’n 200 lokale ChristenUnies opgericht.
Dat resulteerde voor de verkiezingen in veel gevallen al tot
ChristenUniefracties in de gemeenteraden.
Er werd ook een grote ledenwerfactie gevoerd. Meer dan
2000 nieuwe leden mochten we verwelkomen. En het aantal
leden groeit, ook na de verkiezingen, nog steeds door.
Aan onze leden werd gevraagd om financieel bij te dragen

aan de verkiezingen door gedurende een jaar elke maand een
gift te geven. Dat bracht ongeveer e 300.000,- op. Een prach-
tig resultaat waaruit we ook de steun van onze leden voor de
ChristenUnie duidelijk konden proeven. We hebben met
elkaar veel regiotouravonden en spreekbeurten georgani-
seerd en dat waren zonder uitzondering heel fijne bijeenkom-
sten. We ontmoetten daar heel veel betrokken mensen, die de
gelegenheid te baat namen om met elkaar te spreken over de
inhoud van de politiek die we als ChristenUnie willen voeren.
Er was veel waardering voor het verkiezingsprogramma en de
uitwerking van de thema’s. In de peilingen voor de verkiezin-
gen zat een langzaam opgaande lijn die ons op 6 zetels
bracht, soms met een uitschieter naar 7. Dit laatste getal
werd ook duidelijk genoteerd uit de exit-peiling bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen waren op zich-
zelf genomen ook succesvol, want we groeiden met zo’n 8%.
We merkten ook dat de ChristenUnie geestelijk gedragen
werd. Mensen brachten de ChristenUnie en haar vertegen-
woordigers ook in gebed voor God. Een gebedslijst werd
maandelijks naar zo’n 1000 mensen verstuurd en er werden
twee gebedsbijeenkomsten georganiseerd aan de vooravon-
den van de verkiezingen. De toegevoegde waarde van christe-
lijke politiek werd in toenemende mate gewaardeerd door
vele christenen in ons land.
En dan komt de avond van de 15de mei 2002. De eerste zetel-
verdeling op basis van de exit-peilingen zette ons op 4 zetels.
Toen dit getal voor de ChristenUnie werd genoemd, werd de
zaal heel stil. Ongeloof en diepe teleurstelling waren bijna
fysiek tastbaar. Nog een poosje denk je dat de peiling niet
helemaal correct is. Maar allengs vervluchtigt ook die hoop.

Omstreeks een uur of elf hebben we de mensen van het
campagneteam en de top-12 bedankt voor hun enorme
inspanningen. Ook gingen we met elkaar in gebed. In de
eerste plaats om God te danken voor de kracht die hij ons
allen schonk om deze verkiezingsstrijd te kunnen voeren.
Maar ook konden we onze teleurstelling bij Hem neerleggen,
met de vraag om te laten zien waarom dit de uitslag moest
zijn.

De toekomst voor de ChristenUnie.
Afgelopen weken werd zo nu en dan in de pers de vraag
genoteerd: “Is er nog wel toekomst voor de ChristenUnie?”.
Wat ons betreft is het antwoord daarop een volmondig: “Ja”.
Natuurlijk wordt het in de landspolitiek niet makkelijk de
komende periode. Tot aan de verkiezingen kon met vijf
mensen gewerkt worden, nu moet hetzelfde werk met vier
Kamerleden en met minder fractiemedewerkers gedaan. Alles
bij elkaar een gevoelige aderlating.
Bij de pakken neerzitten is niet de stijl van de ChristenUnie. Er
zal hard gewerkt worden om de positieve invloed die we
hadden voor de verkiezingen door te zetten in de nieuwe
Tweede Kamer. Er zijn veel mogelijkheden om vanuit een
hecht team, die staat op de vaste basis van Gods Woord, op
positieve wijze invloed te hebben. Ook in de huidige situatie
waar het CDA de grootste partij is geworden. Natuurlijk mag
van Balkenende verwacht worden dat hij werkt vanuit bijbels
perspectief. Dat houdt niet automatisch in dat zoiets dan ook
voor alle leden van die fractie of voor de toekomstige rege-
ring geldt. In het boekje ‘Inschikken en Opschuiven’ (zie recen-
sie in dit nummer) laat Maria van der Hoeven (CDA) noteren:
“De kleine partijen vormen een belangrijke prikkel voor de
grote fracties. Zo dwingen ze de grote partijen om te explici-
teren wat hun bedoelingen zijn. De waarde van de kleine
partijen is echt niet alleen afhankelijk van het aantal zetels”.
Onze toekomst ligt inderdaad niet in het getal alleen. Als we
niet meer leven vanuit het besef van God afhankelijk te zijn,
dan is er geen toekomst voor ons als partij. Maar gelukkig is
de overtuiging dat deze wereld volledig in Gods handen is, de
rode draad door onze partij. Daarom is er toekomst!

Aan Tafel

Thijs van Daalen, voorzit-
ter ChristenUnie

aan de basisBouwen aan de basis
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De nieuwe Tweede Kamer fractie.
Kars Veling kreeg de volle steun van het congres op 22 juni.
Dat is een enorme bemoediging voor Kars, zijn vrouw Gerda
en de fractie in Den Haag. We zien nu uit naar een sterke
oppositierol van onze ChristenUnie Tweede Kamer fractie die
nu bestaat uit vier mensen. Twee mensen die ervaren zijn in
het parlementaire werk en twee mensen die daarmee voor
het eerst aan de slag gaan. Zo bezien een ideale mix. Als
bestuur hadden we ingezet op het behouden van meer erva-
ring in de fractie. Als “nieuwe” partij leek het ons van wezen-
lijk belang om te gaan voor continuïteit. Waren we daarmee
te voorzichtig? Ik denk het niet. Het zware kamerwerk zou
makkelijker samen hebben kunnen gaan met de uitbouw van
de partij. Daarmee is zeker niet gezegd dat de fractie het
werk niet zou aankunnen. Ze zullen regelmatig ondervinden
op een aantal terreinen ervaring en kennis te missen, maar er
is gelukkig ook een toegewijd team van medewerkers waarop
ze kunnen bouwen. We wensen Kars Veling, Leen van Dijke,
Tineke Huizinga en André Rouvoet veel sterkte en plezier,
goede onderlinge steun en bovenal Gods Zegen in hun werk.

De bestuurscultuur van de
ChristenUnie en hoe die zich verder
ontwikkelt
Er is de laatste tijd gesproken over de “top-down” structuur
van de ChristenUnie. Anderen zeggen dat het democratisch
gehalte van onze partij op een laag pitje staat. Op deze obser-
vaties is, als je praktijk van de afgelopen paar jaar in ogen-
schouw neemt, het nodige af te dingen. Het uniebestuur zit
er in opdracht van de besturen van de lokale verenigingen.

Die lokale verenigingen praten, als het goed is, frequent met
hun leden en komen zo gezamenlijk tot uitspraken over de
koers van de partij. De structuur biedt daarom maximale
ruimte voor democratische besluitvorming. Die structuur
spreekt kennelijk ook anderen aan, want onlangs bleek dat
D66 (de partij die zich voorstaat op democratische vernieu-
wing) ideeën aan het ontwikkelen is, die dezelfde richting
opgaan.
Is er dan niets aan de hand? Dat wil ik ook weer niet zeggen.
De afgelopen twee jaar is heel hard gewerkt aan de unievor-
ming. Een proces waarin het uniebestuur veel zaken op een
centraal niveau heeft ontwikkeld en binnen de lokale vereni-
gingen heeft neergelegd. Er zijn door de uniestructuur twee
besluitvormingslijnen: de politieke in het uniecongres van de

ChristenUnie en de verenigingsrechtelijke binnen RPF en GPV.
Dat maakt de besluitvorming niet altijd eenduidig en door-
zichtig. Niet alle lokale verenigingen zijn even actief, waardoor
een grote groep van leden feitelijk geen gebruik kan maken
van het democratische platform dat in partij aanwezig is.
Onze inspanningen zullen er de komende tijd op gericht zijn
om het politieke debat aan de basis veel meer inhoud te
geven. Dat debat moet ook doorgetrokken worden naar
landelijk en europees niveau. Om dat te ondersteunen is het
vereenvoudigen van de organisatiestructuur van de
ChristenUnie zeker van belang. Het Uniecongres heeft vorig
jaar reeds bij motie opgeroepen om met voorstellen voor een
volledige fusie te komen. Die oproep is dit congres nogmaals
herhaald. Dit najaar wordt geprobeerd om RPF en GPV zich
uit te laten spreken over een complete fusie. Wellicht is op
het najaars-Uniecongres nog niet alles in kannen en kruiken,
maar we hopen zeker met een duidelijke richting te komen.
Ondertussen is ook een aanpak (filosofie, analysehulpmidde-
len, opleidingen en begeleiding) gedefinieerd om de lokale
verenigingen te ondersteunen om de kwaliteit van hun werk
zo groot mogelijk te maken.

De koers van de ChristenUnie
Verhoging van de kwaliteit moet centraal blijven staan
ondanks het feit dat onze (financiële) armslag een stuk
minder is geworden door de tegenvallende verkiezingsuit-
slag. Wat de gewenste kwaliteit is, daar moeten leden en
besturen met elkaar praten. Van het allergrootste belang is
dat we vasthouden aan de basis: we laten ons aansporen
door Gods opdracht Hem lief te hebben en ook onze mede-

mensen en we erkennen Gods heerschappij over het staat-
kundig leven. Dat moet voortdurend vertaald worden in een
helder politiek geluid. Het gaat niet om de kwantiteit van de
uitingen, niet om de kwantiteit van onderwerpen. Het gaat
om de kwaliteit van wat we zeggen. Je zou ook kunnen
zeggen: liever een paar zaken inhoudelijk heel goed, dan veel
zaken een beetje half! Om dat mogelijk te maken moeten we
werken aan eenvoudige en heldere structuren binnen de
partij, waarbij alle leden hun invloed kunnen laten gelden op
de koers van onze partij op plaatselijk, provinciaal, landelijk
en europees niveau. Zo zal de ChristenUnie optimaal in staat
zijn om invloed uit te oefenen op elke bestuurslaag. Invloed
die erop gericht is om Gods werkelijkheid meer en meer in
beeld te brengen.

240.565 stemden ChristenUnie! Wordt nu ook lid van de ChristenUnie!
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InPerscpectieF

‘Zoeken naar gerechtigheid is verdraaid lastig’
Campagne voeren bleek daarom nuttig te zijn. Mensen willen
iets of iemand zien van de ChristenUnie om hun mening te
kunnen geven. Vooral ’s avonds werden intensieve discussies
gevoerd. Studenten en andere jongeren in Groningen,
Leeuwarden, Enschede, Apeldoorn, Zwolle, Rotterdam, Utrecht
en Ede bestookten Kars Veling, Andre Rouvoet, Eise van der
Sluis, Gert Schutte, Roel Kuiper en Annette van Kalkeren met
hun vragen en opmerkingen.

‘Mijn stelling voor de ChristenUnie is, dat christelijke politiek
niet alleen betekent dat we een goed getuigenis af moeten
geven, maar dat we ook goed ons werk moeten doen en goed
vakmanschap moeten laten zien.” Dat vertelde Andre Rouvoet
de toegestroomde jongeren en studenten in Rotterdam, waar
we het politiek café openden met het thema; ‘Christen in de
Politiek’. “Niet aan alle argumenten valt een Bijbeltekst te
hangen en dat moet ook niet, we moeten de Bijbel niet laten
buikspreken. We hebben de opdracht te zoeken naar gerechtig-
heid en dat is verdraaid lastig’, aldus Andre Rouvoet.

Kars Veling was in Groningen en Zwolle. In Zwolle waren bijna
70 jongeren aanwezig. Hij kreeg vragen over regeringsdeelna-
me, biologische landbouw tot de coltrui van Kars. Kars pareer-
de de vragen met verve. De opmerking: ‘Ze moeten me maar
nemen zoals ik ben’, leverde Kars een groot applaus op. In
Zwolle kwamen de routes midden en noord weer bij elkaar,
wat een leuk weerzien was.

Het Plein in Den Haag was voor 1 dag veranderd in een kuur-
oord. Door middel van deze ludieke actie wilden we aandacht
vragen voor een rustmoment in onze hectische samenleving.
Ook in andere steden waren we actief. Sandwichborden met
prikkelende stellingen ontlokten reacties aan het publiek. Het
touwtrekken om Tineke in Heerenveen verloren we met 2-1, het
was dan ook de laatste dag van de 3-daagse tournee. Nu weten

we dat Tineke genoeg voorkeursstemmen heeft gehaald voor
een zetel. Wij hebben er in elk geval flink aan getrokken.

Onze ludieke acties waren te weinig opvallend. Maar ook
daarvan kunnen we leren, de volgende keer concentreren we
ons op één of twee landelijke ludieke actie en gaan we niet
meer tegelijkertijd 3 dagen op 3 routes op stap. Te veel energie
ging zitten in het organiseren in plaats van het directe contact
met andere jongeren.
Wat wel blijkt is dat we alle hulp van jou kunnen gebruiken.
Eén van de lessen is dat we continue op campagne moeten op
plaatsen waar jongeren zijn. De soos- en schooltour worden
daarom erg belangrijk voor PerspectieF de komende tijd. We
moeten het nut van christelijke politiek aantonen en dat is de
moeite waard!

Veel voorbijgangers waren ook erg verbaasd, dat juist een club
jongeren campagne aan het voeren was voor die grijze
mannenclub. Vooroordelen zijn er nog teveel en juist daarom
werkte het erg goed dat wij met een club actieve jongeren op
de straat, in de kroeg en in de kerk aanwezig waren. Het straalt
iets uit wat voor de gemiddelde voorbijganger blijkbaar niet
meteen bij de ChristenUnie hoort. Op die manier krijgt het
gezicht van de ChristenUnie meer kleur. Juist op die manier
kunnen we de ChristenUnie aan meer stemmen helpen.

PerspectieF voert campagne op straat,
in de kroeg en in de kerk.

Rechtstreeks contact met mensen in het land is van groot
belang gebleken in deze campagne. PerspectieF,
ChristenUnie-jongeren was met ruim 40 leden 3 dagen op
stap en sprak met honderden jonge Nederlanders. In deze
contacten kwam de discussie flink op gang. Politiek leeft!
Al is voor christelijke jongeren de ChristenUnie niet auto-
matisch hun keus. Hieronder volgt een kort verslag van de
jongerencampagne. Voor een uitgebreid verslag kun je
terecht op www.perspectief.nu (onder ‘nieuws’)

Een maskertje 
tegen de stressmaatschappij…

ChristenUnie/Perspectief is op zoek naar een 
jongeren/vormingswerker m/v

Voor meer info kijk op www.christenunie.nl onder 
vacatures of www.perspectief.nu of neem contact op 
met Peter van der Bijl, tel. 033 422 69 69
Schrijf nu je brief vergezeld van CV aan Peter van der Bijl,
Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort
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Voor wie of wat heeft u bewondering?
Voor de schepping; ondanks de zondeval valt er nog van
heel veel goede dingen te genieten. En je moet wel echt
blind zijn als je hierin de hand van de Schepper niet
herkent.

Welke dag uit uw leven zou u over willen
doen?
De geboorte van mijn oudste zoon heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Van het ene op
het andere moment is er nieuw leven: klein en hulpeloos maar toch compleet. Een kwets-
baar kind dat aan je zorgen wordt toevertrouwd. Een gebeurtenis om nooit te vergeten en
een dag om over te doen.

Welke vraag zou u willen stellen aan …?
Aan Abraham Kuyper zou ik advies willen vragen hoe we in ons land een bijdrage kunnen
leveren aan een terugkeer naar de dienst aan God. Hij heeft een impuls gegeven aan de
emancipatie van het gereformeerde volksdeel, wat van grote betekenis was voor de
ontwikkeling van ons volk. Ook vandaag is een massale terugkeer naar God heilzaam voor
de samenleving.

Wie zou u nog wel eens in levende lijve willen ontmoeten?
De apostel Paulus. Niet alleen voor de magistrale wijze waarop hij de rijkdom van het
Evangelie heeft ontvouwd, maar ook de wijze waarop hij zich met alle kracht heeft ingezet
voor de verbreiding hiervan. In dat opzicht is hij een voorbeeld om na te volgen.

Wat is uw favoriete plek in Maarssen?
Het oude dorpscentrum. Langs de twee kanten van de rivier de Vecht staan schilderachtige
eeuwenoude grachtenpanden, terwijl deze kanten met elkaar zijn verbonden door een
passende ophaalbrug.

Wat betekent voor u de uitslag van de verkiezingen van de ChristenUnie?
Ondanks de tegenvallende uitslag moeten we niet bij de pakken gaan neer zitten maar er
volop tegen aan gaan. In onze politieke boodschap wijzen we ons land en volk de weg naar
het ware welzijn. En dit geluid mag en moet gehoord worden! Geve God ons allen Zijn wijs-
heid om dit op de juiste wijze te vertolken.
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In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter M 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.

Maarssen
MaarssenMaarssen

Jan Boogerd (57 jaar) is
gehuwd en vader van
drie kinderen. Hij is
reeds 16 jaar actief als
raadslid, waarvan de
eerste 4 jaar in de
gemeente Lisse. In
Maarssen bezet hij de
enige zetel van de
combinatie
ChristenUnie-SGP in 
de gemeenteraad.
Met steun van de 
schaduwfractie kan 
een vruchtbare bijdrage
geleverd worden aan
het politieke debat.
In zijn dagelijks leven 
is hij werkzaam als
Controller bij één van de
grote financiële instel-
lingen in Amsterdam.



TinekeA d r e s s e n

Ja, en dan ben je in de Tweede
Kamer gekozen. Voor mij betekent
dat op en neer reizen naar Den
Haag, met de trein. Mijn score tot
nu toe is één op de drie. Dat wil
zeggen dat één op de drie reizen
niet verloopt zoals hij volgens het
spoorboekje zou moeten verlopen.
De trein is bijvoorbeeld zo vol dat je
niet meer mee kan, of er wordt
omgeroepen dat de trein ‘kapot’ is
waarop iedereen wordt gesom-
meerd om uit te stappen. Ik heb al
eens in het hokje van de conduc-
teur gereisd, dank aan de conductri-
ce die mij haar plaats afstond, ben al eens het laatste stuk
met een taxi gegaan en al enkele keren door mijn echtgenoot
opgehaald van plaatsen waar ik uiteindelijk strandde. Kortom,
zeer informatieve weken voor iemand die Verkeer en
Waterstaat in zijn portefeuille heeft.

Tijdens één van de vele oponthouden die bij het reizen per
trein horen, wilde ik op een station een chocoladereep uit een
automaat halen. Het was inmiddels negen uur ‘s avonds en ik
had de hele dag niet meer dan één broodje gegeten. Mijn
laatste kleingeld verdween in het apparaat, maar er kwam
geen reep tevoorschijn. Twee dames, die van een afstandje
hadden staan kijken, kwamen ook naar de weigerachtige
automaat. Na wat geaarzel waagde één van beiden de gok,
gooide geld in de gleuf en kreeg vervolgens niet één, maar
twee repen toebedeeld. Met een kreet van verrassing om
zoveel goedgunstigheid van het lot verdween de tweede reep
in haar tas, voor later. Míjn reep, dus. Die door een manke-
ment eerder niet uit de automaat kwam, zoals de vrouw heel
goed wist. Op het moment dat ik, hongerig en wel, die reep
zag verdwijnen, had ik bepaald geen vredelievende gedach-
ten. Een goede les voor iemand die Ontwikkelings-
samenwerking in zijn portefeuille heeft.

De problemen in onze maatschappij lijken wel eens luxepro-
blemen vergeleken met de moeilijkheden waar een groot deel
van de rest van de wereld mee te kampen heeft. Natuurlijk
spannen we ons ervoor in om in eigen land zo goed mogelijk
orde op zaken te stellen. Maar laten we onze ogen niet sluiten
voor het feit dat in een groot deel van de wereld honger en
armoede heerst. Aandacht voor een eerlijker verdeling van de
welvaart is een pijler van christelijke politiek. En een uitda-
ging. Want wij willen, bij wijze van spreken, toch niet met de
chocoladereep van iemand anders in onze tas lopen?

Tineke Huizinga-Heringa is 
moeder van drie kinderen en 
kamerlid van de ChristenUnie

Voedsel onderweg

• 21 september Bijeenkomst ChristenUnie-bestuurders 

• 5 + 12 oktober Cursus gemeentefinanciën/planning en
controll van 10.00 - 15.30 uur op het landelijk bureau van
de ChristenUnie in Amersfoort.
Geef u nu op: wvanderwal@christenunie.nl

• 12 oktober Statendag 
Er zal voor de Statenleden, de opbouwwerkers en de 
PCR-en een dag worden georganiseerd die in het teken 
zal staan van de komende verkiezingen. Na een gemeen-
schappelijk moment, kan men kiezen uit drie workshops:
- een workshop campagnevoeren;
- dualisme in de provinciale politiek;
- speerpunten en thema's in een verkiezingscampagne.

• 9 november 6e UnieCongres in Scholengemeenschap
't Streek in Ede 

Meer informatie volgt! 

Agenda
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Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerweg 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: H. P. van der Bijl
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@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
www.wi.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

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl



...en toch zo anders

Bob Davies & Anita Worthen

Omgaan met homoseksualiteit in je

familie- of vriendenkring. De

schrijvers weten waar ze het over

hebben. Samen hebben ze vele

christenen begeleid die worstelen

met homoseksuele en lesbische

problemen. 

ISBN 90-6353-378-0, uitgave met
Bureau EHAH, fraaie genaaide
paperback met flappen, 224 blz. 
€ 15,95

Dit geloven wij

Woodbridge e.a.

Wat geloven wij? Probeer het maar

eens samen te vatten! We geloven

niet zomaar wat, iets vaags waar je

ons maar liever niet verder naar

moet vragen. Wat dan? Dit is een

poging om die geloofsinhoud

onder woorden te brengen. 

ISBN 90-6353-381-0, 288 blz., 
fraaie genaaide paperback 
met flappen,
€ 19,95

Niemand kan het alleen

Johan Lukasse

Het indrukwekkende verhaal van

Gods werk in de Belgische

Evangelische Zending opgetekend

door Johan en Lilli Lukasse:

‘Lilli en ik willen graag vertellen dat

het, na een bediening van veertig

jaar, nog steeds een feest is Hem te

dienen. 

ISBN 90-6353-380-2, fraaie genaaide
paperback met flappen, 272 blz.,  
€ 16,95

Nieuwe boeken
over leven en geloven

Nieuwe boeken
over leven en geloven
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www.samenzor-

Rijnstraat 46 - 48
2223 ED  Katwijk  
Telefoon: (071)
402 98 81

DVZ is al vanaf 1923 een

‘andere’ zorgverzekeraar. Vanuit

onze levensbeschouwing vinden

wij dat niet alle medische moge-

lijkheden ethisch verantwoord

zi jn. 

Daarom streven wij er naar dat

het medisch handelen beant-

woordt aan de wijze waarop 

mens en wereld zijn bedoeld.

Wij bieden u een verantwoord

verzekeringspakket en hulp door

een klein team van gedreven

mensen. Waarschijnlijk bespaart

u ook nog premie.

Hoogste tijd voor een bewuste

keuze voor uw ziekenfonds -

verzekering of uw particuliere

ziektekostenverzekering.

samen 
zorgen

samen 
zorgen

1 3 7

Wilt u ook adverteren 
in HandSchrift?
BDU Tijdschriften

Eddy Morren
Tel: 0342-494262
Fax: 0342-494299
E-mail: e.morren@bdu.nl
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Colofon

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 

In deze Handschrift o.a.

Portret

7e uniecongres

Mees te Velde

Lokale 
ChristenUnie-projecten

9 november 
in Ede

4
Veilig Samenleven

11

18

MijnHandschrift

Ballonvaart

Marco Boers, eindredacteur
mdboers@christenunie.nl

Enige tijd geleden heb ik mijn eerste ballonvaart gemaakt. Op
een prachtige nazomeravond heb ik Amersfoort eens vanuit de
lucht kunnen aanschouwen. Een bijzondere ervaring. Met vijf
mensen stonden we in een mandje op anderhalve kilometer
hoogte. Eenvoudig doek dat door hete lucht wordt bolgeblazen,
vervoerde ons gedurende een uur richting Barneveld. Tijdens deze
vaart bedacht ik - je komt niet altijd makkelijk los van je dagelijk-
se werkzaamheden - dat een ballonvaart wel erg veel beeld-
spraak met betrekking tot de ChristenUnie in zich heeft. In de
eerste plaats is het goed om van bovenaf zicht te hebben op de
samenleving. Je krijgt een goed overzicht over de situatie en er
blijkt nog meer op de grond te gebeuren dan je vaak denkt. Ten
tweede is het bijzonder om de rust en stilte te ervaren die in de
lucht aanwezig is. Alles gaat maar door en er is overal bedrijvig-
heid. Er 'boven gaan staan', is een hele verademing. Ten derde
moet je er maar op vertrouwen dat zo'n eenvoudig ogende
ballon stevig genoeg is en je in een niet gevaarlijke richting
stuurt. En tenslotte is het moment van landen het levende bewijs
dat je weer met beide voeten op de grond staat en dat is dan ook
een heel prettig gevoel.

Voor de ChristenUnie zijn dit prachtige metaforen; wat gebeurt er
veel in onze samenleving. De ontwikkeling en het welzijn van
heel de samenleving heeft de ChristenUnie op het oog. Daarbij
willen we eenvoudig opkomen voor wat God goed acht voor alle
mensen. Het is goed om tijdens deze periode, na 15 mei van dit
jaar, momenten van rust te creëren en ons te bezinnen op de
ontwikkelen van het nieuwe kabinet en alle proefballonnetjes die
door menigeen wordt opgelaten. Hoe reageert de ChristenUnie
en wat zijn haar standpunten over de vele vraagstukken, wets-
voorstellen en ideëen die in Den Haag leven? God wil ons daarbij
helpen en geeft antwoorden vanuit Zijn Woord. We mogen
ondubbelzinning steunen op de Bijbel als het Woord van God. De
ChristenUnie zal dit laatste met beide benen op de grond nadruk-
kelijk moeten laten zien en zich presenteren als vertegenwoordig-
ster van een grote groep christenen die in Nederland leeft.
Wat een ballonvaart niet allemaal met zich meebrengt. Een
ballonnetje op laten gaan blijkt in de praktijk toch anders te zijn.

Marco Boers
Eindredacteur

mdboers@christenunie.nl

Vermoeidheid
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik een paar dagen
geleden van Gerda, de vrouw van Kars Veling, gehoord
dat Kars oververmoeid is. Hij heeft zich voor en na de
verkiezingen enorm ingespannen om de ChristenUnie
goed op de kaart te zetten. De verkiezingsuitslag en de
daaropvolgende reacties hebben hem zeer aangegrepen.
Eind vorige week werd voor Kars heel duidelijk dat hij
niet optimaal zijn werk kon doen. Hij heeft Leen van Dijke
gevraagd om de komende algemene beschouwingen
voor te bereiden en ook te doen.
Het heeft Kars behoorlijk aangegrepen dat hij juist op dit
moment, zijn eerste algemene beschouwingen, verstek
moet laten gaan. Hoe lang het zal duren voordat Kars
weer volledig hersteld is, is op dit moment niet duidelijk.
U begrijpt ongetwijfeld dat dit voor Kars en Gerda en hun
kinderen een heel moeilijke periode is. Ik vraag uw gebed
voor hen.
Thijs van Daalen

Foto voorkant: Wat je stuk maakt, moet je zelf betalen (pag. 11)
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InGesprek

Erik van Dijk

Hoe staat de moderne mens in het leven, de kerk, in de
samenleving en in de politiek?
Ik denk heel losjes. Elk mens is z’n eigen wereld.
Mensen zijn niet gemakkelijk tot vaste verbintenissen
geneigd. Men wil liever aan een project werken. Ik
denk ook dat voor de ChristenUnie een systeem van
kiesverenigingen niet meer kan. Mensen willen zich
wel voor een bepaalde periode ergens aan geven,
maar willen daarna weer wat anders gaan doen. Er is
behoefte aan wisselingen van vormen. ‘Permanent’ is
op dit moment althans niet een modus waarin de
moderne mens zich prettig voelt. Het week in week
uit naar de bijbelstudie gaan omdat het bijbelstudie is
(of jaar in jaar uit naar de ledenvergadering van de
kiesvereniging komen omdat ze lid zijn) neemt af.

