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Inhoudsopgave 

Mijn omgeving had het half 

januari al in de gaten: het 

is weer verkiezingstijd! 

In zo’n campagne krijgt de 

verkiezingskoorts mij altijd 

weer vanaf de eerste dag te 

pakken. Veel activiteiten, 

een volle agenda, een zekere 

spanning. Een drukke, maar 

vooral mooie tijd. 

Het gaat er weer om spannen: 
slagen we erin het ChristenUnie-
geluid in de gemeenteraden te 
versterken? Breken we door op 
plaatsen waar dat eerder niet lukte? 
Komen er opnieuw méér Christen-
Unie wethouders? Spannend voor 
partijgenoten, voor lokale bestuur-
ders en al die kandidaten. Zullen 
de kiezers positief oordelen over 
de prestaties van de afgelopen vier 
jaar? Waarderen ze onze plannen 
voor de komende periode? Herken-

Verkiezingskoorts
nen de mensen zich in het uitge-
sproken christelijk-sociale profi el, 
dat doorklinkt in ons motto ‘Voor 
elkaar!’?
Maar ook landelijk leven we als 
partij toe naar de uitslag op 7 maart. 
Want naast waardering voor de 
lokale vertegenwoordigers zien we 
in een stem op de ChristenUnie 
óók betrokkenheid bij de partij. 
We mogen ons in een groeiende 
positieve belangstelling verheugen. 
Er is waardering voor het gedachte-
goed van de partij en voor het func-
tioneren van haar vertegenwoor-
digers op de verschillende niveaus. 
Daarom is de verkiezingsuitslag 
toch óók een soort graadmeter 
voor de electorale positie van de 
ChristenUnie landelijk.

We zien dit keer veel lokale partijen 
optreden onder ‘Leefbaar’-vlag, 
meestal zonder ideologisch profi el 
en politieke uitgangspunten, met 
als enige criterium ‘het belang 
van de burger’. Maar belangen van 
burgers kunnen botsen, dan moet 
je keuzes maken. Daarvoor heb je 
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heldere criteria en principiële 
uitgangspunten nodig!
Daar ligt juist de kracht van een 
beginselpartij als de ChristenUnie. 
Wat mij betreft is er geen enkele 
reden om het doel van ‘een leefbare 
samenleving’ te laten annexeren 
door lokale belangensplinters! 
De ChristenUnie staat voor een 
principiële politiek, die zich richt 
op sociale samenhang, vrede voor 
de stad en een overheid die zich 
bekommert om het welzijn van 
alle inwoners. Voor elkáár! 
Over leefbaarheid gesproken…

Ik wens u goede verkiezingen!   
 

tekst: André Rouvoet   foto: Ruben Timman/Nowords.nl Commentaar

cartoon cover: Christian Zomer
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BestuurBestuurInterview tekst: Simcha Looijen en Jacolien Viveen  foto: Ruben Timman/Nowords.nl e.a.

Joël Voordewind in 2002 op campagne in Amster-
dam, achter hem André Rouvoet en Leen van Dijke.

 Dig Ishta Kay van de Linde

De vent maakt nog steeds de tent
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Campagneleiders

Wie verkiezingen en campagnes zegt, zegt ook: campagneleiders. Vijf onder hen geven 
aan wat ze belangrijk vinden voor 7 maart én voor de campagne van de ChristenUnie. 

De één ziet landelijke bemoeienis als ‘dodelijk’, de 
ander sluit ideologie uit en een derde ziet graag 
‘de poten in de modder’. Voormalig en huidige 
campagneleiders: Kay van de Linde (ex-Leef-
baar Nederland), Frits Wester (ex-CDA), Hans 
van Heijningen (SP), Dig Istha (ex-PvdA), en Joël 
Voordewind (ChristenUnie) geven hun visie op 
campagnevoeren. 

Dig Istha
Woordvoerder en lid van het campagneteam van 
de PvdA in 1993/ 1994: Dig Istha, is het meest 
trots op zijn ‘Kies Kok’-campagne. “Uiteraard, 
Wim Kok kwam er mee in het Catshuis.” Volgens 
Istha is het succes te wijten aan de campagne die 
voor het eerst heel erg op de persoon was gericht: 

“Kok zelf, in plaats van het sociaal-democratische 
denken in het algemeen. Lubbers zat er al heel 
lang maar vertrok, zijn opvolger Brinkman was 
er te kort maar Kok kon al als een soort ‘vader des 
vaderlands’ worden opgevoerd.” 

Kay van de Linde
Niet gebonden aan één specifi eke ideologie was 
Kay van de Linde campagneadviseur Leefbaar 
Nederland tijdens Pim Fortuyn en daarvoor van, 
de New Yorkse burgemeesters Rudolph Giuliani 
en Ed Koch. Van de Linde is trots op ‘het vak’. “Het 
is zo leuk om campagne te voeren. Het is net 
stratego of schaak, je moet altijd zeven of tien 
stappen vooruit denken. En de verkiezingsdag 
betekent een onherroepelijke deadline. Zelfs na 
de dood van Fortuyn werden de verkiezingen niet 
uitgesteld. Stressvol, enerverend maar spannend. 
Vooral voor jongeren is campagnevoeren een 
aanrader: je moet het echt minstens één keer in je 
leven doen! 
Bij campagnes voel ik me overigens niet ver-
antwoordelijk voor de inhoud; mijn probleem 
is gewoon ‘hoe krijg ik dit verkocht?’. Ideologie 
verblindt soms. Je moet afstand kunnen nemen, 
het hoofd koel houden. Als het aan mij ligt, doet 
iedere campagneadviseur dat over tien jaar (dan 
ben ik zelf vijftig en kan ik nog een rondje cam-
pagnes meedoen).” 

Met de poten in de modder



tekst: Simcha Looijen en Jacolien Viveen  foto: Ruben Timman/Nowords.nl e.a.

Frits Wester (in gesprek met André Rouvoet)Hans van Heijningen (links) tijdens protest van 
22 december 2005 tegen Afghanistan-missie
 

Het is net stratego of 
schaak, denk altijd zeven 
of tien stappen vooruit 

Joël Voordewind
ChristenUnie-campagneleider Joël Voordewind is 
het daar mee oneens. Voor de ChristenUnie is de 
boodschap (de ideologie) juist ontzettend belang-
rijk. Dat betekent niet dat de lijsttrekker niet goed 
in beeld hoeft te komen: “Hij of zij moet warmte 
uitstralen. Je moet als kiezer het gevoel krijgen 
dat je samen met de lijsttrekker een bak koffie 
wilt drinken.” 
Voordewind ziet de Europese grondwetcampagne 
als een hoogtepunt in de relatief korte geschiede-
nis van de ChristenUnie. “Onze slogan: ‘Europa 
oké, deze grondwet: Nee!’, vertolkte de mening 
van de meerderheid van de bevolking. Als Chris-
tenUnie en SP roeiden we tegen de stroom in. 
Want het kabinet was vóór, bijna alle partijen in 
de Tweede Kamer waren vóór. En in het begin 
was de meerderheid van de bevolking vóór. Nadat 
de ChristenUnie en SP voluit campagne gingen 
voeren, zag je de peiling omslaan naar een stem 
tégen. Daarbij bleek Rouvoet als één van de beste 
debaters het beste de stem van het volk te heb-
ben verwoord (Peil.nl).” Voordewind hoopt deze 
peilingen bij de komende verkiezingen te kunnen 
verzilveren.

Hans van Heijningen
Ook Hans van Heijningen, campagneleider SP, 
is trots op ‘zijn’ Europese referendumcampagne. 
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“Het complete Nederlandse establishment, van 
humanitaire hulporganisaties tot vakbonden en 
alles daartussen, kortom ‘alle directeuren’ vonden 
de grondwet een goede zaak. 
Iedereen leek vóór. Als je dan, 
in feite vanuit een isolement, 
toch wint met een ‘nee’… Dat 
is mooi.” Voor Van Heijnin-
gen, die al 25 jaar meedraait 
en onlangs officieel campagneleider werd, zijn 
drie zaken cruciaal: “Het ligt voor de hand, maar 
wordt desondanks nog wel eens vergeten. Ten 
eerste: verplaats je in de ontvanger, de kiezer. Door 
je inhoudelijke gedrevenheid als zender (de partij) 
kun je soms zo de behoeften van de ontvanger over 
het hoofd zien. Het tweede: zorg voor verrassende 
elementen. Het derde is: schakel overal de media 
bij in.” 

Frits Wester
Zeg je media, dan zeg je: Frits Wester. Hij is dé poli-
tiek verslaggever van RTL. Vanuit dat perspectief 
maakte hij de campagnes van alle politieke par-
tijen mee. Maar hij kent ook de andere kant van de 
medaille: in het verleden was hij voorlichter van 
CDA-leider Elco Brinkman tijdens de campagne 
van ‘93 en maakte in die hoedanigheid de drama-
tische val van de Christen-Democraten mee. 



Focus niet op het grote podium
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7 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen; wat 
is nu hét verschil tussen een landelijke en een 
lokale campagne?
“De landelijke campagne gaat hand in hand 
met de lokale campagne”, meent Wester. “Plaat-
selijk leg je andere accenten, maar de meeste 
stemmers stemmen niet op een partij vanwege 
plaatselijke verschillen. In de gemeente wor-
den heel veel praktische zaken geregeld. Met 
een hoop geknutsel proberen partijen deze nog 
te voorzien van een ideologisch sausje, maar 
dat is lastig.”
Van Heijningen is het daar totaal niet mee 
eens: “Bij lokale verkiezingen moet de regie in 
lokale handen liggen. Het is echt ‘de dood in de 
pot’ als je landelijk bepaalt welke thema’s er 
spelen en het zo gaat aansturen! Wij zijn als SP 
heel terughoudend met het inzetten van onze 
landelijke ‘kopstukken’ bij lokale evenementen. 
Soms kun je er niet omheen, maar we doen 
het met zekere tegenzin. Lokale problemen en 
lokale oplossingen moeten inzet zijn van de 
gemeenteraadsverkiezingen.” 

Ishta is verbaasd: “Ik vind dat echt niet dode-
lijk: lokale lijsttrekkers zijn nu eenmaal niet zo 
bekend als de landelijke kopstukken. Die be-
kende koppen: daar komen de mensen toch op 
af. Dat zag je laatst met het CDA in Rotterdam, 
waar premier Balkenende optrad. De gemeen-
teraadsverkiezingen zijn toch de eerste echte 
opiniepeiling richting de Tweede Kamerverkie-
zingen volgend jaar.”
Wester stelt het nog scherper: “Het zou stom 
zijn deze landelijke bekendheden niet te 
gebruiken wanneer je er de beschikking over 
hebt. Vaak zijn die kreten afkomstig van men-
sen die aan de verliezende hand zijn.”

Van de Linde daarentegen dicht de lokale lijst-
trekker een belangrijke plek toe in de campag-
ne: “De vent maakt nog steeds de tent. Maar 
het lastige van lokale campagnes is vaak dat 
één herkenbaar gezicht ontbreekt.” Voorde-

wind ziet die plaatselijke lijsttrekker het liefst 
in direct contact met de kiezer. Vooral de lokaal 
bekende koppen van de lijst moeten optreden 
op de lokale tv en radio en in de lokale huis-
aan-huiskrant.

Nogal wat kiezers twijfelen bij de stembus weer: 
‘CDA of ChristenUnie?' Wat doen we eraan?
“Bij de laatste twee verkiezingen hadden we 
sterk te maken met het ‘strategisch stemmen’”, 
beaamt Voordewind. “De strijd wie de grootste 
gaat worden (Balkenende of Bos) krijgen we 
in 2007 (of eerder) weer. Onze boodschap is: 
dit kabinet  (CDA, VVD, D66) heeft een onsoci-
aal beleid neergezet. En weet als kiezer welke 
antichristelijke invloed D66 heeft gehad als 
partij (nu in de peiling kleiner dan Christen-
Unie) in dit kabinet. Wil je werkelijk strategisch 
stemmen, maak dan de ChristenUnie groter 
dan D66, zodat onze invloed naar het CDA toe 
groter wordt.”

“Het probleem van kleine, ideologische par-
tijen: in de peilingen scoor je beter dan in de 
stembus”, meent Istha. Daarom vindt hij dat 
de ChristenUnie duidelijk moet laten zien 
dat het anders is het CDA. “Je moet herideo-
logiseren. De ChristenUnie kan scoren op die 
punten waar het CDA een middenpartij is. En: 
jullie hebben voortreffelijke kandidaten. Zeer 
gerespecteerde kamerleden. Vergeet jullie oude 
kopstukken in de campagne niet, zoals bijvoor-
beeld Van Middelkoop, een heel goed politicus. 
Als ik jullie campagne zou doen, zou ik daar 
op inzetten. Want met je eigen politici onder-
scheid je je gewoon van de anderen die meren-
deels middelmatige kandidaten leveren”.
Van de Linde vult aan: “Buit de thema’s waarop 
je verschilt van het CDA uit. En wel zo dat de 
trouwe kiezer blijft en de zwevende erbij komt.” 



Verslag

ChristenUnie kan scoren daar 
waar CDA een middenpartij is
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Een heel andere vraag: wat is echt ‘dodelijk’ voor 
een lokale campagne?
Van Heijningen kan kort zijn over de meest 
‘dodelijke’ verkiezingsactie: “Het integrale ver-
kiezingsprogramma huis-aan-huis verspreiden. 
Dat is dom.” Istha meent dat het domste is “om 
de kiezer niet serieus te nemen en alleen maar 
even te komen opdagen als er verkiezingen 
zijn.”
“Ruzie maken binnen de partij,” roept Wester 
direct, “dat moet je nooit doen tijdens ver-
kiezingen.” Voordewind is het met hem eens: 
“Intern ruzie maken of gekonkel met stand-
punten, dat kan echt niet. Sta voor wat je zegt. 
Wees eerlijk en echt.”

In tegenstelling tot de andere campagnelei-
ders sluit Van de Linde niets uit als ‘dom’ of 
‘dodelijk'. “We hebben ooit een kandidaat, een 
gouverneur in New Jersey, aan het begin van 
de campagne zijn excuus laten aanbieden voor 
een fout (hij beloofde in zijn vorige campagne 
de belastingen niet te verhogen en deed dit 
wel). Iedereen zei ‘dit gaat fout, dit is dom’. 
Maar hadden wij zelf niet op de fout gewezen, 
dan hadden de tegenstanders het gedaan. We 
zeiden: ‘dit ene ging fout, deze tien dingen 
gingen goed’. De gouverneur won weer de 
verkiezingen.” 

Is dat niet gewoon een voorbeeld van ‘eerlijk 
duurt het langst’?
Van de Linde: “Nee. Niet in de politiek - zo naïef 
ben ik niet meer- daar duurt eerlijk nooit het 
langst. Je moet gewoon harder werken dan de 
tegenstander! Eigenlijk is het niet zo ingewik-
keld, je moet eenvoudig keihard knokken voor 
iedere stem.” 

Waarin kan een relatief kleine partij als de 
ChristenUnie dan groot zijn?
“Met eerlijkheid en fatsoen”, meent Istha. “De 
ChristenUnie is een baken van netheid in deze 
onrustige tijden, met voortreffelijke kandida-

ten. En: verwaarloos je traditionele achterban 
niet. Wester zei ooit over het CDA: ‘De bloeme-
tjesjurken stemmen toch wel op ons’. Maar 
die trouw van de traditionele achterban wordt 
steeds minder, bij het CDA, de PvdA, maar ook 
bij de kleine christelijke partijen. Je moet echt 
investeren in het behoud van je electoraat.” 

Volgens Van de Linde kun je dat electoraat 
vervolgens met redelijk weinig middelen 
bereiken. “Je moet eigenlijk vooral zorgen dat 
ze naar de stembus gaan. ‘Goed gezind’ is niet 
genoeg, ze moeten stemmen.” Wester ziet heil 
in originele acties en andere invalshoeken: 
“Pak onderwerpen op die andere partijen laten 
liggen, profileer je daarmee.”

“We hebben soms een te sterke focus op het 
grote podium, op de voorkant van de krant, op 
de belangrijkste plek bij het actualiteitenpro-
gramma… Dat is noch voor de SP noch voor de 
ChristenUnie direct weggelegd”, meent Van 
Heijningen. “Andere partijen hebben grote 
financiële mogelijkheden, een bepaalde gelikt-
heid. Maar voor ons is de campagnetijd juist 
goed om mensen persoonlijk te bereiken. Dat 
zien we ook aan de ledengroei in die tijd. Juist 
door de straat op te gaan, winnen we mensen 
voor ons.” Voordewind kan dat beamen: “We 
moeten met de laarzen in de modder blijven 
staan, werkbezoeken afleggen, benaderbaar 
blijven. En: ons afhankelijk weten van onze 
God.”  



Permanente campagne tekst: Joël Voordewind  foto: Reina Mulder
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Koffi ezakjes
Het campagnethema ‘Voor elkaar’ hebben we vertaald in 
een weggeef-item namelijk koffi ezakjes. Inmiddels zijn daar 
118.000 van besteld. Wanneer hebben mensen even aandacht 
voor elkaar? Tijdens het koffi edrinken! Vandaar deze zakjes 
met de titel: ‘Bakje koffi e?’. De koffi ezakjes slaan dus goed aan 
en ook de media pikte het idee op (NRC en Telegraaf). Het ad-
vies is: deel deze zakjes zoveel mogelijk uit bij kerken, stations, 
christelijke scholen en boekwinkels, christelijke verzorgings-
huizen, op markten. Sommige kiesverenigingen delen deze 
zakjes zelfs huis aan huis uit op de dag van de verkiezingen.

Zadelhoesjes
Ook de zadelhoesjes werken goed om de verkiezingsboodschap 
over te brengen. Daar waar fi etsen staan (station, bij kerken, 
bibliotheken, scholen) kun je zo'n hoesje over de zadels aan-
brengen, vooral als het regenachtig weer is. Er staat op: “Bij de 
ChristenUnie zit je goed”. Let wel even aan het eind van de dag 
op dat er geen hoesjes op straat blijven liggen.