Maar hoe ziet u dat dan voor een politieke partij als de
ChristenUnie?
Na het lezen van het evaluatierapport ‘Bouwen aan de
basis’, kom ik tot de conclusie dat de ChristenUnie een

Christelijke politiek:
een boodschap van leven,
ontplooiing en bloei

Verbind de naam van God aan de items die aan de orde zijn

Prof. Dr. M. te Velde (52 jaar) is hoogleraar Kerkgeschiedenis, Kerkrecht en
Gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit in Kampen (Gereformeerd
Vrijgemaakt). Voor zijn aantreden als hoogleraar in 1989 was hij predikant in Neede en
Enschede-Oost. Erik van Dijk, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut, zocht hem
deze zomer op in Kampen. Samen spraken zij over de ChristenUnie na 15 mei van dit jaar 
en de rol van de kerken ten opzichte van de ChristenUnie. Een boeiend gesprek!

onderscheid moet maken tussen kiezers, leden en
werkers. Het is prima als je een vaste organisatie hebt
voor de werkers – mensen in schaduwfracties, pr-
teams, etc. – maar de kiesverenigingen met hun
ledenvergaderingen e.d. stoelt nergens meer op. Ik
denk dat leden veel meer aanspreekbaar zijn op
concrete items. Concrete bijeenkomsten die over een
bepaald punt gaan en die aan enthousiaste leden
vragen om dat punt op te pakken, uit te werken en
neer te zetten voor de directe omgeving of voor de
Tweede Kamer. De kiesverenigingen moeten niet meer
vergaderen in een zaaltje bij de kerk met een spreker
over christelijke politiek. Ik ken de mensen die daar
trouw naar toe gaan. Mensen met een groot verant-
woordelijkheidsgevoel, die vroeger nog meegeholpen
hebben de kiesvereniging op te richten. Dat zijn
mensen waar ik wel veel liefde voor voel, omdat zij
vaak in alle eenvoud de Here liefhebben. Dat is alleen
niet de groep waar je in de toekomst nog heel veel
mee kunt.
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Mees te Velde:

De ChristenUnie zal moeten

zoeken naar de juiste woorden

om duidelijk te maken dat het

leven met God perspectief biedt.
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De kiesverenigingen zijn er om lokaal activiteiten te organi-
seren, om lokaal besluiten te nemen, maar ook om met afge-
vaardigden op een landelijk congres de partijdemocratie
gestalte te geven. Moet je daarvan af en gewoon alle leden
uitnodigen en we zien wel wie daar komt?
Dat is een lastig punt. Er moeten natuurlijk op een bepaalde
manier rechtspersonen zijn. Er moet een systeem zijn waar-
langs je mensen op een kandidatenlijst zet. Toch is lidmaat-
schap niet meer iets dat aanspreekt.

Maar waarom zijn dan nog wel zoveel mensen lid van
Greenpeace, Natuurmonumenten e.d.?
Dat gaat denk ik gemakkelijker omdat het doel scherper is.
Het beslaat één terrein van het leven.
Eigenlijk zou je een formule moeten vinden, waarbij het
lidmaatschap voor iedereen heel aantrekkelijk en goedkoop
is en niet meer verantwoordelijkheden met zich meebrengt
dan waar je specifiek de mensen voor nodig hebt. Ik denk
meer aan een landelijk lidmaatschap, zoals het lidmaat-
schap van de EO of het Wereld Natuurfonds. Op deze wijze
steun je de organisatie in grote lijnen en je krijgt het blad
thuisgestuurd. Het is meer donateurachtig.
Ik de kerken merk ik ook dat men heel gauw het gevoel
krijgt door een kerkverband overheerst en gecontroleerd te
worden, terwijl men dienstverlening wil. De kerkleden
willen een landelijk verband dat faciliterend is voor wat er
plaatselijk gebeuren moet.

ze praten, die zich ervoor inspannen. Die kiezers hebben aan
een lidmaatschap misschien niet zoveel behoefte. Als je iets
zou willen faciliteren aan de kiezers op plaatselijk niveau,
dan zou je als landelijk bureau materiaal kunnen ontwikke-
len voor bijbelstudiegroepen. Je zou modules aan kunnen
reiken die gebruikt worden om de relatie tussen geloof en
politiek vanuit de Schrift in te vullen.

Wat zou u van de ChristenUnie willen horen?!
De ChristenUnie zal moeten zoeken naar de juiste woorden
om duidelijk te maken dat het leven met God perspectief
biedt. De Schrift spreekt over de liefde tot God en tot de
naaste als de weg waardoor een samenleving gezegend
wordt. Natuurlijk zijn er dingen te zeggen over zaken als
euthanasie en abortus, maar als kerken in Nederland geen
vrijwilligers beschikbaar stelt om in terminale huizen voor
mensen te zorgen, dan is het te gemakkelijk om tegen
euthanasie te zijn. Het gaat om een boodschap van liefde,
hoop, leven, ontplooiing, bloei. We zijn er om in de wereld
die God voor ons tot bloei gebracht heeft elkaar tot bloei te
brengen. Die boodschap van bloei zullen mensen echt wel
begrijpen, omdat ze vaak de verrotting en verdorring om
zich heen ervaren. Over de WAO zal de ChristenUnie
moeten zeggen: God heeft het niet zo bedoeld, dat mensen
vast zouden lopen in hun werksituatie en dan voor jaren
achter de geraniums gaan en dáárom spannen wij ons in
om te voorkomen en te genezen. Dit geldt ook voor andere
gebieden. God heeft vrouwen niet zo mooi gemaakt, om ze
vervolgens in de prostitutie een gebruiksvoorwerp te laten
zijn. God heeft de schepping niet zo mooi gemaakt met de
bedoeling dat wij het mogen vergiftigen.
Ook die discussie over dat ijsje op zondag is een typisch
wettische discussie en natuurlijk graag door de interviewers
gebruikt om christenen in een bepaald hoekje te zetten!
Het bleef te veel steken in termen van de wet: wat mag en
niet mag. Je kunt toch aan iedere ongelovige uitleggen, dat
de zondag zo goed is om weer op adem te komen, jezelf
weer te zien zitten en je naaste weer te zien staan. En dat
God dat als een zegen voor àlle mensen, àlle Nederlanders
bedoeld heeft.

Hoe komt het toch dat wij toch vaak in wettische termen
denken? 
Dat heeft te maken met de Verlichting, het rationele
denken. Zowel het rationalisme als het wetticisme zijn
bezig met het standaardiseren van dingen.

Maar welke rol spelen kerk en politieke partij hier nu in?
Ik zou meer een wisselwerking willen zien tussen kerk en
politieke partij. De kerkelijke en politieke circuits zijn teveel
gescheiden geraakt. Het nadenken over de verbinding
tussen christen-zijn en politiek is verschraald. De dominees
zijn het spreken over de politiek aan de christen-politici over

Kunnen we de kerkelijke situatie en de ChristenUnie wel
zomaar vergelijken?
Het is in die zin anders dat de plaatselijke gemeente een
levend organisme is met heel veel activiteiten. In de politiek
is het niet zo dat je plaatselijk een ‘lichaam’ hebt van poli-
tiek betrokken mensen. Je kan wel zeggen dat er plaatselijk
politiek beoefend wordt door de lokale werkers. Ik zou
nadrukkelijk een onderscheid willen maken tussen werkers
en leden, of tussen werkers en kiezers. Je zou zelfs kunnen
zeggen dat de werkers de leden zijn. Dat zijn dan de
mensen die echt actief betrokken zijn, die weten waarover

Er zal een 
onderscheid
gemaakt moeten
worden tussen
kiezers, leden en
werkers
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gaan laten. De prediking die ik hoor, levert heel weinig
materiaal voor politiek bewustzijn, ik hoor heel weinig over
Christus’ Koningschap op alle terreinen van het leven, over
wat er in de samenleving speelt en hoe we daarmee om
moeten gaan. Er moet meer een wisselwerking komen met
naar de ene kant toe voeding vanuit de Schrift en naar de
andere kant voeding vanuit de werkelijkheid. Die werkelijk-
heid wordt onder andere goed gekend door politiek actieve
christenen. Er wordt door predikanten te weinig nagedacht
over de implicaties van het Evangelie voor de politiek en de
samenleving.

Hoe ziet u de plaatselijke relatie tussen kerk en de christelijke
politicus?
Een ChristenUnie-politicus zou helder moeten hebben wat
hij met de kerk zou willen uitwisselen. Het bespreken van
trends in de samenleving kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn.
In de afgelopen jaren is er heel wat uitgewisseld op de
gebieden van de zondagsheiliging en de asielzoekers.
Christen-politici zouden de kerken ook kunnen attenderen
op sociale verschijnselen die voor de diaconie van belang
zouden kunnen zijn. Ook een vorm van contact tussen
predikanten en burgemeesters zou nuttig kunnen zijn, maar
dan zou je dat eerst eens moeten proberen in gemeenten
waar mensen zitten die dat goed kunnen invullen. Dat zou
je vanuit het landelijk bureau als een soort pilot project
kunnen doen. Soms heeft de overheid ook best behoefte
aan meer communicatie met de kerken. De ChristenUnie
zou een bemiddelende rol kunnen spelen om deze mensen
bij elkaar te brengen, en ook een inhoudelijk-ondersteunen-
de rol om de bijeenkomst niet te laten ontaarden in een
oppervlakkig kennismakingsgesprek, maar te zorgen dat er
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenle-
ving wordt gevoeld. De overheid kan daarbij profiteren van
de wijsheid die in de kerken beschikbaar is, maar ook
andersom!

Een extreme stelling: zouden christenen zich niet beter in een
netwerk kunnen organiseren, vanuit de kerk en niet vanuit
de ChristenUnie actief zijn binnen het CDA of misschien zelfs
juist binnen bijv. GroenLinks?
Wat ik aan zie komen bij vrijgemaakte jonge christenen is
dat zij afscheid nemen van de zuil en vervolgens ook niet
meer bereid zijn om een bredere christelijke zuil te steunen.
Zij schieten door in de richting van impact en kwaliteit, van
de algemenere kranten, organisaties, scholen e.d. die veel
meer invloed hebben en kiezen dan bijvoorbeeld voor het
CDA. Er wordt gedacht dat je misschien zelfs beter op
bijvoorbeeld een openbare school kan zitten, om daar een
zoutend zout te zijn. In de eigen zuil zou je alleen maar een
kwetsbaar kasplantje blijven. Het idee leeft, dat zo’n kleine
ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer zo weinig bete-
kent, dat je maar beter een beetje invloed kan hebben in

een grote partij dan geen invloed in een klein clubje. Het is
alleen de vraag of je dan overeind blijft. Ik denk dat deze
periode wel overgaat. Men zal weer opnieuw een bewuste
keuze moeten maken voor een school, organisatie, krant,
partij e.d. Weg van het automatisme. Ze moeten zich gaan
realiseren dat alleen maar algemene organisaties een
enorme verschraling en zelfs een gevaar met zich
meebrengt.
Het is heel belangrijk dat de ChristenUnie zich heel duide-
lijk profileert ten opzichte van het CDA. Geen negatieve
profilering door bijvoorbeeld steeds te wijzen op de moslim
of hindoe in de Tweede Kamerfractie van het CDA, maar
door nadrukkelijk aan de items die aan de orde zijn de
naam van God te verbinden. Dat vraagt geloof en creativi-
teit. De ChristenUnie zou moeten investeren in inhoud,
inhoud en nog eens inhoud. Goede communicatieve en
andere vaardigheden, kloppende methodes en zelfs gedre-
venheid kunnen een gebrek aan inhoud nooit goed maken.
Heb je echt iets te vertellen? Heb je echt een boodschap?
Als de ChristenUnie hierin investeert, kun je dat deel van de
achterban die vooral een stevige inhoud willen, vasthouden
of zelfs terugwinnen.

Hoe haal je als partij dat naar boven? Hoe versterk je dat?
Door eerst eens op te houden met het instellen van
commissies, het schrijven van beleidsplannen en alles
partijbreed doorspreken. Probeer de centrale activiteiten die
je hebt te vitaliseren en optimaliseren. Laat wat je daar te
zeggen hebt ook echt iets voorstellen. Geen verzameling
mooie waarheden. De nadruk moet komen te liggen op
toewijding, overgave, het voorleven, het in de praktijk laten
zien hoe het werkt en laten zien dát het werkt. Voor de poli-
tiek is het daarom ontzettend belangrijk, dat er jongere en
oudere identificatie-figuren zijn, of ze nu in de Tweede
Kamer zitten of niet. Zij moeten voor het voetlicht worden
gebracht met een boodschap waarin de essentie van het
Evangelie ook echt aan het politieke onderwerp verbonden
wordt. Niet alleen focussen op de Tweede Kamer. Zet de
spotlights meer op de lokale christelijke politiek en publi-
ceer aanstekelijke voorbeelden in bladen als DenkWijzer en
HandSchrift.

Dit artikel is een verkorte weergave van het interview
met Mees te Velde. In het volgende week te verschijnen
nummer van DenkWijzer, het studieblad van het
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie,
kunt u het complete interview lezen.
Een gratis exemplaar van dit nummer van 
DenkWijzer kunt u aanvragen via 033-4226958 of via
denkwijzer@christenunie.nl!
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Perspectief

Bert Heuvelman

En de discussie strekt zich ook uit naar andere christelijke
organisaties in het maatschappelijk middenveld: christen
zijn, anno 2002, hoe doe je dat eigenlijk, welke keuzes moet
je maken, hoe fundamenteel mag je je mening funderen op
de Waarheid van de Bijbel, zonder daarbij te discrimineren.
Vragen, fundamentele vragen, die tegenwoordig steeds
opduiken in publicaties in christelijke kranten en tijdschrif-
ten. De ChristenUnie zal duidelijk moeten maken hoe voor
haar geloof en politiek met elkaar verweven zijn, hoe een
fundamentele overtuiging haar leidt in het maken van haar
keuzes.

Op het extra Uniecongres van de ChristenUnie van 22 juni
dit jaar is de uitkomst van de verkiezingen met kiesvereni-
gingen en leden van de partij geëvalueerd. Zevenhonderd
mensen kwamen daar op af. Het lijkt misschien veel, maar
op het totaal aantal leden van de ChristenUnie (bijna
30.000) is dit slechts een mager handje vol. Op die dag  zijn
de oorzaken van het verlies geëvalueerd, maar de vraag ‘hoe
nu verder’ werd onvoldoende beantwoord.
Hoe wordt er in de achterban van de ChristenUnie eigenlijk
gedacht over ‘geloof en politiek’, over eigen maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid in een wereld waarin het toch

vooral draait om ikkuh, ikkuh, ikkuh en het nieuwe frontje
op mijn mobiele telefoon…? Er zijn een hoop goede zaken
besproken op het extra Uniecongres, maar de discussie gaat
wel door…

Ledenpartij 
Het voorstel van de jongerenorganisatie PerspectieF om op
volgende congressen ook spreekrecht toe te staan aan indi-
viduele leden, werd nipt weggestemd. De voorzitter sprak
gekscherend “als we daaraan zouden beginnen, krijgen we
onoverzichtelijke Poolse landdagen”. Dat kan zo wezen (ik

De toekomst van de
ChristenUnie

Geloof en politiek lijkt niet meer vanzelfsprekend te zijn. Geheel tegen
de verwachtingen in verloor de ChristenUnie een zetel bij de laatste
Kamerverkiezingen. Recentelijk is gebleken dat de oorzaken daarvoor
redelijk goed aan te wijzen zijn: angst voor een te grote LPF-fractie in de
Kamer heeft veel mensen doen besluiten om op het CDA te stemmen. De
ChristenUnie hoopt bij een volgende verkiezing (wie weet wanneer) op
betere resultaten. Maar meer nog dan de oorzaken van het verlies, zijn
de gevolgen van het verlies van de ChristenUnie belangrijk. Er lijkt in de
achterban van onze partij een breed gevoel van twijfel te zijn; geloof en
politiek wat is dat eigenlijk voor eigenaardige combinatie? Wat moet je
er mee? En hoe werkt het één door in het ander? 



Hand
Schrift

10

hoop het van harte), maar als op een dag waarop een zeer
fikse teleurstelling voor de ChristenUnie besproken wordt
slechts 700 van de bijna 30.000 leden op komen dagen, dan
zijn ‘Poolse landdagen voorlopig alleen nog maar ‘wishfull
thinking’ en zeker geen realiteit. Was het maar zo!

Ik schrijf dit, omdat PerspectieF vindt dat de ChristenUnie
zich in de toekomst echt moet gaan omturnen in een leden-
partij. Een partij waarin iedereen het recht heeft om deel te
nemen aan het partijdebat, ideeën aan te dragen, mee te
denken, invloed te hebben op beleid en politieke koers.
Dat wat in de Kamer gebeurt moet gedragen zijn door
leden. Met elkaar gaan we er voor om ons Goede Verhaal in
de Kamer (als meest toonzettende podium), inde gemeen-
teraden, in Europa te laten klinken.

Dat kan op verschillende manieren; bijvoorbeeld door op
Uniecongressen aanwezigen vertegenwoordigers van lokale
afdelingen niet alleen een volledig geregisseerd programma
voor te zetten wat ze in hapklare brokken kunnen consume-
ren, maar door juist op zulk soort dagen het debat aan te
gaan, discussiegroepen te vormen en in kleinere verbanden
politieke thema’s door te spitten.
Of bijvoorbeeld door de vertegenwoordigers van lokale kies-
verenigingen, niet op het congres, maar juist in de aanloop
naar het congres aan het werk te zetten. Kiesverenigingen
zijn podia van de leden. Vertegenwoordigers op congressen
moeten dan ook in de eerste plaats hun lokale afdeling
vertegenwoordigen. En daarvoor is een intensief debat juist
ook op lokaal niveau ontzettend belangrijk. En dat debat
ontstaat alleen als er stevig geïnvesteerd wordt in lokale
afdelingen.
Maar daarnaast kan het ook niet zo zijn dat leden die in een
regio wonen waar een lokaal bestuur niet goed functio-
neert, dus ook gewoon geen stem hebben op het
Uniecongres. Daarom moeten ook individuele leden uitge-
nodigd en geënthousiasmeerd worden voor
Uniecongressen en andere ontmoetingsmomenten.
Dat kan ook door het Uniecongres meer bevoegdheden te
geven, meer bewegingsruimte om voorstellen te amende-
ren, meer tijd om er diepgaand over te discussiëren en meer
gedeelde verantwoordelijkheid bij een eindbeslissing.

Hoe dan ook; de ChristenUnie moet haar stinkende best
doen om haar leden aan zich te binden. Als een groter deel
van onze leden in beweging komt, doordat de ChristenUnie
hun zelf eerst in beweging zet, dan gaat daar wat van uit!
Dan straalt dat enthousiasme en betrokkenheid uit.
En bovendien; als je lid bent van een club en jaarlijks contri-
butie betaald  dan is het niet meer dan logisch dat je stem
telt en dat er serieus naar je mening geluisterd wordt. Een
politieke partij is immers geen doel op zich, maar is een
platform van mensen die zich in dezelfde beginselen en
uitgangspunten herkennen. Een fractie is ook geen doel op
zich, maar is een vertegenwoordigend orgaan van haar
kiezers. Daarom zal de rol van die leden door organisatori-
sche structuren en door partijkader onderstreept en uitge-
bouwd moeten worden. Fracties zullen, niet eens in de vier
jaar, maar constant verantwoording af moeten leggen en
leden betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. En tot
slot zal het lid, u, jij, ik, zich ook zelf  meer bewust moeten
zijn van zijn positie verantwoordelijkheid.

Verontwaardiging en de liefde van
Christus
De fractie in de Tweede Kamer heeft een ontzettend
belangrijke rol en een grote verantwoordelijkheid in het
uitdragen van het geluid van de ChristenUnie. Zij moet
laten zien wat er gebeurt als je vanuit geloof politieke
verantwoordelijkheid neemt. Gerechtigheid, naastenliefde
(voor de dichtbije en de verre naaste), solidariteit, eigen
verantwoordelijkheid, betrokkenheid op de publieke sfeer,
rentmeesterschap, Het zijn geen holle frasen, oneliners die
het goed doen, of uitgerekte en onduidelijke dogma’s. Het
zijn hele concrete zaken die ten grondslag liggen aan
keuzes die gemaakt moeten worden en die zelf ook een
heel stevig fundament hebben.
De fractie moet laten zien hoe dat doorwerkt en moet
duidelijk laten zien op welk fundament deze begrippen
staan. De liefde van Christus, die de hele wet samenvat,
behoort door te klinken en zichtbaar te zijn! Liefde en
betrokkenheid omdat God ook vandaag door onze harten
en handen werkt! 
En dan is ‘Liefde’ niet alleen maar ‘lief’, maar soms juist ook
heel appelerend, alarmerend, jeremiërend en ongemakke-
lijk, omdat zij de decadentie van onze huidige samenleving
ontmaskert en bloot legt. Omdat ze wil laten zien, wil over-
tuigen, dat een weg alleen maar gericht op eigen rijkdom
en eigen genot, een uitzichtloze weg is. De fractie zal duide-
lijk moeten laten zien waar haar drijfveren liggen, waardoor
ze gedreven wordt, Wie haar stuurt en leidt!
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Lokale Christenunieprojecten

Marco Boers

Veilig samenleven in
Gouda

Een project wat naast veel
publiciteit een grote 

betrokkenheid van de burgers
heeft opgeleverd zijn de 

10 stadsregels van Gouda.
Woensdag 4 september jl. zijn

de 10 gouden regels voor
Gouda bekendgemaakt door
ChristenUnie-wethouder en
initiatiefnemer Piet van der

Sluijs. Ruim 3800 Goudse
burgers hebben uit

35 stadsregels de 10 gouden
regels gekozen.

Gemeenschappelijke normen
Van der Sluijs: “Ik ben ooit begonnen met mezelf de vraag
te stellen hoe we de burgers van Gouda kunnen betrekken
bij het ontwikkelen van activiteiten bij de nota Veilig
Samenleven. Zelf heb ik toen met elke letter van het woord
RESPECTVOL tien regels gemaakt voor de burgers van
Gouda. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een bepaling
van een aantal leef- en gedragsregels door de burgers van
Gouda zelf.” In de nota Veilig Samenleven wordt het stellen
van gemeenschappelijke normen genoemd als één van de
vier pijlers van het integraal veiligheidsbeleid.
“De actie is begonnen door een folder te maken die huis-
aan-huis in de stad Gouda werd verspreid. In de folder ‘Hoe
zou u Gouda veiliger, schoner en aangenamer maken?’
stonden 35 stadsregels over normen, waarden en gedrag.
Uit deze 35 regels heeft elke Gouwenaar de gelegenheid
gekregen 10 regels te kiezen die hij of zij het meest belang-
rijk vindt. De meest gekozen stadsregels zijn de 10 Gouden
Regels van Gouda geworden”, aldus Van der Sluijs.

Wethouder Piet van der Sluijs

De gemeente heeft bij het opstellen van de 35 stadsregels
gesproken met tientallen stadsgenoten bij sportverenigin-
gen, buurtverenigingen, in het uitgaansleven, het welzijns-
werk en bij de politie. De regels werden uiteindelijk
onderverdeeld in zes rubrieken: respect voor elkaar; veilig
samenleven; ruimte voor iedereen; schoon en opgeruimd;
iedereen verantwoordelijk en een open gesprek.

De 10 gouden stadsregels van Gouda waar de burgers van
Gouda voor hebben gekozen, zijn:
1. Wat je stuk maakt, moet je zelf betalen.
2. Gebruik geen geweld 
3. Ruim je afval zelf op 
4. Intimiderend rondhangen is a-sociaal 
5. Spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar 
6. Respecteer elkaar altijd 
7. Hard rijden is bloedlink, dus doe normaal 
8. Ouders voeden zelf hun kinderen op 
9. Pest, plaag en discrimineer niet
10. Agenten zijn er voor ons allemaal, respect graag.
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Hoe nu verder? 
De volgende stap voor Van der Sluijs is het ervoor zorgen
dat de regels ook daadwerkelijk tot de mores van de stad
gaan horen. Na deze besluitvorming gaat de volgende –
zeer belangrijke – fase in: de implementatiefase. Faciliteren
van de burgers bij het tot stand brengen van de regels. De
regels moeten nu worden waargemaakt en nageleefd. Om
elkaar te kunnen en te durven aanspreken op de gekozen
stadsregels is de hulp nodig van alle betrokken partijen:
gemeentebestuur, politie, inwoners, ouders en medeopvoe-
ders zoals onderwijzers en vrienden. Het college is van
mening dat bij de verdere uitvoering van de plannen ook
de stad weer moet worden betrokken. De komende tijd
wordt dan ook besteed aan het uitwerken van een stedelij-
ke campagne.

Meer info: www.gouda.nl / www.gouda.christenunie.nl

De regels zijn opgebouwd in volgorde van belangrijkheid
dat wil zeggen dat regel 1 vaker is gekozen dan regel 2
etc...)  Piet van der Sluijs is verheugd over de hoge
respons en voelt zich samen met B en W gesteund door
de stad om gezamenlijk te gaan werken aan een veiliger,
schoner en aangenamer Gouda. De gemeente hoopt dat
– mede door het uitbrengen van de stadsregels – er een
stadsgesprek ontstaat over wat gewenst en ongewenst
gedrag is. Alleen door met elkaar in gesprek te raken, is
het mogelijk elkaar te begrijpen, begrip en respect voor
elkaar op te brengen en wordt uiteindelijk ook duidelijk
waarop je elkaar kunt, mag en wilt aanspreken.
Wethouder van der Sluijs benadrukt dat de 10 gouden
regels niet de Tien Geboden zijn. Het gaat echter wel om
de basis van de waarden

Veel opmerkingen 
Zeer opvallend is dat veelvuldig gebruik is gemaakt van
de ruimte op het enquêteformulier om opmerkingen te
maken. Zeer veel respondenten (bijna 2000 reacties)
hebben niet alleen hun keuze kenbaar gemaakt maar
ook hun mening gegeven over het project, ideeën aange-
dragen of klachten kenbaar gemaakt.
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Ten tweede streeft Amersfoort naar een openbare discussie.
Voorlichting door vrijwilligers op scholen en bedrijven, discussie-
avonden in buurthuizen met evaluatie, openstelling hotline (tele-
fonisch advies bij alle vormen van geconstateerd vandalisme,
kleine criminaliteit, onveilige situaties) en voorlichting en
bewustwording via kerkgenootschappen in Amersfoort moeten
een discussie goed kunnen losmaken.Tenslotte concentreert het
project zich op handhaving. Dit betekent bijvoorbeeld het
‘bemannen’ van een actiepost met een centraal meldpunt voor
o.a. kleine criminaliteit, pesten, vernielingen aan straatmeubilair.
Andere mogelijkheden zijn het instellen van vrijwilligers als
burgerwacht en schoonmaakacties rondom scholen en buurthui-
zen met de jeugd. Een ander onderdeel van dit project is het idee
om preekschetsen voor kerken en religieuze groeperingen te
ontwikkelen. Deze schetsen moeten suggesties voor een preek
en behandeling van het thema binnen de kerken bevatten.

Vrijwilligers
Voor het totale project zal een kleine groep mensen de kar
moeten trekken. Er zal gewerkt gaan worden met veel vrijwilli-
gers. Eén keer in de zoveel maanden zal een volgend deelproject
de aandacht vragen van de burgers in Amersfoort. De
Amersfoorters moeten via diverse kanalen geconfronteerd
worden met het project. Uiteenlopende doelgroepen zoals:
jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen enz. worden bij dit
project betrokken. Een wedstrijdelement met bijvoorbeeld een
prijs kan bewoners(groepen) en scholen stimuleren om mee te
doen aan de diverse deelprojecten.

Het project kan geslaagd genoemd worden wanneer iedere
Amersfoort tenminste 1x gedurende het project aan het
denken gezet is over veiligheid en hun eigen rol daarin. Het
mooiste zou zijn wanneer iedere Amersfoorter zich realiseert
persoonlijk (mede) verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid
van onze stad.

Meer info:
www.amersfoort.nl  / www.amersfoort.christenunie.nl

Uitslag van de projecten in Amersfoort

Veiligste stad ChristenUnie 10.996  stemmen
Veilig verkeer CDA 10.135 stemmen
Kunstijsbaan VVD 5.737 stemmen
Swingend Amersfoort D66 5.051 stemmen

Veilig samenleven in
Amersfoort
Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort kon er
naast de gebruikelijke stemming ook gestemd worden op een
project voor de stad. Tien politieke partijen hadden een plan
gemaakt om e 45.378,- te besteden. Het project “Amersfoort
veiligste stad” van de lokale ChristenUnie Amersfoort werd de
winnaar van deze verkiezingen. De ChristenUnie staat voor
een veilige, zorgzame samenleving waar omzien naar de ander
en de eigen verantwoordelijkheid van de burger zeer hoog op
de agenda staan. Handhaving van veiligheid door o.a. politie is
kostbaar en niet voldoende. Inwoners van Amersfoort moeten
met elkaar samen vorm geven aan een veilig en leefbaar
Amersfoort. Veiligheid is niet een zaak van de politie alleen,
maar van ons allemaal! Ook van u. Het project van de
ChristenUnie heeft dan ook als doelstelling: Bewustwording
dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig en leefbaar
Amersfoort. Amersfoort is al uitgeroepen tot de aantrekkelijk-
ste stad van Nederland. De ChristenUnie wil er aan meewerken
dat Amersfoort ook de veiligste stad van Nederland wordt.

Zichtbaar
Het project richt zich op drie zaken.Ten eerste continue herken-
baarheid. Er wordt een logo ontwikkeld dat het project illustreert.
Dit zal geplaatst worden op verkeersborden langs alle invalswe-
gen en pleinen. Er worden stickers en bierviltjes verspreid in het

uitgaansleven van de stad. Burgerwachten die duidelijk
zichtbaar het logo van het project dragen. Het logo

wordt ook op gemeentelijke voertuigen geplaatst.

Voorbeeld
logo

Amersfoort



Hand
Schrift

14

In de afgelopen maanden heb ik herhaaldelijk gedacht:
democratie is mooi – ik ken eigenlijk geen minder slecht
systeem – maar de uitkomst van de laatste democratische
verkiezing van de Tweede Kamer kan mij maar niet enthou-
siast maken. Als je het nu al maanden durende dagelijkse
gedoe en geklungel bij de LPF ziet en je laat tot je doordrin-
gen dat Dick Stellingwerf het veld moest ruimen om plaats
te maken voor de avonturiers van de LPF… 
Dat Dick niet in de Kamer is teruggekeerd, is niet alleen een
dramatisch verlies voor de ChristenUniefractie. Wat heeft
Nederland aan avonturiers? Nederland heeft mensen met
visie, mensen als Dick, nodig.

Dick is een prachtkerel. Eerlijk als goud, wars van ‘spelletjes’,
zeer loyaal en collegiaal; ongekunsteld en vol ijver om zijn
God te dienen op de plek die hij mocht innemen. In en
buiten de Kamer was Dick gedreven om het beleid zo te
beïnvloeden, zo te sturen dat de belangen van Gods schep-
ping niet ondergesneeuwd raakten door de hebzucht van
de mens. Daarbij liet Dick zich niet vangen in korte termijn-
voordeel. Dick is een man met visie!
Dick heb ik altijd een echte volksvertegenwoordiger gevon-
den. Hij legde gemakkelijk contacten met organisaties en
met burgers en maakte geloofwaardig duidelijk dat het
hem om hun belangen ging. Dat werd ook herkend. Op een
binnenvaartcongres, tijdens de afgelopen verkiezingscam-
pagne, werd de ChristenUnie geroemd als beste partij voor
de binnenvaart. Dat is voor een belangrijk deel de verdien-
ste van Dick. Na het congres reageerde iemand, naar zijn
zeggen geen ‘ChristenUniemens’, in hun clubblad met de
woorden: “Ik ga op de ChristenUnie stemmen want die man
van de ChristenUnie (dat was Dick dus) was de enige die

serieus over de problemen
in de binnenvaart had
nagedacht en er wat aan
wilde doen”.

Dick stond in en buiten de
Kamer als zeer deskundig
te boek. Zo was hij onbe-
twist één van de deskun-
digste Kamerleden op het
gebied van genetische
manipulatie. Op zijn

Dick Stellingwerf: een man met visie

Afscheid van Kamerleden

laatste dag als Kamerlid stelde hij nog vragen over gene-
tisch gemanipuleerde kale kippen.
Dick kreeg ook kritiek, bijvoorbeeld van boeren; hij zou hun
belangen niet zien. Hoewel ik zie dat er voor sommige
kritiekpunten best grond kan zijn, is het onjuist dat Dick
onvoldoende oog had voor boerenbelangen. Integendeel!!
Ja, Dick heeft uitstekende contacten met milieuorganisa-
ties; hij is zelfs dierenbeschermer van het jaar geweest.
Maar bij Dick bestaat er geen tegenstelling tussen dieren-
welzijn en het boerenbelang. Dick heeft zich er altijd zeer
voor ingespannen dat boeren in staat worden gesteld om
op een bijbels verantwoorde wijze te boeren en een eerlijke
boterham op hun gezinsbedrijf te kunnen verdienen.
Een voorbeeld daarvan is ‘Dick-in-actie’ tijdens de mkz-
crisis…; talloze bezoeken afgelegd, honderden mails, tele-
foons en brieven beantwoord en felle debatten met
Brinkhorst. Hij schreef verschillende – glasheldere - artike-
len over de crisis. Daaruit sprak betrokkenheid en deskun-
digheid. Dick heeft zich met name sterk gemaakt voor
schadevergoeding voor boeren nadat hun vee was geruimd.
Hij vond dat niet alleen het geruimde vee moest worden
vergoed, maar ook de gederfde inkomsten.

Dick is ook veelzijdig. Zo is hij de grote initiator achter de
aanleg van een randmeer bij de Noord-Oostpolder; dat plan
wordt inmiddels breed gesteund. Maar Dick is ook al jaren
de man achter de veelbesproken kilometerheffing. De vast-
houdendheid van Dick werd beloond toen eind 2000 zijn
motie waarin hij vroeg om een proef werd aanvaard. Een
half jaar later kiest ook minister Netelenbos definitief voor
de kilometerheffing. Onbegrijpelijk dat het Kabinet
Balkenende dit effectieve sturingsinstrument, nu dat op het
punt stond ingevoerd te kunnen worden, weer afschiet.

Dick was ook succesvol. Op de beleidsterreinen waar hij
woordvoerder was heeft hij veel concrete zaken kunnen
realiseren. Jammer dat ik niet meer ruimte in HandSchrift
krijg om dat breder voor het voetlicht te halen. Het hiervoor
genoemde is slechts een uiterst beperkte greep.

Dick was ook altijd druk. Tijdens het reces is Dick, zeer
verdiend, ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’ geworden.
Ten einde raad heeft de burgemeester de ‘daarbij behoren-
de versierselen’ maar opgestuurd; er was met geen moge-

Afscheid
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lijkheid een datum te prikken waarop Dick ruimte in zijn
agenda had voor een meer plechtige wijze van in ontvangst
nemen.

De ChristenUniefractie zal het de komende tijd zonder Dick
moeten doen. Ik schat in dat hij ons - vanuit Ede - nog vaak
zal bellen met heldere ideeën en creatieve voorstellen.
Dick zal het wel niet kunnen laten om zich - ook buiten de
Kamer - in te zetten voor de ChristenUnie; zo is hij,
gedreven en gemotiveerd tot en met. Ik hoop dat de 
democratie de vergissing van de laatste verkiezingen snel
wil herstellen. De ChristenUnie, de Kamer, het land heeft
mensen met visie, zoals Dick, nodig.

Leen van Dijke, vice-voorzitter Tweede Kamerfractie

Arie Slob,
hartelijk, sociaal en
constructief
Bij het vertrek van Arie Slob uit de Zwolse gemeenteraad
(begin 2001) werd in een speciale GPV-visie stilgestaan bij
zijn overstap naar de Haagse politiek. Toen we dit in Den
Haag lazen, konden we ons niet voorstellen dat Arie alle
eigenschappen had die aan hem werden toegeschreven
"geweldige dossierkennis, fijne neus voor politieke gevoelig-
heden, gaf kleur aan debatten, scherp, maatschappelijk
betrokken, integer, initiërend, stimulerend, hartelijk, sociaal,
constructief, sociaal, bewogen enz.".
Bij het vertrek van Arie bij de Tweede Kamerfractie werd
hem een bundel met A4-tjes van collega's en medewerkers
meegegeven. In deze bundel blijken al deze typeringen over
(het optreden van) Arie weer terug te komen. Er moet dus
wel een grote kern van waarheid in zitten.
Iedereen is het erover eens dat Arie te kort in Den Haag
heeft gewerkt, vanaf zijn installatie op 14 februari 2001

slechts 15 maanden.
Toch komt zijn vertrek
ook weer niet hele-
maal onverwachts.
Zijn plaats op de
kandidatenlijst en de
peilingen voor de
ChristenUnie
maakten duidelijk dat
het spannend zou
worden. Deze onzeke-
re situatie betekende
niet dat Arie stil af
ging wachten wat er op 15 mei 2002 zou gebeuren. Nee,
in de korte tijd dat hij Kamerlid was, ging hij er voluit
tegenaan. En dat heeft de ChristenUnie geweten. En dat
heeft ook de Kamer geweten… De vaste lezers van
Handschrift hebben de overvolle werkweken van hem
kunnen volgen in zijn dagboek. Het ene na het andere
debat, altijd in voor een werkbezoek en tijdens de verkie-
zingscampagne ging er nog een schepje bovenop. Het
was duidelijk dat Arie's hart lag bij Onderwijs. Debatten
over onderwijsvrijheid, artikel 23 en de Grondwet waren
boeiend en intensief. Een amendement over de
Toezichtswet behaalde mede dankzij zijn inzet een
Kamermeerderheid. Ook het afschaffen van lesgeld werd
door Arie gespreksonderwerp. Daarnaast deed hij ook
volop mee aan debatten over Binnenlandse Zaken. O.a.
over dualisering van het gemeentebestuur, maar ook
bijvoorbeeld de debatten over Enschede en Volendam.
Nadat de media-aandacht over deze onderwerpen was
verminderd, hield Arie contact met betrokkenen om o.a.
de nazorg goed te regelen.
De tegenvallende uitslag bij de verkiezingen liet geen
twijfel bestaan: Arie kwam niet terug in de Kamer. Toch
gaan vrijwel alle bijdrages in zijn afscheidsbundel over
een terugkeer van Arie in de Tweede Kamer. Hij zal daar-
over zelf voorzichtig zijn. In de toekomst kan veel gebeu-
ren waardoor zaken anders lopen dan nu gedacht.
Uiteraard is dat zo. Maar de ChristenUnie zou wel gek zijn
als ze zo'n politicus laat lopen!
Arie, bedankt! Gods zegen toegewenst in je nieuwe
functie als directeur van Concent.

Heleen van den Berg, fractiemedewerkster ChristenUnie
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De kiezer heeft altijd gelijk. Deze woorden worden na verkie-
zingen vaak gebruikt. Verliezers kunnen op die manier blijk
geven van een hoog democratisch gehalte. Nu valt op deze
stelling het nodige af te dingen. Ze komt wel erg dicht in de
buurt van de gedachte van de volkssoevereiniteit.
Gereformeerde christenen voelen zich beter thuis bij de belij-
denis van Gods voorzienigheid. Die belijdenis biedt houvast
bij voor- en tegenspoed. Zij laat ook ruimte voor een kritisch
oordeel over het handelen van mensen. Van onszelf, onze
partij, de kiezers.
Een teleurstellende uitslag noopt tot onderzoek. Maar we
doen er goed aan niet te blijven stilstaan bij de afwegingen
die mensen maakten maar in de eerste plaats te geloven dat
ook deze uitslag ons niet bij toeval maar uit Gods vaderhand
ten deel gevallen is. (Zondag 10 HC) Daaraan mogen zowel zij
die niet gekozen zijn als zij die wel gekozen zijn hun houvast
ontlenen. Dan kunnen we ook in dankbaarheid terugzien op
wat Eimert van Middelkoop gedurende bijna dertig jaren
voor de christelijke politiek heeft mogen betekenen.

Eimert mocht bijna dertien jaren Kamerlid zijn. Maar toen hij
in 1989 voor het eerst gekozen werd had hij al een lange staat
van dienst achter de rug. Zestien jaren lang was hij fractieme-
dewerker, eerst bij Jongeling en Verbrugh, daarna bij mij. Het
woord ‘fractiemedewerker’ doet eigenlijk geen recht aan de
inhoud van de functie, zoals deze was bij de GPV-fractie. De
medewerkers Van Middelkoop en Van Haeften functioneerden
in de praktijk als waren zij Kamerleden, maar zonder de
rechten van het lidmaatschap. Zij verstonden de kunst om
teksten te schrijven die het Kamerlid zich zonder veel proble-
men kon eigen maken.
Maar daar bleef het niet bij. Ook buiten de Kamer liet Eimert
van zich horen. Op spreekbeurten en in de media. Zijn deelne-
ming aan het radio-programma Deze week dateert al van een
grijs verleden. Belangrijk werk deed hij in het curatorium van
de Groen van Prinsterer Stichting en voor de radio- en t.v.-
uitzendingen van het GPV. Steeds duidelijker werd dat Eimert
de coming man van het GPV was. In de jaren tachtig was hij
zowel de eerste GPV-kandidaat voor het Europese parlement
als de tweede op de lijst voor de Kamerverkiezingen. Hij was
en is een uitgesproken voorstander van politieke samenwer-
king met geestverwanten, maar dat deed niet af aan zijn loya-
liteit aan de eigen partij, die hiermee soms meer moeite had.

Tot volle ontplooiing kwam hij toen hij echt Kamerlid werd.
Na een spannende verkiezingscampagne konden 2000 GPV-
ers op een zinderende verkiezingsavond in Slochteren hun
nieuwe Kamerlid toejuichen. Zijn maidenspeech hield hij een
maand later over de commerciële televisie. Zeer ongebruike-
lijk werd hij toen meteen al geïnterrumpeerd door de minis-
ter. Maar hij voelde zich zowel achter de katheder als bij de
interruptiemicrofoon op z’n gemak.

Eimert is politiek gevormd door mensen als Jongeling en
Verbrugh, terwijl ook het Kamper trio Kamphuis, Trimp en
Douma veel voor hem betekende. Hij leerde ook van Mekkes
en anderen buiten de direct gereformeerde kring. Zijn beteke-
nis voor de christelijke politiek is echter vooral, dat hij wat hij
van anderen leert zich eigen maakt en zelfstandig weet toe
te passen op de christelijke politiek. Daarom kan hij ook
tegenover weifelaars en tegenstanders met verve opkomen
voor de christelijke staat met geestelijke vrijheid voor iedere
burger. Daardoor kon hij ook de jaren door zo’n inhoudelijke
rol spelen in het debat over de toekomst van Europa. En – om
niet meer te noemen – kon hij worstelen met diep ingrijpen-
de vraagstukken zonder weg te lopen voor zijn verantwoor-
delijkheid. Zo heeft hij de medeverantwoordelijkheid voor het
NAVO-optreden in Kosovo als een loden last ervaren en
uiteindelijk om inhoudelijke redenen gesteund. De wijziging
van artikel 100 van de Grondwet inzake de betrokkenheid van
de Staten-Generaal bij de uitzending van militairen zou er
zonder zijn vasthoudendheid op dit punt waarschijnlijk niet
gekomen zijn.

De kiezers maakten op 15 mei een abrupt einde aan een
vruchtbaar Kamerlidmaatschap. Voor mensen onbegrijpelijk,
maar niet bij toeval. Mogen Eimert en zijn vrouw Joke kracht
putten uit het geloof waaruit zij beiden mogen leven en
werken. Gods hand is niet verkort. Hij was er op 15 mei. Hij
kan ook voor de toekomst ongedachte mogelijkheden geven.

Gert Schutte, oud Tweede Kamerlid ChristenUnie

Eimert van Middelkoop 
als christen-politicus



OverDenken

Drs. A.L.Th. de Bruijne

Jeremia 29 bevat een brief van de profeet Jeremia aan gede-
porteerde volksgenoten in Babel. Zij konden niet geloven dat
hun ellende lang zou duren. Hun verwachting was dat de HERE
snel zou ingrijpen met straf voor Babel en een thuiskomst voor
hen. Drie jaar na de deportatie leek in Babel even politieke
instabiliteit te ontstaan. De ballingen zagen daarin wellicht
een voorbode voor Gods plan. Ze namen een vijandige houding
aan tegenover Babels overheid en bevolking. Ze weigerden in
te burgeren. Huwelijken stelden ze uit en ze beperkten het
aantal geboorten. In alles straalden ze uit dat ze er niet bij
wilden horen en dat ze zeer binnenkort uit dit land van de
vijand zouden vertrekken naar hun vaderland. Dit is echter niet
Gods wil. Hij wil dan ook dat Jeremia deze mentaliteit tegen
gaat. Daarom schrijft hij een brief.

Ootmoedig realisme
De ballingen moeten hun afzijdige opstelling prijsgeven en
zich gaan gedragen als burgers van Babel: ‘bouw huizen, woon
erin, leg tuinen aan…’. Want hun hoop op een snelle terugkeer
naar Juda is een illusie. Dat blijkt uit vers 4 waar de HERE tegen
de ballingen zegt dat Hij hen zelf uit Jeruzalem naar Babel in
ballingschap heeft laten wegvoeren. De ballingschap is Gods
oordeel over hun ontrouw. Zij rekenen op de God van Israël die
tegelijk Heer van de legermachten is. Zal Hij ons niet bevrij-
den? De HERE noemt zichzelf doelbewust met deze namen.
Juist Hij, hun God van het verbond en hun machtige hemelse
Koning, zit achter hun deportatie. Hun opstelling laat zien dat
zij niet werkelijk buigen onder Gods oordeel. Het ontbreekt
aan een ootmoedig erkennen dat de straf terecht is. Dat zal ze
pas een realistische kijk op hun leven in Babel geven. Eens zal
God hen weer thuis brengen, maar niet zonder dat
zij eerst de straftijd hebben uitgezeten en in die
tijd tot bezinning zijn gekomen (vs. 12-14). Daarom
moeten zij zich instellen op een lang verblijf – 70
jaar (vs. 10)– in Babel.

Drs. A.L.Th. de Bruijne (1959) is universitair docent ethiek en encyclopedie van de theologie aan
de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Zoek de vrede voor de stad
Is stadsvernieuwing zo belangrijk? Die vraag kwam bij me op toen ik vanwege tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen in mijn woonplaats een verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
bekeek. Enkele speerpunten uit dat programma waren: terugdringen kleine criminaliteit,
onderwijshuisvesting optimaliseren, streven naar stadsvernieuwing. Zijn dat nu thema’s waarmee
een christelijke politieke partij zich moet profileren? Heb je als christenpoliticus niet al je energie
nodig voor principiële kwesties als zondagsarbeid, huwelijkswetgeving, bordeelverbod en 
euthanasie? Kun je de stadsvernieuwing niet veilig overlaten aan andere politici? 

Maatschappelijke inzet
Bij die realistische houding hoort ook inzet voor Babels vrede:
zoekt de vrede voor de stad. Vrede betekent hier ‘welzijn’. De
inzet raakt gewone maatschappelijke zaken. Hun eigen welzijn
zal voor lange tijd aan dat van Babel verbonden zijn: want in
haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Als het goed gaat met
Babel, gaat het goed met de ballingen. Het is in hun eigen
belang. Het onderstreept dat zij voorlopig niet terug zullen
keren naar Juda.

Praktisch welzijn
Jeremia 29 helpt ons bovenal politiek verder als wij letten op
Gods stijl van handelen die ook vandaag nog geldt. Hij laat de
nieuwe band tussen Hem en zijn volk al opbloeien, terwijl zij
nog niet leven in het beloofde land van de toekomst. God
heeft al ‘gedachten van vrede’ over hen in de situatie van
ballingschap. In die situatie begint reeds de zegen. En die
nieuwe vrede voor zijn volk staat open naar de andere volken,
zelfs als deze zich vijandig opstellen. Via zijn eigen kinderen
laat God ook aan de samenleving waarin zij als vreemdelingen
verkeren iets van die zegen merken. Voor hen betekent dat
onder meer dat zij zich vanuit Gods vrede positief moeten
inzetten voor het praktische welzijn van hun medeburgers. Als
christenpoliticus wil God je vanuit je eigen identiteit en vanuit
je eigen openlijke dienst aan de HERE bezig zien met het prak-
tische welzijn van je medeburgers. In je program horen
daarom inderdaad zaken thuis als het terugdringen van de
kleine criminaliteit en het verbeteren van onderwijshuisves-
ting. ‘Zoek de vrede voor de stad’: dat wil zo concreet zijn als:
zet je in voor stadsvernieuwing!

Jeremia 29:4-7
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Dit is een samenvatting van één van de
bijbelstudies uit Hart en Handen.
Hart en handen is een bundel bijbelstudies
rond politiek en samenleving uitgegeven
door de ChristenUnie. Kostprijs f 11,50.
Via bureau@christenunie.nl of 
033 - 422 69 58 te bestellen.
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Diversen

Tijdens het huishoudelijk deel wordt de jaarrekening en de
begroting behandeld. Ook zal er een korte Federatieraad (RPF)

en Verbondsraad (GPV) plaatsvinden. Na de lunch wordt het
congres om  13.30 uur vervolgd.

Hoogtepunten van het congres zijn de workshops, presentatie
Statenverkiezingen 2003 en het kwaliteitsbeleid  en de speech

van de fractievoorzitter.
Het congres wordt circa 15.30 uur afgesloten. De toegang tot

het Uniecongres is gratis. Omdat we er prijs op stellen te
weten hoeveel gasten we mogen ontvangen, wordt u dringend

verzocht zich van tevoren aan te melden.
Uw kiesvereniging krijgt half oktober de vergaderstukken

toegestuurd. U kunt u via uw kiesvereniging aanmelden door
de gevraagde gegevens (naam, adres, telefoonnummer,

emailadres en kiesvereniging) te zenden naar de ChristenUnie
t.a.v. Congrescommissie, Postbus 439, 3800 AK Amersfoort, of

email: bureau@christenunie.nl

Jaarlijks congres Wetenschappelijk
Instituut van de ChristenUnie 

Zaterdag 16 november 2002 a.s. vindt het jaarlijkse
congres van het Wetenschappelijk Instituut plaats in
Congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Het thema van dit
congres is 'Dienstbare overheid' .
Tijdens dit congres zal de concept-tekst van de publicatie
'Dienstbare overheid' centraal staan. Een viertal sprekers
zal in een korte lezing reageren op deze tekst.
De deelnemers krijgen de tekst toegestuurd en kunnen op
het congres hun mening geven.
Het congres is voor iedereen toegankelijk, de toegang is
voor donateurs van het WI gratis. Aanmelding via
wi@christenunie.nl of tel. 033-4226960 .

Rectificatie propje

Collega P. Ropjesschieter van de SGP, ook
wel Menno de Bruyne, heeft een nieuw
fototoestel. En dat daar mooie kiekjes
mee te maken zijn, heeft u in het vorige
HandSchrift wel kunnen vernemen.
Ropjesschieter had onze redactie een
digitale, jawel, foto gemaild van Veling
op het bordes bij de koningin met de
opmerking deze te kunnen gebruiken
met een minimale voorwaarde: bronver-
melding. Laat dit toen toch niet gebeurd zijn! Excuses zijn
op zijn plaats. Maar goed, De Banier, lijfblad der SGP-ers,
had weer een pagina om op te vullen. Met als onderwerp,
inderdaad, de niet geplaatste bronvermelding.

Uniecongres op 9 november in Ede
Zaterdag 9 november a.s. vindt het 7e
Uniecongres plaats in Scholengemeenschap
’t Streek in Ede. In de ochtenduren vindt
tussen 10.00 en 12.30 uur het huishoudelijk
deel en de speech van de voorzitter
Thijs van Daalen plaats.

foto: P. Ropjesschieter 
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Wat is het IMD...?

Klaas Quist

Na de val van de muur is in vele landen in het voormalige
Oostblok de democratie omarmd. De communistische heils-
staat werd ingeruild voor een democratische rechtsstaat. De
theorie was wel duidelijk, de praktijk bleek weerbarstiger. Niet
voor niets verlangt men in sommige landen weer terug naar
‘die goede oude tijd’. Verder terug in de tijd zien we dat vele
voormalige koloniën de meerpartijendemocratie weliswaar
hebben overgenomen, maar velen van hen zijn teruggevallen
in een éénpartij democratie of erger: een dictatuur. De oorza-
ken hiervan laat ik maar rusten.

Democratisering
Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie,
kortweg IMD, is sinds april 2001 actief op het gebied van demo-
cratisering. De ChristenUnie maakt deel uit van deze organisa-
tie, die zich ten doel heeft gesteld landen te ondersteunen die
in een transitie zitten naar een meerpartijendemocratie. Niet
omdat democratie het einde van alle tegenspraak is. U en ik
weten wel beter. Wel omdat democratie een belangrijke voor-
waarde is voor het welzijn van het land. In het onlangs versche-
nen “Human Development Report 2002” dat door de UNDP is
opgesteld, staat dat de democratie een waarde op zich is.
“Politieke vrijheid en het recht om je eigen mening te hebben
en hiernaar te leven is een fundamenteel recht. Bovendien
beschermt democratie burgers tegen economische and politie-
ke catastrofes als hongersnood en chaos.“ 
Voor het goed functioneren van een democratie zijn politieke
partijen onmisbaar, al hoewel ze soms ook veel last kunnen
veroorzaken. Het IMD richt zich op het versterken van de poli-
tieke partijen. Juist in jonge democratieën hebben zij verster-
king nodig. Als gezamenlijke Nederlandse politieke partijen
richten we ons zogezegd op de gezamenlijke politieke partijen
in een land.

Binnen het IMD participeren op dit moment alle in de Tweede
Kamer vertegenwoordigde partijen, met uitzondering van de

LPF en SP. Zij zijn uitgenodigd om ook mee te doen. Als geza-
menlijke Nederlandse politieke partijen proberen we alle poli-
tieke partijen in een land te ondersteunen. (Het ministerie van
Buitenlandse Zaken voorziet in het budget.) Deze ondersteu-
ning richt zich met name op de capaciteitsopbouw van de poli-
tieke partijen in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. U
moet hierbij denken aan het opleiden van het partijkader,
helpen formuleren van beleid, verstevigen van de band van een
partij met haar kiezers, etc. Dit alles tracht het IMD te doen op
een werk-wjize waarin drie begrippen passen: demand-driven
(vraaggestuurd), ownership (het ‘eigendom’ van de projecten
ligt bij de politieke partijen die worden ondersteund) en 
tailormade (op maat gesneden). Of anders gezegd: het IMD
daagt de politieke partijen uit haar eigen voorstellen voor capa-
citeitsopbouw te doen en deze ook zelf uit te voeren. Als politie-
ke partijen inhoudelijke inbreng vanuit buitenland wensen,
kunnen experts natuurlijk worden ‘ingevlogen’.

Tanzania
De ChristenUnie participeert van harte in het IMD. Sinds
oktober 2001 maak ik als partijcoördinator deel uit van de
werkorganisatie van het IMD. Het is fijn om namens de
ChristenUnie een bijdrage te kunnen leveren, ook al is dat voor
9 uur in de week.
Op dit moment ben ik belast met het management van het
programma in Tanzania. Op 21 september is er een debat
tussen de voorzitters van de politieke partijen. Dit debat is het
officiële begin van het programma in Tanzania. Dit heugelijke
moment zal ik dan ook bijwonen. Meer daarover in het volgen-
de nummer.

Democratie, het is geen toverwoord. Samen zijn we het vast
eens dat democratie een belangrijke waarde is om rustig te
leven. Zonder democratie vaart niemand wel. Dus toch!!

Reageren? kquist@christenunie.nl

Zonder democratie 
vaart niemand wel!