Folders en fl yers
Zorg dat zoveel mogelijk folders en fl yers aan de directe doel-
groep wordt uitgedeeld. Het beste is als  contactpersonen of le-
den uit de verschillende kerken de verspreiding op zich nemen.

Het is bijna zover. 7 maart nadert snel. Wat 
kunt u nog doen om campagne te voeren? 
Welke activiteiten werken goed?

Voor elkaar
 Laatste tips voor de gemeenteraadscampagne

ChristenUnie op campagne 
met Gospelavonden
Op 18 februari wordt in Amsterdam een regionale aftrap gegeven van 
de gemeenteraadscampagne. Verschillende praisebands en gospel-
koren treden op. Samen met dr. Johnny Love, André Rouvoet en Joël 
Voordewind (lijsttrekker Amsterdam). De toegang is gratis, aanvang 
19.30 uur. Locatie: Amsterdam Maranathakerk, hoek Cabotstraat/Vasco 
da Gamastraat Amsterdam West (nabij het Mercatorplein). Op 22 
februari wordt in Nunspeet ook een campagneavond georganiseerd 
met medewerking van André Rouvoet en een gospelkoor.
Kijk op www.christenunie.nl onder ‘agenda’ voor meer info.  

Regiotour 
Onze kamerleden trekken het land in en bezoeken zo’n 45 re-
giotouravonden samen met de lokale lijsttrekkers. Zo mogelijk 
in combinatie met een vragenuurtje op het marktplein.

TV en bladen
De landelijke tv-spot ‘Voor elkaar met het buurtfeest’ wordt 
vanaf eind februari ook op alle regionale tv-zenders uitgezon-
den. Je kunt zelf regelen om deze spot ook lokaal uit te zenden. 
In een aantal bladen en kranten die onze achterban leest, 
plaatsen we als partijbureau Voor elkaar-advertenties. 



Columnfoto: Lucas A. Nijenhuis 

Poster
Op pagina zestien en zeventien van deze HandSchrift vindt u 
een campagneposter voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
7 maart. Als u de nietjes ombuigt (mesje) kunt u deze er voor-
zichtig uithalen en bijvoorbeeld voor uw raam plakken op uw 
kliko, de schuur of een andere goed zichtbare plek. 

Nieuwe media
Denk ook aan het actueel houden van de lokale website. Stuur 
een emailoproep op de dag voor de verkiezingen naar vrien-
den en bekenden. Met bijvoorbeeld drie korte maar pakkende 
redenen om op de ChristenUnie te gaan stemmen.

Wilt u meer weten over de campagne, kijk op de website van 
uw plaatselijke kiesvereniging of op www.christenunie.nl 
onder ‘campagne’.   

Soms hangt meedoen met de gemeenteraads-
verkiezingen aan een zijden draadje. Een 
wanhopige lokale enkeling belt dan het partij-
bureau: ‘het bestuur wil er de brui aan geven’. 
Dan hebben we helaas niet direct een legertje 
hulpkrachten paraat. Maar een goed telefoon-
gesprek wil wel eens helpen. Soms gaat die ene 
lokale doorzetter daarna toch aan de slag om de 
kar te trekken. Natuurlijk, na de verkiezingen 
moet meer gebeuren om mensen van de partij 
te krijgen. Alleen, dat kan nu even niet. Eerst de 
kandidaten, het programma, de kieswetformu-
lieren, de campagne…

Zo klaagde meneer X uit Y, dat het op was, nie-
mand was bereid de lijst aan te voeren. In een 
wanhoopspoging ging hij nog op zoek naar een 
lijsttrekker. Na enig speuren werd die gevonden. 
Dat gaf wat elan in de club en trok anderen over 
de streep. Ja, en toen de tekst en foto’s voor de 
folder, het verkiezingsprogramma, de campag-
ne. Ook daar draaide meneer X weer voor op, op 
Tweede Kerstdag…. 
Op 7 maart zijn er ook in Y verkiezingen. 
Ik hoop echt voor meneer X dat zijn moeite 
wordt beloond. Soms ben je afhankelijk van 
zo’n enkeling…   

Enkeling

 Henk van Rhee, directeur partijbureau
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Uitverkoop 
Campagnemateriaal
Het is fris, het staat goed, het is origineel, het is limoengroen… het is 
het campagnemateriaal van de ChristenUnie. Op vrijdag 10 februari 
vindt er op het partijbureau in Amersfoort een uitverkoop van cam-
pagnemateriaal plaats. Heeft uw kiesvereniging nog geen materiaal 
besteld, of is er niet meer genoeg, dan kunt u tussen 14.00 en 17.00 
bij ons terecht voor nog meer limoengroen campagnemateriaal.   



Lokale actie tekst: Klaas Quist   foto: Martijn Kleingeerts
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Het raadswerk vergt doorgaans veel. Van de 
fractie, maar ook van het bestuur. Daarom 
zetten fractie en bestuur van de ChristenUnie 
Zeeuws Vlaanderen in op het optimaal sa-
men functioneren. Op 6 en 7 januari van dit 
jaar kwam men daarvoor bij elkaar voor een 
teamtraining. 

Eén van de deelnemers hoopt dat “we aan het eind van deze 
training elkaar beter kennen, zodat we elkaar beter begrij-
pen.”  Bij een eerste rondgang blijkt al dat men elkaar vooral 
oppervlakkig kent. Na drie intensieve dagdelen moet hierin 
vooruitgang zijn geboekt. 
Adviseur raads- en statenleden van het partijbureau, Erik 
van Dijk, staat aan het begin van de training uitvoerig stil 
bij de verschillende persoonlijkheidstypen. “Sommige men-
sen zijn heel erg taakgericht en willen snel resultaten zien. 
Anderen focussen juist op processen waarbij (veel) mensen 
betrokken zijn. Kwantiteit of kwaliteit speelt daarbij vaak 
ook een rol.” “Heel herkenbaar!” roept een deelnemer direct.

Sterk en zwak
De laatste trainingsdag, een zaterdag, nemen de deelne-
mers de tijd voor het persoonlijk toepassen van de verschil-
lende persoonlijkheden. Er gebeurt iets moois. In alle open-
heid komen persoonlijke sterkten en zwakten aan de orde. 
Er is begrip en waardering voor elkaar. De fractie spreekt af 
verder na te denken over de taken en rollen van de fractie, 
daarbij rekening houdend met persoonlijke sterkten. Het 
bestuur gaat regelmatig stimuleringsgesprekken voeren 
met raadsleden. Verder gaat men de vereniging actiever 
betrekking bij de fractie.

Vasthouden
Halverwege de zaterdagmiddag zetten trainers en deelne-
mers er een punt achter. Het is goed geweest. De acht deel-
nemers zien het helemaal zitten. Lijsttrekker Dick Oggel: “Ik 
ben blij en tevreden met de uitkomst van deze training. We 
hebben de goede lijn te pakken. Het komt er nu op aan deze 
vast te houden. Met elkaar moet dat zeker lukken.”

Eindhoven heeft, wat Jansen en Kerkhof betreft, behoefte 
aan een helder christelijk signaal. Geen emotiepolitiek en 
partijgeruzie, maar juist nuchter, consistent en betrouwbaar 
beleid vanuit bijbelse normen. Gods Woord als richtingwij-
zer voor een duidelijke en open politiek in deze stad met 
veel etnische en culturele diversiteit en een hoge technolo-
gische ontwikkeling en industrie.

Licht
Wat wil de ChristenUnie Eindhoven? De stad moet beter 
bereikbaar worden en heldere regelgeving krijgen die 
goed handhaafbaar is. Het moet voor bedrijven en instel-
lingen aantrekkelijk worden om zich in de regio te vesti-
gen. Mensonvriendelijke zaken als prostitutie, alcohol- en 
drugsproblematiek maar ook stille armoede dienen erkend 
en bestreden te worden.
In de stad dient gevarieerd 
gebouwd te worden met 
voldoende betaalbare woon-
ruimte, zeker voor studenten. 
En tenslotte dienen wijken 
meer verantwoordelijkheid 
te krijgen voor hun eigen 
leefbaarheid en het onder-
wijs meer gericht te zijn op 
veiligheid en betrokkenheid.
Met dit signaal hopen Jansen 
en Kerkhof de Eindhovense 
samenleving te mogen ‘ver-
lichten’.” 
Ronald Sonnemans. 

Terneuzen

“Onze lichtstad Eindhoven heeft in het ge-
meentebestuur broodnodig lichtdragers 
nodig. Nadat we in 2002 net geen zetel haal-
den, hopen we nu toch op twee raadsleden. 
Onze ‘lichtdragers’ zijn lijsttrekkers Ko Jansen 
en Aaron Kerkhof. Ook staat de vijftienjarige 
Elisha Sonnemans op de 13 namen tellende 
kandidatenlijst (meer over haar op pagina 28).

Eindhoven

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen



Kiezersgunst of 
gunstgenoot?

 Esmé Wiegman, lid landelijk bestuur

Column foto: Ruben Timman/ Nowords.nl

Voormalig profvoetballer Bert Konterman 
overhandigt vrijdag 3 februari een sportbij-
bel aan verschillende vertegenwoordigers 
van sportverenigingen in Genemuiden. Op 
verzoek van de ChristenUnie Zwartewater-
land reikt hij een sportbijbel uit. Deze speci-
ale bijbel heeft als titel ‘Meer dan Overwin-
naars’. 

De ChristenUnie Zwartewaterland vindt de beleving en 
uitoefening van sport een belangrijk onderdeel van onze 
samenleving. Zwartewaterland wil de verkiezingscam-
pagne in sportieve stijl beginnen om zo te benadrukken 
dat sporten ook voor ons belangrijk is.

Profvoetbal
Konterman voetbalde eerder bij Feyenoord, Vitesse en 
Glasgow Rangers en werkt nu ondermeer voor de stichting 
Sports Witnesses. Met de sportbijbel kan in elke kantine 
en op elk veld worden getoond dat sporten meer is dan 
winnen. Ook Tweede Kamerlid Arie Slob is van de partij 
om de campagne te ondersteunen. 

Bijbel uit de auto
Hoe komt deze lokale kiesvereniging op het idee van een 
sportbijbel? “Tijdens de voorbereidingen van het verkie-
zingsprogramma zat het bestuur van de ChristenUnie in 
een openbaar gebouw bij elkaar en wilde de avond af-
sluiten met het lezen van een stukje uit de bijbel,” vertelt 
voorzitter Henk Schra. “Maar er was geen bijbel te vinden 
in het gebouw. We moesten er één uit de auto halen. Het 
leek ons dus een goed idee om met het uitdelen van sport-
bijbels ons programma te starten.’ "   

Genemuiden

Werd de afgelopen jaren een genuanceerd oor-
deel in de gemeenteraad best op prijs gesteld, 
in verkiezingstijd gaat het om snel scoren en 
het winnen van kiezersgunst. Soms lijkt me 
dat best aantrekkelijk; om over ‘stille armoede’ 
even te zwijgen en mondige burgers op hun 
wenken te bedienen… Om uitgeprocedeerde 
asielzoekers die hun stem niet verheffen, laat 
staan stemrecht hebben, even aan minister Ver-
donk over te laten… Om het geld te geven aan 
mensen van wie je stemmen kunt binnenhalen. 
Te kiezen voor bouwplannen in weilanden en 
natuurgebied, waar hooguit een koe ‘boe’ roept 
en weidevogels zonder protest verdwijnen…. 
Dat is makkelijker dan pleiten voor compacte 
(hoog)bouw in bebouwd gebied, waarmee je zo 
de gunst van kiezers verliest.

Maar dan denk ik aan de gunst waar het werke-
lijk om gaat. Psalm 85 over de ‘goedgunstigheid’ 
van God en het horen naar de HERE die spreekt 
tot zijn ‘gunstgenoten’. Over goedertierenheid 
en trouw die elkaar ontmoeten, gerechtigheid 
en vrede die elkaar kussen. Dat gaat diep, wat 
geeft dit een geweldig vergezicht! Iets om kie-
zers in mee te nemen.  

 februari 2006 HandSchrift 11



Tweede kamer tekst:Nico Schipper  foto:Ruben Timman/Nowords.nl 

12 HandSchrift  februari 2006

Missers van dit kabinet

De ChristenUnie heeft een zelfstandige positie in de 
Tweede Kamer. Niet rechts. Niet links. Maar christelijk-
sociaal. De ChristenUnie is geen verlengstuk van de coali-
tie, maar laat zich ook niet opsluiten in de oppositie. Toch 
staan André Rouvoet, Tineke Huizinga en Arie Slob soms 
kritisch tegenover het kabinet en de coalitiepartijen CDA, 
VVD en D66. Terecht of oppositioneel gezeur? Oordeel 
zelf aan de hand van een paar recente voorbeelden…

Iraniërs verdwenen
Over het lot van Iranese asielzoekers die Neder-
land terugstuurde naar Iran bestaat onduidelijk-
heid. Het gaat om zogenaamde bekeerlingen, 
die de islam de rug toekeerden en christen zijn 
geworden. Sinds hun aankomst in Iran is niets 
meer van hen vernomen… De ChristenUnie diende 
daarom een motie in om de uitzetting van Iranese 
bekeerlingen te stoppen zolang niet duidelijk is 

welke risico’s zij lopen. Sinds 
het aantreden van de nieuwe 
president verslechterde de 
situatie. Als het CDA deze 
motie gesteund had, was er een 

kamermeerderheid geweest voor het stoppen van 
de uitzettingen. Het CDA stemde tegen.

Alcohol goedkoper
Bij de vaststelling van het Belastingplan 2006 
stelden CDA, VVD en D66 voor om de accijns op al-
cohol te verlagen. De eigen VVD-minister, Hooger-
vorst, was hier tegen, omdat hij (op basis van 
ervaringen in het buitenland) een toename van 
het alcoholgebruik vreest. Toch nam het kabinet 
het voorstel over. Een liter sterke drank wordt 
nu ongeveer e 2,00 goedkoper. Misschien goed 
nieuws voor de liefhebbers van een borrel, maar 
slecht nieuws voor familie van alcoholverslaafden. 

Klanten prostituee niet straffen
Met de opheffi ng van het bordeelverbod gaat het 
niet beter in de prostitutie. Integendeel. De vrou-

wenhandel neemt hand over hand toe en steeds 
meer vrouwen worden gedwongen tot prostitutie. 
De Tweede Kamer ziet een groot probleem. Des 
te opvallender dat een meerderheid van PvdA en 
VVD, gesteund door minister Donner (CDA!), zich 
keert tegen de strafbaarstelling van  ‘klanten’ van 
illegale prostituees. 

Arm in de kou
Het kabinet schafte een deel van de onroerend 
zaakbelasting (OZB) af. Dat lijkt een meevaller voor 
huiseigenaren, niets is minder waar. Gemeenten 
en landelijke overheid moeten deze inkomstender-
ving compenseren en daar zal toch de burger weer 
voor opdraaien. Het CDA steunde de afschaffi ng. 
Het argument was dat gemeenten door het ho-
noreren van kwijtscheldingsverzoeken van arme 
burgers (die de aanslag niet kunnen betalen) aan 
inkomenspolitiek doen.

Meer gokken
Het gokbeleid van dit kabinet ziet er op papier 
goed uit. Gokkers kunnen alleen onder strenge 
voorwaarden meedoen, de opbrengst gaat naar 
goede doelen. De praktijk is anders. De vader-
landse loterijen worden ondersteund met grote 
televisieshows die ongevraagd de huiskamer bin-
nenkomen. Het kabinet is van plan om het aantal 
casino’s uit te breiden en geeft Holland Casino 
volop de ruimte om gokspelletjes via internet te 
organiseren. Ondertussen moet diezelfde overheid 
de rekening betalen van de behandeling van dui-
zenden gokverslaafden. De wereld op zijn kop.  

Minister Donner in gesprek met André Rouvoet

Niet rechts, niet links, 
maar christelijk-sociaal



Campagne voeren is zwaar werk. Maanden ben je er mee bezig, de 
laatste weken loop je zo ongeveer op je tandvlees. Soms gaat het 
goed, soms zijn er teleurstellingen. Bij al dat rennen is het goed 
om te bedenken dat veel mensen op de partij zullen stemmen 
die niets van alle activiteiten merken. Zij stemmen ChristenUnie 
omdat ze de gemeenteraadsleden of wethouder vertrouwen. Eer-
lijkheid en jezelf zijn, zijn daarom de beste eigenschappen in de 
campagne en in de periode daarna.
Tineke Huizinga  

Campagnetip
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Kleine fractie, veel invloed
Successen in de Kamer

De ChristenUnie is een bescheiden fractie, maar kan met overtuigende 
argumenten toch voldoende steun voor belangrijke voorstellen krijgen. 
Dat bleek in de afgelopen maanden opnieuw. Sommige resultaten waren 
voorzien, maar ook verrassingen bleven niet uit. Wie had bijvoorbeeld 
gerekend op een meerderheid in de Tweede Kamer vóór een blowverbod? 
Vijf recente successen. 

Arie Slob in gesprek met
 minister Verhoeven

Compensatie gezinnen
Schoolgaande, thuiswonende achttienplus-
sers, betalen net zoveel premie voor de nieuwe 
basisverzekering als hun ouders. Minister van 
Volksgezondheid, Hoogervorst, had zich dat nog 
niet gerealiseerd. Een strop voor gezinnen met 
schoolgaande achttienplussers. De ChristenUnie 
attendeerde hem hier op en vroeg hem actie 
te ondernemen. Nu worden deze gezinnen in 
2006 gecompenseerd met een extra toelage van 
maximaal e 260,- per jaar. 

Blowverbod
De Tweede Kamer steunde een motie van 
André Rouvoet om drugsgebruik in de openbare 
ruimte te verbieden. Evenals openbare dron-
kenschap wordt nu ook openbaar drugsgebruik 
verboden. De ChristenUnie wil zo het drugsge-
bruik op straat tegengaan en zo de verloedering 
in  bepaalde buurten en wijken bestrijden. 