Een pittige stelling die vraagt om reactie. Immers, democratie heeft ook haar schaduwzijden.
De macht van het getal is niet per definitie goed. Voorbeelden liggen voor het oprapen; wetgeving
rondom euthanasie en abortus, legalisering van prostitutie en gok- en kansspelen - om maar een paar
voorbeelden te noemen -  kunnen leiden tot schrijnende situaties. De wil van de meerderheid fungeert
soms als een dwangbuis. Toch is er ook veel voor deze stelling te zeggen. Heeft de democratie ook niet
veel opgeleverd; vrijheid van onderwijs, vrijheid van vergadering en meninguiting, verbod op discrimina-
tie, bescherming en ondersteuning van de zwakken, enz.
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De grimmige sfeer die na 6 mei in de Nederlandse politiek is gaan heersen,
was op 26 juli ook in de Kamer zo nu en dan te merken. Tijdens het debat over
de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet bleef Mat Herben vaag in de vinnige discussie over
bedreiging van politici. Linkse politici zouden de hand ook maar eens in eigen boezem moeten steken,
zei hij. Verontwaardiging was de reactie. In de rijen van de LPF-fractie, in het vak naast de ChristenUnie,
werd intussen overduidelijk kenbaar gemaakt hoe men dacht over het ‘gedram’ van links. Ik heb hier-
over mijn zorg uitgesproken aan het eind van mijn tweede termijn. Bedreigingen zijn onder geen voor-
waarde te verontschuldigen. En zeker in het parlement moet ruimte zijn, ook voor scherpe debatten.
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KamerStukken

Kars Veling

Doorslaggevend
Tegenover het nieuwe kabinet tekende zich natuurlijk ogen-
blikkelijk een linkse oppositie af. Welke plaats neemt de
ChristenUnie-fractie in? Ten tijde van Paars 2 hadden ‘links’ en
‘rechts’ in de Kamer ongeveer evenveel stemmen. De
ChristenUnie kon zowel de ene als de andere helft aan een
meerderheid helpen. Na de verkiezingen is die ‘wippositie’ er
niet meer. Toch kan de stem van de ChristenUnie opnieuw van
doorslaggevend belang zijn. Er zijn diverse meerderheden
mogelijk. Het CDA kan ‘over links’ een standpunt realiseren, als
dat dankzij het aangekondigde dualisme wordt gedoogd. En
er zijn precies 75 stemmen als het CDA, de LPF, de ChristenUnie
en de SGP één lijn trekken. Deze interessante gelegenheidsver-
binding leverde al bijna een bijzondere uitkomst op, namelijk
toen de genoemde fracties gezamenlijk stemden vóór een
motie van Van der Vlies en mij. Het ging om een motie die
ruimte bepleitte voor gemeenteambtenaren met principiële
bezwaren tegen het sluiten van zogenaamde homohuwelij-
ken. Het ging toch fout, omdat een aantal LPF-ers onverwacht
niet bij de stemming aanwezig was.

Laten we positief beginnen. Paars is voorbij. Nederland heeft
een CDA-premier, en er zijn meerdere christen-bewindslieden.
We mogen aannemen dat de afwerende houding van Paars
tegen de publieke invloed van het christelijk geloof afgelopen
is. Er wordt daadkracht beloofd bij de bestrijding van onvei-
ligheid. Het kabinet heeft oog voor gezinnen. Er is een zekere
voorzichtigheid in de medisch-ethische sfeer. Er wordt een
door Paars steeds tegengehouden evaluatie van de abortu-
spraktijk aangekondigd. Op deze gronden heb ik in de Kamer,
namens de fractie, positieve verwachtingen uitgesproken. Er
is daarnaast ook reden voor kritiek.

De genoemde voorzichtigheid op medisch-ethisch terrein
houdt geen principiële maatschappijkritiek in. Het CDA is

altijd vergaand maatschappijvolgend geweest. Ethische door-
braken zoals die onder Paars tot stand gekomen waren,
worden nergens teruggedraaid. De drie partijen hebben afge-
sproken dat kwesties als euthanasie bij stemmingen vrije
onderwerpen zijn, dat wil zeggen geen coalitiedwang en
geen fractiediscipline. Dat betekent dat fractieleden de
ruimte hebben om bij stemmingen hun persoonlijke visie te
volgen, ook als zij daarmee tegen de meerderheid in de
fractie of tegen het standpunt van de coalitie in gaan. Het
voornemen om de praktijk van abortus en van euthanasie te
onderzoeken, is strikt procedureel van aard.

Belangen
Gevestigde belangen worden behartigd, en dat is niet
verkeerd! Maar bij die gevestigde belangen wordt ook
meteen de streep getrokken, en dat is te weinig!
Barmhartigheid staat onder druk, bij voorbeeld in de bejege-
ning van vluchtelingen. Het milieu moet zichzelf maar een
poosje redden. En er is nauwelijks aandacht voor de grote
vraagstukken van internationale gerechtigheid.
Erkenning van Gods heerschappij betekent dat we zijn
normen hoger achten dan eigenbelang. Ook de belangen van
wie zich niet sterk kan maken, vragen aandacht. De belangen
van verre en nabije naasten. Van pril en kwetsbaar menselijk
leven. Van volgende generaties die de gevolgen te verduren
krijgen van onze belasting van het milieu.

Met alle waardering heeft de ChristenUnie dus ook stevige
kritiek op het kabinet Balkenende. Natuurlijk volgen wij de
goede traditie van constructieve oppositie, dat wil zeggen dat
we geen oppositie om de oppositie zullen voeren. Maar we
zullen de coalitie wel uitdagen, speciaal het CDA als belang-
rijke steunpilaar van het kabinet. Solidariteit en duurzaam-
heid zijn voor het CDA hopelijk geen principes voor
campagnetijd alleen.

Normen 
boven belangen
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Tweede Kamer

Nico Schipper

Het CDA probeert een christen-democratisch stempel te
drukken op het nieuwe beleid. Dat blijkt een béétje uit het
regeerakkoord, maar nog meer uit het voorstel van premier
Balkenende voor de instelling van een Commissie voor
normen en waarden. Inmiddels blijkt dat de ChristenUnie
daarbij een niet onbelangrijke rol kan spelen… 

Liberaal of christelijk?
In de laatste week vóór het zomerreces debatteerde de
Tweede Kamer over het regeerakkoord. De verwachtingen
binnen de ChristenUnie waren hooggespannen. Het herstel
van normen en waarden zou onder leiding van een kabinet
van CDA en LPF en VVD weleens goed op gang kunnen
komen. De éérste reactie van Kars Veling was er een van
teleurstelling: "Op grond van de aandacht voor gemeen-
schapszin binnen het CDA en De verweesde samenleving

Samenleven
vraagt om méér
dan een huisje-

boompje-beestje-
kabinet

Durf te kiezen voor normen! 

van Pim Fortuyn hoopte ik dat deze coalitie de zelfgerichte
cultuur ter discussie zou stellen. Maar die hoop is
beschaamd. Per saldo is het akkoord meer liberaal dan chris-
telijk".
De kersverse fractievoorzitter van de ChristenUnie maakte
ook melding van positieve passages in het akkoord. Hij
noemde de vooruitgang op de medisch-ethische thema's en
op het terrein van de veiligheid. Maar het is vreemd dat dit
kabinet de coffeeshops ongemoeid laat en snijdt in het
budget voor ontwikkelingssamenwerking. Veling had
vragen bij de aankondiging naar een onderzoek naar de
grenzen van de vrijheid van godsdienst: "Dit is geregeld in
de grondwet en het strafrecht en een zaak voor de rechter.
Ik vraag mij af wat een kabinet hiermee moet. Is dit het
begin van een inperking van de vrijheid van godsdienst? Is
dit één van de concessies van het CDA een de LPF?"  

Regeringsverklaring
Tijdens het debat over de regeringsverklaring typeerde Kars
Veling het kabinet als een burgermanskabinet. Het daagt de
samenleving te weinig uit om verder te kijken dan haar
eigen belangen. "Naar onze overtuiging is burgerschap
meer dan huisje-boompje-beestje", aldus Veling. De

De Tweede Kamer gaat niet op vakantie. De Tweede Kamer gaat op reces. Dat is heel wat anders! 
Van Dalen verklaart reces met tijdelijk uiteengaan. Ondertussen gaat het werk gewoon door. Dat bleek.
Nederland kreeg midden in een natte zomer een nieuw kabinet en een nieuwe minister-president. Het
CDA speelt - met voorman JP - een prominente rol in dit nieuwe kabinet. Dat geeft hoop! En de LPF speelt
met een rollebollende fractie en met spraakmakende ministers een curieuze rol. Dat maakt het spannend! 

“Kenmerkend voor de politieke koers
van de ChristenUnie is misschien 

wel de aanduiding ondernemend
rentmeesterschap”

De ChristenUnie-fractie
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uitgangspunten van het CDA, zoals gerechtigheid en solida-
riteit en rentmeesterschap klinken nauwelijks door in het
strategisch akkoord.
Intussen heeft het kabinet wel aandacht voor zaken die ten
tijde van paars onderbelicht werden. Moraal is weer
normaal. Veling vroeg de minister-president rechtstreeks
om een concretisering van de kabinetsplannen om normen
en waarden actief uit te dragen: "In Noorwegen is een
zogenaamde commissie voor human values actief. Dat is
van betekenis bij de bezinning op maatschappelijke
waarden en normbesef in de samenleving. Misschien is zo'n
commissie voor maatschappelijke waarden ook in
Nederland een nuttig instrument om te werken aan een
samenleving die de moeite waard is. Wil de minister-presi-
dent toezeggen de mogelijkheden daartoe te onderzoe-
ken?" En een maand later maakte Balkenende bekend -
zonder overigens te verwijzen naar de suggestie van Veling
- dat het kabinet van plan is een commissie naar Noors
voorbeeld in te stellen… 

Bede of wens?
Twee weken voor de Derde dinsdag van september stelde
CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen voor om de bede
weer op te nemen in de Troonrede. Kars Veling en Bas van
der Vlies reageerden meteen positief op het voorstel, maar
de fractievoorzitter van de SGP meende dat het CDA er
beter aan had gedaan om dit voorstel eerst binnenskamers
te bespreken met de coalitiepartners om een onvruchtbare
publieke discussie te vermijden. Desgevraagd reageerden
de coalitiepartners meteen op het voorstel. De LPF reageer-
de een tikje onverschillig. Het maakt de partij niet zoveel

❏ Ik neem een gratis abonnement op de digitale Nieuwsflits,
en ben in nieuws geïnteresseerd over de beleidsterreinen:
❏ Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie en Vreemdelingenzaken & Integratie.
❏ Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking en Defensie.
❏ Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
❏ Landbouw, Natuurbeheer & Visserij en Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer.
❏ Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

❏ Ik neem een gratis abonnement op de digitale Nieuwsbrief.

Naam:
Adres:
Email:

Opsturen naar: ChristenUnie, afd. communicatie, Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

De fractie start binnenkort met de
verspreiding van een digitale Nieuwsflits

en een digitale Nieuwsbrief (mede
namens het landelijk bureau). De

Nieuwsflits geeft kort en bondig en heet
van de naald actuele informatie over de
activiteiten van de fractie in de Tweede

Kamer en verschijnt als er nieuws te
melden is, dus: onregelmatig. De

Nieuwsbrief geeft achtergrondinformatie
en verschijnt 10 x per jaar.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk
van de fractie? Vul dan onderstaande

bon in of surf naar www.christenunie.nl
en neem een gratis abonnement op een

Nieuwsflits en/of de Nieuwsbrief.

uit of er nu een bede in de troonrede wordt opgenomen of
niet. De VVD wil er niks van weten.
Vreemd genoeg was er niemand van het CDA beschikbaar
om het voorstel van Verhagen voor de microfoon van
stand.nl op radio 1 toe te lichten en te verdedigen. Veling
was wel beschikbaar en verdedigde het voorstel met verve.
En nu maar afwachten hoe het debat zich verder 
ontwikkelt…  

Op de hei
Vóór de start van een nieuw parlementair jaar belegde de
fractie van de ChristenUnie een tweedaagse werkconferen-
tie in het Brabantse Hoeven. Eén van de gasten was dr. Paul
Lucardie van het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen. De fractie sprak met hem over de positie
en de perspectieven van de ChristenUnie in het politieke
spectrum. Lucardie verwacht dat de partij zich weer zal
herstellen. Hij noemt de partij sociaal en groen en conser-
vatief en concludeert op basis van de uitslagen van de
Stemwijzer dat ongeveer 8% van de Nederlandse kiezers
zich in zo'n profiel herkent.
Hoe moet de ChristenUnie in de nieuwe politieke context
gestalte geven aan haar missie? Dat was de hamvraag
tijdens de tweedaagse conferentie. Het antwoord is niet in
twee zinnen weer te geven. Kenmerkend voor de politieke
koers van de ChristenUnie is misschien wel de aanduiding
ondernemend rentmeesterschap. Bepalend voor de stijl zijn
de sleutelwoorden uitgesproken christelijk en herkenbaar
en appèlerend en uitdagend.
Tijdens de conferentie was er ook volop ruimte voor
ontspanning. Het fractieteam speelde twee spellen:
diplomacy en klootschieten. En op vrijdagavond nam 
het team op een persoonlijke en smakelijke en soms ook
heel ludieke manier afscheid van Eimert van Middelkoop,
Dick Stellingwerf en Arie Slob. Samenvattend: zo'n werk-
conferentie is nuttig en geeft nieuwe zin aan het werk.
De spirit is terug. Het fractieteam gaat weer gemotiveerd
aan de slag.

“Veling vroeg de minister-president
rechtstreeks om een concretisering van
de kabinetsplannen om normen en
waarden actief uit te dragen”
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doorgeven aan alle kiesverenigingen. Tijdens het
Uniecongres op 9 november kunt u een eerste kennisma-
king met het kwaliteitsbeleid van de ChristenUnie tege-
moet zien.

Bestuurders
Door de uitbreiding van het aantal raadsleden en wethou-
ders sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit
jaar, neemt het aantal vragen en adviesverzoeken toe.
Corine Dijkstra en Erik van Dijk hopen met de hulp van
stagiair Delon Matindas te kunnen voldoen aan een opti-
male dienstverlening. Graag wijzen we u ook op de aparte
site waar u als bestuurder toegang toe heeft www.bestuur-
ders.christenunie.nl . Daar kunt u ook veel informatie
vinden en vragen stellen.

Personeel
Het landelijk bureau heeft de afgelopen maanden diverse
vacatures weten op te vullen. Joël Voordewind heeft de stap
gemaakt van de fractie in Den Haag naar het landelijk
bureau in Amersfoort. Met z’n politieke bagage, ervaringen
als voorzitter van de kiesvereniging Amsterdam en als
campagneleider Tweede Kamer Verkiezingen verwachten
we met hem een goed functionerende afdeling VOTA te
krijgen. Hij zal zich concentreren op het kwaliteitsbeleid,
coördinatie van de cursussen en trainingen en vormings-
werk. Mark Smidt is onze nieuwe jongeren- en vormings-
werker. Hij zal zowel voor PerspectieF als voor het landelijk

Uniecongressen
De teleurstellende uitslag van de verkiezingen heeft voor
een snelle evaluatie gezorgd. Het rapport over de evaluatie
‘Bouwen aan de basis’ werd tijdens het extra Uniecongres
op 22 juni jl. besproken. Het bureau kijkt mede dankzij de
grote opkomst en belangstelling van de leden terug op een
geslaagd congres. Het congres heeft deze dag 12 aanbeve-
lingen en 8 moties aangenomen. Het landelijk bureau heeft
de afgelopen zomermaanden diverse aanbevelingen opge-
pakt. Enige resultaten hiervan zijn de afspraken met alle
provinciale contactraden, het instellen van een tweemaan-
delijks werkoverleg tussen Tweede Kamer, Eerste Kamer,
Eurofractie, Landelijk bureau, Wetenschappelijk instituut en
Vereniging van bestuurders en een eerste concept
Strategienotitie. Vanuit het landelijk bureau willen we prio-
riteit geven aan het contact met de kiesverenigingen, leden
en kiezers. Op 9 november hopen we in scholengemeen-
schap ’t Streek een nieuw congres te organiseren. Meer
informatie vindt u verderop in dit nummer.

Statendag 
In het kader van kennismaken en de provinciale statenver-
kiezingen in maart 2003, hebben we afspraken gemaakt
met de besturen van alle PCR-en (provinciale contactraden).
Peter van der Bijl en Marco Boers zullen het landelijk bureau
tijdens deze afspraken vertegenwoordigen. Op 12 oktober
hopen we de PCR-en én de statenleden te ontmoeten op
het landelijk bureau in Amersfoort. Op deze dag vindt de
Statendag plaats. Workshops over dualisme, de statencam-
pagne zijn onderdeel van het programma van deze dag. Alle
informatie over de Statenverkiezingen kunt u overigens
vinden op www.verkiezingen.christenunie.nl

Kwaliteitsbeleid
VOTA heeft de afgelopen maanden steeds meer vorm
gegeven aan het kwaliteitsbeleid van de ChristenUnie. Het
kwaliteitsbeleid wil er in voorzien de ChristenUnie een
betere opbouw en vorming van leden, bestuurders te geven.
Een eerste training is in augustus aan het eigen personeel
gegeven. De kennis en informatie hiervan wil VOTA graag

Mark Smidt Annemieke Kamphorst

BureauNieuws

Peter van der Bijl
Dit is de eerste bijdrage van een nieuwe rubriek in
HandSchrift. In deze rubriek blikken we als landelijk bureau
terug op de activiteiten in de voorgaande periode.
Het waren bewogen maanden, getekend door de Tweede
Kamerverkiezingen en de evaluatie daarvan.
We laten in deze rubriek ook zien waar we op het landelijk
bureau mee bezig zijn en wat u van ons kunt verwachten.
Wij vinden het belangrijk u goed op de hoogte te houden van
ons werk in Amersfoort.



bureau diverse taken gaan vervullen. Mark is actief als
steunfractielid in de gemeente van Ede. Mark is de
opvolger van Wietse de Boer. Per 1 september heeft
Wietse een nieuwe functie in het maatschappelijk veld.
We willen hem bedanken voor zijn inzet en zijn vele
jaren bouwen aan de jongerenorganisatie PerspectieF.
Mede dankzij zijn verdiensten is PerspectieF een 
groeiende en enthousiaste jongerenvereniging en zijn
de Hartstocht-avonden en de Summerschool begrippen
geworden. Tenslotte verwelkomen we Annemieke
Kamphorst.
Zij zal op het landelijk bureau de taak van management
assistent vervullen. Alle ingaande en uitgaande post,
email zal via haar verlopen. Ook coördineert zij de
bestuursvergaderingen en managementzaken. Wij
willen onze nieuwe collega’s Gods zegen en succes
wensen over het werk voor de ChristenUnie.

Tenslotte willen we u allen een goed politiek seizoen
toewensen en hopen we er voor u en uw kiesvereniging
te zijn. We voorzien u graag van alle informatie en
hopen u wellicht te ontmoeten in het seizoen 2002 -
2003. Natuurlijk kunt u altijd een reactie of een 
opmerking geven of vragen stellen aan het landelijk
bureau; tel. 033 - 422 69 69 of bureau@christenunie.nl.

Informatie

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons van 
informatie voorzien, dan kunt u contact opnemen met

Algemene zaken:
Peter van der Bijl  -  hpvanderbijl@christenunie.nl

Communicatie:
Marco Boers  -  mdboers@christenunie.nl

Financien:
Winfred Vels  -  wvels@christenunie.nl

Vorming, opbouw, training en advies (VOTA):
Joël Voordewind  -  jsvoordewind@christenunie.nl

Agenda

12 oktober
Statendag (Landelijk bureau in Amersfoort)

9 november 
Uniecongres (Scholengemeenschap ’t Streek in Ede)

16 november
Congres wetenschappelijk instituut ‘Dienstbare overheid’
(de Reehorst in Ede) 

11 maart 2003
Statenverkiezingen
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Jongeren 
Geloof en politiek. Wat is dat eigenlijk voor
rare combinatie? Wat moet je met je geloof in
de politiek? en hoe werkt het in de praktijk?
Daarom organiseert PerspectieF een politiek
café met als thema:
Geloof en Politiek, ...Da's uniek!? 
We nodigen je van harte uit voor dit politiek
cafe op donderdag 10 oktober a.s. in Hotel/
café het Anker (Eewal 73 in Leeuwarden,
058-212 52 16). Zaal open om 19.30 uur 

Met medewerking van: André Rouvoet van de
Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en
het cabaretduo ‘de Gebroeders Klinkhamer’.
Toegang gratis (neem ook gerust niet-leden
mee). Informatie en opgave bij Mark Smidt
(msmidt@christenunie.nl of 033 - 422 69 69) 

Introductiecursus
ChristenUnie 2
Bent u geïnteresseerd in waar de ChristenUnie
voor staat? Wat de ontstaansgeschiedenis is
van christelijke politiek? Wat de verschillen en
overeenkomsten zijn tussen de ChristenUnie,
CDA en SGP? Ziet u er niet tegenop om in deze
vragen eens diep te duiken? Meldt u dan aan
voor de Introductiecursus ChristenUnie 2, die
een vervolg is op de introductiecursus
ChristenUnie 1 (voorheen basisprincipes
ChristenUnie).
Waar: Gouda, Middelburg en Zwolle 
Wanneer: najaar 2002 
Kosten: e 25,- 
Informatie en opgave bij Klaas Quist
(kquist@christen-unie.nl of 033 422 69 75) 
of  Joël Voordewind ( jsvoordewind@christen-
unie.nl of  033 - 422 69 69) 

&Politiek café 
Cursussen 
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AanTafel

Thijs van Daalen

De ChristenUnie verkeert niet in een crisis. Dat zou het
geval zijn als we losgeslagen zijn van het fundament. Dat
fundament ligt primair in Jezus Christus. Daarvan zijn we
niet los, daarop staan we nog wel degelijk. In de gesprek-
ken die ik voer met velen uit onze partij, blijkt dat iedereen
die overtuiging deelt.
Dat laat onverlet dat velen ook aan het denken zijn gezet.
Het ging immers allemaal voorspoedig. De unie werd
gedragen door de verenigingen, het aantal leden groeide,
de aandacht van de media was er. En dan ineens blijkt dat
een deel van de kiezers een andere keuze maakte. Als je
daarvan niet op zijn minst denkrimpels boven de ogen
krijgt, klopt er iets niet.

Toekomst
Het klopt gelukkig nog wel in de ChristenUnie. Het
Uniecongres dacht na over aangedragen aanbevelingen en
versterkte die met een aantal moties. Er heeft een repre-
sentatief onderzoek (onder 800 kiezers) plaatsgevonden.
De resultaten daarvan geven een heel behoorlijk inzicht
over motieven en bewegingen. Bestuur, bureau, weten-
schappelijk instituut en fractie buigen zich hierover en
willen daar graag ook over in gesprek gaan op het
komende congres. Het (opnieuw) doordenken van de rol
van onversneden christelijke politiek is daarbij essentieel.
De Tweede Kamer fractie werkt hard aan het uitdenken van
haar optreden in de volledig nieuwe politieke situatie. Ze is
ook bezig om methoden uit te denken om u nog vollediger
maar ook sneller te informeren over haar visie op de
actuele politiek.

Visie
De unie wordt nog steeds gedragen door de verenigingen.
Hoewel…. dat enthousiasme lijkt iets af te nemen. Nee
schrikt u niet. We krijgen namelijk steeds meer signalen
dat de verenigingen graag een stap verder willen gaan en
tot fusie willen overgaan. Feitelijk is dat ook een aantal
malen uitgesproken door het aannemen van moties op de
uniecongressen. Er wordt hard gewerkt aan een aanpak die

invulling moet geven aan die moties. Als het goed is komt
die aanpak volgende maand ook in uw vereniging aan de
orde.

Statenverkiezingen
Op provinciaal niveau is de aandacht reeds gericht op de
verkiezingen voor Provinciale Staten, die volgende jaar
maart zijn gepland. Er wordt een kandidatenlijst vastge-
steld, een verkiezingsprogramma geschreven en planningen
met verkiezingsbijeenkomsten gemaakt. Provinciale verkie-
zingen leven niet heel erg in Nederland. De opkomst is
beslist niet fantastisch. Toch verdient de provincie wel
degelijk aandacht van de kiezer. Dus ook van u! In de
komende tijd zal de ChristenUnie er veel aan doen om de
rol en het nut van deze bestuurslaag aan de kiezers en dus
ook aan u duidelijk te maken. En u weet natuurlijk: u stemt
niet alleen over de samenstelling van de Provinciale Staten
maar op hetzelfde moment ook (indirect) over die van de
Eerste Kamer.

Er ligt overigens een wetsontwerp bij de Eerste Kamer om
het aantal statenleden te reduceren met ongeveer 30%. Als
dit voorstel wordt aangenomen, dan zal dat er toe leiden
dat met name de kleine partijen relatief zwaar worden
getroffen. Ik ben van mening dat dit voorstel niet in het
belang van de democratie is en ik hoop dat de Eerste Kamer
dat ook inziet!

Richting
Tijdens een bestuursvergadering stonden we stil bij de
woorden uit psalm 121. Het is een bedevaartslied. Een lied
waarin nadrukkelijk het vertrouwen in God wordt uitge-
sproken: “Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde
gemaakt heeft”. Dat is wat u en ik mogen belijden. Onze
wens is dat elke inwoner van ons land dat van harte leert
zeggen. Dat wil de ChristenUnie uitstralen in haar politieke
optreden. We bidden God dat Hij ons de richting en de
creativiteit geeft om dat in een geseculariseerde samenle-
ving over het voetlicht te brengen.

De ChristenUnie verkeert in een crisis! Dat is een opmerking die ik de laatste tijd
nogal eens gehoord heb. Als iets maar vaak genoeg gezegd wordt dan ga je het
ook nog geloven. Ik heb veel nagedacht over deze opmerking. Daarnaast zie ik wat
er gebeurt binnen de onze partij. Dat denken en dat zien hebben mij tot een
bepaald beeld gebracht. Daarover wil ik met u praten.

Richting en creativiteit



Waarom
vervolgde 
christenen 
steunen?

Omdat het zo nodig is!

Steun de vervolgde christenen 
Steun Open Doors

Open Doors Nederland / Postbus 47 
3850 AA Ermelo / T 0341 - 417844 
info@opendoors.nl / www.opendoors.nl / giro 7733

In het F.D.

Roosevelthuis

in Doorn en in

De Werelt in

Lunteren worden

in samenwerking

met de SoW-

kerken vakantiewe-

ken georganiseerd

voor mensen met een

handicap. Dankzij uw

financiële bijdrage kan

iets extra’s worden gedaan

voor mensen, die niet zonder

hulp op vakantie kunnen.

Geef u op als donateur en maak een gift over aan:

Stichting Steunfonds Bijzonder Vakantiewerk

o.v.v. “vakantie voor mensen die het nodig hebben”

Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren, Tel. nr. (0318) 48 66 10

Rekeningnummer 33.75.65.856

Wilt u ook adverteren 
in HandSchrift?
BDU Tijdschriften

Eddy Morren
Tel: 0342-494262
Fax: 0342-494299
E-mail: e.morren@bdu.nl
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Het thema van het PerspectieF Congres is MULTICULTI, een
nieuwe scheidslijn?. Hoe kijken we aan tegen de samenle-
ving, wat vind jij  dat er met asielzoekers moet gebeuren?
En hoe pakken we de probleemwijken aan.

Hierbij willen we je heel hartelijk uitnodigen voor alweer
het 4e congres van PerspectieF. Dit keer wordt het gehou-
den in Scholengemeenschap Guido de Bres te Amersfoort
(de routebeschrijving kun je op het bureau aanvragen,
033-422 69 51). De datum is 19 oktober 2002, van 10.00 -
21.30 uur.

Op het congres komen veel gasten; Kars Veling, André
Rouvoet, dhr. Engbersen van de Erasmus universiteit,
Mohammed Sini, het Turks Academisch Netwerk, Yvette
Lont, Driek van Vugt en nog vele anderen. Deze mensen
zullen deelnemen aan het forum, spreken of leiden een
seminar over het thema. Daarnaast is er 19 oktober veel
ruimte voor gezelligheid, discussie en  ontmoeting. Het
congres wordt afgesloten met een spetterende debatwed-

De Multiculturele Samenleving
Een nieuwe scheidslijn!?

PerspectieF ChristenUnie-jongeren | www.perspectief.nu

PerspectieF

ChristenUnie-jongeren

PPeerrssppeeccttiieeFF

PerspectieF Congres MultiCulti

Aanmelden voor het congres kan via onderstaande website,
telefonisch 033- 422 69 51 of per e-mail: erheuvelman@christenunie.nl

Een gevarieerd programma met onder andere:
sprekers, gesproken column, duo-debat, workshops,
een Forum, cabaret en een debatwedstrijd

> Uitgenodigd zijn o.a.: Kars Veling, André Rouvoet,
Yvette Lont, Het Turks Academisch Netwerk, Driek van Vugt,
Stichting INLIA, Mohammed Sini, Roel Kuijper, Menno Rasch 
en het cabaretduo de Gebroeders Klinkhamer

> Workshops
• Wat is cultuur?  
• Criminaliteit onder allochtone jongeren
• Godsdienstvrijheid versus discriminatie
• Christenpolitici in een zwarte wijk
• Asielbeleid in Europees perspectief
• Straatinterviews

> Duo-debat tussen 2 prominente politici
Beide krijgen in dit debat 3 stellingen voorgelegd 
en mogen deze in 5 minuten verdedigen

> Forum o.l.v. Joel Voordewind
Onze gasten gaan met elkaar in debat over:
integratie van allochtonen in ons land, de gevolgen van 
11 september, onderbuikgevoelens en borrelpraat, de taak 
van de nieuwe minister van integratie, wel of geen strenger 
asielbeleid, verislamisering en islamfobie, en nog veel meer.

Toegang Gratis
Geef je nu op !!!

Scholengem. Guido de Bres • Arnhemseweg 65 • Amersfoort 19 oktober ‘02

van 10.00 - 21.00 uur Je kunt natuurlijk ook onderdelen van het programma meemaken

Een asielzoekerscentrum bij jou om de hoek?  Jouw kind op een zwarte school? 
Criminele Marokkanen met een Nederlandse identiteit terugsturen naar Marokko? 
Een kabinet dat weer anders tegen de allochtoon aankijkt?  Wat vind jij er van? 

strijd. En ook de gebroeders Klinkhamer zullen er zijn met
een gedeelte uit hun nieuwe cabaretprogramma. Kortom;
redenen te over om op het congres te komen.

Geef je nu op!
Geef je zo snel mogelijk op voor dit boeiende congres zodat
wij je informatie thuis kunnen sturen.
We hebben een groot aantal artikelen en publicaties van
en over de multiculturele samenleving gebundeld. Perfect
voorstudiemateriaal om je voor te bereiden op dit congres.
Stuur een mailtje met je naam, adres, telefoonnummer en
bij voorkeur ook je emailadres naar info@perspectief.nu of
bel Bert Heuvelman (033-4226951)

Kijk ook eens op www.perspectief.nu
Of discussieer mee op www.ebate.nl

Tot dan, tot de 19e 

De PerspectieF-Congrescommissie



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 e 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
naar: 
Nederlands Dagblad, Afd. Abonnementen, Antwoordnummer
1004, 3770 VB, Barneveld of meld je aan via www.nd.nl of
0342 411711.

Naam :

Adres :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :

Bank / Giro nr. :

Handtekening :

✂
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In Debat

Leen van Dijke
In dit nummer van HandSchrift de letter N 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.Noord-Holland

Jan Bezemer werd in 1947
geboren te Zwijndrecht. In 1974

ronde hij zijn studie
Landbouwwetenschappen in

Wageningen af. Zijn specialisaties
zijn cultuurtechniek, landinrich-
ting, recreatiekunde, planologie,

agrarisch recht.
Jan Bezemer was in 1978 lijsttrek-

ker voor het GPV in Amsterdam
bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen. Momenteel is hij secretaris-
penningmeester van het

GPV-Amsterdam en vanwege de
fusie politiek secretaris van de

ChristenUnie Amsterdam.
Namens de ChristenUnie/SGP is
Jan Bezemer vanaf 1999 lid van

de Provinciale Staten van Noord-
Holland.

Jan Bezemer is naast dit alles ook
organist en voorzitter van de

Commissie van beheer van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

van Amsterdam-Centrum.

Wat moet u zoal doen als 
statenlid in Noord-Holland?

Zorgen dat je de eer van God nastreeft, dat je de
naam en de inhoud van de ChristenUnie waarde
geeft, dat je achterban je weet te vinden, dat je
kiezers je waarderen, dat je regelmatig aanwezig
bent op de vergaderingen, en dat je je werk zo goed
mogelijk doet, dat wil zeggen veel lezen en de goede
dingen zeggen, na er over nagedacht te hebben.

Wat vind u de grootste problemen 
in de wereld?

De gebrokenheid en scheiding, de liefdeloosheid en wetteloosheid, de stromen van bloed en
vluchtelingen.

Welke vraag zou u stellen aan…?

Een vraag moet je stellen als je een antwoord wilt hebben, maar ook denk te krijgen waar je
wijzer van wordt. Ik wil altijd wel weten hoe mensen ergens over denken, maar een concrete
vraag aan een concreet iemand op deze plaats is te nietszeggend.

Voor wie heeft u bewondering?

Voor Piet Jongeling in zijn voorgaan als christen voor het hele brede levensterrein.

Waar kunt u slecht tegen?

Tegen beleid maken en regelingen, zonder aan de uitvoering en uitvoerenden te denken.

Wat zou u nog wel eens willen doen?

Promoveren op een mooi juridisch onderwerp.

Wat is uw favoriete plek in Noord-Holland?

Als het om de politiek gaat de Statenzaal in Haarlem, als het om de natuur gaat is heel
Noord/Holland mooi, van Texel tot het Gooi, van het strand tot de IJsselmeerdijk, als het om
een park gaat natuurlijk het Vondelpark, als het om de mensen gaat de Kalverstraat, als het
om het geloof gaat de Oosterparkkerk, als het om mijn eigen plezier zou gaan de orgelbank
van de Oude Kerk van Amsterdam 

Wat betekent voor u de uitslag van de verkiezingen van de ChristenUnie?

In Amsterdam een reden voor dankbaarheid vanwege een ongekend goed resultaat dankzij
de inspanning van lijsttrekkers en vele anderen, en de goedgunstigheid van onze genadige
God. Landelijk geen reden tot achterom zien, maar tot vooruitzien in geloof.



Rondlopen in de wandelgangen van
Den Haag…
De ChristenUnie organiseert dit najaar een aantal excursies
naar de Tweede Kamer, bestemd voor leden en niet-leden.
Een ideale gelegenheid om eens te bekijken wat u normaal
gesproken alleen op televisie ziet.
Tijdens deze excursies maakt u op verschillende manieren
kennis met politiek Den Haag. Een rondleiding in en voor-
lichting over de Tweede Kamer, een bezoek aan de publieke
tribune, Ridderzaal en de Eerste Kamer en u kunt spreken
met één van de ChristenUnie-Kamerleden.(Wijzigingen in
het programma voorbehouden)

De excursies worden gehouden op donderdag 10 en
17 oktober, en woensdag 13 en 27 november van 11.45 uur

tot ongeveer 16.45 uur. De kosten (incl. lunch e.d.) zijn 
voor leden e 10,- en niet-leden e 15,-.
De reiskosten zijn voor eigen rekening.
Verdere informatie ontvangt u na aanmelding.

Lijkt het u interessant? Meldt u zich dan nu aan door 
onderstaande bon te retourneren, of door een e-mail te
sturen. Er kunnen 20 mensen per excursie mee dus wacht
niet te lang met aanmelden! Nodig gerust anderen uit om
met u mee te gaan.

Achterste rij (v.l.n.r.): Ilse Smit, Wiepkje van der Wal, Winfred Vels, Frank Visser,
Peter van der Bijl, Annemieke Kamphorst, Bert Heuvelman, Liesbeth Tennekes,
Judith Bril
Middelste rij: Geeske Dijkstra, Benjamin Anker, Kees de Heer, Joël Voordewind,
Cors Visser, Erik van Dijk, Roel Kuiper, Mark Smidt, Geert van Eijsden 
Voorste rij: Marijke Blom, Elma van den Wijngaard, Marco Boers,
Corine Dijkstra, Klaas Quist, Roely Padding 
Afwezig: Annerieke Pruim 

Achter de schermen

Excursie
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❏ Ja, ik wil graag een kijkje nemen bij de Tweede Kamerfractie!
Mijn voorkeur gaat uit naar:
10 oktober/ 17 oktober/ 13 november/ 27 november*,
evt. reservedatum:

Naam: (m/v)*

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: (lid/ geen lid)*

❏ Ik machtig de ChristenUnie om eenmalig e 10,- / e 15,-* van
mijn rekening af te schrijven:

Bank/gironr.:
Handtekening:

U kunt voor het aanmelden van meerdere deelnemers een apart A4-tje
gebruiken, wilt u dan wel alle gevraagde gegevens overnemen?

Stuur de bon naar: Landelijk Bureau ChristenUnie, t.a.v. Liesbeth
Tennekes, Postbus 439, 3800 AK Amersfoort of fax naar 033-422
69 68. Of stuur een e-mail naar Ldtennekes@christenunie.nl

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmeldingsbon excursie Tweede Kamer

Medewerkers van het landelijk bureau 

A d r e s s e n
Dagelijks Bestuur

Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerweg 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: H. P. van der Bijl
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@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
www.wi.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

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl
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www.douglasdesign.nl
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Copyright: Niets uit dit magazine mag 
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Colofon

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 

In deze Handschrift o.a.

InGesprek

De Kamervraag

Andre Rouvoet

Kroonbede:
Bidt mee!

4
Gebed

13

24

MijnHandschrift

Samen leven naar 
Bijbelse waarden

Marco Boers, eindredacteur Handschrift
mdboers@christenunie.nl

De ChristenUnie heeft bewogen tijden doorgemaakt. Op het
landelijk bureau en in de fractie is het niet altijd gemakkelijk
geweest. Negatieve reacties zorgde voor negatieve stemmin-
gen. Het is dan ook goed om af en toe een positief kaartje of
mailtje te ontvangen. Er is veel gezegd en geschreven over
de tijd die achter ons ligt. Bepaalde procedures en keuzes
zijn niet helemaal goed geweest. Het was dan ook goed om
9 november jl, de dag van het 7e Uniecongres, samen de
verkiezingen positief tegemoet te gaan. Er staat veel te
gebeuren. Zaterdag 4 januari 2003 bent u van harte welkom
tijdens de officiële start van de campagne in de Evangelische
Hogeschool te Amersfoort. In januari hopen we u te
ontmoeten tijdens een van de campagne-avonden. Nieuwe
materialen zijn beschikbaar bij het landelijk bureau en er is
een nieuwe slogan: Samen leven naar Bijbelse waarden. Dat
is wat de ChristenUnie bindt. Dat is duidelijk, eerlijk en
(opr)echt. Samen willen we de uitdaging en de kansen van
nieuwe verkiezingen aangaan. Samen mogen we 10 miljoen
Nederlandse kiezers opnieuw het voluit bijbelse en uitge-
sproken christelijke programma van de ChristenUnie voor-
houden! Laten we in grote eensgezindheid, vanuit het
hartelijke verlangen om dienstbaar te zijn aan de Here God,
deze kansen aangrijpen, in afhankelijkheid en biddend om
Zijn zegen. Daar ligt ons houvast, ook voor een nieuwe
periode die is aangebroken. Onze Heer laat ons samen leven
in deze maatschappij. Samen in de naam van Jezus, heffen
wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet
ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het
plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven
tot Zijn eer. Samen leven naar Bijbelse waarden. Ik hoop dat
deze woorden de leidraad blijven vormen voor de
ChristenUnie. Bij de start van de ChristenUnie, in moeilijke
fases, in de campagne en tijdens de periode na 22 januari
2003. De dag dat de ChristenUnie haar 3e verjaardag viert.
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InGesprek

Door Frits Kamsteeg

T H E M A

We beginnen ons gesprek met een terugblik op de recente
politieke situatie. De val van het kabinet Balkenende. Vol
ambitie begonnen. CDA, VVD en LPF, maar snel troosteloos
gesneuveld. “Het was een experiment dat tot mislukken
gedoemd was. Maar het einde kwam sneller dan we hadden
verwacht. Het kabinet was overigens niet langer houdbaar. De
onvrede die bij de verkiezingen van 15 mei jl en het maat-
schappelijk debat naar boven kwam, dacht men gekanaliseerd
te hebben in de LPF. Dat is echter één grote deceptie gewor-
den. Ze hebben er een bende van gemaakt. Maar daarmee is
die onvrede niet weggenomen. Het falen van 

Nederland heeft er recht op 
te weten wat de ChristenUnie 

is en wat ze vindt

André Rouvoet, geïnspireerd lijsttrekker:

André Rouvoet, lijsttrekker van de ChristenUnie bij de

verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer vindt het een

‘heerlijke baan’. Maar niet vanuit van ambitie, tenzij het

gaat om het Koninkrijk zo goed mogelijk te dienen. Mensen

herkenning geven. Niet het getal is het belangrijkste, maar

het profiel van de ChristenUnie en nieuw élan. Het bestuur

van de ChristenUnie belde hem vrijdag 1 november op over

de voordracht. Zelf had hij al te kennen gegeven, indien de

vraag zou komen, beschikbaar te zijn voor de koppositie.

Eén van de eerste mailtjes die hij op zaterdag opende was

afkomstig van Kars Veling met een felicitatie. En vanaf die

zaterdag kwamen de media. In vijf dagen interviews voor

Radio 1, Trouw, het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch

Dagblad, het ANP, de Volkskrant, de NCRV, De Ochtenden

van Radio 1, 2 Vandaag, Barend & van Dorp de EO en voor

Handschrift. Een uurtje praten, gekneld tussen het

Justitiedebat en stemmingen in de Kamer. Al pratend snel

een kopje soep en een uitsmijtertje in het restaurant van de

Tweede Kamer. Politiek leven en geleefd worden. Realiteit

en toekomst.

André  Rouvoet is geboren in 1962 te Hilversum.
Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. André Rouvoet is gehuwd en heeft
vier kinderen. Hij is woonachtig in Woerden en 
is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

André Rouvoet staat bekend als een scherpzinnig
Kamerlid, die indruk maakte als lid van de parle-
mentaire enquêtecommissie bijzondere opsporings-
methoden, de commissie Van Traa. Ook tijdens 
het Bouterse-debat viel hij, aldus Elsevier (oktober
1997) op door sterke analyses.
André Rouvoet is sinds 1994 lid van de Tweede
Kamer, maar loopt al langer mee in de politiek.
Als directeur van de Marnix van St. Aldegonde-
stichting droeg hij veel bij aan de wetenschap-
pelijke doordenking van het christelijk-sociale
gedachtengoed van de RPF. Als lid, cq eindredac-
teur van diverse verkiezingsprogramcommissie
leverde hij ook een grote bijdrage aan de vertaling
van dit gedachtengoed voor de praktische politiek.
Rouvoet hield in de achterliggende jaren vele lezin-
gen en publiceerde tal van artikelen over politieke,
maatschappelijke en ethische onderwerpen.

In de Tweede Kamer heeft Rouvoet zich vooral d
oen gelden op het terrein van justitie en meer in
het algemeen, het normen- en waardendebat.
Van hem is de uitspraak: ‘de overheid is altijd een
zedenmeester; de vraag is slechts welke zeden zij
meestert’. Daarmee maakte hij duidelijk dat het
in de politiek nooit gaat om een neutrale overheid
die de knoop doorhakt, maar altijd om morele
keuzes. Getuige uitspraken van onder meer minister
Sorgdrager en de toegenomen aandacht voor 
de morele aspecten van politieke keuzen heeft
deze opvatting breed scholing gemaakt.

Wie is André  Rouvoet ?
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die nieuwe politieke beweging duwt mensen nu juist weg
van het politieke bedrijf. Ze hebben er echt helemaal genoeg
van. Een verschrikkelijk gemiste kans. Ik hoop onze kiezers
die zijn uitgeweken naar het CDA, te overtuigen dat ze nu
weer kunnen kiezen voor de partij naar hun hart en hun
eigen echte voorkeur kunnen volgen. De ChristenUnie is
daarvoor het juiste adres.”

Lijsttrekkerschap
André Rouvoet had zelf aangegeven als kandidaat voor het
lijsttrekkerschap beschikbaar te zijn. “De belangrijkste aanlei-
ding was dat op het moment dat mij de vraag werd gestel-

het persbericht was uitgegaan dat Kars Veling niet door het
bestuur zou worden voorgedragen als lijsttrekker. Er was dus
een vacature en het was mij niet bekend of er andere kandi-
daten beschikbaar zouden zijn. Ik had voor mij zelf overwo-
gen of ik het zou kunnen en zou willen indien de vraag over
het lijsttrekkerschap naar mij toe zou komen. Ik heb toen
geantwoord het verzoek niet zo maar naast mij neer te
leggen. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid. Ik ben
al acht en een half jaar Kamerlid en mag dus niet weglopen
voor een zwaardere verantwoordelijkheid. Ik heb me niet zelf
aangemeld, alleen de vraag positief beantwoord in het geval
dat het bestuur naar mij zou toekomen kandidaat te willen
zijn voor het lijsttrekkerschap. Mijn gedachte was ook dat,
indien niet bij mij zou worden aangeklopt er dan kennelijk
een meer voor de handliggende en betere kandidaat zou zijn
en ik daar voluit vrede mee zou hebben. Maar het bestuur
kwam wél bij mij.

André Rouvoet is bijzonder blij dat hij bij zijn mede fractiele-
den geen enkele onvrede bespeurt over zijn voordracht. ”Ik
snap heel goed de gevoelens bij anderen die zich ook
beschikbaar hadden gesteld en niet zijn gevraagd. Dat is een
dubbel gevoel: enerzijds opluchting dat het niet hoeft, maar
anderzijds teleurstelling omdat men het toch graag gedaan
had. Ik voel mij ook gesterkt door de voordracht vanuit de
kiesverenigingen, waar ik bovenaan werd gezet. Ook zo
kwam het bestuur tot zijn verzoek en dan rest aan mij
slechts het antwoord op die vraag. En daar heb ik ja op
gezegd.”

Het profiel
De selectiecommissie formuleerde een profiel voor de
beoogd lijsttrekker. Naast de toch al lange lijst voorwaarden
waaraan een ‘gewone’ kandidaat moest voldoen, werden
daaraan nog zaken als stimulator, innovator, een bevlogen
spreker, in staat zijn gedachten in one-liners af te geven en
een slim en doortastend debater toegevoegd.
Dat schrikt Rouvoet niet af. “Een schaap heeft maar vier
poten en iedereen is wie hij is met zijn eigen kwaliteiten:
sterke en zwakke punten. Wat mij heel erg aanspreekt in het
rapport van de selectiecommissie is dat ze welliswaar een
ideale lijsttrekker schetsen - waaraan waarschijnlijk niemand
kan voldoen - maar dat ze vooral sterk inzet op de teamge-
dachte. Elkaars aanvullende kwaliteiten uitnutten. Daar ben 

ik erg op gespitst. Dat zal nodig zijn. Elkaar ondersteunen,
aanvullen en corrigeren. Ik ben vol vertrouwen in de mensen
die op de lijst staan. Ik zie dat als een goed team. Mensen 
die gericht zijn op samenwerking en de ChristenUnie sterk
willen neerzetten. Teamwerk is allereerst elkaar vertrouwen,
elkaar verstaan en je eigen zwakke punten en de sterke
punten van de ander onderkennen. Weten wat je beter zelf
kan doen en weten wat de ander beter kan oppakken.
Geen concurrentie, maar teamwerk.”
De kandidatenlijst van de ChristenUnie toont volgens
Rouvoet een goede mix van parlementaire ervaring en
vernieuwing. Een voorbeeld is Arie Slob: hij is geen nieuw
Kamerlid (draaide al anderhalf jaar in de vorige fractie mee)
en is toch ook niet een oudgediende.Tineke Huizinga evenzo.
Leen van Dijke met een grote staat van dienst. Het behoud
van parlementaire ervaring ook met kandidaat Dick
Stellingwerf en een investering in kennis met parlementair-
nieuwkomer Roel Kuiper.

Nog even die ‘one-liners’“Ja dat is vandaag de dag nodig,
vooral op televisie. Maar een one-liner is voor mij nooit een
doel op zich. Als je een one-liner gebruikt dan wil je daarmee
aandacht vragen voor een punt dat je wilt maken. In mijn
ogen is een goede one-liner niet om een discussie af te doen,
maar juist om mensen te prikkelen om door te vragen. Op
een goede on-liner moet een vervolg komen. Als je alleen
maar on-liners hebt dan gaat het niet meer over de inhoud.
Je moet met een aandachttrekkende uitspraak, aandacht
krijgen voor je programma en dat kan je niet in één zin
uitdragen.”

Ik ben vol vertrouwen in de
mensen die op de lijst staan.
Ik zie dat als een goed team.
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Interne discussie
De afgelopen weken zijn in de media en ingezonden brieven
gestempeld door een heftige discussie over personen en
bloedgroepen. André Rouvoet ziet dit niet als een valse start.
“Laat ik eerlijk zijn: ik heb natuurlijk liever dat de partij zich
vooral richt op de inhoud en het belang op het goed neerzet-
ten van het profiel van de ChristenUnie en niet bezig is met
procedures en niet goed gelopen communicatie. Ik heb er
begrip voor dat alles onder een geweldige tijdsdruk moest
plaatsvinden, maar ik vind het terecht dat de partij van het
bestuur verantwoording vraagt over het opereren en de
genomen beslissingen. Zo hoort het te gaan. Het bestuur
legt verantwoording af aan het Congres. Als er zorgen leven
moeten die vrijuit besproken worden, maar laten we daarna
ook direct bezig gaan met de vraag hoe we de ChristenUnie
dusdanig neerzetten dat het geluid van onze christelijke poli-
tiek en een uitgesproken christelijk programma zo sterk
mogelijk kan worden uitgedragen in het parlement. Daar
moet alle energie op worden gericht. We hoeven het echt
niet in alles eens te zijn over de door het bestuur gevoerde
procedure. Maar je moet wel een punt daarachter kunnen
zetten. Dan moet er de eensgezindheid zijn in waar we voor
staan. Daar gaat het tenslotte echt om. De inhoud.”

Op de kaart
De ChristenUnie moet weer op de kaart worden gezet. “Door
onbekommerd en zonder enige schroom ons profiel,
programma en keuzes duidelijk neer te zetten. Nederland
heeft er recht op te weten wat de ChristenUnie is en wat ze
vindt. De ChristenUnie is een uitgesproken christelijke partij
die het getuigenis niet schuwt, maar niet in het getuigenis
blijft hangen. Dat betekent dat je je bijbelse waarden
vertaalt in heel concrete politieke punten. Dat zijn soms
scherpe keuzes, maar altijd herkenbaar. Ik heb een hekel om
in algemene termen te spreken in het waarden en normen
debat. Wij spreken vanuit bijbelse waarden en normen. Ook
andere partijen pleiten voor solidariteit, maar het gaat ons
om de erkenning dat we te maken hebben met zorg voor
mensen die niet goed voor zich zelf kunnen opkomen, maar
die aanspraak moeten kunnen maken op onze zorg. Dat is
een opdracht van God: de naasten lief te hebben als ons zelf.

Ik spreek daarom liever over naastenliefde dan over solidari-
teit. Ook over trouw als één van de waarden in de omgang
met elkaar. Dat geeft ons optreden een eigen accent en
verdiept het debat over waarden en normen. We kunnen ons
hierin onderscheiden, want we hebben een onderscheidend
programma.”

CDA
Waarom moet een kiezer op de ChristenUnie stemmen en
niet op het CDA? Rouvoet: Omdat wij in menig opzicht een
veel beter programma hebben. Kiezers die CDA stemmen,
omdat ze er voor zijn dat het strategisch accoord van het
huidige demissionaire kabinet wordt vervolgd  – wat door de
VVD als een liberaal verhaal is geclaimd – moeten goed
weten waar ze dan voor kiezen. Een harde toon naar asiel-
zoekers, een eenzijdig antwoord op het gebied van verkeer
en vervoer, het milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking.
Een afname van het sociaal beleid, de Melkertbanen......alle-
maal punten die de VVD heeft binnengehaald en die door
Balkenende inzet van de verkiezingen zijn. Kiezers die dat
willen hebben dan waarschijnlijk inderdaad minder met de
ChristenUnie, maar laat men wel goed weten we men doet.
Het CDA heeft zich vastgeklonken aan de VVD. Binnen het

CDA zijn er ook mensen die zich hierin niet herkennen, maar
staan desondanks wel op de lijst. Kars Veling heeft terecht bij
de behandeling in de Tweede Kamer van het strategisch
accoord gezegd teleurgesteld te zijn in het CDA. We hebben
acht jaar paars gehad en we zijn blij dat dat tot een einde is
gekomen, maar we hadden wel van het CDA verwacht aller-
lei schade die onder paars is aangericht (homohuwelijk,
euthanasiewet, embryowet, drugsbeleid, afschaffen van het
bordeelverbod en meer) vanuit de krachtige verkiezingsuit-
slag tenminste op een aantal terreinen schade te herstellen.
Het enige dat gebeurt is echter het evalueren van schade. In
het strategisch accoord staan geen voorstellen voor herstel.
Het CDA levert zich over aan de VVD, want natuurlijk gaat de
VVD niet accoord met herstel van schade die ze zelf hebben
aangericht. Dus zit minister Donner (CDA) nu het drugsbeleid
van paars te verdedigen. Het CDA is daar vanuit het
programma niet voor, maar men zet door. Het prostitutiebe-
leid is een ernstige vergissing gebleken. Draai het dan terug!
Herstel de schade in plaats van het compromis van evalu-
eren.”

Herstel de schade in 
plaats van het compromis 
van evalueren.
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Is dan een coalitie CDA en PvdA niet te verkiezen? “Nee, als
het om ethische en immateriële onderwerpen gaat is het
met PvdA en VVD lood om schroot. Ze hebben samen uit
overtuiging die ethische voorstellen onder paars uitgedragen
en verdedigd, met natuurlijk D66. Met geven en nemen over
en weer, maar ze hebben samen gestaan voor al die schade-
lijke voorstellen. En het CDA durft het niet aan om tenminste
een paar zaken terug te draaien. Dat had ik wel verwacht en
daarover ben ik zeer teleurgesteld.”

Verkiezingscampagne
Gaan we in de verkiezingscampagne lijsttrekker Rouvoet in
alle denkbare televisieprogramma’s zien? “Nee, we zijn selec-
tief. Uitgangspunt is dat we de ChristenUnie zo breed moge-
lijk willen neerzetten, maar niet zonder voorwaarden. We
moeten ons verhaal wel kwijt kunnen en aandacht hebben
voor de inhoud. Ik voel er niets voor om te verschijnen in een
soort variété- of showprogramma. Ook de omgeving van het
programma moet mij aanstaan. Die mag niet ingaan tegen
wat ik geloof en wat mij dierbaar is. Er moeten garanties zijn
dat er niet om mij heen, ook na afloop van mijn aandeel in
het programma, dingen gebeuren die ik met kromme tenen
waarneem. We hebben beslist een woord voor de wereld en
willen dat ook uitdragen op het platform waarlangs velen
kijken en leven. Iedereen in Nederland moet ons verhaal
kunnen horen. Dus niet alleen via het EO-kanaal, maar overal
mits met ruimte en respect. Een voorbeeld is (de avond voor
dit interview) Barend en Van Dorp op RTL-4. Daar ging het
over de situatie in de partij, over het lijsttrekkerschap en over
ons politiek programma. Maar ook vragen over gebedswor-
steling bij het bestuur en het willen dienen van de zaak van
Jezus Christus. Serieuze vragen die een kans bieden om in alle
vrijmoedigheid in je hart te laten kijken. En dan zitten er een
miljoen mensen te kijken en die zien en horen wat de
ChristenUnie is en waar bij ons het hart van de politiek ligt.
Dat is een buitenkans die je moet grijpen.”