Nieuwe kans gevangenen
De terugkeer van ex-gedetineerden in de sa-
menleving verloopt moeizaam. De schulden van 
veel gedetineerden lopen tijdens hun gevangen-
schap verder op, omdat ze niets kunnen aflossen 
en veel financiële verplichtingen gewoon door-
lopen. Deze situatie motiveert niet om na de de-
tentie goed op te passen. Veel ex-gedetineerden 
vallen zo in herhaling. Schadelijk voor henzelf, 
maar ook voor de samenleving. De ChristenUnie 
stelde voor om tijdens de detentie al een schuld-
saneringtraject te starten en gedetineerden aan 
het werk te zetten om hun schulden af te lossen. 

Mensenrechten
Op aangeven van Tineke Huizinga heeft de mi-
nister van Buitenlandse Zaken toegezegd dat hij 
alles in het werk stelt om China ertoe te bewe-
gen vluchtelingen niet naar Noord-Korea terug 
te sturen. Hij schakelt de ambassadeur voor de 
mensenrechten en godsdienstvrijheid in. 



De ChristenUnie heeft een heleboel enthousiaste jongeren. Ik 
ben daar heel blij mee. Laten we ze inschakelen bij de campag-
ne! Niet alleen om te folderen… Dat kan óók, maar jongeren 
geven vaak heel goed aan waarom het belangrijk is om op de 
ChristenUnie te stemmen. Daarom moeten we ze ook inhou-
delijk inschakelen. De ChristenUnie is een partij voor jong en 
oud. Laat dat maar horen en zien!
Arie Slob  

Campagnetip
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Van WAO naar WIA
Sinds 29 december 2005 is de Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht. 
Deze nieuwe wet vervangt de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen (WAO). Iedereen 
die na 1 januari 2004 ziek is geworden en na twee 
jaar nog niet aan het werk kan, komt in de WIA. 
Het draait in deze wet om werken. Alleen bij een 
volledige (80% of meer) en duurzame arbeidson-
geschiktheid ontstaat recht op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering. Wie nog gedeeltelijk kan 
werken, krijgt een aanvulling op het loon. Wie 
geen werk heeft, krijgt geen aanvulling en heeft 
alleen recht op bijstand als er geen verdienende 

partner is en geen vermogen. De ChristenUnie 
stemde tegen de WIA, omdat de regeling voor ge-
deeltelijk arbeidsongeschikten te sober is. Vooral 
voor oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
pak dit heel beroerd uit. 

AWIR, huur- en zorgtoeslag
Per 1 januari 2006  regelt de Belastingdienst de 
uitvoering van een aantal inkomensafhankelijke 
regelingen: de huurtoeslag en de zorgtoeslag. De 
Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen 
(AWIR) regelt de harmonisering van deze inko-
mensafhankelijke regelingen. 

Wie weet wat WIA is?
De nieuwe wetten van 2006 

In 2006 veranderen er nogal wat bestaande wetten en regels. WIA, WFSV, 
Walvis – wie wordt hier nog wijs uit? De fractie zet alle veranderingen even 
kort op een rij.

Extra geld plattelandsscholen 
Niet alleen de zogenaamde zwarte scholen in 
grote steden kennen onderwijsachterstanden, 
ook plattelandsscholen kampen ermee. Het 
percentage achterstandsleerlingen moest echter 
6,4% bedragen om voor financiële steun in aan-
merking te komen. Die drempel was voor veel 
plattelandsscholen te hoog. Arie Slob stelde voor 
deze drempel te verlagen naar 3%. De Tweede 
Kamer steunde dat voorstel, zo komt meer geld 
beschikbaar voor de bestrijding van achterstan-
den op plattelandsscholen.  

Vervolg: Kleine fractie, veel invloed

Lees verder op pagina 19.











VUT, prepensioen en levensloop
Het kabinet wil mensen stimuleren langer door te 
werken. Daarom stopt de subsidiëring van VUT- 
en prepensioenregelingen voor mensen die op 1 
januari 2005 jongeren waren dan 55 jaar. Vanaf 1 
januari 2006 kunnen alle werknemers nu belas-
tingvriendelijk sparen voor verlof. Elk jaar mag 
12% van het bruto inkomen opzij gelegd worden 
(met een maximum van ruim twee jaarsalaris-
sen). Ook ATV- en vakantiedagen mogen (deels) 
worden gespaard. Bij opname van het levensloop-
tegoed krijgen werknemers recht op een extra 
belastingkorting van e 183,- per gespaard jaar. 
Bij gebruik van de levensloopregeling en opname 
van ouderschapsverlof geldt een extra ouder-
schapsverlofkorting: een belastingkorting van 
e 632,- per maand bij voltijds ouderschapsverlof. 

De beste promotie is mond-tot-mondreclame. Een 
folder gaat soms ongelezen bij het oud papier, maar 
een enthousiast verhaal van een goede bekende laat 
je niet los! Ik zou het geweldig vinden als alle 30.000 
leden en donateurs zich tijdens de campagne ont-
poppen als ambassadeurs van de ChristenUnie. Als 
iedereen nou eens persoonlijk een folder overhandigt 
aan 25 mensen, die dichtbij staan… Dáág ze uit om 
kleur te bekennen! Het gaat ergens om: meer invloed 
voor de ChristenUnie in de lokale politiek! 
André Rouvoet  

Campagnetip

Alcohol achter het stuur
Sinds 1 januari 2006 is het promillage voor 
beginnende bestuurders verlaagd van 0,5 naar 
0,2. Deze wettelijke regeling geldt voor iedereen 
die na 30 maart 2002 een auto- of motorrijbewijs 
haalde. Die 0,2 geldt voor de eerste vijf jaar na 
de afgifte van het eerste rijbewijs. Het geldt ook 
voor brom- en snorfietsers tot 24 jaar. Dit laatste 
is door een amendement van Arie Slob in de wet 
opgenomen. Door deze regeling vallen er naar 
verwachting elk jaar tien verkeersdoden en een 
veelvoud aan zwaargewonden minder.  

foto:Ruben Timman/Nowords.nl 
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Vervolg van pagina 14.

Door deze regeling vallen 
er naar verwachting elk 
jaar tien verkeersdoden 
en een veelvoud aan 
zwaargewonden minder.



Stem 7 maart
ChristenUnie!

WWW.CHRISTENUNIE.NL

Inclusief tekst: Carolien Pape   foto: Ruben Timman/ Nowords.nl
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Carolien Pape

Lieve vrouwen,

Ik schrijf jullie deze brief omdat ik mij afvraag wat jullie 
toch tegen houdt politiek actief te worden. Met actief 
bedoel ik niet gelijk raadslid of wethouder, maar ook: 
steunfractielid, in het bestuur. Weet je wel hoeveel 
kansen je zo krijgt te getuigen van je geloof?!

Je komt in aanraking met allerlei mensen die je als 
christen binnen de kerkmuren niet snel ontmoet. Je 
komt meer te weten over je eigen dorp of stad. Je denkt 
én beslist mee over zaken waar je moeite mee hebt: za-
ken als onveiligheid in de wijk, in het verkeer, maar ook 
huisvesting van asielzoekers. Je ontmoet mensen die de 
eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en reali-
seert je dat gehandicapten wel erg veel moeite moeten 
doen om in bepaalde winkels te komen.

Het is werk op fi etsafstand van je eigen huis… 
Bovendien denk je toch niet dat je ‘toevallig’ in jouw 
stad of dorp woont? Zou het mogelijk zijn dat de Here 
God daar misschien een bedoeling mee heeft?
Ik praat je geen schuldgevoel aan, maar zou het 
waarderen wanneer je biddend nadenkt over deze 
vraag. En wanneer het niets voor jou is, even goede 
vriend(inn)en..!

Hartelijke groeten, 
Carolien Pape, IJsselstein (gaat voor de 3e keer 
als fractievoorzitter de verkiezingen in)                              

Campagnetip
Gebruik deze periode voor fondsenwerving om zo uw 
campagne te fi nancieren. Verschillende kiesverenigin-
gen hebben hier hele positieve ervaringen mee. 
Frank Visser  



Jongerentekst: Simcha Looijen  

Nederland telt zo’n 2,5 miljoen jongeren in de 

kiesgerechtigde leeftijd. Ze vormen daarmee 

een belangrijke doelgroep rond de verkiezin-

gen. Deze groep mag onder de ChristenUnie 

dus niet ontbreken. En dat zullen ze ook niet. 

PerspectieF stelt alles in het werk om zoveel mogelijk, met 
name, jonge kiezers naar de stembus te trekken, zo ook bij 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om het geheel te 
coördineren is onlangs Lysette Klop als speciale campagne-
leider aangesteld om de jongerencampagne te leiden. Zelf 
verwacht ze veel van de komende verkiezingen. “De Christen-
Unie leeft onder jongeren. Dat merk ik om me heen, maar 
ook wanneer we als PerspectieF naar jongerenfestivals 
zoals Soul Survivor of de EO-jongerendag gaan. Daarnaast 
stemmen ze niet alleen op de ChristenUnie, maar er staan 
ook veel jongeren kandidaat op lokale lijsten. We hebben de 
namen van tussen de vijftig en honderd jongeren die door 
het hele land heen kandidaat staan. In Utrecht en Leiden 
zijn ze zelfs bijvoorbeeld lijsttrekker. Je kan niet jong genoeg 
beginnen aan de politiek.” Volgens Lysette moet je sterk in 
je schoenen staan als je nu nog wilt beweren dat christelijke 
jongeren zich niet betrokken voelen bij deze maatschappij.

Acties van PerspectieF in 2005

PerspectieF op alle fronten

Campagnetip
“Sta je kandidaat op een lijst, zelfs al is het een onverkies-
bare plek, stuur toch een e-mail, waarin je nog even kort 
vertelt wie je bent en wat je wilt. Voorkom lange politieke 
verhalen (dat kan irriteren). Zo’n mail kan voor die ene 
vage kennis nét genoeg reden zijn om toch op jou, en dus 
de ChristenUnie, te stemmen.”
Rogier Havelaar, voorzitter PerspectieF  

Cabaret
“PerspectieF wil concreet invulling geven aan de slogan 
‘Voor elkaar’. Op de website voorelkaar.perspectief.nu staat 
een groot aantal interviews met jongerenkandidaten, maar 
we trekken ook het land in.” Onder andere samen met caba-
retgroep Bacher, de christelijke zanger Gerald Troost en de 
‘volwassen’kiesverenigingen zijn een tiental avonden door 
het hele land georganiseerd. Maar er gebeurt meer. Lysette: 
“In Groningen organiseren we een voetbaltoernooi voor 
jongerenverenigingen en we doen samen met politieke 
jongerenorganisaties mee aan een scholentournee. 
Op alle fronten doen we mee.”   
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Column tekst: Ad de Boer, Joël Voordewind, Klaas Quist   foto: EO/ Eljee, Ruben Timman/Nowords.nl

Doe Normaal – onder dat motto stimuleerde het 
gemeentebestuur vorig jaar de bewustwording 
over (ab)normaal gedrag onder de inwoners van 
Nijkerk. Ja, ja, zeiden critici, de burgers moeten 
zeker normaal doen en jullie als bestuurders 
lekker buiten schot blijven!
Een soortgelijk verwijt kregen we als Christen-
Unie-SGP-fractie, toen we campagne voerden 
tegen de TMF/MTV-videoclips die vrouwen als 
seksuele gebruiksvoorwerpen neerzetten. O ja, 
zeiden critici, weer zo’n actie van die schijnhei-
lige christenen die doen alsof zij op seksueel 
gebied brandschoon zijn. Weer was het beeld: 
wij tegen zij.

Ik laat in het midden, of dat faire kritiek was. 
Maar ik pak de les eruit op. Voorkom wij-zij te-
genstellingen in campagnes. Maak campagnes 
inclusief. Laat blijken dat normaal, fatsoenlijk, 
integer gedrag niet alleen voor burgers, maar 
ook voor bestuurders geldt. En dat christenen 
geen beter soort mensen zijn, maar – buiten 
Jezus – even vatbaar voor seksuele en andere 
zonden als ieder ander. 
Dat Gods geboden gelden voor iedereen. Dat het 
Evangelie goed nieuws is voor alle zondaren: 
christelijke en niet-christelijke. En dat, als je met 
één vinger naar anderen wijst, er drie of vier 
naar jezelf wijzen. 

Wij - zij
Ad de Boer (directeur EO)

De ChristenUnie wil adverteerders bewegen niet meer te adverteren op het 
‘ranzige’ TMF, MTV en The Box, zolang zij gewelddadige en vrouwonvriende-
lijke, seksueel getinte clips uitzenden. Moet de reclamewereld afstand nemen 
van deze ‘pimp en bitch-trend’?, vraagt het landelijk reclame vakblad 
Adformatie vervolgens aan haar lezers. 70% Zegt daarop: ja, 30% nee 

Zelfs in de reclamewe-
reld is men dus groten-
deels tegen deze trend. 
Een mooie steun in de 
rug voor de aankomen-
de mediaconferentie 
op 17 februari van de 
ChristenUnie, EO en 
NCRV met de titel: Wat 
je ziet, ben je zelf.  

Ken uw kiezer
Tips bij de jacht op het electoraat

Dé kiezer bestaat niet. In het blad Binnenlands Bestuur van 13 januari staan 
vier soorten kiezers. Ieder met hun eigen wensen en mediagebruik. Maak er 
gebruik van in uw campagne.
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Pimp en bitch-trend

Buitenstaanders (30%): 
burgerschapsstijl:  weinig maatschappelijk betrokken, voelen zich miskend door overheid
aanspreekbaar op:  wantrouwen in de politiek
best bereikbaar via: persoonlijk contact
campagne middel: lokale televisie

Plichtsgetrouwen (20%)
burgerschapsstijl: sterk maatschappelijk betrokken, vooral bij directe leefomgeving
aanspreekbaar op:  loyaliteit en kiezerstrouw
best bereikbaar via: persoonlijk contact
campagne middel: toegankelijk campagne materiaal

Pragmatici (20%)
burgerschapsstijl: zakelijke instelling, alleen interesse bij persoonlijke belangen
aanspreekbaar op:  onderwerpen die hen persoonlijk raken
best bereikbaar via: persoonlijk contact
campagne middel: kernachtige informatie die overtuigend en uitnodigend is

Verantwoordelijken (30%)
burgerschapsstijl: grote betrokkenheid bij publieke zaak
aanspreekbaar op:  visies en vergezichten
best bereikbaar via: door grote betrokkenheid geen specifi eke manier 
campagne middel: politieke cafés en andere campagne bijeenkomsten  



Wetenschappelijk Instituut

WI maakt werkmap voor groepen

tekst: WI/ Jacob Jan Vreugdenhil  

Campagnetip
Laat zien dat vrijwilligerswerk je lief is 
en doe een klus via Stichting Present!

Meld je als campagnegroep aan bij Stichting Present 
voor een klus bij iemand die geen geld, gezondheid 
of sociaal netwerk heeft om dat zelf te doen. Ook een 
opruimklus in een (verpauperde) wijk behoort tot 
de mogelijkheden. Geen Stichting Present binnen de 
eigen stads/dorpsgrenzen? Richt er dan een op…
Esmé Wiegman  

Het besluit van de EU tot kwijtschelding van 
een aantal schulden van de armste landen, het 
rapport van premier Blair’s Commission for 
Africa, de G8-top in het Schotse Gleneagles, het 
rapport en stappenplan van Wereldbank eco-
noom Jeffrey Sachs The end of poverty (met de 
boodschap dat het voor het eerst in de geschie-
denis mogelijk is om armoede uit te roeien!), de 
VN-evaluatie van de stand van zaken rond de 
Millenniumdoelen en een top van de wereld-
handelsorganisatie in Hong Kong afgelopen 
december. 
Wereldwijde Live8-Concerten, de millenni-
umcampagne ‘Maak het Waar – Armoede de 
wereld uit’.   
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Armoede de wereld uit

In 2005 werd veel aandacht gevraagd voor wereldwijde 

armoede. Tenminste, er waren een aantal veelbelovende 

momenten (zie groene kader). De aandacht voor armoe-

de leek niet op te kunnen.

Inmiddels is het 2006. Staat het er nu beter voor met al 
die armen in onze wereld? Wat zijn de effecten geweest 
van al die ‘grote momenten’ op de internationale agen-
da? Wat heeft de arme boer in Sub-Sahara Afrika er aan 
overgehouden? Lastige vragen, het is zo complex. Effec-
ten volgen niet zomaar uit besluiten. Zoveel getouwtrek 
aan vergadertafels, zo veel meer had kunnen gebeuren.

Vergadertafels
Nu zijn die vergadertafels niet de enige (en misschien 
ook niet eens de belangrijkste) plekken waar wat aan 
armoede gedaan kan worden. Het ligt dichter bij huis 
dan velen denken: iedereen kan zijn schouders onder 
armoede zetten! Dat wordt wel duidelijk in de werkmap 
Wereld Delen die het wetenschappelijk instituut (WI) 
van de ChristenUnie heeft ontwikkeld. De map bevat 91 
pagina’s met achtergronden, informatie en werkmate-

riaal (bijbelstudies en workshops) 
die bewust maken en aanzetten 
tot solidariteit over de grenzen 
heen. Hiermee biedt het WI een 
laagdrempelige introductie in het 
armoedevraagstuk.  

Voor e 7,50 is de werkmap te bestellen op 
www.wi.christenunie.nl. Bel voor meer 
informatie 033- 422 6960. 

'Oplossingen' 
armoede 2005Iedereen kan zijn 

schouders onder 
armoede zetten! 



tekst: Jan Wijmenga   foto: Ruben Timman/ Nowords.nlEurofractie

Campagnetip
Verwacht het onverwachte! Een goede 
voorbereiding is het halve werk, maar 
niet zelden komt er uit onverwachte hoek 
ineens een aap uit de mouw waar je op 
moet reageren. In Montreal verwachtte 
men dat de VS een struikelblok zou 
vormen, maar op het cruciale moment 
moesten alle zeilen bijgezet worden om 
Rusland over de streep te trekken.
Hans Blokland  

Eurofractie in actie voor schone lucht

Campagnevoeren in de kou

Campagnes zijn niet alleen verbonden aan verkiezin-

gen, maar ook aan andere activiteiten. Het Europees 

Parlement (EP) wordt dagelijks bestookt door talloze 

lobbyisten die campagnevoeren voor hun eigen 

onderwerp. Soms treedt het EP zelf als lobbyist op. 

Bijvoorbeeld bij de klimaatconferentie van de Ver-

enigde Naties, eind 2005 in het winterse Montreal. 

Vanuit Europa reisden vijftien leden van het EP af, waaronder Chris-
tenUnie europarlementariër Hans Blokland, om de toekomst van 
het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, het protocol van Kyoto, 
te beïnvloeden. Het Kyoto-protocol vermeldt dat uiterlijk in 2005 
besloten moet worden over de uitstoot van broeikasgassen na 2012. 
Daarom moest Montreal resultaat opleveren.

Drastisch verminderen
De inzet van de EU in de onderhandelingen was dat de uitstoot van 
broeikassen door geïndustrialiseerde landen drastisch moet vermin-
deren, om te voorkomen dat het klimaat verder opwarmt. Veel andere 
‘westerse’ landen bleken nog niet bereid het Kyoto-protocol te volgen. 
En zonder de VS en Australië gaan snel ontwikkelende landen als 
China en India ook geen verplichtingen aan. 

Het goede nieuws uit Montreal: veel landen bleken wél bereid om 
serieus werk te maken van het bestrijden van klimaatverandering. 
Ook de VS; daar zijn diverse gemeenten en staten begonnen om zelf 
hun broeikasgasemissie terug te dringen. Wellicht volgt de federale 
regering hun voorbeeld.

Lobby met succes
Komend voorjaar organiseert de VN een serie workshops over seri-
euze reductie van emissies in de periode na 2012. De workshop moet 
uitwijzen hoeveel steun hiervoor bestaat. Het lobbywerk van de EU 
heeft daarmee toch een succesje geboekt. Lang zag het er immers 
naar uit dat er geen enkel resultaat voor de periode na 2012 bereikt 
zou worden. Dan had het klimaatverdrag pas echt in de kou gestaan.  

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie
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Internationaaltekst:  Jan Paul Manni (ECPM/Partijbureau)

Meer C in Europa
Congres Europese zusterpartijen ChristenUnie 

Campagnetip
De ChristenUnie in mijn woonplaats Zwijndrecht gaat tijdens de campagne op 
pad met een paardentram. Rijdend door de Zwijndrechtse wijken zoeken we men-
sen uit de buurt op om met hen in gesprek te komen. Voor deze actie verwachten 
we veel belangstelling… een wagen volgeladen, vol met nieuwe stemmers! 
Jan Paul Manni  
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De ECPM is een platform voor christelijke politiek in 
Europa. Het is in november 2002, op initiatief van 
de ChristenUnie, gestart en inmiddels uitgegroeid 
tot een zelfstandige Europese vereniging met een 
bestuur en elf lidpartijen uit negen landen. Binnen 
dit netwerk is de ChristenUnie actief om samen met 
grotere en kleine zusterpartijen na te denken over 
politieke thema´s en ervaringen uit te wisselen.

Dialoog met minderheden
Tijdens het congres gaven verschillende sprekers uit 
West- en Oost-Europa hun visie op het thema. Een 
actueel thema, zeker na de onrust van de afgelopen 
maanden in de franse steden. André Rouvoet sprak 
over de houding ten opzichte van de islam. Alle Eu-
ropese landen hebben te maken met minderheden. 
De vraag is hoe daarmee om te gaan. Dit eerste con-
gres (na de formele oprichting van de ECPM zomer 
2005) nam een resolutie aan met de oproep tot een 
blijvende dialoog met de minderheden. Problemen 
die zorgen voor een negatieve houding ten opzichte 
van andere etnische groepen moeten zo eerder 
gesignaleerd, waardoor spanningen niet zo hoog op 
hoeven te lopen.

De ChristenUnie bood daarnaast de engelse verta-
ling van het ‘Handboek Campagnevoeren’ aan de 
deelnemers aan. Campagneleider Joël Voordewind 
deelde in zijn presentatie kennis en ervaring over 
het opzetten van campagnes. 

Vrouw op agenda
Naast het jaarlijkse congres in Brussel organiseren 
ECPM en ChristenUnie samen in 2006 een aantal 
activiteiten op het gebied van lokaal bestuur. Verder 
staat een congres over vrouwen in de politiek op de 
agenda. In Oost-Europa (Armenië, Bulgarije, Roeme-
nië, Oekraïne, Moldavië) en verschillende Balkanlan-
den ondersteunen we projecten waarin christenen 
gestimuleerd worden hun plaats in politiek en 
samenleving in te nemen. Maar ook dichterbij is de 
ECPM actief. In België steunt het de politieke bewe-
ging C’Axent. Deze organisatie wil de “c” van chris-
telijk in de Belgische politiek weer centraal stellen. 

“Thine be the glory” (U zij de glorie). Met deze 
Engelse hymne werd het eerste ECPM-congres 
geopend. Samen voor een sterker christelijk geluid 
in Europa tot Zijn glorie!    www.ecpm.info

Ruim 60 afgevaardigden van christelijke par-
tijen en organisaties uit heel Europa waren van 
30 november tot 2 december in het Belgische 
Leuven bijeen voor het eerste offi ciële congres 
van de European Christian Political Movement 
(ECPM). Het thema “Etnische en religieuze di-
versiteit in Europa” stond deze dagen centraal.



In memoriam tekst: Monique Heger en Henk Kampman

Zaterdag- op zondagnacht 15 januari jl. is Jaap Lammers,  

raadslid en lijsttrekker voor de ChristenUnie Wageningen, 

plotseling op 55-jarige leeftijd overleden. 

In memoriam

Jaap had in de oudejaarsnacht een hartinfarct gehad en was daarna 
opgenomen in het ziekenhuis. Hij leek aanvankelijk op te knappen en 
was al ontslagen uit het ziekenhuis, toch heeft de Heer in Zijn Wijsheid 
besloten om Jaap bij Hem te laten wonen.

In Jaap ontvalt ons een zeer betrokken mens. Hij was hét gezicht van 
de ChristenUnie in Wageningen. Hij heeft veel respect geoogst bij 
zijn collega raadsleden en hij was een zeer gewaardeerd collega. 
Monique Heger, lijst Wageningen.    
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Jaap Lammers

Mevrouw Idema-Schilder was gehuwd met een van de oprichters van de 
Edese GPV-kiesvereniging. Op 51-jarige leeftijd werd zij reeds weduwe. 
Maar zij zat niet bij de pakken neer. Met haar brede interesse toonde zij 
zich actief op zowel kerkelijk, maatschappelijk als politiek terrein. Tot kort 
voor haar overlijden leefde zij nog volop mee met de ontwikkelingen bin-
nen de christelijke politiek. Ze mocht na een vol leven ingaan in de heer-
lijkheid die is weggelegd voor Gods kinderen. Wij gedenken haar met diep 
respect en dankbaarheid. 
Henk Kampman, oud wethouder Ede.  

Op 10 december 2005 overleed op 91 jarige leeftijd 

mevrouw M.G. (Greeth) Idema-Schilder te Ede. 

Voor de GPV-kiesvereniging in Ede en voor het landelijke 

GPV betekende zij veel. Zo was ze in de jaren zestig 

en zeventig lid van de Generale Verbondsraad. 

In 1970 was zij bij de gemeenteraadsverkiezingen 

zelfs de eerste vrouwelijke GPV-lijsttrekker.

In memoriam
Mevrouw Idema- Schilder



De lezerfoto: Ruben Timman/Nowords.nl

Ingezonden

Koken voor daklozen 
met BN’ers
Actie voor fi nanciering voedselbanken  

Op 28 februari gaat Tineke Huizinga samen met Catherine 
Keijl, Jody Bernal en andere bekende Nederlanders koken 
voor daklozen bij de voedselbank in Amsterdam Zuidoost. 
Regina Mac Nack, ‘Amsterdammer van 2005’ en kandidaat 
voor de Christenunie-Amsterdam Zuidoost, is coördinator 
en initiatiefneemster van deze voedselbank. De BN’ers 
gaan eten koken, uitdelen en samen met de ‘afnemers’ van 
de voedselbank ter plekke eten. Inzet van de actie is om 
gemeenten mee te laten betalen aan de voedselbanken, 
zolang ze nodig zijn. Natuurlijk vindt de ChristenUnie dit 
geen oplossing voor het armoedeprobleem. Maar zolang 
het nodig is, roept deze partij de lokale overheid op om haar 
verantwoordelijkheid te nemen en de voedselbanken mede 
te fi nancieren vanuit de bijzondere bijstand.   

Prima initiatief
Voedselbanken zijn een prima initiatief. 
Veelal werken niet-christenen en christe-
nen hierbij ééndrachtig samen. Men helpt 
delen in de overvloed. De noodzaak van 
voedselbanken moet echter door de over-
heid zoveel mogelijk worden beperkt.
Harm Vos  

Rectifi catie
In het artikel ‘Aids’ (HandSchrift 7, 2005, pagina 15) is een 
storende fout geslopen. Met name het beeld dat Afrikaanse 
families hun eigen weeskinderen niet in de familie opvangen, 
wil kamerlid Tineke Huizinga rechtzetten. “Ze worden juist 
wel in de eigen familie opgevangen, maar als die er niet 
meer is, vormen andere families geen alternatief.” 
Het cijfermateriaal uit dit artikel is afkomstig van de 
Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika.     

22 april Ledencongres
Op zaterdag 22 april is er weer een Ledencongres in 
Lunteren. U komt toch ook? Naast workshops en ont-
moeting is er weer volop aandacht voor het verkiezings-
programma. 

In de volgende HandSchrift leest u hier meer over. 
Als u een specifi ek onderwerp wilt agenderen, dan 
kan dit met een resolutie (via bestuur@christenunie.nl). 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail gerust, uw 
inbreng is welkom!  

'Voedselbanken zijn een schande voor Nederland'

Mee eens 59%
Oneens 37%
Geen mening 4%

Totaal 747 stemmen

Ledenpoll

Voedselbanken, 
schande?
Op www.christenunie.nl vindt u regelmatig een nieuwe 
peiling. De laatste stelde: voedselbanken zijn een schande 
voor Nederland. 747 sitebezoekers stemden ja of nee:
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tekst: Simcha Looijen

Je bent jong en je wilt wat… in de politiek. 

Dat geldt zeker voor Elisha Sonnemans. Als 

vijftienjarige staat zij op plek twaalf van de 

kandidatenlijst van de ChristenUnie Eindhoven.

“Mijn vader is veel bezig met de kiesvereniging Eindhoven. 
Een tijd terug ging ik met hem mee naar een ChristenUnie-dag”, 
vertelt Elisha. Daarop vroeg iemand aan de scholiere of zij zelf 
interesse had om op de lijst te staan. “We zijn gaan uitzoeken 
of dat kon. Dat bleek zo te zijn en nu sta ik dus op de lijst.”

Spannend
Zelf vindt Elisha het niet heel spannend meer, maar wel leuk. 
Media-aandacht genoeg voor de vijftienjarige aspirant politica. 
“Ik ben al door twee kranten en Radio 2 geïnterviewd. 
Een aantal klasgenootjes weet het. Als het in de krant komt, 
zal ik in de kerk ook wel veel reacties krijgen.”

Wat wil Elisha in de politiek bereiken? “Op korte termijn wil 
ik jongeren laten zien dat politiek geen ver-van-je-bed show is 
maar dat zij iemand mogen kiezen die hun vertegenwoordigt. 
Op langere termijn  hoop ik mijn nieuwe geluid in de raad te 
laten klinken. Vandaar de foto met gitaar: die staat voor mij 
voor een fris nieuw geluid, dat wil ik zelf ook graag zijn in de 
politiek.” 

Bijbel
De keuze voor de ChristenUnie is een heel bewuste. Elisha: 
“Ik wil voor een partij kiezen die duidelijk de Bijbel als grond-
slag heeft.” De Eindhovense wil ook later, als ze ouder is, 
zich actief blijven inzetten voor de ChristenUnie. “Ik vind 
politiek heel goed bij me passen. Ik ga er zeker mee door.”   

Vijftienjarige in politiek

Elisha Sonnemans

tekst:Jong
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Campagnetip
Denk niet dat iedereen in uw omgeving automatisch 
ChristenUnie stemt. Zet al uw kandidaten in voor het 
werven van stemmen in hun omgeving. Denk niet alleen 
aan familie, vrienden, kennissen maar ook aan de groen-
teman, de kapper, uw huisarts… U zult verbaasd staan 
hoeveel extra stemmen u zo kunt binnenhalen. Als elke 
kandidaat 25 extra stemmen verzamelt kan dit vaak 
beslissend zijn voor een extra zetel.
Frank Visser   



ChristenUnieTelefonie

tekst: Klaas Quist   
foto: Ruben Timman/ Nowords.nl

 Klaas Quist   
Ruben Timman/ Nowords.nl

Kijk op www.telefonie.christenunie.nl

Aanvraagbon
Dhr. / Mevr.                                     Voorletter(s)

 Ik ben al lid       Ik meld me hierbij tevens aan als lid van de ChristenUnie

Adres 

Postcode   Plaats 

Kruis aan welk deel van het door u bespaarde bedrag u aan de ChristenUnie doneert:

 100%  75%  60%  50%  40%  25%  10%  0%  

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

 Heb geen e-mail, maar spek graag de kas            Heeft u ISDN? Vermeld dan al uw nummers

Stuur deze aanvraagbon in een envelop zonder postzegel naar: 
ChristenUnieTelefonie • Antwoordnummer 4 • 3350 VB Papendrecht. 
U ontvangt dan onze welkomstbrief met duidelijke uitleg en het antwoord op de tien meest gestelde vragen. 
Uw aanvraag wordt pas defi nitief als u ons na ontvangst van uw welkomstbrief laat weten dat alles in orde is.

HS2006-1

Redactie
Joël Voordewind, hoofdredacteur
Jacolien Viveen, eindredacteur
handschrift@christenunie.nl

Adressen
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969 
bureau@christenunie.nl
Bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer
Tel. 070 3624571

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057 en 070 3183664
christenunie@tweedekamer.nl
 
Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl 

WI Mr G. Groen v. Prinstererst.
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafi sch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494262
g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testa-
mentair dan luidt de tenaamstel-
ling: Vereniging de ChristenUnie 
Amersfoort. De vereniging is als 
rechtspersoon ingeschreven bij de 
KvK onder dossiernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. 
Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenad-
ministratie (ledenadministratie@c
hristenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij 
af en toe in staat om u gerichte 
aanbiedingen te doen. Vragen of 
bezwaar? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie. Dan 
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.   

Colofon
Telefoon

Bespaar op uw telefoonkosten
Nog steeds melden nieuwe deelnemers zich aan voor ChristenUnie-

Telefonie. Gemiddeld besparen zij 25% op hun telefoonkosten. 

Dat is altijd mooi meegenomen. 

Stap nu over op ChristenUnieTelefonie 
en pak dat voordeel ook. Nodig familie 
of vrienden met wie u veel belt, uit om 
mee te doen. Onderling belt u namelijk 
met 60% korting. Vul vandaag nog de 
bon in en stuur ‘m op.

Uw korting op de KPN-tarieven 
Naar alle andere deelnemers  - 60% 
Buiten de regio  - 30% 
Binnen de regio  - 20% 
Naar mobiele nummers  - 5% 
Naar het buitenland  - 50% 

Telefoon

Bespaar op uw telefoonkosten
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·  Een ledenwerfactie van ChristenUnie Dongeradeel 
leverde al achttien nieuwe leden op. Van de 120 aange-
schreven personen werd inmiddels vijftien procent lid. 
In totaal groeide de kiesvereniging in 2005 met bijna 
40% (stand 1 december)

·  Roel Veerman, raadslid voor de ChristenUnie in Meppel, 
bood aan alle raadsleden een exemplaar van de Nieuwe 
Bijbelvertaling aan vanwege het behalen van de NS-
publieksprijs van deze vertaling. Die stelden het gebaar 
op prijs. Eén van de aanwezigen reageerde dat men nu 
kon zien waar de ChristenUnie haar wijsheid vandaan 
haalt.

·  ChristenUnie-SGP Noordoostpolder ontwikkelde een 
alternatief plan voor het centrum van Emmeloord. Het 
college wil ‘De Deel’ volbouwen. Dit plan wijkt ingrij-
pend af van een eerder opgestelde Masterplan. Christen

 Unie-SGP ontwikkelde daarom een eigen plan waarin  
 het hele centrum wordt opgewaardeerd.

·  ChristenUnie Veendam haalde het landelijke nieuws 
met het voorstel in haar verkiezingsprogramma om 
echtgenoten die willen scheiden, zo nodig te verplich-
ten een cursus te volgen om te proberen hun huwelijk 
te redden. Vorig jaar werden in Nederland 33.000 huwe-
lijken beëindigd. Volgens de Veendamse ChristenUnie-
fractievoorzitter Janssen kosten de gevolgen van die 
scheidingen de samenleving jaarlijks miljarden euro’s. 
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tekst: Frank Visser en Jan Rietkerk  foto: Ruben Timman/ Nowords.nltekst:In het Land

Circus
Winschoten schrijft geschiedenis met 
aanpassing van de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Met een aangenomen motie 
van de ChristenUnie is Winschoten de eerste 
Nederlandse gemeente die een verbod heeft 
voor circussen met wilde dieren.  

Lokaal nieuws
Bovendien hebben echtscheidingen altijd grote emotio-
nele gevolgen voor de kinderen. 

·  ChristenUnie Amsterdam verbaast zich over de bijzon-
dere aandacht die Kamer- en gemeenteraadsleden van 
andere partijen hebben voor de onvrijwillige en illegale 
prostituees, zo rond de feestdagen en in campagnetijd. 
De cijfers over onvrijwillige prostitutie zijn namelijk al 
jaren bekend. De ChristenUnie roept de partijen nu op 
om nog voor de verkiezingen een principebesluit over 
sluiting van de Wallen te nemen.

·  Carolien Pape van de ChristenUnie IJsselstein is door 
de lokale media uitgeroepen tot raadslid van het jaar 
2005. Zij kreeg prijs voor haar geweldige dossierkennis, 
de betrokkenheid bij haar kiezers en de integere manier 
waarop ze haar standpunten verdedigt en de waarden 
van haar christelijke achtergrond uitdraagt. 