De verkiezingscampagne wordt gedomineerd door de televi-
sie, maar natuurlijk zijn er ook de spreekbeurten in soms
kleine zaaltjes en een beperkt aantal aanwezigen. Daarover
heeft André Rouvoet een duidelijke mening: “Die spreekbeur-
ten leiden waarschijnlijk niet tot heel veel zetels, maar ik zoek
graag de eigen achterban op. Ik wil van de mensen horen wat
ze van ons vinden. Ik zal nooit denigrerend spreken over het
rokerige zaaltje, of het kerkzaaltje. Daar heb ik vaak de meest
inspirerende avonden. Daar leer ik veel. Het is zowel voor hen
als voor mij inspirerend. De ontmoeting met de mensen die
het hart van de ChristenUnie zijn. Maar gooi de deuren open,
maak er zo veel mogelijk openbare avonden van.“ 

Zetels en coalitie
André Rouvoet beantwoordt in interviews geen vragen over
zeteltal en coalitiedeelname. “Dat ligt voor de hand. We
hebben een flinke teleurstelling moeten verwerken in mei. Ik
wil al mijn energie richten op het te boven komen daarvan

We hebben er behoefte 
aan om ons respect uit
te spreken voor de man
waarmee wij een jaar lang
mochten samenwerken.
Kars, je werd binnen het
fractieteam gewaardeerd
om je bijdrage in de fractie,
ondanks de vele kritiek die
je te verwerken kreeg van buiten de Kamer. Je optredens
tijdens het debat over het Strategisch Akkoord en de
Regeringsverklaring lieten zien dat jij je in de Kamer 
in je element voelde goed in staat was om de minister-
president te pareren met een helder christelijk geluid.
Zonder in te gaan op alles wat er in de afgelopen tijd is
gezegd en geschreven, wij vinden het erg jammer dat jij 
je in de Kamer nauwelijks hebt kunnen bewijzen. Wij willen 
je bedanken voor alles wat je gedaan hebt en voor wat je
van plan was te gaan doen in de fractie.
De afgelopen periode was moeilijk voor de ChristenUnie en
het kost tijd daar weer bovenop te komen, maar dat geldt
vooral en in het bijzonder voor jou en je gezin. Wij zijn in
onze gedachten en gebeden bij jou en Gerda en wensen
jullie in deze moeilijke tijd Gods Zegen en nabijheid toe.

Het fractieteam

en het winnen van kiezers voor de boodschap van de
ChristenUnie. Ik houd me niet bezig met allerlei vragen die
daarnaast staan. Tot 22 januari is mijn eerste inzet de inhoud
en het profiel van de ChristenUnie, onze missie, over het
voetlicht te brengen. De rest is echt ondergeschikt. Dat geldt
ook voor ons zetelaantal. Dat is belangrijk, maar onderge-
schikt aan onze missie. Ik heb liever een kleine fractie met
een scherp profiel van een uitgesproken christelijke partij,
dan een grotere fractie met een vaag profiel.”
André Rouvoet laat zich leiden door de overtuiging dienst-
baar te willen zijn aan de zaak van Christus. “Dienstbaar zijn
aan het koninkrijk van God, in zijn volle betekenis voor het
publieke leven. Vanuit de bijbel beleid maken en beleid
veranderen. Daar ligt mijn inspiratie.”

De verkiezingscampagne zal zeer veel tijd vragen. Dat trekt
ook een zware wissel op het gezin. “Mijn gezin blijft een
hoofd prioriteit. Dat is het nu als kamerlid, maar ook straks.
Natuurlijk ben ik zelden met het avondeten thuis. Maar ik zal
niet laten gebeuren dat het gezin de dupe van mijn werk
wordt. We hebben allereerst de zondag als rustdag. Ook
probeer ik zo veel mogelijk de zaterdagavond vrij te houden.
Ook mijn zoontje zaterdagmorgen naar het voetballen te
brengen of op te halen.”
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De reden van het bestaan van 
de ChristenUnie ligt in het leven
en sterven van de Here Jezus.
In die belijdenis zijn we gewor-
teld. Dat staat ook verwoord 
in de Unieverklaring. De basis
voor ons handelen ligt in het

werk van onze Heiland. We willen gelovig 
luisterend Hem proberen te dienen in onze
samenleving. Foutloos? Allerminst. Dat beseft
het Uniebestuur en in niet mindere mate uw
voorzitter. Velen toonden zich diep getroffen
door de besluiten van het bestuur de afgelopen
weken. Sommigen vroegen om opheldering,
anderen reageerden ronduit kwaad en nog 
weer anderen schreven bemoedigende
woorden. Het Uniebestuur wil daarom 
verantwoording afleggen.

Op het moment dat het kabinet viel kwam het bestuur 
voor de vraag te staan of we met hetzelfde programma en
dezelfde lijst weer de verkiezingen in zouden kunnen gaan.
Het programma is goed, maar moet helderder voor het
voetlicht gebracht worden. Vandaar dat we de kiesvereni-
gingen vroegen om een top-5 van politieke items. Er is een
verkiezingsmanifest in wording dat de noodzakelijke
helderheid moet uitstralen.

Sinds half september werd binnen het bestuur intensief van
gedachten gewisseld over de situatie waarin Kars Veling
verkeerde. Met grote bezorgdheid stelden we vast dat Kars
een diepe inzinking had, die onder meer werd veroorzaakt
door de uitslag van de verkiezingen, door de harde kritiek
die hij kreeg ook uit de kringen van de ChristenUnie, door
het afscheid van goede collega-Kamerleden en door het
moeten ontslaan van medewerkers. We realiseerden ons
dat een verkiezingscampagne 200% inzet vraagt, zeker als
ze elkaar zo snel opvolgen. Kars Veling was nog herstellen-
de. Bovendien had hij nog niet de gelegenheid gekregen om
door het optreden als Kamerlid de kritiek te pareren. Dat
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zou hem als lijsttrekker in een behoorlijke achterstandsposi-
tie plaatsen. Met het oog op het belang van Kars en op dat
van de partij vonden we het onverantwoordelijk om zowel
Kars als de ChristenUnie het risico aan te doen om hem als
lijsttrekker de nieuwe campagne te laten trekken. We
hebben zeer nadrukkelijk overwogen dat dit voor Kars
ingrijpend en een grote teleurstelling zou zijn en dat het
voor hem verdergaande consequenties zou kunnen hebben.
In het gesprek dat wij op de avond na die bestuursvergade-
ring met hem hadden stonden we daar uitvoerig bij stil en
gaven we aan dat een plaats in de nieuwe fractie wat ons
betreft zeker aan de orde zou zijn. Kars heeft na een aantal
dagen besloten dat zelf niet te willen.

Er is zeer veel commotie over ons besluit ontstaan. Dat spijt
ons zeer. We stonden voor de keuze om het besluit voor ons
te houden en het u en Kars Veling pas te laten weten als
het werkelijk nodig zou zijn of om Kars en u vanuit onze
verantwoordelijkheid te informeren, zodat alle partijen op
de hoogte zouden zijn van onze overwegingen. We kozen
voor het laatste. In de communicatie die daarop volgde is
als redengeving vooral de nadruk komen liggen op de
kritiek die Kars kreeg op zijn minder aansprekende optre-
den. Dat is onjuist geweest. Dat heeft opnieuw tot heftige
reacties over Kars geleid en dat heeft de partij sterk in
beroering gebracht. Daarvoor trek ik mede namens het
bestuur het boetekleed aan. Wij hebben dat niet goed
gedaan en het is terecht dat u daar de vinger bij heeft
gelegd.

Om meer invloed te willen hebben op de samenstelling van
de kandidatenlijst hebben we de kiesverenigingen gevraagd
om samen met de leden een top-vijf van namen van kandi-
daat-Kamerleden samen te stellen. We zijn u heel dankbaar
voor de wijze waarop u dat heeft aangepakt! Heel veel
verenigingen zijn binnen een week bij elkaar gekomen.
Zesentachtig procent van de verenigingen heeft gere-
ageerd. Dat toont aan dat de ChristenUnie ook aan de basis
zeer levend is.

We hebben alle belangen breed gewogen, maar kennelijk
niet genoeg recht gedaan aan wat anderen vonden. De
emotie waarmee in het openbaar stellingen betrokken
werden heeft ons diep getroffen. Stellingen over Kars
Veling, de ChristenUnie en het bestuur. Zware woorden zijn
gebruikt.
Filippenzen 2 was voor ons als bestuur opnieuw een les. Wij
willen Hem volgen, die de grootste was en de minste werd.
Samen met u willen we de eensgezinde strijd zoeken, die
we om het geloof voeren: opdat alle knie zich buigen voor
Hem. Daar gaat het ons immers ook om in ons politiek
handelen. Onze oprechte wens is dat dát blijvend ons
handelen zal stempelen en ons spreken zal leiden.

Aan Tafel

Thijs van Daalen
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Spanning en ontspanning
tijdens het 7 e UnieCongres

Duidelijk was dat op het congres stevig zou worden gediscus-
sieerd. Het was in het belang van de partij dat op het congres
de rijen gesloten zouden worden en de negatieve publiciteit
doorbroken, maar was dat wel mogelijk in zo’n korte tijd?

Veertig sprekers
Na de opening door voorzitter Thijs van Daalen en de be-
handeling van de notulen sprak Eimert van Middelkoop het
congres toe. Hij lichtte zijn besluit toe om niet weer beschik-
baar te zijn voor de Tweede Kamer. Hij wilde absoluut niet
Arie Slob als nummer twee op de lijst passeren en zou graag
verhuizen naar de Eerste Kamer. Hij verzocht de afgevaardig-
den daarom moties om hem alsnog op de lijst te zetten in te
trekken. Zijn met applaus begroette bijdrage in combinatie
met de excuses voor de gang van zaken van het bestuur
haalde een belangrijke angel uit het debat. Zo’n 40 afgevaar-
digden die zich hier voor de vergadering voor hadden ingete-
kend kregen vervolgens de gelegenheid hun zegje te doen.
Oorspronkelijk was hier slechts één uur voor ingeruimd, maar
na een proceduredebat werd besloten iedereen gewoon de
kans te geven wat te zeggen. Waar de één vooral nadruk
legde op de handelwijze van het bestuur sprak de ander uit
het besluit van het bestuur wel te begrijpen al verdiende het
voor sommigen van hen niet de schoonheidsprijs. Over het
algemeen bleken de afgevaardigden kritisch te staan ten
opzichte van de handelwijze van het bestuur, maar de
excuses voldoende te vinden.

In de middagpauze stonden er lange rijen voor de “kroketten-
balie”. Na een stevig debat was de enorme berg broodjes zeer
welkom. Tijdens de lunch liet Ebate (www.ebate.nl) van zich
horen met een live politiek café waarin Schuurman (Eerste
Kamerlid), Blokland (Europarlementariër) en Yvette Lont-van
Eersel (Stadsdeelraadslid Amsterdam Zuid-oost) werden 
geïnterviewd.

Kandidatenlijst
De tweede discussieronde ging over de samenstelling van 
de nieuwe lijst. Deze lijst was tot stand gekomen na een
enquête onder de kiesverenigingen en gesprekken van de
selectiecommissie met de top 12 van de oude kandidatenlijst.
Op basis hiervan werd André Rouvoet voorgedragen als lijst-
trekker. Een aantal kiesverenigingen probeerde het bestuur en
de overige afgevaardigden te overtuigen dat er meer GPV-ers
in de top van de lijst moesten komen. Voor de meeste van
hen niet zozeer vanwege de bloedgroep, maar vanwege de
herkenbaarheid van de lijst voor dit deel van de achterban.

1 André Rouvoet
2 Arie Slob  
3 Leen van Dijke  
4 Tineke Huizinga  
5 Dick Stellingwerf  
6 Roel Kuiper  
7 Reinier Koppelaar  
8 Eise van der Sluis  
9 Marien Bikker  
10 Annette van Kalkeren  
11 Tijmen Duist
12 Herman Timmermans  
13 Olaf van Dijk  
14 Flora Lagerwerf-Vergunst
15 David de Jong  

16 Joël Voordewind  
17 Gerdien Rots  
18 Koen de Snoo  
19 Paul Blokhuis  
20 Adriaan Hoogendoorn  
21 Willem Ouweneel  
22 Dick Schutte  
23 Melis van de Groep  
24 Hans Valkenburg  
25 Jan van Groos  
26 Meindert Leerling  
27 Janco Cnossen  
28 Jaap van Ginkel  
29 Ton Hardonk  
30 Joop Alssema

Kandidatenlijst

Zaterdag 9 november waren ruim 800 leden
aanwezig op het 7e UnieCongres. Oorspronkelijk
zou dit congres gaan over de definitieve fusie-
plannen van RPF en GPV, maar door de val van
het kabinet kwamen de verkiezingen centraal 
te staan. Een sfeerimpressie.
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7e UnieCongres

Frank Visser / Marco Boers
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Dan krijgt hij ook onze stem. Wij hebben overigens geen
Schiphol en dat moet vooral zo blijven!” Een congres met 800
gasten trekt ook veel auto’s en de onvermijdelijke mededelin-
gen over verkeerd geparkeerde auto’s volgden. Opvallend
warden de verkeerd geparkeerde Peugeots. “Is dat de doorsnee
ChristenUnie auto?” vroegen sommigen zich af. Er werd
geconstateerd dat er “Geen Bentley’s verkeerd geparkeerd
stonden”.

Congres geschorst
Aan het eind van de middag waren de agendapunten fusie,
evaluatie verkiezingen en voorstellen voor de nieuwe contri-
butie nog niet aan bod geweest. Omdat het bestuur hiervoor
voldoende tijd wil bieden, mede gezien het grote aantal
moties over deze onderwerpen, werd het congres even na
vieren geschorst.

Andries Heidema, voorzitter van de selectiecommissie,
benadrukte echter dat het allereerst ging om de samenstel-
ling van het team. Uit de reacties uit de zaal bleek dat de
overgrote meerderheid van de aanwezigen het hiermee
eens was en niet meer naar de rugnummers RPF of GPV
wenst te kijken.

Er lagen zo’n twintig moties over dit onderwerp. Na een
schorsing waren er hiervan echter 15 ingetrokken en de
overgebleven moties kregen nog geen 20% van de
stemmen. Dat de lijst breedgedragen werd, bleek uit de
stemming die volgde. Voor het eerst konden kiesverenigin-
gen door middel van een gewogen stemming zelf de volg-
orde van de kandidaten op de lijst beïnvloeden. Een enkele
kandidaat verschoof hierdoor een plaats op de lijst, maar
voor het grootste deel bleef de voorgestelde lijst gehand-
haafd. Opvallendste wijziging was de wisseling van de
nummers 5 en 6 waarbij Dick Stellingwerf een plaats hoger
kwam en Roel Kuiper op 6 werd gezet. André Rouvoet werd
per acclamatie en met een overweldigend applaus verkozen
tot lijsttrekker. Na de stemmingen over de kandidatenlijst
konden de deelnemers in kleinere groepen hun mening
geven over het concept verkiezingsmanifest.

Bentley, Peugeot en Schiphol
Naast de pittige evaluatie over de gebeurtenissen in de
weken voorafgaand aan het UnieCongres waren er op het
congres ook ontspannende momenten. Bijvoorbeeld
vanwege de afgevaardigde die zijn stem op Andre Rouvoet
motiveerde naar aanleiding van een geslaagde spreekbeurt
in zijn woonplaats. De afgevaardigde uit Haarlemmermeer
greep zijn kans en sprak door de interruptiemicrofoon:
“Meneer Rouvoet, als u nu even toezegd dat u in de campag-
ne bij ons langskomt dan geven wij onze stemmen zeker
aan u.” En passant sprak hij over de Haarlemmermeer, de
grootste polder van Nederland, als de economische motor
van het land, met daarin de belangrijkste luchthaven
Schiphol. De afgevaardigde van Lelystad kon dit natuurlijk
niet op zich laten zitten en sprak: “André is bij deze ook bij
ons uitgenodigd in de allergrootste polder van Nederland.

Maandag 11 november mochten we vele positieve reacties
ontvangen van onze leden. Hartelijk dank. Samen met u
willen we er een mooie campagne van maken! 

Ingezonden: Dankbaar voor het congres van vandaag,
zaterdag 9 november, wil ik u langs deze weg steun betuigen
bij uw werk. Veel kracht en sterkte toegewenst, bijzonder in 
de campagnetijd voor allen die daarin een rol hebben te 
vervullen. God geve wijsheid en vertrouwen.

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

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. Dan staat ú niet alleen.

Problemen op uw werk door
ontslag, reorganisatie of arbeids-

conflict? Als lid van de vakorganisatie
RMU staat u er niet alleen voor! Onze

specialisten staan u terzijde met goed
advies en eventueel juridische dienstverle-

ning. Onze aanpak is gericht op een oplossing
in goede harmonie. Meer weten? Knip de bon
eruit en stuur deze op!

Ja, in ben geïnteresseerd in de RMU.

❑ 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

Eruit!

HS

Op 23 november zal verder gesproken worden (onder andere
tijdens de Algemene Vergadering GPV en de Federatieraad
RPF) over bovenstaande onderwerpen. Het is het bestuur
eraan gelegen om het quorum te halen 
en roept de kiesverenigingen dan ook op om DV zaterdag 23
november naar Christelijk Scholengemeenschap ’t Streek,
Bovenbuurtweg 1 te Ede te komen. Met de kiesverenigingen
hopen we tot goede besluitvormingen te komen.
U kunt zich aanmelden via bureau@christenunie.nl 
of tel. 033 - 422 69 58. Van harte welkom.

Uitnodiging
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personen, gebedsgroepen en organisaties zich aangemeld.
Ook u kunt zich aanmelden via de website, www.christenunie.nl.
Klik dan op de knop gebed en daarna Bid mee! U krijgt de
gebedslijst dan maandelijks toegezonden via email. Als u geen
toegang hebt tot internet en email, dan kunt u de gebedslijst
ook per post toegezonden krijgen. Stuur dan een brief of kaart
naar het Landelijk Bureau van de ChristenUnie, t.a.v. Klaas Quist.

Kroonbede
Naast een eigen gebedslijst heeft de ChristenUnie er ook 
voor gekozen mee te doen met de Landelijke actie Kroonbede
(www.kroonbede.nl) die tot doel heeft dat er richting de ver-
kiezingen op zoveel mogelijk plaatsen door christenen uit
verschillende kerken gebedsbijeenkomsten georganiseerd
worden. Dit is niet nieuw, sommige lokale unies hebben ook 
voor de vorige verkiezingen hieraan meegedaan. In plaatsen 
als Rotterdam en Kampen kwamen meer dan 500 mensen
bijeen. We doen dan ook een beroep op de lokale ChristenUnies
plaatselijk gebedsbijeenkomsten te organiseren in de aanloop
naar de verkiezingen van 22 januari en 11 maart.

Het principe is eenvoudig. Op de website, www.kroonbede.nl,
kunt u alles vinden wat u nodig hebt aan organisatorische tips,
gebedspunten en materiaal als persberichten. Het is ook niet de
bedoeling dat zaken groots en professioneel worden aangepakt,
eenvoudig is genoeg. Samenwerking met anderen wordt aanbe-
volen. Een gebedsbijeenkomst betekent dat Gods Aangezicht
gezocht wordt, daarbij vallen menselijke en politieke scheids-
lijnen vaak weg. Deze bijeenkomsten kunnen gepland worden
naar eigen inzicht, er is geen specifieke datum vastgesteld. Ook
‘gewone’ leden kunnen in hun regio of kerk en kiesvereniging
mensen op deze kroonbede wijzen.

Nieuwe kansen
Nieuwe verkiezingen, het geeft ons nieuwe kansen. Natuurlijk
hopen we als ChristenUnie op behoud en mogelijk zelfs uit-
breiding van zetels. Dat brengen verkiezingen met zich mee 
en daar is ook nets mis mee. Maar vooral bidden we dat ons
geluid, onze boodschap goed mag zijn; een zoutend zout en 
een lichtend licht. We zijn ons er van bewust dat we in alles
afhankelijk zijn van de Koning der koningen en Here der heren.
We hopen dat u met en voor ons bidt.

Gebed

Klaas Quist

In de komende maanden breekt een zeer spannende tijd aan voor
de ChristenUnie en de vraag komt op waar we de energie en de
mogelijkheden vandaan kunnen halen. In het rapport ‘strategische
kiezers, nieuwe keuzes’ is het profiel van de ChristenUnie opnieuw
geformuleerd. De ChristenUnie wil uitgesproken christelijk, profe-
tisch en christelijk-sociaal zijn in haar politieke handwerk.

Waar haalt een uitgesproken christelijke partij de kracht en de
motivatie vandaan om door een hectische tijd heen te komen? 
Hoe kunnen zoveel mogelijk leden en sympathisanten in die
hectiek een steun in de rug van de ChristenUnie zijn? Het
antwoord op de eerste en het antwoord op de tweede vraag lig-
gen voor een uitgesproken christelijke partij in elkaars verlengde.

Krachtbron
De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat het oprecht en
eenparig gebed tot God de krachtbron is voor alle christenen
(Mattheus 18:20). De Bijbel laat er ook geen twijfel over bestaan
dat dit een verantwoordelijkheid is voor alle christenen waarin we
niet mogen verslappen (1 Thess. 5:17). Dit betekent dat het gebed
zowel de krachtbron als de verantwoordelijkheid van de christenen
is. Een uitgesproken christelijke partij kan en mag hier niet aan
voorbij gaan. Het is onze mogelijkheid en verantwoordelijkheid 
om als leden van de ChristenUnie gezamenlijk en eenparig in
gebed te gaan voor deze verkiezingen. We kunnen het wel en 
wee van de ChristenUnie niet simpelweg af laten hangen van 
een paar kamerleden en mensen die wel mee willen helpen en
zaken op lokaal of nationaal niveau organiseren. We kunnen ook
niet zeggen dat ons bidden en ons handelen twee verschillende
zaken zijn. Een uitgesproken christelijke partij laat dat in haar
beleid zien dat zij zich bewust is van de volledige af-hankelijkheid
van God. Het gebed is daar ook een teken van. Gebed is dan ook
niet een louter individuele zaak. Ook voor een partij als de
ChristenUnie is het belangrijk haar werk voortdurend op te 
dragen in gebed. Voor ons allen geldt toch dat we zonder Hem
niets kunnen doen!

Sinds november 2001 wordt er vanuit het Landelijk Bureau maan-
delijks een gebedslijst verzonden, zodat er gericht en concreet voor
de ChristenUnie gebeden kan worden. Inmiddels hebben ruim 200

De website van Kroonbede: www.kroonbede.nl

Kroonbede: bidt mee!
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ChristenUnie Lokaal

ChristenUnie Ede
In Ede experimenteert de ChristenUnie als eerste met het
dualisme. Tot maart van dit jaar waren wethouders in Ede
ook raadslid. Het raadslid M. Idema  zorgde voor een
primeur door eigenhandig een voorstel in te dienen om het
centrum beter bereikbaar te maken voor fietsers. De Edense
ChristenUnie-wethouder is echter minder enthousiast over
dit idee. Het college van B&W wil van het centrum juist een
voetgangersgebied maken. De ChristenUnie-fractie heeft
een aantal mogelijkheden. De fractie kan een motie indie-
nen, waarin het B&W opgeroepen wordt het centrum fiets-
vriendelijker te maken. De ChristenUnie moet dan een
meerderheid in de raad vinden die de motie ondersteunt.
Het nadeel is dat B&W een motie niet hoeven ui te voeren.
Het dualisme wijst uit dat een ChristenUnie-wethouder een
ander beleid kan nastreven dan de partij in de raad. Iets
heel anders wat speelt bij de ChristenUnie Ede, zijn de
billboards van de megabioscoop “Cinemec” langs de
snelweg.
Wie wel eens over de A12 langs Ede komt, kent ze wel. De
enorme billboards op de gevel van de megabioscoop
“Cinemec”. Deze reclame platen zijn illegaal, maar burge-
meesters en wethouders treden er niet tegen op. Het
ChristenUnie raadslid P. Plug is hiervan niet gecharmeerd.
“De gemeente komt wel bij burgers langs als je nieuwe
dakkapel niet deugt, maar treedt niet op tegen Cinemec.
Voor de ChristenUnie-fractie is de maat overigens allang
vol. Volgens de fractie is de geluidswal niet gedicht, de

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen telt
Nederland 56 wethouders en 379 raadsleden.
En dat is te merken! Wie de regionale kranten
open slaat ziet met regelmaat de resultaten die
de ChristenUnie op lokaal niveau behaalt. De
variëteit in de aard van de resultaten  is groot.
Zo wil de ChristenUnie Zwolle dat buurtbarbe-
cues goedkoper worden, terwijl de ChristenUnie
Zoetermeer zich sterk maakt voor het optreden
tegen de illegale autoverkoop in die plaats.

bioscoop niet afgebouwd en voor de posters aan de kant
van de A12 heeft Cinemec geen reclamevergunning.
Bovendien wil de welstandscommissie de enorme recla-
meposters niet en Rijkswaterstaat vindt ze te gevaarlijk
voor het verkeer op de snelweg.

ChristenUnie Arnhem
Ook in Arnhem zit de ChristenUnie niet stil. Daar wil de
plaatselijke ChristenUnie dat er een boot komt te liggen
aan de Rijnkade. Deze boot moet als opvang dienen voor
drugsverslaafden. Volgens steunfractielid A. Plieger heeft
een boot als voordeel dat er geen problemen zijn met het
bestemmingsplan, omwonenden of ondernemers. Als het
nodig is, kan de boot regelmatig verlegt worden zodat
overlast altijd tijdelijk is. Volgens de ChristenUnie
Arnhem dat er wel sprake moet zijn van dwang om
verslaafden het schip in te krijgen. “Met een goede voor-
ziening kan je verslaafden lokken en met extra politie-
inzet kan je verslaafden richting de boot dwingen. Je mag
hopen dat met de bootopvang verslaafden enige rust in
hun leven krijgen omdat ze niet meer altijd op jacht
hoeven naar inkomen en drugs. Dan hebben ze gelegen-
heid na te denken over de zin van het leven en mogelijk
zelfs af te kicken” aldus A. Plieger.

ChristenUnie Groningen
De gemeenteraadsfractie in Groningen heeft andere
plannen. Zij hebben een voorstel ingediend om het open-
baar vervoer in de avonduren gratis aan te bieden.
Volgens de ChristenUnie Groningen heeft dit een groot
aantal voordelen. Als het openbaar vervoer in de avondu-
ren gratis wordt, zullen meer mensen hiervan gebruik
gaan maken. Dit bevordert de veiligheid bij de haltes
doordat meer mensen in- en uitstappen en zal het auto-
gebruik gaan verminderen. Dit beperkt de verkeersover-
last en parkeerproblemen in de binnenstad en vergroot
de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor wat betreft
wonen, werken, “shoppen” en uitgaan. Bovendien beoogt
de ChristenUnie-fractie in Groningen met het gratis
avondlijk stadsvervoer, dat nieuwe groepen betalende
reizigers overdag het openbaar vervoer als alternatief
gaan zien. De fractie stelt het college van B&W voor dit
plan te financieren uit OZB-middelen voor het stadsge-
westelijk openbaar busvervoer.

EDE

A R N H E M

ChristenUnie Lokaal
GRONINGEN
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Ledenwerving 
leidt tot oprichting
ChristenUnie Tiel
“God zegent het werk van de ChristenUnie!” Hoewel de
ChristenUnie op landelijk niveau zware tijden doormaakt,
is dhr. Wout van Maanen, provinciaal opbouwwerker in
Gelderland, overduidelijk enthousiast. Jarenlang is hij 
inmiddels bezig met het werven van leden in de Betuwe,
en binnenkort zal er weer een nieuwe vereniging gestart
worden: de ChristenUnie Tiel e.o.

Nu is het oprichten van een ChristenUnie geen uitzondering,
maar dat dit gebeurt in een gemeente waar geen RPF of
GPV is, is wel een bijzonderheid. Een paar gemeenten, waar-

onder Het Bildt en Ouderkerk, gingen Tiel inmiddels voor.