·  De ChristenUnie levert de beste bestuurders van Twen-
te. Dat blijkt uit de top 25 van Twentse bestuurders, 
georganiseerd door het Twentse weekblad de Roskam. 

·  De SGP-ChristenUnie in Zuid-Holland maakt zich zor-
gen over de toekomst van de regiotaxi in de provincie. 
De regiotaxi, oorspronkelijk bedoeld als aanvulling op 
het reguliere openbaar vervoer, fungeert door bezui-
nigingen steeds meer als vervanger van het openbaar 
vervoer, met name op het platteland.   

Meer lokaal nieuws op www.christenunie.nl/inhetland. Heeft u lokaal nieuws? Stuur uw be-
richten naar janrietkerk@imap4all.nl (handschrift) en webmaster@christenunie.nl (internet).

-

Lokale debatten
ChristenUnie kandidaten doen in het hele 
land mee aan talloze debatten. Kijk op de 
website van uw lokale vereniging voor 
een overzicht van lokale bijeenkomsten. 
De meeste verenigingen zijn te vinden 
op www.uwgemeente.christenunie.nl  
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Agenda  Alle data zijn onder voorbehoud

03-02  Spreekbeurt Arie Slob Zwartewaterland
03-02  Werkbezoek Arie Slob Kampen
06-02  Spreekbeurt André Rouvoet Harderwijk
06-02  Spreekbeurt Tineke Huizinga Wolvega
08-02  Spreekbeurt André Rouvoet Woerden
09-02  Spreekbeurt Arie Slob Oudewater
10-02  Training Overtuigend Spreken regio Gouda
10-02  Spreekbeurt Tineke Huizinga Zuidhorn
10-02  Spreekbeurt Arie Slob Oldebroek
13-02  Spreekbeurt en werkbezoek André Rouvoet Zoetermeer
15-02  Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Veendam
16-02  Spreekbeurt André Rouvoet Leiden
16-02  Spreekbeurt Egbert Schuurman Delft
16-02  Excursie Tweede Kamer
17-02  Spreekbeurt Arie Slob Putten/Ermelo
17-02  Gerald Troost-avond in Wierden-Enter
17-02  Spreekbeurt André Rouvoet Huizen
18-02  Startavond campagne André Rouvoet Amsterdam
20-02  Spreekbeurt Tineke Huizinga Hoogezand-Sappemeer
20-02  Spreekbeurt André Rouvoet Maassluis
21-02  Spreekbeurt Arie Slob Residentiepauzedienst Den Haag
21-02  Spreekbeurt Leen van Dijke Vlissingen
22-02  Spreekbeurt en marktplein André Rouvoet Nunspeet
22-02  Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Woudenberg
24-02  Spreekbeurt en werkbezoek Arie Slob Ridderkerk
24-02  Spreekbeurt Tineke Huizinga Smallingerland / Opsterland
24-02  Spreekbeurt en werkbezoek André Rouvoet Ede
24-02  Gerald Troost-avond in Gouda
25-02  Bidstond voor politiek en samenleving Amersfoort
27-02  Spreekbeurt en werkbezoek André Rouvoet Middelharnis
27-02  Spreekbeurt en werkbezoek Arie Slob Nijkerk
27-02  Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Steenwijkerland
27-02  Spreekbeurt Tineke Huizinga Heerenveen
28-02  Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Zwartewaterland
28-02  Spreekbeurt Tineke Huizinga Hilversum
28-02  Spreekbeurt André Rouvoet Haarlem / Haarlemmermeer
01-03  Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Ouderkerk ad IJssel
01-03  Spreekbeurt en werkbezoek Arie Slob Hattem
01-03  Spreekbeurt en marktplein André Rouvoet Winschoten
02-03  Spreekbeurt Tineke Huizinga Loppersum
02-03  Spreekbeurt Arie Slob Bunschoten
03-03  Spreekbeurt en werkbezoek Arie Slob Almelo
03-03  Spreekbeurt en werkbezoek André Rouvoet Rotterdam
03-03  Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Barneveld
03-03  Jongerenavond Zuidhorn
04-03  Werkbezoek Arie Slob Urk
06-03  Spreekbeurt Tineke Huizinga Heerenveen
06-03  Gebedsbijeenkomst Amersfoort
10-03  Spreekbeurt Tineke Huizinga Leeuwarden
10-03  Spreekbeurt André Rouvoet Bergambacht
14-03  Spreekbeurt André Rouvoet Spakenburg
22-03  Jongerenexcursie Tweede Kamer
25-03  Bidstond voor politiek en samenleving Amersfoort

 Meer informatie: www.christenunie.nl/agenda  

130 webmasters 
op training
De ChristenUnie werkt hard aan een 
compleet nieuwe website. Nog voor de 
verkiezingen zal het resultaat zichtbaar 
zijn. Ook de lokale sites stappen de 
komende weken over naar een nieuw 
‘jasje’. Midden in de kerstvakantie hield 
het partijbureau een trainingsdag voor 
lokale webmasters. 
Ruim 130 mensen kwamen hier op af.

De centrale website krijgt een aantal nieuwe func-
ties. Zo kunnen leden binnenkort inloggen en op een 
forum discussiëren over actuele onderwerpen. Ook 
komt er meer aandacht voor themadossiers. De kies-
verenigingen krijgen een uitgebreide relatiebeheer 
functie waardoor het makkelijker wordt om snel te 
communiceren met de achterban.

Fris en functioneel
De webmasters reageerden enthousiast op de nieuwe 
lay out van de site. Frank Visser, landelijk webmaster: 
“De site krijgt een nieuwe frisse look. De Christen-
Unie site valt straks zeker op tussen de andere poli-
tieke sites. Vooral het gebruik van foto’s is heel mooi.”

Matthijs Vrijhof, webmaster ChristenUnie Moerdijk: 
“Het was een goede trainingsdag. Je ziet en spreekt 
mensen die je van te voren alleen van naam kende. 
Bovendien was het leerzaam omdat je meer aan het 
denken wordt gezet over onze belangrijke taak om 
informatie te verspreiden. Ik heb weer een heel aan-
tal nieuwe ideeën die ik wil uitwerken.”
In de volgende HandSchrift uiteraard meer over 
de nieuwe site.  

ChristenUnie Radio
• 02-02, 16-02, 02-03, 16-03, 30-03 om 18.50 uur op 747 AM

ChristenUnie TV
• 31-01 Ned. 1 14.00 uur • 07-03 Ned. 1 14.00 uur
• 02-02 Ned. 3 21.52 uur • 15-03 Ned. 2 17.50 uur
• 13-02 Ned. 2 17.50 uur • 20-03 Ned. 2 17.50 uur
• 28-02 Ned. 2 17.50 uur • 30-03 Ned. 1 18.27 uur

Tijdens de gemeenteraadscampagne zendt de Christen-
Unie ook tv-spots uit op alle regionale zenders. 



LEES VOOR JE LEVEN NIEUW

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

Nederlandstalig gospels met 

groot orkest. Harry & Marijke

laten opnieuw van zich horen. En hoe! 

Ze worden begeleid door een groot Duits 

orkest onder leiding van Siegfried Fietz.

www.harryenmarijke.nl – € 14,50

BLIJVEN HOPEN EN VERTROUWEN

HARRY & MARIJKE GOVERS

NIEUW

D E B O E K E N V A N  U I T G E V E R I J  M E D E M A

Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

T E L E F O O N :  0578-574995  
I N T E R N E T : W W W.M E D E M A.N L

WWW.EDENMUZIEK.NL
M    U    Z    I     E     K

ALS GOD JE GEBED
NIET VERHOORT

Jerry Sittser

Jerry Sittser beantwoordt, de 

vraag: ‘God, waarom verhoort U 

mijn gebed niet?’ Zijn antwoord 

is het aangrijpende verslag van 

de worsteling van een vader 

die door een tragisch ongeval 

op een dag zowel zijn jongste 

dochtertje als zijn vrouw en 

zijn moeder verliest.

ISBN 90-6353-467-1, genaaide 

paperback, 220 blz., € 14,95

DOELGERICHT
LEVEN
Rick Warren

Dit is méér dan een boek; 

dit is een gids die u tijdens 

een geestelijke reis van 

veertig dagen in staat zal 

stellen het antwoord op de 

belangrijkste levensvraag te 

ontdekken. Die vraag luidt: 

‘Waarvoor leef ik eigenlijk 

hier op aarde?’ 

ISBN 90-6353-413-2, 

genaaide paperback, 

351 blz., 15e druk, € 9,95

ELK KIND HEEFT EEN
BIDDENDE MOEDER

NODIG
Fern Nichols

Dit boek staat vol verhalen 

van moeders precies zoals 

jij, die je zullen inspireren 

en zullen leren hoe je vol 

vertrouwen kunt bidden voor 

je kinderen. Je zult principes 

leren die je gedachten over 

gebed en de manier waarop 

je bidt kunnen veranderen. 

Fern Nichols is moeder van 

vier kinderen en de oprichter van de gebedsbeweging: 

Moms In Touch. 

ISBN 90-6353-445-0, genaaide paperback met flappen, 

 Isja-reeks, 224 blz., € 15,95

VROUWEN DIE
TE VEEL DOEN
Patricia Sprinkle

De maatschappij, de kerk en het 

gezin vragen veel van vrouwen. 

Druk? Het is aan de ene kant soms 

nog leuk óók, als je zo’n volle 

agenda hebt. Maar ergens, heel diep 

vanbinnen, weet je dat het zo niet 

kan en zo niet moet. 

ISBN 90-6353-433-7, Isja-reeks, 

genaaide paperback, 192 blz., 

€ 13,95

DE 5 TALEN
VAN DE LIEFDE

Gary Chapman

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 

liefde niet over. Dit boek helpt 

elkaars taal te verstaan.

ISBN 90-6353-259-8, 

paperback, 180 blz., 

€ 11,30

JUIST IN JE HUWELIJK
Onder redactie van Tjitske 

Lemstra en Gonnie Heij

Naar aanleiding van het groot 

Eva-onderzoek voor gewone Eva’s 

(en Adams). Met bijdragen van: 

Petra Butler-de Vries, Loeki 

van der Laan-van der Wilden, 

Eveline Last, Janneke de Leede-

Poortman, Marlies Medema, Nienke 

Westerbeek, Thea Westerbeek en 

Anne Westerduin-de Jong. 

ISBN 90-6353-444-2, genaaid 

met flappen, 112 blz.,

€ 9,95
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Inhoudsopgave  

Het was een vreemde 

gewaarwording. Bijna een 

week na de gemeenteraads-

verkiezingen werden de 

media wakker. En kwam het 

oude nieuws toch nog in de 

kranten. Verkiezingswinnaar 

over het hoofd gezien, kopte 

de Volkskrant. U raadt het al: 

het artikel ging over de 

ChristenUnie. 

In ‘Het elfde uur’ wilde Andries 
Knevel weten of ik boos was, omdat 
ik niet mee mocht doen aan het 
debat tussen de fractievoorzitter 
bij de NOS… Nee, ik was niet boos, 
maar vond het wel merkwaardig 
dat, in plaats van de ChristenUnie, 
GroenLinks als één van ‘de drie 
linkse winnaars’ aan tafel zat. 
Terwijl daar toch echt sprake was 
van een - licht - verlies.
 
De NOS maakt trouwens nòg een 
foutje. De winst van de Christen-

De stille winnaar
Unie bleef in eerste instantie on-
opgemerkt omdat onze uitslagen 
werden opgeteld bij de uitslagen 
van de verliezende SGP… Waarom? 
Er zijn gemeenten waar PvdA en 
GroenLinks of PvdA en SP samen 
aan de verkiezingen deelnemen, 
die worden toch ook niet onder één 
noemer gebracht? Daar moet dus 
maar een einde aan komen!
 
Maar dit alles kon het plezier van de 
avond niet drukken. Ik heb vooral 
enorm genoten van de winst. En 
deelde in de vreugde en dankbaar-
heid van al die lokale kandidaten 
en besturen, die hun inspanningen 
beloond zagen met stemmen- en 
zetelwinst! 
En dan te bedenken dat we in 2002 
al zo’n mooie uitslag meemaakten. 
Dat leverde ons toen overigens ook 
fl ink wat wethouders op: 58 maar 
liefst. ‘k Ben zeer benieuwd hoeveel 
partijgenoten dit keer tot bestuur-
lijke verantwoordelijkheid worden 
geroepen.
Aan de kwaliteit van onze lokale 
mensen zal het in elk geval niet 
liggen, zo blijkt uit onverdachte 
hoek. Het blad ‘Intermediair’ meld-

BN’ers koken bij voedselbank 21
Geef vrouwen duwtje in de rug 22
Nederlandse midwinterburqa   24
Europa en Poolse loodgieters  26
Raadswerk? Trainen  27
Column: Ootmoed   28
Colofon    29
In het land   30
Agenda    31

de onlangs, in een representatief 
onderzoek onder gemeenteambte-
naren, dat de ChristenUnie-wethou-
ders als de allerbeste wethouders 
van ons land zijn aangewezen! Daar 
mogen zij en wij als ChristenUnie 
best trots op zijn!
 
Kortom: alle reden om dankbaar en 
tevreden te zijn met de uitslag van 
deze lokale verkiezingen. Maar hoe 
lokaal ook: het is onbetwistbaar dat 
er ook een oordeel over de landelijke 
politiek in doorklinkt. 
En dan zeg ik: ruim 11% zetelwinst, 
dat belooft wat!  

tekst: André Rouvoet   foto: Ruben Timman/Nowords.nl Commentaar
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Bestuur

Soms overheerst de sfeer van 
‘gepaste nederigheid en vertrouwen’

• Cynthia Ortega-Martijn heeft een eigen 
coaching en adviesburo. Ze is interim voorzitter 
van MAAS, een adviesorgaan om de participatie 
van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap 
in Rotterdam te vergroten. Ze is oudste in de 
Volle Evangelie gemeente ‘de Schutse’ te Rotter-
dam en lid van de permanente campagne van de 
ChristenUnie.

• Evelin-Pierre Dumfries is interim manager in de 
gezondheidszorg. Ze werkte jarenlang voor de 
Universiteit van Utrecht en publiceerde verschil-
lende artikelen over de gezondheidszorg. 
Ze is diaken in de Maranathakerk te Amsterdam, 
en vooral betrokken bij de ongehuwden. 
Sinds kort is ze lid van de selectiecommissie voor 
de Tweede Kamer.

• Mavis Semmoh is verpleegkundige en docent 
verpleegkunde. Ze was jarenlang betrokken 
bij de emancipatiebeweging voor vrouwen en 
het welzijnswerk in Rotterdam. Ze is lid van de 
Pinkstergemeente Rotterdam Zuid en zit in het 
bestuur van de ChristenUnie Rotterdam. 

4 HandSchrift  april 2006

Betrokkenheid
De christenen in Nederland vormen een bont gezel-
schap van tradities, denominaties en etnische achter-
gronden. De ChristenUnie wil die veelkleurigheid in 
haar partij weerspiegelen. Dr. Johnny Love en Joël 
Voordewind, de trekkers van de migrantentalkshows 
timmeren hard aan de weg. Getuige het onderzoek 
door werkgroep ChristenUnie Multicultureel zou 
inmiddels 24% van de 650.000 christenmigranten 
op de ChristenUnie stemmen als er nu Tweede 
Kamerverkiezingen zouden zijn. Wat overtuigt deze 
migranten? 

Mavis stond op het punt haar lidmaatschap van de 
ChristenUnie op te zeggen, omdat de ChristenUnie 
teveel op het stadhuis bezig was. Voor haar was 
daadwerkelijke maatschappelijke betrokkenheid 
doorslaggevend. Maar ze veranderde van mening 
toen ze zelf de kans kreeg verantwoordelijkheid te 
nemen als bestuurslid van de ChristenUnie Rotter-
dam. ‘Ik wil dingen zien veranderen. Ik wil dat het 
beter gaat met de mensen in deze stad. Ik wil niet 

De betrokkenheid van migranten bij de ChristenUnie 
spreekt niet vanzelf. Zoals bij iedere kennismaking moeten 
beide partijen aan elkaar wennen. Maar de toenadering 
heeft inmiddels de fase van kennismaking achter zich 
gelaten. Ambitieuze migranten laten van zich horen en in 
de recente campagne was bewust veel aandacht voor hen. 
Niet alleen inhoudelijk, ook het karakter van de campagne-
bijeenkomsten is een stuk kleurrijker geworden. Ze durven 
elkaar in de ogen te kijken en herkennen daarin hetzelfde 
verlangen: op de bijbel gefundeerde politiek voor een 
gezonde samenleving. 
Drie gesprekken met actieve migrantenvrouwen. 
Over bewuste keuzes, brutaliteit en hoop.

Migranten met passie
  “Iets brutaler mag wel”

Thema tekst: Ludo Hekman foto: Ruben Timman/Nowords.nl

Evelin-Pierre Dumfries



Is het mogelijk om echt de bijbel de 
basis te laten zijn van de politiek?

passief lid zijn van een vereniging. In Rotterdam 
hebben we veel aandacht voor de onderkant van 
de samenleving. De ChristenUnie was voortrekker 
als het ging om sluiting van de tippelzone aan de 
Keileweg en de zorg voor verslaafden. Ik hoop dat 
we die lijn kunnen doorzetten.’
Evelin-Pierre werd vijf jaar geleden lid van de 
ChristenUnie. Teleurgesteld in de sociale agenda 
van het CDA, waar ze tot die tijd op stemde, ging 
ze op zoek naar een nieuw politiek thuis. Dat vond 
ze bij de ChristenUnie. Maar het was wel een 
groeiproces. ‘Men wist vijf jaar geleden weinig 
van de niet-Nederlandse cultuur en dacht nog vrij 
dogmatisch. Inmiddels zijn we die andere culturen 
veel beter gaan begrijpen. Dat heeft te maken met 
een zekere openheid. We durven nu te kijken naar 
wat ‘de ander’ te bieden heeft. Dat is een belang-
rijke factor als je bruggen wil bouwen. Migranten 
vinden het bijvoorbeeld heerlijk om zelfstandig 
ondernemer te zijn. Dat potentieel moeten we 
aangrijpen. In plaats van alleen maar de negatieve 
kanten van de migrantenproblematiek te onder-
strepen, kunnen we bijvoorbeeld dat onderne-
merschap stimuleren of bij grote ondernemingen 
traineeships creëren voor kansarme migranten.’
Wat Cynthia inspireert tot betrokkenheid bij de 
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ChristenUnie is de vertaalslag van gebed en bijbel-
studie naar maatschappelijke keuzes. ‘De Christen-
Unie bidt en maakt die vertaalslag, of het nu gaat 
om bidden voor een zegen over een conferentie of 
de inhoudelijke bepaling van standpunten.  
Je verdiepen in de bijbel, dat past bij ons. Dat vind 
ik heerlijk. En dat past bij de ChristenUnie.’ 

Vieze handen
Haar betrokkenheid is een weloverwogen stap 
geweest. Net als veel andere christenmigranten 
met een evangelische of charismatische achter-
grond, heeft zij geworsteld met de vraag of je als 
christen in de politiek schone handen kan houden. 
Is het mogelijk om echt de bijbel de basis te laten 
zijn van de politiek, of kun jij je als christen beter 
afzijdig houden van macht en politiek onder het 
motto ‘geef de keizer wat van de keizer is’? Zelf 
denkt Cynthia dat die bijbeltekst niet opgevat 
moet worden als argument om je afzijdig van de 
politiek te houden. ‘De bijbel zegt dat geloof zonder 
werken dood is (Jakobus 2:14 – 17). Dat is voor mij 

Migranten met passie
  “Iets brutaler mag wel”

tekst: Ludo Hekman foto: Ruben Timman/Nowords.nl

Cynthia Ortega-Martijn



Maar bij integratie is er altijd 
sprake van twee partijen
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een prikkel om politiek actief te zijn. Maar dat is 
ook direct een uitdaging’, realiseert ze zich, ‘want 
christelijke politiek mag daarom nooit alleen maar 
neerkomen op zeggen dat je christen bent. Dat moet 
je in alles wat je doet uitstralen.’ 

Iets brutaler mag wel
‘Soms is de ChristenUnie wel een beetje te gedegen’ 
vindt Cynthia. ‘Het risico daarvan is dat je te weinig 
zegt. Het manifest ‘gelijk zoekt zijns gelijk’ (zie kader 
p.7) is daarvan een voorbeeld. Het was uiteinde-
lijk de VVD die in de Tweede Kamer kwam met 
het voorstel voor repressie ofwel bestraffing van 
degenen die zich schuldig maken aan discriminatie. 
Dan denk ik, jammer, kans gemist. Als je christen-
migranten wil betrekken, dan moet je wel wat laten 
zien.’
Evelin-Pierre beaamt dat. ‘Wij, de ChristenUnie, 
moeten groeien om onszelf beter te leren profileren. 
Soms overheerst de sfeer van ‘gepaste nederigheid 
en vertrouwen’. Maar je mag het ook uitroepen. We 
moeten een soort winnaarsmentaliteit nastreven 
en bijvoorbeeld ook stelling nemen als er niet naar 
gevraagd wordt. De standpunten zijn altijd goed 

onderbouwd, maar we zijn te bescheiden en de tijds-
duur voordat we ergens mee naar buiten komen is 
vaak te lang. Iets brutaler mag wel. We hebben men-
sen nodig die naar buiten durven treden. Mensen 
die op een goede manier kunnen laten zien dat we 
er zijn.’
Mavis benadrukt liever dat de ChristenUnie weet 
wat ze wil. ‘Bovendien brengen ze het meestal op 
een manier die past. Daar kunnen andere partijen 
lering uit trekken. We kunnen laten zien dat de 
politiek geen slangenkuil is. Dat ook hier wederzijds 
respect een plaats kan hebben.’

Rolmodellen nodig voor jeugd
Enkele maanden geleden werd Frankrijk pijnlijk 
geconfronteerd met een grote groep migranten die 
zich geïsoleerd voelde van de Franse samenleving. 
Onrust stichtend en vernielend trokken ze door de 
straten van de buitenwijken van Parijs. De vraag 
rees of dit ook in Nederland zou kunnen gebeuren. 

Mavis Semmoh



Verslag

het gevoel dat ze niet worden geaccepteerd. Wat 
wij nu nodig hebben zijn rolmodellen. Sleutelfi-
guren die het imago en beeld van deze jongeren 
kunnen herstellen. We hebben deze mensen 
nodig om de groepen weer op de rails te krijgen, 
zodat ze weer deel gaan uitmaken van de Ne-
derlandse samenleving. Maar bij integratie is er 
altijd sprake van twee partijen. De ontvangende 
samenleving moet zich openstellen anders komt 
er van integratie niets terecht.’
Mavis waarschuwt in het debat over probleem-
jongeren voor cynisme. ‘Als je geen vertrouwen 
hebt in de jeugd, dan kun je wel inpakken. Wat ik 
nu heel belangrijk vind is goed onderwijs, bege-
leiding en opvang. Jongeren zullen deze samen-
leving moeten bouwen. Wij moeten ze daarom 
richting en geloof geven. We moeten ze moed 
inspreken en een goed voorbeeld geven. Als we 
nu als ChristenUnie laten zien dat we echt zijn, 
dat we werkelijk compassie hebben, dan pikken 
ze dat wel op.’  
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Uit onderzoek van het Landelijk Bureau ter 
bestrijding van Rassendiscriminatie blijkt dat 
de werkloosheid onder allochtone jongeren 21 
procent is ten opzichte van 9 procent onder au-
tochtone jongeren. Dat heeft niet alleen met de 
kenmerken of het gedrag van allochtone werkne-
mers of werkzoekenden te maken concludeert de 
werkgroep ChristenUnie Multicultureel. Verschil-
lende onderzoeken tonen een beeld van uitslui-
ting, discriminatie en negatieve beeldvorming. 
De werkgroep bracht daarom een manifest uit 
(auteur: Cynthia Ortega-Martijn) dat de discrimi-
natie van allochtonen op de arbeidsmarkt aan de 
kaak stelt.
De ChristenUnie vindt dat uitsluiting op grond 
van ras of huidskleur krachtige bestrijding ver-
dient. In het manifest worden dan ook een zestal 
concrete aanbevelingen gedaan die de werk-
groep zelf typeert als ‘maatregelen waarbij werk-
gevers met enige drang gestimuleerd worden om 
gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt 
te creëren’. In tegenstelling tot voorgaand beleid 

In ieder geval werd het maatschappelijk debat 
over probleemjongeren en andere gemarginali-
seerde groepen op scherp gezet.  
‘Ik ben wel eens gefrustreerd over de verande-
ring van de Nederlandse samenleving van de 
laatste jaren’, verklaart Eveline. ‘Er is een vorm 
van respectloosheid doorgeslagen. Vroeger 
konden we elkaar nog corrigeren, die ruimte is 
er niet meer. Alles kan en mag. Daarin moeten 
we ons als ChristenUnie onderscheiden, door te 
benadrukken dat we onze naaste lief moeten 
hebben. Als onszelf! Dat is ook van belang als we 
niet geloven. En als ik dan Hirsi Ali provocerend 
hoor praten over religie, zonder enig respect, dan 
denk ik ‘schoenmaker, houd je bij je leest’. Maar 
die ruimte om te corrigeren is verdwenen. Onder 
het mom van vrijheid van meningsuiting moet 
alles wijken voor het recht op beledigen. Soms 
verlang ik wel naar het Nederland van een paar 
jaar geleden.’
Cynthia ziet die verandering ook. Ze heeft veel 
ervaring met werk onder jongeren en ziet een 
duidelijke omslag na 11 september 2001. ‘Het 
kwaad is geschied. Migranten jongeren hebben 

kiest de werkgroep voor maatregelen aan de 
aanbodkant. De maatregelen zijn bedoeld de 
transparantie van de werving en selectie  
procedure te verbeteren.  
De aanbevelingen:
1. Laat een ethische code als keurmerk  
 functioneren. 
2. Geef werknemers recht op informatie bij  
 beëindigen van een dienstbetrekking in  
 proeftijd. 
3. Geef sollicitanten recht op gedegen informatie  
 bij afwijzing. 
4. Initieer een maatschappelijk debat over  
 anonieme CV’s en experimenteer met  
 anonieme CV’s. 
5. Voer quota in om de beschikbaarheid van  
 stageplaatsen te verbeteren te beginnen bij de  
 overheid.

Het volledige manifest is te downloaden via  
www.christenunie.nl, klik op ‘partij’ en  
‘werkgroep migranten’.

Manifest: gelijk zoekt zijns gelijk!

Mavis Semmoh



foto: Lucas A. Nijenhuis Column
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Vorige keer schreef ik over een lokale doorzetter, 
die uiteindelijk zelf aan de slag ging om de ver-
kiezingskar in zijn woonplaats te trekken. Hij 
zocht een lijsttrekker, schreef een programma, 
folder en persberichten, trok de verkiezingscam-
pagne… en deed actief mee aan het canvassen. 
Dankzij meneer X was er in Y de mogelijkheid 
om ChristenUnie te stemmen. Ik sprak de hoop 
uit dat zijn moeite beloond werd. Eerlijk gezegd 
had ik nog mijn twijfels.

Op de avond van 7 maart was het spannend. 
Mijn aandacht ging natuurlijk speciaal uit naar 
plaats Y. Voor mij was dat de sleutelgemeente. 
Dé test of er met elan en volharding nog iets 
extra’s te bereiken valt in de partij. Als we daar 
een zetel haalden, waren de verkiezingen voor 
mij geslaagd. 

En inderdaad: het lukte! Het werden er zelfs 
bijna twee. Na een goede perscampagne en een 
uitgekiende doelgroepbenadering. Meneer X 
vierde ’s avonds zijn eigen feestje. Hij dankte 
God en genoot langzaam van een welverdiend 
glas wijn. Vanuit het niks naar bijna twee zetels, 
wie had dat durven dromen?! Dat belooft wat 
voor de komende jaren.  

Enkeling (2)

 Henk van Rhee, directeur partijbureau
Eerste zetel
In vier plaatsen deed de ChristenUnie voor het allereerst mee aan 
de verkiezingen. In Amstelveen, Bussum en Nijefurd lukte het om 
een zetel te bemachtigen. In Schiedam helaas niet.
In negen gemeenten probeerde de ChristenUnie voor de tweede 
of zoveelste keer een zetel in de wacht te slepen. In Alkmaar, 
Eindhoven, Menterwolde, Midden-Drenthe en Wymbritseradiel 
lukte het deze keer! Voor de gemeenteraad van Amsterdam en 
Voorst en voor twee deelraden in Rotterdam (Noord en Hilligers-
berg Schiebroek) lukte het weer helaas niet.

Grootste, meeste
De winst was het grootst in Delfzijl. Daar groeide de ChristenUnie 
van 1 naar 4 zetels.
In de Noordoostpolder en Waalwijk wonnen we 2 zetels. 
In 49 gemeenten wonnen we één zetel.
In 137 plaatsen bleven we op hetzelfde aantal zetels staan.
In 14 plaatsen verloren we helaas één zetel. 

De ChristenUnie is voor het eerst de grootste partij geworden in 
Urk, Kampen, Zwartewaterland en Veenendaal. We zijn de groot-
ste gebleven in Oldebroek en Bunschoten.

Inspanningen beloond
Afgelopen maanden hield een aantal aankomende raadsleden u 
via HandSchrift op de hoogte van het wel en wee van hun 
vereniging bij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 
Nu vertellen ze wat al hun inspanningen hebben opgeleverd. 

Rene Wallenburg (Bussum) heeft met zijn opvallende campagne 
met stofzuigers in de binnenstad een signaal afgegeven aan 
mensen die denken dat het kansloos is om voor een raadszetel 
te gaan in een dorp waar al jarenlang dezelfde partijen regeren. 

Op 7 maart won de ChristenUnie vrijwel overal 

zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal 

een groei in ChristenUnie-raadszetels van 11% 

(40 zetels netto winst), zowel in zelfstandige 

ChristenUnie-fracties als ChristenUnie-SGP-

fracties. In de komende bladzijden analyses van 

en reacties op de uitslagen.

Winst!



Uitslagentekst: Erik van Dijk, Ineke Bruijn, Jacolien Viveen   cijfers: Kees Sinke 
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Door een goede focus, bidden en werken is het aantal 
stemmen namelijk verdriedubbeld en mag hij nu namens 
de ChristenUnie verantwoorde politiek waarmaken.

Lijsttrekker Ko Jansen (Eindhoven) is erg dankbaar dat na vier 
teleurstellingen het nu toch gelukt is. Met Gods zegen heeft 
ChristenUnie Eindhoven niet meer en niet minder dan de 
benodigde 1747 stemmen voor een zetel binnen gehaald. 
Overtuigd van het feit dat ze vanuit liefde een boodschap voor 
de hele stad hebben en met een stuk brutaliteit hebben ze 
campagne voor de ChristenUnie gevoerd. Met deelname aan 
een zogeheten rap battle en met een onderbouwd pleidooi 
voor de zondagsrust wisten ze het beeld van oubolligheid te 
doorbreken. 

Volgens voorzitter Gert-Jan Geels (Baarn) is het christelijk deel 
van de Baarnse bevolking behoorlijk op de proef gesteld. Het 
was moeilijk om een kandidaat voor de lijst te vinden en toen 
het een vrouw bleek, kwam er noodgedwongen een lijstont-

binding met de SGP. “Met een nieuw gezicht aan het roer en 
een vernieuwde steunfractie zullen we ons in de komende 
periode als ChristenUnie sterk maken voor een sociaal en 
rechtvaardig Baarn, waarin we zonder terughoudendheid 
het woord zullen voeren en het Woord zullen laten klinken” 

Harro Jansen (Gouda) is gepast blij, omdat de christelijke par-
tijen in het geheel er op achteruit zijn gegaan. Zij zijn echter 
zelf na lijstontbinding met de SGP van twee naar drie zetels 
gegaan. Het is nu voor het eerst in de geschiedenis dat een 
vrouw namens de ChristenUnie in de Goudse raad zal spreken!

Zuidhorn wil alleen als team genoemd worden, want zij dankt 
het succes van de vierde zetel aan de medewerking van tien-
tallen enthousiaste vrijwilligers. Dankzij hun inzet hebben ze 
aandacht en betrokkenheid van de kiezers bereikt. Jongeren 
die afgelopen vier jaar 18 zijn geworden, zijn persoonlijk bena-
derd met een oproep om te gaan stemmen. Voor vrouwen is er 
een congres samen met Inclusief georganiseerd. De Christen-
Unie heeft nu net als CDA en PvdA vier zetels en stort zich in 
de collegeonderhandelingen.

Linda Horst (Nijkerk) is met haar 22 jaar de jongste vrouw op de 
Nijkerkse lijst. Ze passeerde met voorkeursstemmen diverse 
plaatsgenoten en eindigt nu op 2 (vanaf 9). Naast haar vader 
(lijsttrekker Geert Horst). Horst jr. wil de WMO aanpakken en 
de schuldhulpverlening. “In januari heb ik een jongerenavond 
georganiseerd, ik ben een makkelijk aanspreekpunt voor 
jongeren. Maar dat ik nu op 2 sta, dat is echt een onverwachte 
knaller.” 

Jacqueline Koops-Scheele (Amstelveen) blies nieuw leven in 
haar kiesvereniging. Niet zonder succes: na dertig jaar heeft de 
ChristenUnie weer een zetel. Koops en de nummers 2 en 3 (ook 
vrouwen) gaan hard aan de slag om, in dit VVD-bolwerk, de 
kilometerheffi ng, de groene polder en gesubsidieerde arbeids-
plaatsen op de agenda te zetten. De sociaal zwakkeren hebben 
haar hart: ”We zien graag dat ze sociaal geactiveerd worden 
zonder daarbij de huidige ondernemers het brood uit de mond 
te stoten.”

Evert Sneep (Alphen aan den Rijn). “Vier jaar geleden haalden 
we 1873 stemmen (2 zetels). We hebben als raadsleden én wet-
houder, vier jaar hard gewerkt. Dit heeft ons nu 2466 stemmen 
opgeleverd: 3 volle zetels!”

42 zetels méér na gemeenteraadsverkiezingen



Uitslagen
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Gerrit Jan Steenbergen (Delfzijl). Na bijna 25 jaar één zetel in 
de raad van Delfzijl is de ChristenUnie in de nieuwe raad ver-
tegenwoordigd met vier zetels! Vanwege allerlei bestuurlijke 
verwikkelingen hebben de burgers van Delfzijl geprotesteerd, 
deels door massaal blanco te stemmen, deels door op de nog 
enige betrouwbare partij in Delfzijl, de ChristenUnie, te stem-
men. Zo is de ChristenUnie nu de tweede partij.
Daarnaast is de samenstelling van de fractie opmerkelijk. 
De gemiddelde leeftijd is nog geen 33 jaar, maar toch heeft de 
fractie 19 jaar ervaring! Het jongste raadslid, tevens een van de 
weinige vrouwen in de raad, Annemiek Wagenaar, is 23. 

Vrouwen
In 2002 waren er negen vrouwelijke lijsttrekkers, die ook 
allemaal werden gekozen.
In 2006 waren er 24 vrouwelijke lijsttrekkers (twee vrouwelijke 
lijsttrekkers stonden zelfs aan het hoofd van een gezamenlijke 
lijst met de SGP: Zoetermeer en Gorinchem). Zij werden 
allemaal gekozen.

In vijf gemeenten zorgden deze lijsttrekkers voor groei in zetels 
(Amstelveen, Barneveld, Heerenveen, Hellendoorn en Utrecht). 
In acht gemeenten boekten zij geen zetelwinst, maar wel stem-
menwinst. In de rest was sprake van consolidatie. Alleen in Ten 
Boer was er sprake van zetelverlies (van 3 naar 2 zetels), maar 
daar bleef het aantal stemmen wel stabiel.