Mede door toedoen van dhr. Aart Schelling, die zich erg
ingezet heeft voor ledenwerving, is het aantal ChristenUnie-
leden in Tiel het laatste jaar omhooggeschoten. Op een 
startbijeenkomst kon direct een voorlopig bestuur wor-
den aangesteld, die opdracht kreeg de oprichting van
ChristenUnie Tiel e.o. voor te bereiden.

We feliciteren de leden in Tiel met deze fijne ontwikkeling,
en wensen hen voor de toekomst de zegen van de Here toe.

ChristenUnie 
op televisie
Maandag 25 november 16.30 uur Ned. 1
Maandag 25 november 17.22 uur Ned.2
Woensdag 4 december 17.22 uur Ned.2
Maandag 9 december 17.22 uur Ned.2
Woensdag 18 december 17.22 uur Ned.2

Drie weken voor het laatste Uniecongres is de spot voor 
de zendtijd politieke partijen van de ChristenUnie stop-
gezet. De zendercoordinatoren hebben de videospot met
Kars Veling op 11 november jl. toch uitgezonden. Een pijn-
lijke fout! Deze band had natuurlijk nooit uitgezonden
mogen worden. Het NOB heeft excuses aangeboden! 
In de eerstvolgende spot werd dit excuse ook vermeld.

ChristenUnie
promoten!
Zomaar een evenement waar de ChristenUnie
ook weer aanwezig was…

Ietwat gespannen begon het team aan weer een nieuwe
promotiedag voor de ChristenUnie. Dit veranderde al snel 
in een enthousiaste stemming. De bezoekers waren al vanaf
9.00 uur bij de kraam van de ChristenUnie te vinden en
vragen om informatie, lidmaatschap en folders. Ook waren
er mensen met zeer bemoedigende woorden voor de
ChristenUnie: ‘We gaan ervoor’ en ‘Doorgaan, we bidden
voor jullie’. Veel jonge mensen kwamen bij de promotie-
stand. Veel mensen wilden meer informatie, proefabon-
nement op HandSchrift, lid worden of gewoon de
ChristenUnie stemmen. Al met al een hele fijne dag! 
Met een ijzersterk team! 

Wilt u ook de ChristenUnie promoten? 
Neem dan contact op met Liesbeth Tennekes,
Tel. 033 – 422 69 69! 

TIEL



De ChristenUnie Amersfoort wil met het project
aandacht geven aan de actuele maatschappelijke
problemen, zoals veiligheid, criminaliteit, straatvuil
en asociaal gedrag. Dit wil ze o.a. doen door bij de
toegangswegen, in straten en in het uitgaanscen-
trum verkeersborden te plaatsen. Op deze verkeers-
borden staat het logo van het project met
onderschrift met de verschillende motto’s van het
project. Stefan Haak belooft dat de ChristenUnie
“pittige aanbevelingen gaat doen die de grens van
het acceptabele en betamelijke zullen opzoeken”.
Samen verantwoordelijk voor een veilig Amersfoort.

I N H E T L A N D

Op 1 november is in Amersfoort een normen -en
waarden debat gestart. Dit debat, waar de lokale
ChristenUnie Amersfoort de initiatiefnemer van is,
zal twee jaar lopen. Door de gebeurtenissen rond de
dood van een student in Venlo, is de roep om een
dergelijk debat indringender dan ooit! De campagne
is een resultaat dat een prijsvraag die werd uitge-
schreven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van
maart dit jaar. Tijdens die verkiezingen konden de
inwoners van Amersfoort, naast hun reguliere stem,
ook een stem geven aan projecten van tien verschil-
lende politieke partijen. Ruim 11.000 Amersfoorters
kozen voor het project van de ChristenUnie, en
daarmee werd de ChristenUnie de onbetwiste
winnaar project. Om het project ‘Amersfoort veiligste
stad’ te kunnen realiseren, stelt de gemeente
Amersfoort een bedrag van ongeveer e 45.000,-
beschikbaar.
De campagne, die geheel zal worden gedragen door
vrijwilligers, wil via een reeks van themadebatten en
informatiecampagnes iedereen in de stad
Amersfoort aanspreken op de betekenis van
bestaande spelregels en normen. Volgens de project-
coördinator Stefan Haak gaat het daarbij niet om
het bedenken van nieuwe voorschriften en geboden,
maar om het opfrissen van gewone gedragsregels
die maken dat de stad veilig en leefbaar wordt. “Als
we die regels allemaal zouden opvolgen, zouden er
nog maar weinig problemen zijn”, aldus Haak.
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ChristenUnie Amersfoort

Toespraak van Leen van Dijke 
bij start project ‘Veilig Amersfoort’ AMERSFOORT
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In dit nummer van HandSchrift de letter O 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.

Tri-Ja van Loo-Kruit, geboren
in 1947 in Uithuizermeeden 
( provincie Groningen).
In 1968 studie sociologie af-
gerond aan de Economische
Hoogeschool te Rotterdam 
( nu Erasmus Universiteit).
Specialisatie tijdens doctoraal
fase: sociaal economisch beleid.
In 1971 getrouwd met Koos 
van Loo.

‘We hebben 2 zoons gekregen.
Door deze zoons kregen we er
een dochter en een as. dochter
bij. Ook zijn we de trotse groot-
ouders van een kleindochter en
kleinzoon. In de verschillende
plaatsen waar we hebben
gewoond was ik lid van het
plaatselijke GPV-bestuur en 
ook lid van de schaduwfractie.’

Sinds 1995 is ze lid van de raad 
in Ommen.
Sinds de laatste verkiezingen 
is ze lid van de commissie
Samenleving; daarin zitten 
onder andere: onderwijs, sociale
zekerheid en welzijn. Daarnaast
voorzitter van de commissie
Ruimte en vice-fractievoorzitter.
Verder is ze secretaresse van 
de BestuurdersVereniging van 
de ChristenUnie.

Als u uzelf als raadslid in drie woorden
moest omschrijven, hoe zou u dat dan
doen?
Als raadslid is het belangrijk om in al je politiek
handelen consequent te zijn. Daarnaast zijn 
betrokkenheid en gericht zijn op samenwerking 
binnen je fractie en binnen de raad voorwaarden 
om met elkaar iets te kunnen bereiken.

Welke ambities heeft u?
Op dit moment is een ambitie om het dualisme 
in de raad van Ommen goed gestalte te geven.
Het is een heel leerproces om die omschakeling 
met elkaar door te maken. Een andere ambitie is het ChristenUnie verkiezings-
program in de komende raadsperiode zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Wat vindt u het leukst aan uw raadslidschap?
Het contact met burgers en het samen voor zaken in het belang van Ommen 
bezig zijn voor mij het waardevolst van het raadslidmaatschap.

Welke gebeurtenis zult u nooit vergeten?
Op politiek terrein is dit geweest het als raad en burgerij je inzetten voor het behoud 
van de zelfstandigheid van Ommen. In die tijd was er een samen streven naar een heel
concreet doel. Die saamhorigheid zal ik nooit vergeten.
Een recente gebeurtenis die ik niet snel zal vergeten is de wijze waarop onze fractie 
de wethouderszetel na de laatste verkiezingen is kwijtgeraakt. Dan leer je je politieke 
‘vrienden’ van een zijde kennen die je het liefst direct wil vergeten.

Wat is volgens u het mooiste resultaat dat de ChristenUnie Ommen 
heeft behaald?
Mooiste resultaat. Als fractie van 3 leden heb je, in een raad van 17 leden, altijd de 
steun van andere fracties nodig om zaken te bereiken. Dat is een realiteit waar je vanuit
moet gaan. Bij het samenstellen van het laatste raadsprogramma heeft onze fractie 
nogal wat punten uit het eigen ChristenUnie verkiezingsprogramma kunnen inbrengen.

Wat is uw favoriete plek in Ommen?
In Ommen zijn twee plaatsen voor mij favoriet. De eerste is het terras bij lunchroom
Ekkelenkamp. Je kunt daar onder het genot van heerlijk ijs heel Ommen om je heen 
zien zitten of aan je zien voorbij gaan. Mijn 2e favoriet is het Vechtdal en dat vooral 
om het ruime uitzicht met enkele oude eiken.

Wat zou u het eerst doen als u minister president was?
Die vraag mag me nog een keer gesteld worden als het zover is.
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Zelfportret

Wat is voor u iets als een doorn in het oog?
De vele gebouwen, bushokjes en verkeerszuilen die beklad zijn met
graffiti zijn voor mij een doorn in het oog.

Waar is uw hart vol van?
Na een ingrijpende hartoperatie en een dotterbehandeling is mijn
hart vol van hoe goed het verplegend personeel in het ziekenhuis
zorgt voor de patiënten die aan hun zorgen zijn toevertrouwd,
ondanks alle drukte en tekort aan personeel.

Welke gebeurtenis staat u op het netvlies gebrand?
De foto in de krant van een vermoorde Pim Fortuyn en een Jan Peter
Balkenende die samen met zijn echtgenote op de televisie stond te
kijken naar zijn CDA dat met 43 zetels de grootste partij werd van
Nederland. De paarse nachtmerrie van acht jaar was gelukkig verleden
tijd. Deze twee gebeurtenissen staan op mijn netvlies gebrand.

Wat laat u niet uit u hoofd praten?
Wij in Veldhoven hadden mee moeten doen met de gemeenteraadver-
kiezingen. Er was in onze stad behoefte aan een christelijk alternatief.
Ik ben ervan overtuigd dat wij minstens één zetel hadden kunnen
halen. Na tien jaar op de barricaden te hebben gestaan, eerst voor de
RPF daarna voor de ChristenUnie was dit voor mij de kroon op het
werk geweest. Dit laat ik mij door niemand uit het hoofd praten.

Waar steekt u uw handen voor in het vuur?
Bij de volgende tweede Kamerverkiezingen zie ik de ChristenUnie
uitkomen op 5 a 6 zetels, meer ook niet. Wij moeten hierin realistisch
zijn. Wij moeten in de Tweede Kamer een betrouwbare fractie hebben
en wij moeten in een vroeg stadium naar kandidaten uitkijken die
capabel zijn ongeacht de achtergrond die zij hebben. Daar durf ik mijn
hand best voor in het vuur te steken.

Wat is volgens u christelijke politiek ten voeten uit?
Christelijke politiek ten voeten uit is hoe bijvoorbeeld Hans ten Hove
zijn team in Katwijk, Gerrit Jan Veldhoen en zijn mensen in Oldebroek,
Ton van Meeuwen in Lingewaal en Simon Schutte in Rozenburg
ondanks soms felle tegenwind ook in de politiek getuigen van hun
christen zijn.

Wat doet u de haren ter bergen rijzen?
De bedreiging met de dood van Ayaan Hirsi Ali vond ik ronduit schok-
kend. Het beeld van een vermoorde Pim Fortuyn kwam weer in mij op.
Dit moeten wij in Nederland beslist niet willen en ik hoop dat kabinet
Balkenende hier paal en perk aan stelt. Een ieder die in Nederland
komt wonen heeft zich te houden aan de Nederlandse wetgeving,
anders is daar de deur!

Rein Kwast is op 30 juli 
1942 in Djakarta (Indonesië)
geboren.
Hij kwam als 15-jarige jongen
met zijn ouders en drie
jongere zusjes naar
Nederland en zij vestigden
zich in Veldhoven. Hij is lid
van het Leger des Heils.
Na zijn lidmaatschap van 
de C.H.J.O. (Christelijke
Historische Jongeren
Organisatie) en de CHU 
werd hij lid van de RPF. Hij
richtte enkele jaren geleden
de kiesvereniging Veldhoven
op waar hij thans secretaris
en bestuurslid belast met
promotie activiteiten is.
Bij de laatste Tweede
Kamerverkiezingen stond 
hij op de Brabantse en
Limburgse lijst voor de
Christen Unie. Na 37 arbeid-
zame jaren bij Philips is hij
thans vervroegd uitgetreden.

Rein Kwast
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KamerStukken

Leen van Dijke

Rust en stabiliteit. Het zijn twee woorden die de minister-
president heel vaak in de mond neemt. Rust en stabiliteit.
Vóór de verkiezingen op 15 mei 2002 was er vooral sprake
van onrust en verwarring en daarna is het niet veel beter
geworden. Rust en stabiliteit. De minister-president moest
met lede ogen aanzien dat de LPF’ers binnen en buiten het
kabinet een wel heel verrassende invulling gaven aan het
begrip ‘nieuwe politiek’. Ordinaire ruzies en proefballonet-
jes waren het resultaat.

De goede bedoelingen van de minister-president staan
buiten kijf. In Johannesburg zei hij: “We moeten stoppen
met de schatkamer van de schepping te vernietigen”. Dat is
ons uit het hart gegrepen. Maar het beleid spoorde niet
met deze goede bedoelingen. En op sociaal terrein zocht
het kabinet de harde confrontatie met de sociale partners.
Dat draagt niet bij aan rust en stabiliteit.

Bij het asielbeleid was de inzet van het kabinet duidelijk:
minder mensen toelaten tot de asielprocedure en uitgepro-
cedeerde asielzoekers moeten terug naar hun land. We zijn
het daarmee eens! Maar het leek maar niet door te dringen
dat lang niet alle uitgeprocedeerden in het land van
herkomst worden toegelaten. Deze mensen kun je niet
zomaar op straat zetten. Het beleid is in de sfeer van ‘ga
heen en wordt warm’.

Al met al kan ik me veel voorstellen bij de verzuchting van
nogal wat christen-democraten: “Dit kabinet is niet ons
kabinet”. Het was dan ook vooral een hard en liberaal
kabinet, dat geen begin maakte met het herstel van rust en
stabiliteit. Voor de ChristenUnie komt het er nu op aan
duidelijk te maken welke antwoorden wel aan de broodno-
dige rust en stabiliteit kan bijdragen. Dat begint met
helderheid over de missie van de ChristenUnie.

Als het gaat over de missie van de ChristenUnie is het
belangrijk scherp te hebben dat geloof en politiek alles met
elkaar te maken hebben. Iedereen moet van ons horen dat
de belijdenis dat Jezus Christus Heer is en dat God alle eer
toekomt, consequenties heeft; ook politieke. Want als
geloof en politiek niets met elkaar te maken hebben en
God en de politieke vragen van vandaag los van elkaar
zouden staan, dan maken we God monddood als het gaat
om ons concrete leven. Dan heeft God ons niets te zeggen
als het gaat om de zorg voor Zijn Schepping, om mensen

die dreigen te sterven van de honger, om wat er op TV te
zien is, om hoe we omgaan met ongeboren en naar het
einde neigend leven. Het gaat in de christelijke politiek dus
om Gods concrete spreken over het concrete leven.

Natuurlijk zijn in het licht van de bijbel niet alle antwoor-
den op alle concrete vragen even duidelijk. Maar het maakt
in de politiek nogal een verschil of Jezus’ heerschappij
wordt erkend en God op Zijn woord wordt geloofd of niet.
Het komt er op aan dat we in de verkiezingscampagne
opnieuw en met overtuiging duidelijk maken waar ons om
te doen is. En dat is niet om de macht, niet om ‘links’, niet
om ‘rechts’ en niet om het compromis. We zijn evangeliebe-
lijders!

Het unieke van de Christenunie is dat we elkaar mogen en
kunnen aanspreken op het feit dat we volgeling zijn van
Jezus Christus. In geen enkele andere partij kan dat zó als in
de Christenunie.

Aan het prikbord boven mijn bureau hangt mijn in het kort
geformuleerde motief om dienstbaar te willen zijn aan de
christelijk politiek:

“Als lid van de Christenunie wil ik Jezus Christus navolgen.
Ik wil in mijn speken, doen en laten God eren in het publie-
ke leven. Want Hem zij de glorie, de eer en de heerlijkheid!
Ik zie dat onze samenleving lijdt onder ongeloof, verslavin-
gen, eenzaamheid, hebzucht en ander onrecht. Ik verlang
ernaar een instrument te zijn waardoor Gods bewogenheid
met deze wereld zichtbaar wordt, waardoor Zijn Koninkrijk
zichtbaar wordt, Zijn naam wordt geheiligd en Zijn wil
geschiedt. Het is mijn vurige hoop, voortdurend gebed en
streven dat deze wereld, onze samenleving en de mensen
om me heen, meer en meer naar Gods wil gaan leven.”

Het is van belang dat allen die Christus kennen zich dit
voortdurend realiseren. Alleen dan heeft de ChristenUnie
bestaansrecht. Alleen dan kan de ChristenUnie een waarde-
volle bijdrage leveren aan de broodnodige rust en stabiliteit
in deze verwarrende tijd.

MissieMissie
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Tweede Kamer

Nico Schipper

P O L I T I E K

Op een cruciaal moment, in de week voor de Algemene
Politieke Beschouwingen, werd Kars Veling ziek en moest hij
zich laten vervangen door Leen van Dijke. Hij was overver-
moeid. Dat was een grote handicap voor de fractie, omdat
Tineke Huizinga vanwege haar lidmaatschap van de
Srebrenicacommissie nauwelijks toekomt aan het reguliere
werk in de Tweede Kamer. Leen van Dijke en André Rouvoet
moeten bijna al het reguliere werk met z’n tweetjes doen.
Inmiddels is duidelijk dat Kars Veling niet meer terugkeert
in de fractie. Dat is het gevolg van het bestuursbesluit
inzake het lijsttrekkerschap en zijn daaropvolgende beslis-
sing om de Tweede Kamer te verlaten en een toekomst
buiten de politiek te verkiezen.

Waarden en normen
Herman Heinsbroek sprak over waarden en normen, maar
lapte in de confrontatie met zijn partijgenoot Eduard
Bomhoff alle normen van fatsoen aan zijn laars. De dames
en heren van de LPF gingen rollebollend met elkaar èn met

de media over straat. Het was de aanleiding voor de val van
het kabinet. “Vanwege de uitslag van de verkiezingen was
dit kabinet een ‘noodzakelijk experiment’ met weinig kans
van slagen. Nu moeten we vaststellen dat het landsbelang
en het imago van de politiek enorme schade is toegebracht.
Het is een kwestie van puinruimen en met een schone lei
beginnen. Nu moet het weer gaan over de inhoud” , aldus
Leen van Dijke.
De opmerkingen van de minister-president over waarden en
normen klonken een stuk geloofwaardiger. Hij stelde op het
christelijk-sociaal congres voor om naar Noors voorbeeld een
Commissie voor Maatschappelijke Waarden in te stellen. De
minister-president vertelde er niet bij dat Kars Veling hem
tijdens het debat over het Strategisch Akkoord daarom
gevraagd had. Het debat over waarden en normen bleef de
ChristenUnie bezighouden. Tijdens de Algemene Politieke
Beschouwingen vroeg Leen van Dijke de minister-president
om de scholen en de kerken bij dit debat te betrekken. Na
enig aandringen zegde hij dat toe. Een paar weken later

Sinds de verschijning van het vorige nummer van dit magazine is er een hoop gebeurd. Het kabinet is
gevallen over de kemphanen Herman Heinsbroek en Eduard Bomhoff en de ChristenUnie moet verder
zonder Kars Veling. Het gekrakeel in de gelederen van de LPF overstemde het politieke debat en ook
binnen de ChristenUnie ging het meer over de poppetjes dan over de inhoud. Toch is er meer te zeggen.
Bijvoorbeeld dat de ChristenUnie het debat over waarden en normen agendeerde… 

Over een fractie zonder fractievoorzitter en een kabinet met kemphanen

De poppetjes 
verdringen 
de inhoud
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steunde de Commissie Binnenlandse Zaken een verzoek van
André Rouvoet om een plenair debat over waarden en
normen. Dat betekent dat dit belangrijke thema nu niet in
de kantlijn van de begroting van Algemene Zaken - zoals de
minister-president voorstelde, maar in een apart debat aan
de orde komt. Het gaat de ChristenUnie daarin om de
bijbelse waarden en normen. De minister-president
opperde om vooral aan te sluiten bij de ergernissen van de
burgers. Dat vindt de ChristenUnie een heilloze weg. Het
gaat er natuurlijk niet om wat wij prettig vinden en wat
ons irriteert. Het gaat om samen leven naar bijbelse
waarden.

Een collectieve rustdag
Een belangrijke waarde voor de ChristenUnie is de zondags-
rust. Het ziet er naar uit dat werknemers nu eindelijk het
individuele recht krijgen om arbeid op zondag te weigeren.
Na een lange vertraging lijkt het erop dat het voorstel van
Leen van Dijke en Jet Bussemaker (PvdA) eindelijk door de
Eerste Kamer komt. Notabene het CDA en VVD en D66
vroegen de Sociaal Economische Raad (SER) om een advies
over het wetsvoorstel. Leen van Dijke betitelde deze actie
als een vertragingstactiek. Het CDA zal met de verkiezingen
in het vooruitzicht de wet nu toch door de Eerste Kamer
loodsen, al gaat dat niet van harte.
Bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat
bepleitte Leen van Dijke de invoering van een rijverbod voor
vrachtwagens op zondag. In de meeste lidstaten van de
Europese Unie, waaronder de reuzen Frankrijk en Duitsland,
is er al sprake van zo’n verbod. Dat dient het doel van de
zondag als collectieve rustdag. In de Arbeidstijdenwet is de
hoofdnorm dat op zondag niet wordt gewerkt. Leen van
Dijke vindt dat ook het vrachttransport zich daaraan moet
houden.

Boeren en destructietarieven
De ChristenUnie vindt dat minister Veerman (CDA) van
Landbouw de fout van zijn voorganger Brinkhorst moet

herstellen en moet afzien van het kostendekkend maken
van de destructietarieven. Boeren moeten niet zelf opdraai-
en voor destructietarieven. De ChristenUnie komt daarmee
terug op een ‘oude’ discussie. Brinkhorst vond dat boeren
die dode dieren aanleveren zelf de totale kosten van de
verwerking moeten ophoesten. De ChristenUnie was het
daar om twee redenen niet mee eens. In de eerste plaats
was er in het verleden sprake van medefinanciering door
de overheid. Daarmee nam zij haar verantwoordelijkheid
voor de volksgezondheid. En in de tweede plaats worden de
Nederlandse veehouders door kostendekkende tarieven
met een ongelijke concurrentiepositie binnen de Europese
Unie opgezadeld. Dat staat op gespannen voet met het
streven van het kabinet om Nederlandse bedrijven, die
worden geconfronteerd met valse concurrentie door staats-
steun van andere landen, te ondersteunen met het oog op
een level playing field. Er zijn namelijk veel lidstaten waar
de overheid de kosten voor de destructie geheel of gedeel-
telijk voor haar rekening neemt.

Leerplicht
Met positieve verbazing nam de ChristenUnie kennis van
het standpunt van demissionair minister Maria van der
Hoeven (CDA) over de verlaging van de leerplicht. In een
interview gaf zij aan de verlaging van de leerplicht van 5
naar 4 jaar een overdreven maatregel te vinden. De
ChristenUnie is tegen een verlaging van de leerplicht,
omdat deze maatregel de keuzevrijheid van de ouders
aantast. De fractie reageert daarom verheugd op het
standpunt van de minister, maar spreekt tegelijkertijd van
een opmerkelijke move. Het was namelijk het CDA dat het
kabinet middels een motie opdracht gaf om tot verlaging
van de leerplicht over te gaan. En het Kamerlid Van der
Hoeven steunde niet alleen deze motie, maar ook het wets-
voorstel. Van der Hoeven wil het voorstel, dat inmiddels bij
de Eerste Kamer ligt, nu terughalen. Beter ten halve
gekeerd, dan ten hele gedwaald…



Eind september werd een
demonstratie in Amsterdam
georganiseerd door de organisa-
tie “Stop de bezetting”. Bij deze
gelegenheid sprak Gretta
Duisenberg (echtgenote van de
president van de Europese
Centrale Bank) en werd geld
ingezameld voor de Stichting Al-
Aqsa, gelieerd aan de Palestijnse
terreurbeweging Hamas. Een
woordvoerder van het Centrum
voor Informatie en Documentatie
Israël (CIDI) wees via de media op
het feit dat veiligheidsdiensten

meldden dat deze Stichting het opgehaalde geld direct
doorsluist naar Hamas. Nu bestaat er in Nederland
vrijheid van demonstratie, maar dergelijke bijeenkom-
sten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Deze gegevens vormden voor André Rouvoet de
aanleiding om -samen met de SGP- de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie schriftelijke vragen te
stellen of zij op de hoogte waren van deze inzameling
voor een terroristische organisatie en wat hun mening
daarover was. Ook werden de Ministers opgeroepen
actie te ondernemen zodat in Nederland geen acties
plaatsvinden die gericht zijn op ondersteuning van
terrorisme.
Een maand (!) na het insturen van deze vragen kwam
een bericht van de Ministers: zij deelden mee dat de
antwoorden nog niet waren afgerond, omdat het
“ambtelijk overleg omtrent de beantwoording” nog
niet was afgerond. Merkwaardig natuurlijk, want zo
ingewikkeld waren deze vragen nou ook weer niet.
Het thema blijft actueel. Inmiddels is door advocaat
Moszkowicz een aanklacht tegen Gretta Duisenberg
ingediend, omdat zij bij een inzameling 6 miljoen
handtekeningen wilde krijgen. De advocaat vond dit
onacceptabel “Ze had ook enige miljoenen kunnen
zeggen. Maar als je eerst nadenkt en dan lachend het
getal 6 miljoen opgeeft, ben je bewust bezig met het
kwetsen van een bepaalde groep mensen.” En terwijl
deze aanklacht nog bij de rechter ligt, is er een nieuwe
rel: samen met een aantal politici wilde mevrouw
Duisenberg begin november naar het Midden-Oosten
reizen. Deze reis werd betaald door een aantal ontwik-
kelingsorganisaties, gefinancierd door Nederlands
ontwikkelingsgeld. Nadat velen geschokt hadden gere-
ageerd en door de VVD schriftelijke vragen waren
gesteld, werd de reis afgezegd.
Genoeg reden om met zeer veel belangstelling de
antwoorden op onze vragen af te wachten. We blijven
alert of niet onder het mom van vrijheidsrechten orga-
nisaties worden gesteund die het gemunt hebben op
het bestaansrecht van de staat Israël.
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DeKamerVraag
P O L I T I E K

Beeldvorming – wat is dat nou eigenlijk? 
De LPF heeft het imago van een stelletje
herrieschoppers. Nou, ik weet inmiddels wel beter. Nadat Winny de Jong
en Cor Eberhard uit de LPF-fractie waren gezet, kregen ze bij ons op de
gang hun kamer…..en ze maken helemaal geen herrie! Winny is er bijna
nooit. Cor zit, als we er langs lopen, óf roerloos achter zijn computer, óf
hij kijkt tv. Volgens mij voelt hij zich compleet verloren in de wereld van
de Tweede Kamer. Hij zal gedacht hebben de hele boel in één keer op zijn
kop te kunnen zetten. Viel vies tegen…
In de politiek is het nu eenmaal zo dat nieuwe regels sneller worden
ingevoerd dan dat de oude worden afgeschaft, met als gevolg dat er één
grote regeltjesbrij ontstaat.
Daar kunnen de boeren over meepraten. Als beleidsmedewerker
Landbouw was ik de afgelopen tijd druk bezig met het voorbereiden van
een debat over de meststoffenwet. Deze wet is in 2000 nog ingrijpend
gewijzigd, maar al snel bleek de wet op nogal wat weerstand te stuiten
bij de boeren. Bij het debat over de wijziging had de ChristenUnie al
gewaarschuwd voor de enorme administratieve lastenverzwaring die
het gevolg zou zijn van alwéér een nieuw stelsel dat de geproduceerde
mest in Nederland zou moeten beperken.
Ik ben druk bezig met het voorbereiden van het debat. Ik lees de brieven
van de minister aan de Kamer en commentaren van verschillende orga-
nisaties als LTO Nederland en Cumela (een organisatie van mestdistribu-
teurs), voer gesprekken met mensen die voor dit debat naar de Kamer
komen, mail met adviseurs, zoek zaken uit op internet en pleeg wat tele-
foontjes om overgebleven onduidelijkheden opgehelderd te krijgen. Dan
begin ik met het schrijven van een concept-speech voor het Kamerlid. Ik
denk na over slimme vragen, mooie zinswendingen, probeer een rode
draad in het verhaal te brengen etc. En dan hoor ik aan het einde van de
werkdag dat het vrijwel voor niets is geweest omdat ‘we’ niet aan het
debat gaan meedoen. Had dat even van tevoren geregeld zou je denken.
Onverwacht moet Leen van Dijke, de landbouwwoordvoerder, bij een
plenair begrotingsdebat invallen voor Tineke Huizinga die op de dag van
het debat over de meststoffenwet de hele dag vast zit in de commissie
Srebrenica.
Dit is niet alleen vervelend voor de beleidsmedewerker die werk voor
niets heeft zitten doen, maar ook voor de beeldvorming is het niet goed.
Als we niet meedoen aan een debat kan dat voor de buitenstaander een
beeld van onverschilligheid oproepen: de ChristenUnie vond het onder-
werp blijkbaar niet belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden.
Niets is minder waar.
Onze fractie is relatief klein, terwijl er per dag, naast de vergaderingen in
de plenaire zaal waarvan er af en toe stukjes op tv te zien zijn, gemid-
deld zo’n tien debatten in kleinere zalen plaatsvinden. Het spreekt voor
zich dat we dan dagelijks onze prioriteiten moeten stellen en dat valt
niet altijd mee. Keuzes maken doet altijd pijn.