Samen met SGP of niet?
In 2002 had de ChristenUnie in veertien plaatsen de samen-
werking met de SGP verbroken. In dertien van die plaatsen 
haalden we toen zelfstandig één of meer zetels.
In 2006 ging de ChristenUnie in acht plaatsen voor het eerst 
los van de SGP de verkiezingen in. In Breukelen en Nieuwegein 
heeft de SGP na de breuk met de ChristenUnie zelf ook zelf-
standig meegedaan. Daar haalden ze geen zetels.
In Achtkarspelen, Almelo, Amersfoort, Baarn, Enkhuizen, 
Hilversum en Vlissingen deed de SGP na de breuk niet meer 
mee met de verkiezingen.

Top winst 
in lokale percentage
(10x boven 4%)

Delfzijl + 11,3 
(van 6,4 naar 17,7% 
van de stemmen!)
Urk + 7,9
Aalburg + 7,3
Nijefurd  + 6,8
Oostfl akkee + 5,8
Bussum  + 4,7
Noordoostpolder + 4,7
Winsum + 4,7
Ouderkerk + 4,5
Waalwijk + 4,2

Top verlies 
in lokale percentage
(9x boven 2%)

Rotterdam Charlois -3,8
Wierden -3,6
Noordwijk -2,9
Steenbergen -2,8
Twenterand -2,8
Liesveld -2,7
Westland -2,6
Barendrecht -2,3
Werkendam -2,3

Top winst 
aantal stemmen
(12x boven 700)

Ede 1636
Leiden 1396
Amstelveen 1191
Apeldoorn 1153
Amersfoort 992
Delfzijl 970
’s-Gravenhage 963
Noordoostpolder 852
Waalwijk 747
Urk 724
Amsterdam 712
Arnhem 704

Top verlies
 aantal stemmen
(11x boven 200)

Liesveld -1135
Rotterdam Charlois -823
Wierden -490
Rotterdam -462
Rotterdam-IJsselmonde  -388
Westland -384
Rotterdam Prins 
Alexander  -318
Noordwijk -295
Werkendam -288
Steenbergen -271
Baarn -241



Schrijnende 
gevallen

 Bert Niehof, bestuur ChristenUnie

Column tekst: Bert Niehof

Nee, hier geen bericht over een snelle oplossing 
voor de vreemdelingen onder ons. Wel een 
pleidooi voor christelijk (na)denken over onze 
(tijdelijke) medeburgers. Als je de moed hebt 
om dicht bij hen te komen, niet eerst naar de 
procedure, maar naar de mens achter de proce-
dure te kijken dan zijn er niet sommige, maar 
vele schrijnende ‘gevallen’.

Dan ontstaat spanning tussen denken en 
voelen. Dan zou je op z’n minst ruimhartiger 
willen zijn om iets van dat schrijnende weg te 
nemen, ook uit je eigen hart. Omdat het vaak zo 
onrechtvaardig voelt en misschien ook wel is.

Dan zoek je naar woorden van God, hoe wij 
namens Hem daarmee om moeten gaan. De 
vreemdeling zult u niet benauwen, want u kent 
de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, 
omdat u vreemdelingen bent geweest in het 
land Egypte. En de woorden van Jezus: Ik ben 
een vreemdeling geweest en u hebt Mij niet 
gehuisvest.

Jezus was ook een ‘schrijnend’ geval. Gelukkig 
wees Hij ons de plaats waar we samen met alle 
‘vreemdelingen’ zullen ontdekken hoe groot 
Gods liefde is.  
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Volgens cijfers van het SGP-bureau is in plaatsen met zelfstandi-
ge SGP-fracties een verlies geleden van 719 stemmen en 8 zetels.
In plaatsen waar ChristenUnie en SGP samenwerken was een 
winst van 3025 stemmen en 3 zetels. 
In plaatsen waar de ChristenUnie zelfstandig de verkiezingen in 
ging was een winst van 39 zetels.

ChristenUnie slaat vleugels uit
Het wordt steeds duidelijker: de ChristenUnie verspreidt zich 
steeds verder over Nederland. In 2002 gingen we in de plaatsen 
waar we van oudsher sterk vertegenwoordigd waren gemiddeld 
licht achteruit. Dat werd toen meer dan goed gemaakt door 
winst in vele gemeenten buiten die regio’s. In 2006 is dat lichte 
verlies in de 'bolwerken' weer hersteld (!) en zijn we daar buiten 
nog verder gegroeid. Misschien geldt ook hier wel: in Alkmaar 
begint de victorie?!  

 foto: Ruben Timman/Nowords.nl

Toppers percentage groei aantal stemmen

Behalve reeds genoemde winnaars zijn nog opvallend:
Oud-Beijerland  + 58,4%
IJsselstein  + 55,4%
Midden-Drenthe  + 51,5%
Albrandswaard  + 51,3% 

Toppers percentage verlies aantal stemmen

Naast de bovenstaande verliezers valt in ieder geval 
Gaasterlân-Sleat nog op met - 21,6%.
Verder zitten ook Woudenberg, Oudewater, en Moerdijk 
nog boven de -10%.



Tweede kamer tekst:Spencer Buth, Nico Schipper  
foto:Ruben Timman/Nowords.nl e.a. 
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De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over. Daarom diende 
Tweede Kamerlid Tineke Huizinga, bij de vaststelling van de 
begrotingsstaten van justitie, een motie in. Haar motie gaat 
over het opstellen van een ethische code voor werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Met de ethische code onderschrij-
ven werkgevers- en werknemersorganisaties dat zij garant 
staan voor gelijke kansen bij werving en selectie, bij beëin-
diging van contracten of de proeftijd en bij het beschikbaar 
stellen van stageplaatsen. Huizinga roept met haar motie het 
kabinet op hierin een leidende rol in te spelen. 
De motie is kamerbreed gesteund. 

Deze code staat naast de gewone wetten tegen discriminatie. 
Probleem is altijd dat discriminatie op de arbeidsmarkt zeer 
moeilijk is aan te tonen. Een werkgever kan zich namelijk 
vaak verschuilen achter het argument dat de kandidaat 
niet geschikt was. Met invoering van deze code hoopt de 
ChristenUnie dat werkgevers zich meer bewust zijn van hun 
maatschappelijke rol. En dat zij allochtone werkzoekenden 
daadwerkelijk een kans willen geven. 

Kabinet weigert
Tijdens de behandeling van de jaarnota integratiebeleid 
(2005) vroeg Huizinga de minister om een pilot ‘geanonimi-
seerd solliciteren naar stageplaatsen’ uit te zetten. Op die 
manier wordt een kandidaat met bijvoorbeeld een Turkse of 

Wat doet de ChristenUnie 
voor allochtonen?

Code tegen discriminatie arbeidsmarkt kamerbreed gesteund

Kandidaat met Turkse of Marokkaanse 
achternaam niet meteen van de hand 
gewezen

Onderzoeksrapporten geven het keer op keer aan: jonge Nederlandse 

allochtonen van niet-westerse afkomst hebben het moeilijk op school. Ze 

kampen met voortijdige schoolverlating en vinden moeilijk of helemaal niet 

een stageplaats. Ook na het halen van een diploma zijn de zorgen nog niet 

over, veel jonge allochtonen hebben moeite om een goede baan te vinden. 

Marokkaanse achternaam niet meteen van de hand gewezen. 
Met zo’n pilot wordt het duidelijker of anoniem solliciteren 
een positief effect heeft. Helaas voelt het kabinet er weinig 
voor om hieraan mee te werken. 
Tenslotte riep Huizinga tijdens het debat over de jaarnota 
op om de problemen rondom integratie niet te negatief te 
bekijken. Dit kan de kans op succes bemoeilijken.   

Tineke Huizinga pleit voor ethische code arbeidsmarkt
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Waarom stemden we vóór  
de missie naar Afghanistan?

Kinderen spelen in Afghaanse ruïnes
foto: Johannes Odé

Op 2 februari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met de uitzending van Nederlandse militairen 

naar Afghanistan (Uruzgan). De ChristenUnie steunde deze missie. De fractie besloot dit pas na een 

uitgebreide hoorzitting en een commissievergadering met de betrokken ministers: Bot, Kamp en Van 

Ardenne. De fractie meent dat een Nederlandse bijdrage nuttig is en een goede kans van slagen heeft.

De missie naar Afghanistan is complex. Ongetwijfeld zullen 
de Nederlanders op allerlei moeilijkheden stuiten. Maar er is 
een goede risicoanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan vindt de 
fractie het aanvaardbaar om militairen uit te zenden. 

Kapotgeschoten en opbouwen
De ChristenUnie hecht veel waarde aan een uitzending van 
twee jaar. Eén jaar is te kort om resultaten te boeken. Het is 
belangrijk dat de soldaten het vertrouwen proberen te winnen 
van de plaatselijke bevolking. 

D66 en SP hebben de angst dat de Afghaanse bevolking de Ne-
derlandse en Amerikaanse soldaten niet uit elkaar kan houden. 

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Tineke Huizinga, is 
daar niet zo bang voor: “Het verschil tussen een in puin ge-
schoten dorp en de bouw van een nieuwe school voor de lokale 
kinderen wordt door de Afghanen heus wel opgemerkt”. 

Intimidatie en vertrouwen
Daarbij denkt de fractie dat de bevolking over het algemeen 
wél welwillend is tegenover de buitenlandse soldaten. Maar 
dat vooral intimidatie van Taliban-strijders de lokale bevolking 
anders doet reageren. Om het vertrouwen van de bevolking te 
winnen is het belangrijk de missie gedegen voor te bereiden. 
In de voorbereiding van de soldaten komen de cultuur en de 
waarden en normen van de bevolking dan ook uitgebreid aan 
bod. 
Tijdens de plenaire afronding in de Kamer wenste Tineke 
Huizinga de militairen en hun familie wijsheid, lef, moed en 
geduld toe, maar bovenal de zegen van God. Inmiddels zijn de 
eerste militairen naar de provincie Kandahar vertrokken om 
een militaire basis op te zetten.  

Verschil tussen een in puin geschoten 
dorp en de bouw van school voor  
lokale kinderen wordt door de  
Afghanen heus wel opgemerkt



Tweede kamer

Bush en Bono 
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Rouvoet ontmoette talloze bekende en inspirerende chris-
tenen en politic. Juist op de dag waarop het Nederlandse 
parlement beslist over de uitzending van militairen naar 
Uruzgan, loopt hij Hillary Rodham Clinton tegen het lijf. 
De voormalige fi rst lady vertelt Rouvoet dat ze hoopt op 
instemming van de Tweede Kamer met de missie. 

Bono
Een andere prominente gast is Bono. Zanger van de Ierse 
band U2 en actief in de strijd tegen armoede. Bono roept 
de aanwezige politici op zich in te zetten voor een verho-
ging van het ontwikkelingssamenwerkingbudget met één 
procent. 
Hij haalt onder meer Leviticus 24: 35 – 37 aan waarin God 
ons oproept de medemens te helpen: “Gij zult hem uw geld 
niet op rente geven noch uw voedsel op winst.” 

Ontbijt met Bush
Rouvoet en 2500 christenleiders bij National Prayer Breakfast

André Rouvoet 
voor het Witte Huis

Fractievoorzitter André Rouvoet reisde eind januari drie 

dagen af naar Washington. Hij nam daar deel aan het 

National Prayer Breakfast. Ook de Amerikaanse president 

George W. Bush ontbijtte mee. Naast hen waren zo’n 2500 

christenleiders uit de hele wereld aanwezig. 

Bush
President Bush zegt in zijn toespraak dat Amerika veel 
waarde gehecht aan het geloof. Hij benadrukt ook het 
belang van godsdienstvrijheid – christen, moslim of jood 
– allen zijn evenveel waard. Verder gaat de president in op 
de waarde van het gebed. Hij noemt het gebed een gave van 
God aan ieder mens om versterkt te worden in het geloof. 

Naast Bono en Bush treft Rouvoet oud-premier Bondevik 
van Noorwegen. Hij spreekt vrijmoedig over de waarde van 
samen bidden. Verder is er een ontmoeting met Charles Col-
son – ooit betrokken bij de Watergate-affaire, nu overtuigd 
christen en oprichter van Prison Fellowship.   

Een reisverslag vindt u op: www.andrerouvoet.nl. 
De complete tekst van president Bush op: http://www.white-
house.gov/news/releases/2006/02/20060202.html. 
De tekst van zanger Bono via: 
http://www.data.org/archives/000774.php.



Als vriend van de fractie of lid van de partij kunt u die dag een kijkje nemen in de keuken 
van de vaderlandse politiek. André Rouvoet en zijn fractieteam ontvangen u gastvrij en 
schotelen u een boeiend en gevarieerd programma voor. Meldt u snel aan! 

Strand en democratie
De Open Dag van de ChristenUnie is een dag voor het hele gezin. Ook op kinderen is 
gerekend! Een bezoek aan het huis van de democratie is bovendien uitstekend te combineren 
met een bezoekje aan de Haagse binnenstad, de attracties in de Hofstad of het Scheveningse 
strand… 

CDA zetel voor ChristenUnie
Bijpraten met André Rouvoet, Tineke Huizinga en Arie Slob of met hun voorgangers 
Leen van Dijke, Eimert van Middelkoop en Gert Schutte. Zitten op de ‘zetels’ van Maxime 
Verhagen, Wouter Bos of Mark Rutte in de plenaire vergaderzaal. Of een kijkje nemen in 
de wandelgangen. Het kan allemaal tijdens deze Open Dag. 
Vrijblijvend rondsnuffelen of actief meedoen? Het kan allemaal! Actief deelnemen aan een 
praatprogramma in de Oude zaal en een vragenuurtje in de Plenaire zaal. Rondleidingen 
door het hele Kamergebouw en volop ruimte om elkaar te ontmoeten in de centrale hal. 
Vervelen is vrijwel onmogelijk.  

Gratis aanmelden
De ChristenUnie verwelkomt u graag tussen 11:00 en 16:00 uur in de Tweede Kamer. De 
toegang is gratis. Voor een hapje en een drankje en een lunchpakket wordt gezorgd… Maar u 
moet zich wel even aanmelden! Vóór 13 mei 2006. Dat is nodig in verband met de beveiliging 
in de Tweede Kamer. Dat kan via het aanmeldingsformulier op www.christenunie.nl onder 
de knop Open Dag. Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden: 
070 318 3664. Tot ziens in de Tweede Kamer!  

Kom naar de Open Dag 
Tweede Kamer één dag helemaal van de ChristenUnie

Op zaterdag 27 mei 2006 is het weer zover: de Open Dag. Dan is het gebouw 

van de Tweede Kamer voor één dag het domein van de ChristenUnie. 



Website tekst: Frank Visser
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Wat is nieuw? 
Niet alleen de kleur en uitstraling is gewijzigd, maar het 
systeem werkt veel handiger voor sitebezoeker én voor de 
vele lokale webbeheerders. Een voorbeeld: voortaan staan 
op de site van André Rouvoet, naast zijn weblog, ook de 
kamerbijdragen. De komende weken wordt de site verder 
uitgebouwd. Zo komen er meer actuele dossiers en wordt 
het mogelijk om te reageren op berichten op de site.
 
250 sites onder één paraplu
De ChristenUnie heeft inmiddels bijna 250 websites. 
Naast de landelijke site maken namelijk ook de meeste 
kiesverenigingen gebruik van het landelijke systeem. Ook 
deze sites worden verhuisd. Dit is een complexe operatie 
die niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Begin 
maart zijn al zo’n 30 sites overgestapt. Uiterlijk 1 juni zijn 
alle ChristenUnie- sites verhuisd. Tot die tijd kan het zijn 
dat u af en toe nog een site van de ChristenUnie in de 
oude vormgeving tegenkomt. 
  
Volop discussie
Medio april komt er op de site een discussieforum voor 
leden beschikbaar. Wij zullen dit geleidelijk uitbouwen. 
Zo komen er ook speciale discussiefora voor bijvoorbeeld 
raadsleden. Om toegang te krijgen tot het forum moet u 
inloggen met een persoonlijke loginnaam en een wacht-
woord (zie kader).
 
Gezinsleden 
Wachtwoorden zijn persoonsgebonden. Bent u gezins-
lid* en weet u uw lidnummer niet meer, mail dan naar 
webmaster@christenunie.nl met als onderwerp “verzoek 
login website gezinslid”. Vermeld in het e-mailbericht het 
lidnummer van het hoofdlid (zie adresdrager), uw eigen 
naam (het gezinslid) en uw geboortedatum.  
 
* Gezinsleden zijn leden binnen hetzelfde huishouden die 
voor de helft van het geld lid zijn van de ChristenUnie, zij 
ontvangen bijvoorbeeld geen eigen HandSchrift.

Frisse look en meer interactie

Nieuwe site ChristenUnie 
Begin maart is de nieuwe site van de ChristenUnie gelanceerd. De site kreeg een frisse 

look met veel meer ruimte voor foto’s. Daarnaast is het voor de redactie nu makkelijker 

om informatie op meerdere ChristenUnie sites opnieuw te gebruiken. 

Meld u aan
U kunt de eerste keer inloggen op de nieuwe site met de 
volgende gegevens:
• loginnaam: uw lidnummer (zie adresdrager Handschrift)
• wachtwoord: uw postcode (zonder spatie)
Bij de eerste keer inloggen kunt u uw login en wachtwoord 
veranderen. 
Ook wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven.