Als we gaan lunchen in het Kamerrestaurant - dat doen we meestal met
de hele fractie tegelijk - komen we langs de kamer van Cor.
Ik werp een blik naar binnen en zie hem weer doodstil voor zich 
uit kijken. Ik denk: zal ik hem eens mee vragen voor de lunch? 

Nadine de Roode

Mest met
een luchtje

F R A C T I E M E D E W E R K E R C H R I S T E N U N I E
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Herindelingverkiezingen

Terneuzen en Zwijndrecht
De versnelde, nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zorgt
ervoor dat de Statenverkiezingen die we hopen te houden
op 11 maart van het volgend jaar is enigszins in de
schaduw komen te staan van 22 januari 2003. Bij de
ChristenUnie willen we hier niet van weten. Beide verkie-
zingen zijn erg belangrijk voor de ChristenUnie. Het lande-
lijk campagneteam en het bestuur hebben uitgesproken
dat beide verkiezingen een goede campagne verdient.
Voor beide verkiezingen is een campagneplan geschreven.
Het plan voor de Statenverkiezingen heeft weliswaar een
andere status, omdat het landelijk bureau de provinciale
campagneteams de ruimte wil geven een eigen campagne
op te zetten. Het campagneplan voor de
Statenverkiezingen van het landelijk bureau is meer
bedoeld als een onderlegger voor de provinciale campag-
neplannen. Dat de ChristenUnie in de komende periode
aan nog meer verkiezingen deelneemt, zal u waarschijnlijk
ontgaan zijn.

Herindelingverkiezingen
De ChristenUnie doet ook mee aan de herindelingverkie-
zingen op 20 november aanstaande in Terneuzen en
Heerjansdam. In Midden Zeeuws Vlaanderen vormen de
gemeenten Sas van Gent, Axel en Terneuzen per 1 januari
2003 de nieuwe gemeente Terneuzen. De
ChristenUniefractie met lijsttrekker mevrouw Truus van
den Berg- van Dijk heeft een sterk verkiezingsprogramma
geschreven met de titel ‘Gelóóf in de politiek’. De
ChristenUnie in Axel (2) en de ChristenUnie in Terneuzen
(2) hebben momenteel gezamenlijk 4 zetels. De
ChristenUnie Terneuzen wil zich de komende raadsperiode
inzetten voor een geloofwaardig beleid dat gericht is op
Gods eer en dat de burgers van de nieuwe gemeente
Terneuzen ten goede komt. Die nieuwe gemeente moet de
economische trekker van de regio worden en als grootste
gemeente van Zeeland zich sterk maken voor (boven)regio-
nale voorzieningen op het gebied van onderwijs,
zorg,cultuur en sport. De ChristenUnie Terneuzen wil
vooral inhoud geven aan een veilige, sociale en duurzame
gemeente.
In Zwijndrecht vormt de ChristenUnie al jaren een combi-
natie met de lokale SGP. De gemeente Zwijndrecht en
Heerjansdam fuseren per 1 januari 2003 in de nieuwe
gemeente Zwijndrecht.

Herindelingverkiezingen
De ChristenUnie-SGP fractie in Heerjansdam (1) en de
ChristenUnie-SGP fractie in Zwijndrecht (4) hebben geza-
menlijk 5 zetels. Lijsttrekker H.W.Pasveer (SGP) heeft met
de ChristenUnie-SGP fractie een verkiezingsprogramma
geschreven, getiteld; ‘Voor christelijke normen en
waarden’. Vanuit het perspectief dat de God van de Bijbel
normen en waarden heeft gegeven waarbij alle mensen,
Zijn schepselen, volledig tot hun recht komen, wil de
ChristenUnie-SGP een bijdrage leveren aan een evenwich-
tige gezonde ontwikkeling van de nieuwe gemeente
Zwijndrecht. De ChristenUnie-SGP Zwijndrecht heeft lijst-
nummer 7.

Informatie ChristenUnie

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons van 
informatie voorzien, dan kunt u contact opnemen met

Algemene zaken:
Peter van der Bijl  -  hpvanderbijl@christenunie.nl

Communicatie:
Marco Boers  -  mdboers@christenunie.nl

Financien:
Winfred Vels  -  wvels@christenunie.nl

Vorming, opbouw, training en advies (VOTA):
Joël Voordewind  -  jsvoordewind@christenunie.nl

(Activiteiten) Agenda 

20 november 2002
Politiek Café PerspectieF in ‘Vliegend Paard’,
Voorstraat 17 te Zwolle 

29 november 2002
Startavond PerspectieF Den Haag e.o.
Haagse Hogeschool, J. Westerdijkplein 75 te Den Haag

17 december 2002
Politiek Café PerspectieF in Christelijke Hogeschool Ede 
Kerkweg 100 te Ede

22 januari 2003
Tweede Kamerverkiezingen 

11 maart 2003
Statenverkiezingen
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Verkiezingen

Marco Boers

P A R T I J

Campagneteam
Voor de komende campagnes is een campagneteam in het
leven geroepen. Het campagneteam bestaat uit Peter van
der Bijl (interne organisatie & communicatie), Marco Boers
(interne partijcommunicatie en externe massacommunica-
tie), Nico Schipper (externe communicatie naar media en
organisaties), Axel Pothof (bestuurslid), Joël Voordewind
(ondersteuning en activering kiesverenigingen), Bert
Heuvelman ( jongeren) en Nadine de Roode (fractie).

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma is geactualiseerd, ondermeer
op het financieel-economisch terrein. Het verkiezingspro-
gramma wordt vergezeld van een manifest waarin de vijf
belangrijkste thema’s van de ChristenUnie voor de
komende periode zijn opgetekend. Voor dit manifest is
dankbaar gebruik gemaakt van de vele reacties die we van
de kiesverenigingen hebben ontvangen. Uit de meest inge-
diende profileringspunten  van de kiesverenigingen zijn de
volgende vijf thema’s uitgewerkt in het verkiezingsmani-
fest. Dit manifest bestaat uit vijf pagina’s en geeft kort,
bondig en duidelijk aan waar de ChristenUnie voor staat.
De titel van het verkiezingsmanifest is Samen leven naar
bijbelse waarden. Bij het volgende nummer van
HandSchrift zal het verkiezingsmanifest worden meege-
hecht. Extra exemplaren van het manifest kunt u eind
november bestellen bij het partijbureau. Het Uniecongres
heeft het verkiezingsprogramma en het manifest vastge-
steld.

Spreekbeurten en campagne avonden 
De komende campagne gaan we weer het land is. Vanuit
het landelijk bureau willen we graag alle spreekbeurten en
campagne avonden zo goed mogelijk afstemmen. Voor de
kiesverenigingen die een spreekbeurt organiseert is er een
aanspreekpunt op het landelijk bureau. Vanuit het
campagneteam is het van belang om de regie te houden
op de spreekbeurten en campagne avonden en de sprekers.

U kunt tot en met 1 december een spreekbeurt aanvragen.
Graag ontvangen we de aanvraag via email: Maar het kan
ook per post: ChristenUnie spreekbeurten, Postbus 439,
3800 AK Amersfoort. Alleen spreekbeurtenaanvragen die
door meerdere kiesverenigingen worden ondersteund,
kunnen ingediend worden. Op deze manier kunnen we
overzien of er aanvragen in dezelfde provincies zijn. Door
het campagneteam wordt een afweging gemaakt. Zodra
het schema voor de komende maanden duidelijk is, worden
de aanvragers op de hoogte gesteld. We zullen proberen
zoveel mogelijk aan uw verzoeken te voldoen. Voor de
aanvragen geldt dat het moet gaan om een regionale
uitstraling, het thema en de publiciteit moet worden 
afgestemd met het campagneteam.
Voor deze avonden kunt u gratis toegangskaarten aanvra-
gen via het landelijk bureau van de ChristenUnie. Deze
kaarten kunt u uitdelen in uw kerkelijke gemeente, aan
vrienden, buren en bekenden. We hopen u in grote getalen
te ontmoeten bij een van de campagne-avonden.

Materialen
Momenteel worden de materialen voor de verkiezingen
gemaakt. Door middel van bestelformulieren (via internet
en het landelijk bureau op te vragen) bent u in de gelegen-
heid deze materialen te bestellen bij het landelijk bureau.
De A1- (voor de verkiezingsborden) en A2-posters (raambil-
jetten) voor de Tweede Kamerverkiezingen en de posters
voor de Statenverkiezingen worden door het landelijk
bureau gratis aangeboden (excl. portokosten). Naast het
verkiezingsprogramma en het verkiezingsmanifest
verschijnt er een folder en een flyer. Natuurlijk kunt u 
met de bestelformulieren de stickers, pepermunt en ander
uitdeelmateriaal bestellen. Zodra uw bestelling ontvangen
is, hopen we u de materialen zo snel mogelijk toe te sturen.
Bestelformulieren kunt u vinden op de verkiezingssite
www.verkiezingen.christenunie.nl of aanvragen bij het
landelijk bureau, tel. 033 - 422 69 58 of per e-mail naar
bureau@christenunie.nl

De kandidatenlijst is klaar, het verkiezingsmanifest is geschreven, campagne avonden zijn geregeld 
en de folders liggen te wachten om verstuurd te worden. We zijn er klaar voor. Met enthousiasme 
en nieuwe ideeën is het campagneteam van de ChristenUnie weer bij elkaar gekomen. In een korte
campagnetijd willen we de standpunten van de ChristenUnie duidelijk laten horen. De campagne voor
de Statenverkiezingen ligt in het verlengde van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nieuwe verkiezingen
22 januari 2003
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BureauZaken

Peter van der BijlIn deze rubriek blikken we als landelijk bureau terug op de 
activiteiten in de voorgaande periode. Het waren bewogen

maanden, getekend door het bestuursbesluit om niet
verder te gaan met Kars Veling, de nieuwe verkiezingen en
het Uniecongres in Ede. In deze rubriek blikken we ook
vooruit en willen we u op de hoogte houden van de activi-
teiten op het landelijke bureau. Wij vinden het belangrijk u

goed op de hoogte te houden van ons werk in Amersfoort.

Uniecongres
Voor het congres van zaterdag 9 november is door het
landelijk bureau veel werk verzet. Een draaiboek van negen
pagina’s heeft dit duidelijk gemaakt. Door de nieuwe
verkiezingen kwam het congres natuurlijk in het teken te
staan van 22 januari 2003. De wijzigingen in de agenda
van deze dag vergde extra inspanningen van het bestuur,
de fractie en het bureau. De congresbundel heeft noodge-
dwongen meerdere nazendingen aan de kiesverenigingen
met zich meegebracht. In een bijna onmogelijk korte tijd
hebben heel veel verenigingen een extra ledenvergadering
kunnen uitschrijven. Uit de vele ontvangen reacties is de
grote betrokkenheid bij de ChristenUnie gebleken.
Dankbaar is gebruik gemaakt van de opmerkingen op de
voorstellen en de ingediende namen van kandidaten voor
de concept-kandidatenlijst en het verkiezingsmanifest.
Met het complete team is met enthousiasme gewerkt
aan het congres. De perfecte samenwerking met scholen-
gemeenschap ’t Streek heeft er mede voor gezorgd dat het
congres organisatorisch goed is verlopen.

Verkiezingen 
Op het landelijk bureau zijn de Tweede Kamer en de
Statenverkiezingen prioriteit één. Met het team wordt
gewerkt aan de invulling van de campagne, het verzorgen
van de bestellingen, het beantwoorden van vragen, etc.
Voor de komende vier maanden hopen we u goed van
dienst te zijn. Via het algemene telefoonnummer (033 –
422 69 69) of het emailadres bureau@christenunie.nl
moet het mogelijk zijn uw (aan)vraag zo snel mogelijk van
een reactie te voorzien. Op onze speciale verkiezingssite
willen we u op de hoogte houden van alle verkiezingsacti-
viteiten. Op deze site worden waarschijnlijk ook bepaalde
vragen over de campagne beantwoord. Het adres is
www.verkiezingen.christenunie.nl. Overigens zal door de
verkiezingen het kwaliteitsbeleid van de afdeling VOTA
enige maanden worden uitgesteld. Verderop in dit
nummer vindt u meer informatie over de komende 
verkiezingen.

Personeel
Van verschillende bureaumedewerkers staan de komende
maanden hun werkzaamheden in het teken van de verkie-
zingen. Hierbij treft u een overzicht van de verschillende
activiteiten en de contactpersonen daarbij:
Voorzitter Campagneteam: Peter van der Bijl, Media:
contactpersoon Nico Schipper, Coördinatie campagne-
avonden: contactpersonen Marco Boers en Joel
Voordewind, Organisatie campagne-avonden: contactper-
sonen Jan-Paul Manni en Klaas Quist, Promotie: contact-
personen Marco Boers, Witte vlekkenplan: contactpersoon
Liesbeth Tennekes, Gebedsactiviteiten: contactpersoon
Klaas Quist, Werkbezoeken: Ilse Smit en Corine Dijkstra,
Bestellingen: contactpersoon Geert van Eijsden.

ChristenUnie adresboek
Tijdens het afgelopen congres hebben de afgevaardigden
het ChristenUnie-adresboek en een visitekaartje met alle
belangrijke adresgegevens van de ChristenUnie gekregen.
In het adresboek staan alle belangrijke gegevens van
mensen binnen de ChristenUnie (van wethouder tot
provinciale opbouwwerker). Exemplaren van het adres-
boek kunt u aanvragen bij Geert van Eijsden (tel. 033 – 422
69 58 / hgvaneijsden@christenunie.nl) Ook wijzigingen of
aanvullingen kunt u aan hem doorgeven. In HandSchrift
worden eventuele adreswijzingen of correcties aan u door-
gegeven. We hopen u hiermee van dienst te zijn.

Bezoek PCR-en
In het kader van kennismaken en de provinciale statenver-
kiezingen in maart 2003, hebben Peter van der Bijl en
Marco Boers de afgelopen weken acht van de elf besturen
van de provinciale unies bezocht. De gesprekken die we in
het land mochten hebben waren erg positief te noemen.
Na het bezoek aan de andere drie besturen wordt een
totaalverslag aan de PCR-en verstuurd.

Tenslotte willen we u allen veel succes wensen bij de
verschillende campagne-activiteiten (van posters plakken
tot een campagne-avond organiseren) en hopen we op
een positieve uitslag van de verkiezingen. Natuurlijk kunt
u altijd een reactie of een opmerking geven of vragen
stellen aan het landelijk bureau; tel. 033 – 422 69 69 of
bureau@christenunie.nl

Hand
Schrift
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De ChristenUnie krijgt onverwacht vroeg opnieuw de kans om aan Nederland
duidelijk te maken waarom men op haar moet stemmen. Voor veel leden is 
de vraag of de ChristenUnie er nu wel klaar voor is er een die hun aardig wat
kopzorgen bezorgt. Ik wil daarop reageren met een citaat van de wijze beer 
Winnie de Poeh: ‘Als er nou eens een boom omviel, Poeh, als wij er net onder
stonden?’ ‘Als die boom dat nou eens niet deed,’ zei Poeh na zorgvuldig te
hebben nagedacht.

Hoe aardig het ook is om na te denken over de vraag of de ChristenUnie 
klaar is voor de verkiezingen, het antwoord weten we pas achteraf. Wel zal 
het steeds duidelijker worden wat het antwoord zal zijn, want we hebben 
er samen invloed op. Het is nu aan de partij in al z’n onderdelen om aan te 
tonen dat de ChristenUnie inderdaad klaar is voor de verkiezingen.

Het belangrijkste element om dit tot een succes te maken is gebed.
Laten we bidden voor een zegen op het werk voor de campagne.
Bidden dat het zo mag zijn, dat het geluid van de christelijke politiek 
krachtig gehoord mag worden na 22 januari.

Hoe belangrijk het ook is om te bidden, we moeten wel bidden met opge-
stroopte mouwen. Voor het slagen van de campagne zijn we gezamenlijk
verantwoordelijk. Jong en oud, lijsttrekker en lijstduwer, campagneleider en
‘gewoon’ lid: samen moeten we aan de slag! PerspectieF wil op zijn eigen
manier bijdragen aan de campagne, bijvoorbeeld door de politieke cafés die
we organiseren en door deelname aan fora op scholen en universiteiten.
De promotiecommissie zal zoals altijd present zijn op grote evenementen 
om daar jongeren enthousiast te maken voor de ChristenUnie.

We doen dat allemaal niet voor onszelf. We doen het tot eer van God.
Hem willen we dienen, ook in de politiek. Hij is het waard, want our God 
is an awesome God. We weten wat ons te doen staat. We hebben tot januari
de tijd om duidelijk te maken dat Nederland een uitgesproken christelijke
partij nodig heeft. In vertrouwen en dienst van God willen we die campagne
voeren. Met gevouwen handen en opgestroopte mouwen.

Met gevouwen handen 
en opgestroopte mouwen!

P A R T I J
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InPerspectieF

Afscheid nemen,
maar toch niet…
Op het afgelopen najaarscongres van PerspectieF heb ik 
mijn functie als voorzitter overgedragen aan Marcel Benard.
Hij zet zichzelf hiernaast treffend neer door uit zijn lievelings-
literatuur van A.A. Milne te citeren.
Marcel is eerder trekker geweest van de politieke denktank
van Perspectief, is mederedacteur van onze standpuntenbundel
HOUVAST.nl en is het afgelopen jaar onze Politiek Secretaris
geweest. Naast zijn PerspectieF-voorzitterschap is hij student
bestuurskunde aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam.
Kortom: onze club is in zeer goede handen. Marcel; mocht je je
over een tijdje eens achter je oren krabben en je afvragen waar
je aan begonnen bent, kom dan maar eens een bakkie halen…

Het was een beetje afscheid nemen maar toch niet, want
eigenlijk ga ik helemaal niet weg. Ik was al werkzaam bij de
ChristenUnie als jongerenwerker en daarnaast was ik ook 
voorzitter van PerspectieF. Twee dingen die naadloos op elkaar
aansluiten en daardoor gemakkelijk te combineren. Nu krijg 
ik een nieuwe rol, nog wel jongerenwerker, maar iemand
anders neemt de voorzittershamer over, en dus blijf ik,
weliswaar op een andere manier, gewoon bij PerspectieF.

En daar ben ik erg trots op, want PerspectieF is gewoon een
fantastische club! Er gebeurt ontzettend veel bij de jongeren.
Misschien merkt u er niet altijd alles van, maar de ChristenUnie
heeft een jongerenclub die bruist en leeft. In het afgelopen jaar
alleen al, zijn er een dik aantal lokale afdelingen bij gekomen,
hebben we een nieuw blad speciaal voor jongeren tussen 12 
en 16 mogen neerzetten (misschien nog leuk voor uw zoon of
dochter), zijn er ontzettend veel politiek cafés georganiseerd,
hebben we twee keer een groot congres gehouden, hebben 
we heel veel nieuwe leden gekregen, zijn we er zeer geregeld
met de promostand op uit getrokken en draaide Ebate beter
dan ooit tevoren…

Ondertussen slaat de verkiezingskoorts weer om zich heen.
Is de ChristenUnie er klaar voor? Aan de jongeren zal het in
ieder geval niet liggen. We zijn druk bezig met een groot aantal
activiteiten.
De Politiek Café-tour komt in ieder geval in Zwolle (20-11),
Ede (17-12), Groningen (08-01-‘03) en Rotterdam (21-01-‘03).
We gaan er voor om minimaal 1.000 jongeren te bereiken
onder het thema; “Geloof en politiek, …da’s uniek!”.
Doel van de avonden is om met elkaar na te denken wat je 
nu eigenlijk met je geloof in de politiek moet. Wat is dat
eigenlijk voor rare combinatie en waarom is er zoveel verdeeld-
heid onder christenen in de politiek?
Als onze politiek cafégangers aan het eind van de avond 
naar huis gaan met het gevoel: “Yes, we zijn er klaar voor.
We gaan er voor!” dan is ons doel voor de campagne bereikt.

• Bert Heuvelman

Bert Hevelman / Marcel Bernard  

• Marcel Bernard
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www.kiesvereniging.christenunie.nl 

De verkiezingen voor de provinciale staten zijn al over acht maanden. Tot die tijd moet er nog heel
wat gebeuren. Bij de afgelopen verkiezingen is gebleken dat internet een belangrijk middel is om
kiezers te overtuigen om ChristenUnie te stemmen. Op de dagen voor de verkiezingen en de 
verkiezingsdag zelf ontvingen wij duizenden bezoekers op onze internetsites.

Vanaf 1 januari 2003 gratis

P A R T I J
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Ook rond de verkiezingen zal er weer een aparte 
verkiezingssite worden opgezet op www.verkiezingen.
christenunie.nl. Het is echter belangrijk dat ook alle lokale
en provinciale afdelingen van de ChristenUnie een eigen
site hebben met daarop persberichten, fractiebijdragen,
opinieartikelen, verkiezingsprogramma, kandidatenlijst.
Met name jongeren gebruiken internet intensief bij het
bepalen van hun keuze voor hun stem.

Verkiezingen
Van de 12 provincies heeft de ChristenUnie nu in 8 provin-
cies een internetsite. Een enkele daarvan staat nog in de
kinderschoenen aangezien ze recent zijn gestart. In de
andere 4 provincies is echter nog geen internetsite.
Aangezien de statenverkiezingen steeds dichterbij komen
raad ik u aan op korte termijn ook in uw provincie een 
internetsite te realiseren. Het landelijk bureau heeft hier-
voor een kant en klare oplossing beschikbaar.

Op het ogenblijk zijn al bijna 70 lokale en provinciale
verenigingen aangesloten op ons systeem.
Tevens zijn er o.a. sites van kamerleden (zie bijvoorbeeld
www.andrérouvoet.nl), van het wetenschappelijk instituut
(www.wi.christenunie.nl) de bestuurdersvereniging
(www.bestuurders.christenunie.nl).

Wilt u ook een eigen internetsite voor uw provinciale
vereniging? U ontvangt gratis een eigen domein
(http://provincienaam.christenunie.nl) binnen de 
landelijke layout.
U kunt zelf emailadressen aanmaken van de vorm
naam@provincienaam.christenunie.nl. Indien gewenst is
het op termijn ook mogelijk per site een inbelaccount te
krijgen via onze provider (Solcon).

De internetsite draait volledig op een database en heeft
een online beheer systeem. U hoeft zich dus geen zorgen 
te maken over de techniek van de site. Het systeem heeft
allerlei standaard ingebouwde faciliteiten zoals een zoek-
machine, nieuwsbeheer, agenda, veelgestelde vragen, link-
pagina, documentenbeheer, een mailinglist, statistieken,
etc. U kunt ook eenvoudig formulieren maken. Regelmatig
worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. U wordt
daarvan op de hoogte gehouden door een nieuwsbrief.
Hierin vindt u ook allerlei tips. Tevens is er een aparte site
met antwoorden op veelgestelde vragen en materialen
voor uw site.

Training
U heeft naast uw internetbrowser geen aparte program-
ma’s nodig om uw site te beheren. U hoeft niet te kunnen
programmeren of zo. U kunt in het systeem gebruik maken
van HTML (internet opmaaktaal) maar dit kan tot een
minimum worden beperkt. Met de bijgeleverde handlei-
ding wordt u goed op weg geholpen. Tevens zijn wij bezig
met het opzetten van een training die in het voorjaar
gegeven zal worden om u helemaal wegwijs te maken 
op uw internetsite.

Aanvragen
Wilt u een internetsite aanvragen? Surf dan naar
www.christenunie.nl en klik op service > aanvraag 
lokale site. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt.

WWWwww.kiesvereniging.christenunie.nl 
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Bij de vraag of ik de columns van
Tineke over wilde nemen was ik
verbaasd en vroeg  mij natuurlijk 
af: waarom ik…??
Omdat Tineke en ik uiterlijk wel iets
op elkaar lijken? 
Donker kort haar en een ‘jonge’ uitstraling… ( ja toch?!?)?
Tineke was gemeenteraadslid en ik ben het nog?
Omdat onze gezinssamenstelling op elkaar lijkt? 
Drie tieners en een lieve man?
Of omdat wij in de Handschrift van februari naast
elkaar stonden?
De grote wisseltruc…????
Toen ik in de politiek terechtkwam stelde ik dezelfde 
vraag: waarom ik…? Red ik dat wel, past het wel bij mij?
Het is ook dezelfde vraag en hetzelfde gevoel, wat mij
bekruipt, wanneer er weer 10 centimeter aan stukken
gelezen moet worden, waar ik en mijn fractie  slimme
dingen over moeten zeggen.
Na een aantal jaar en een hoop vergaderingen verder weet
ik ondertussen, dat ik het wel red en dat het ook bij mij
past. Maar diep van binnen is er altijd die spanning, want
ik wil het natuurlijk wel goed doen. Sterker nog, als raadslid
van de ChristenUnie wil ik natuurlijk wel de meest wijze
opmerking van de hele vergadering maken……

En zo kan het gebeuren wanneer ik op de avond van de
raads- of commisievergadering  op mijn fiets stap, zware 
tas met stukken aan mijn schouder, dat diep van binnen
diezelfde gedachte  bij  mij  opkomt: Help, waarom heb 
ik toch ooit ja gezegd tegen de politiek…. ??
Maar ondertussen  weet ik ook  wat te doen met die vraag.
En zittend op mijn fiets ga ik naar de Here God toe: Heer 
ik zie er tegen op, wilt U bij mij zijn en ons als fractie tot
een zegen maken…..En in mijn gebed denk ik vervolgens
aan het college en de andere raadsleden.
En aan het eind van mijn 7 minuten durende fietstocht
ben ik mij diep bewust van het feit, dat in Jacobus 1:5 staat:

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet,
dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig-
weg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Dat geeft rust voor de vergadering.
Dat geeft ook rust bij het schrijven van deze columns.
En daarom heb ik ja gezegd, toen mij gevraagd werd 
deze column te schrijven. Hand
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A d r e s s e n
Dagelijks Bestuur

Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK  Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: H. P. van der Bijl
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@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
www.wi.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

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl

Carolien Pape

Waar begin 
je aan…??

GebedWilt u danken voor:
• De mogelijkheden die er in ons land zijn om als christenen 

politiek te bedrijven 
• Het goed verlopen Uniecongres van zaterdag 9 november

Wilt u bidden voor:
• Kars Veling en zijn gezin 
• Project ‘Amersfoort een veilige stad’ dat door de ChristenUnie 

Amersfoort is voorgesteld en waar de inwoners van Amersfoort
voor hebben gestemd en in november van start is gegaan 

• De behandeling van de wet inzake de zondagsarbeid en of 
die nu wel door de Eerste Kamer mag worden aangenomen 

• Voor kracht en flexibiliteit om weer een nieuwe campagne 
met nieuwe onzekerheden in te gaan 

• Het vervolg van het UnieCongres op zaterdag 23 november,
voor alle praktische zaken die nu op korte termijn geregeld 
moeten worden 

• Eenheid en eensgezindheid richting de verkiezingen en daarna 
• André Rouvoet, de lijsttrekker voor de komende Tweede 

Kamerverkiezingen 

Raadslid ChristenUnie IJsselstein
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