Website
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Actuele peilingenSnelmenu: meest 
gezochte pagina’s 
binnen handbereik

Index met 
standpunten 
van A t/m Z

Menu met 
meer niveaus 

Snel nieuws 
vinden met 
hetzelfde label



Ledencongres tekst:Annemieke Kamphorst  foto:Ruben Timman/Nowords.nl 
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Voor iedereen (actief in de partij of niet) zijn er zeven 
boeiende deelsessies tijdens het congres. In één van de 
drie verschillende sessies a,b en c kunt u het verkiezings-
manifest bespreken. Twee andere sessies (d en e) gaan over 
het verkiezingsprogramma. Voor nieuw gekozen gemeente-
raads- en bestuursleden zijn er twee speciale trainingen 
(f en g). Ook de band ‘Restored’ laat van zich horen.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 10 april 2006 aanmelden 
voor het Ledencongres via onze website of 
congresdeelnemers@christenunie.nl. 
Vergeet u dan niet per persoon te vermelden: 
• aan welke deelsessie of workshop u deelneemt
• of u gebruik maakt van de lunch
• of u gebruik maakt van de bus vanaf Station 
  Ede of Station Lunteren

Alle informatie over deze congresdag vindt u via 
www.christenunie/documenten/congresstukken  

Kom 22 april naar hetLedencongres 
Op zaterdag 22 april bent u van harte welkom op het eerste congres dit jaar in Hotel De Werelt 

in Lunteren (Westhoffl aan 2).  Vanaf 11.00 uur kunt u in Lunteren van harte mee discussiëren 

met honderden andere enthousiaste leden. Onder meer over het verkiezingsmanifest voor de 

Kamerverkiezingen van 2007.

Vóór het Ledencongres is er van 09.30 tot 10.30 uur een Uniecongres 
voor de besturen van lokale kiesverenigingen. Daar komen de 
jaarverslagen 2005, de bewilligingverklaring, de contributieregeling 
en de bestuursverkiezing aan bod. Daarnaast neemt het Uniecongres 
afscheid van landelijk penningmeester Luuk Tigelaar. 

Besturen vanaf 9.30 uur

Op naar de Tweede Kamerverkiezingen

Programma Ledencongres (zaal open ± 10.45 uur)

11.00 uur 
• Opening door voorzitter Peter Blokhuis
• Overdenking door ds. Peter Kos

Deelsessies:
a.  Mee-opvoeden. Kinderen eerst! Over kinderopvang, 

onderwijs, en jeugdzorg
b. Mee-werken. Mee blijven doen in de samenleving. Over 
   werk(loosheid), arbeidsongeschiktheid en vrijwilligerswerk
c. Mee-leven. Over de sociale veiligheid en leefbaarheid in de 
   wijk (buurtregisseurs, cameratoezicht, doenormaalcontract, 
   buurtbudgetten, etc)
d. Politieke vernieuwing: structuur of cultuur
e. Thuisonderwijs 
f. Training gemeenteraadsleden
g. Training besturen

12.30 uur  Lunch 

13.30 uur  
•  Speech André Rouvoet
•  Stemverklaring en stemming over resoluties thuisonderwijs
•  Plenaire terugkoppeling verkiezingsmanifest 

15.00 uur
•  Afsluiting door vice-voorzitter Bert Groen



Perspectieftekst: Simcha Looijen  
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Zo toerde PerspectieF rond met cabaretgroep BacheR. De BacheR-
broers Sander en Wim Martijn maken cabaret op maat. Dit keer 
speciaal onder het thema ‘Voor Elkaar’. Algemene issues passeerden 
de revue met een vette knipoog naar de lokale situatie. Samen met 
verschillende lokale kiesverenigingen werd een hele reeks avonden 
op poten gezet. 

Warmlopen voor politiek
Lysette Klop, campagneleidster PerspectieF, was erg enthousiast 
over het cabaretduo: “Op elke avond kwamen veel jongeren af. Ik 
ben blij voor de  vele reacties, want wij willen jongeren graag warm 
maken voor de verkiezingen en de politiek.” 
Tijdens de campagne verscheen ook Gerald Troost weer op de plan-
ken bij PerspectieF. In samenwerking met de christelijke zanger 
werden een aantal avonden georganiseerd, allen een succes. Twee 
jaar geleden toerde PerspectieF ook al met hem.

130 jongeren lokale lijsten
Afgelopen gemeenteraadscampagne zijn door het hele land maar 
liefst vijftien jongeren gekozen in de verschillende gemeente-
raden. Dat is een verdriedubbeling van het aantal tot nu toe. De 
Nijkerkse Linda Horst is met haar 22 jaar het jongste raadslid voor 
de ChristenUnie. Ook de 15-jarige Elisha Sonnemans, die in Eindho-
ven kandidaat stond, trok veel landelijke aandacht naar zich toe. 
In totaal stonden er 130 jongeren op de lokale kieslijsten voor de 
ChristenUnie.

Voetballen zonder wethouders
Ook lokale PerspectieF-afdelingen zetten zich door het hele land in 
voor een goede uitslag. In Ede organiseerde een stel PerspectieF-ers 
een speciaal verkiezingsdebat op de Christelijke Hogeschool. In 
Appingedam werd zelfs een heel voetbaltoernooi op poten gezet, 
waarbij ook politici uit de omliggende gemeenten mee deden. Daar 
had de ‘actuele’ politiek ook nog wat invloed op. Aanvankelijk zou 
een team van wethouders uit Delfzijl mee doen, maar helaas, Delf-
zijl had voor het toernooi geen wethouders meer.  

Cabaret Voor Elkaar
PerspectieF blikt terug op campagnetijd

Wij willen jongeren warm maken 
voor de verkiezingen en politiek

Afgelopen maanden voerde ChristenUnie op landelijk en lokaal niveau 

volop campagne. Ook de jongerenorganisatie PerspectieF heeft haar aandeel 

geleverd. Met cabaret, zang en sport is een groot aantal jongeren bereikt.

 Linda Horst

Elisha Sonnemans  



Permanente Campagne tekst: Joël Voordewind en Ineke Bruijn  foto: Ruben Timman/Nowords.nl

20 HandSchrift april 2006

Hoogleraar Kind en Media Patti Valkenburg toonde bij aanvang 
van de mediaconferentie met harde cijfers aan dat er een direct 
verband bestaat tussen de clips op muziekzenders en seksueel 
agressief gedrag van jongeren. Met dit feit gingen wetenschap, 
media en politiek verwoed in discussie. Ook BNN, maker van 
‘Spuiten en Slikken’ en MTV Networks waren van de partij. 

Manipulatie
Het voorstel van Arie Slob om op scholen kinderen les te geven 
over de invloeden en manipulatie van de media, kreeg al snel 
de steun van de andere aanwezige politieke partijen (PvdA en 
D’66). Maar het is niet alleen een kwestie van weerbaar maken. 
Volgens onderzoeker en publiciste van het PICOWO, Martine 
Delfos, gaat het ook om vorming. “Pubers kunnen wat ze experi-
menteren nog van zich afschudden, jonge kinderen worden door 
wat ze aan beelden ontvangen, ook gevormd.” Het probleem is 

Videoclips schadelijk voor jongeren

“Die verderfelijke videoclips moeten gewoon van de buis”. 

Zo opende Andries Knevel de media-conferentie die de 

ChristenUnie samen met de EO en NCRV onlangs organi-

seerde. Het thema luidde: Hoe groot is de invloed van 

gewelddadige en seksueel getinte clips/tv-programma’s op 

het gedrag van jongeren en wat kunnen we er aan doen?

dus misschien wel groter dan geschat. Vooral in gezinnen waar 
een vacuüm is ontstaan in de opvoeding. Bijvoorbeeld in Antil-
liaanse eenoudergezinnen, stelde Jeroen Dijsselbloem (PvdA). 
Daar waar geen tegencultuur gegeven kan worden zijn jongeren 
extra vatbaar, stelde ook jongerenwerker Setkin Sies van Youth 
for Christ. 

Hij wees ook op een nieuw Nederlands taboe: “We durven geen 
kaders meer te stellen”. Arie Slob en Jeroen Dijsselbloem achtten 
deze juist noodzakelijk. De PvdAer riep op te durven moraliseren. 
Slob wees op de juridische verantwoordelijkheid die de overheid 
heeft om kinderen te beschermen op basis van het Verdrag voor 
de Bescherming van de Rechten van het Kind. Genoeg stof voor 
een volgende conferentie. Meerdere deelnemers hebben behoef-
te aan een follow-up. Feit is in ieder geval dat deze conferentie 
een begin heeft gemaakt met het doorbreken van een taboe.   

■  Aanscherping Kijkwijzer
  Patti Valkenburg wil onderzoeken of de Kijkwijzer aange-

scherpt moet worden als het gaat om schadelijke effecten 
van muziekclips. 

■ Motie media-educatie
  Arie Slob (ChristenUnie) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA) 

willen geld vrijmaken voor media-educatie op scholen.  
■  Onderzoek invloed seksualisering muziekcultuur
  Reclamerakkers en de Universiteit Tilburg starten een onder-

zoek ‘Seks, Girls en Rock & Roll’, naar de invloed van de seksu-
alisering van muziekclips op meisjes van 12 tot 16 jaar oud.  

ChristenUnie, EO en NCRV organiseerden Mediaconferentie

■  Labels en discussie clips
  MTV Networks labelt sommige clips om discussie te voeren 

over de inhoud ervan, in tv-programma’s of op internet.
■  Oproep één instituut voor media-educatie
 NIZW roept op om één landelijk instituut voor media-
 educatie op te richten. 
■ Educatie voor mediawijsheid
  Kenniscentrum Reklame Rakkers ontwikkelt drie mediawijs-

heidprogramma’s, o.a. voor scholieren.  

actie na mediaconferentie 
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Het kookfeestje werd georganiseerd door PerspectieF 
(ChristenUnie-jongeren) en de ChristenUnie Amsterdam, om 
aandacht te vragen voor het toenemende armoedeprobleem 
in Nederland. In het manifest roepen beiden organisaties de 
lokale overheid op om mee te betalen aan de lopende kosten 
van de voedselbanken zoals water, gas, licht en brandstof. 
Er werden 80 maaltijden gekookt door de BN'ers, bijgestaan 
door 3 topkoks en Regina MakNack, de coördinator van de 

Kookfestijn voedselbank 
met BN'ers succes

Bekende Nederlanders als Catherine Keijl, Klaas Wilting en 
Jody Bernal koken voor daklozen, samen met Tineke Huizinga 

In de Amsterdamse voedselbank kookten tien bekende Nederlanders, waar-

onder Catherine Keijl en Klaas Wilting, maaltijden voor daklozen. Het koken 

werd afgewisseld door optredens van Jody Bernal, Brace en dr. Johnny Love. 

Tijdens de bijeenkomst werd een manifest: Voedselbanken broodnodig, aan-

geboden aan de aanwezige politici Tineke Huizinga (ChristenUnie Tweede 

Kamerlid) en Lodewijk Asscher (PvdA Amsterdam).

voedselbank, tevens kandidaat-raadslid voor de Christen-
Unie. Tenslotte aten de bekende Nederlanders zelf ook een 
hapje mee met gezinnen die daar dagelijks hun maaltijd 
eten. 
Zowel Huizinga als Asscher zeiden toe zich in te zullen 
spannen om overheden mee te laten betalen aan de 
‘lopende kosten’ van de voedselbanken, zolang die nodig 
zijn.   

Permanente Campagne
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Permanente Campagne

Landelijk bestaat er sinds 2002 de werkgroep mi-

granten. De werkgroep ondersteunt de plaatselijk 

te organiseren migranten Talkshows. De werkgroep 

staat met een stand op migrantencongressen zoals 

Eurospirit, geeft een nieuwsbrief uit Colorfull News 

en bood onlangs een beleidsnotitie aan, aan de 

Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie genaamd 

‘Gelijk zoekt zijns gelijk.’ 

Zeven tips van de werkgroep migranten:
1. Bezoek migrantenkerkdiensten, stel je persoonlijk voor aan de 
 voorganger en vraag om een kort gesprek
2. Beleg een migranten Talkshow in samenwerking met de 
 migrantenkerken (draaiboek op te vragen bij 
 joelvoordewind@christenunie.nl)
3. Richt een lokale migrantenwerkgroep op om structureel contact 
 te houden met de migrantenvoorgangers, -kerken en -organisa-
 ties
4. Vraag migranten om bestuurslid te worden
5. Vraag migranten om mee te denken met de fractie 
6. Vraag migranten om op de kandidatenlijst te staan
7. Nodig migrantenvoorgangers uit voor een bezoek aan de Tweede 
 Kamerfractie (kosten zijn voor partijbureau/fractie)

Zeven gouden tips

Hoe betrek je migranten 
bij de ChristenUnie?

Uit hun onderzoek blijkt dat het onderwerp ‘vrouwen-
participatie’ leeft bij de ChristenUnie leden. Een 
meerderheid van de leden heeft het standpunt dat 
vrouwen op gelijke wijze als mannen kunnen parti-
ciperen. Máár een kwart vindt het toch niet goed dat 
vrouwen met een (jong) gezin politiek actief zijn.
Van alle politieke en bestuurlijke functies binnen de 
partij wordt nog maar zestien procent door vrouwen 
bekleed. Vrouwen worden wel steeds actiever: relatief 
veel vrouwen worden lid en steeds meer vrouwen 
bekleden bestuurlijke functies. 

Vrouw twijfelt
De grootste belemmerende factor voor deelname is 
dat het zelfbeeld van veel vrouwen veel lager is dan 
dat van mannen. Zelfs hoogopgeleide vrouwen twij-
felen twee keer zo vaak als mannen of ze voldoende 
kennis, ervaring en capaciteiten hebben voor een 
politieke functie. Een andere belemmerende factor is 

Vrouwen  gevraagd
In opdracht van Inclusief voerden 
Ir. Marja Jager-Vreugdenhil en 
prof. dr. Roel Kuiper deze winter een 
groot onderzoek uit onder mannen en 
vrouwen van de ChristenUnie. Ze zochten 
naar stimulansen en belemmeringen 
voor vrouwen om deel te nemen aan de 
politiek. 

Mannen dragen mannen voor

Aan de slag
Wat doet Inclusief met de resultaten van het onderzoek?
• cursussen ontwikkelen 
• trajecten voor coaching ontwikkelen
• zo breed mogelijk publiceren in tijdschriften 
• wetenschappelijk boek hierover publiceren 
• het vrouwennetwerk versterken, bijvoorbeeld  
 door congressen waar het onderzoek wordt 
 gepubliceerd.



Inclusieftekst: Jan Harmsen  foto: Lucas A. Nijenhuis
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Vrouwen  gevraagd

dat mannen vooral geschikte mánnelijke kandida-
ten voordragen. 
Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ‘gevraagd 
worden’ de belangrijkste stimulans is om politiek 
actief te worden. Elf procent van de vrouwen geeft 
aan dat hun vrouwzijn een negatieve rol speelde bij 
de kandidaatstelling doordat concessies zijn gedaan 
voor samenwerking met de SGP. 

Laag zelfbeeld
Gegeven het lage zelfbeeld van veel vrouwen is het 
belangrijk dat zij worden aangemoedigd in hun 
politieke activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door 
extra scholing en mentoraat. Bovendien kan de 
partij stimuleren dat vrouwen op sleutelposities in 
de partij zichtbaarder worden en kunnen vrouwen 
een grotere rol spelen bij het rekruteren van nieuwe 
bestuurders en politici.

Relatiepolitiek
Het stimuleren van vrouwen moet zorgvuldig wor-
den aangepakt, zonder associatie met ideologisch 
gekleurd emancipatiebeleid. Het is belangrijk dat de 
ChristenUnie een eigen benadering kiest, gebaseerd 
op een bijbels mensbeeld. Door zich meer direct, open 

Mannen dragen mannen voor

Onderzoekers 
Roel Kuiper en 
Marja Jager

‘Gevraagd worden’ is belangrijkste 
stimulans om politiek actief te worden

Snuffelcursus juni
De belangstelling voor de Snuffelcursus is enorm, de 
huidige is vol. Maar in juni start alweer een nieuwe cursus. 
Aanmelden kan via carinabezemer@christenunie.nl.

en communicatief op te stellen – een stijl die bij vrou-
wen past - kan de Christenunie ‘relatiepolitiek’ ook 
vormgeven in de interne partijverhoudingen. 

ChristenUnie Voorzitter Peter Blokhuis zegt daarover: 
“Het landelijk bestuur steunt het werk van Inclusief 
van harte en heeft als beleid dat ze de Inclusief resul-
taten zoveel mogelijk zal integreren in de partijacti-
viteiten.”  

Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat 
Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde 
Hogeschool in Zwolle. Het rapport is daar te 
bestellen via: 038-4255542. 



tekst: Rob Nijhoff  cartoon: Christian ZomerWetenschappelijk Instituut
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Het heeft immers geen zin problemen te ontkennen. 
Criminaliteitscijfers kun je moeilijk negeren. Wethouders die 
problemen in achterstandswijken laten voortwoekeren, 
bezorgen hun gemeenten later veel meer werk. Beter lik op 
stuk bij vandalisme. Zachte heelmeesters, stinkende wonden. 

Wit/ Zwart denken
Maar terwijl het voorgaande blijft staan, valt er meer te 
zeggen. Ook Nederlanders zijn immers vatbaar voor wij/zij-
denken, voor wit/zwart-denken. Sterker nog: na 11 september 
2001 is er nogal wat verschoven. Begrijpelijk. Stond daarvóór 
de naam Janmaat nog symbool voor ongewenst extreem-
rechts, na ‘9-11’ en Pim Fortuyn staan juist wie ópkomen voor 
asielzoekers (de migranten bij de voordeur) zomaar frontaal 
tegenover wetgevers en uitvoerders. 
Terwijl deze helpers hun motivatie ontlenen aan een tekst als: 
“Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je 
niet onderdrukken. ... 
Heb hen lief als jezelf” (Leviticus 19:33,34). 

De Hollandse Midwinterburqa
De ChristenUnie houdt de traditie in ere met twee woorden te spreken. 

Dat is niet: met dubbele tong. Eerder kun je het oudtestamentisch zeggen: 

rechtvaardig zijn èn barmhartig. Zeker als het om migranten gaat.

Rechtvaardig én barmhartig beleid voor migranten

Al bij het aantreden van het Balkenende I veranderde de toon 
en inhoud van het integratiebeleid. Dat beleid verhuisde van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Justitie (!)*1.  

Hard
‘Hard zijn’ lijkt duidelijk, recht door zee, rechtvaardig. Maar het 
kan ook onbarmhartigheid verhullen, of argwaan, angst. Niet 
elke asielzoeker of migrant verdient dezelfde aanpak. Alleen al 
het woord ‘aanpak’. Een burqa is geen niqab, djellaba of gewoon 
een hoofddoek. Migranten hebben nogal verschillende achter-
gronden – en wel in onze eigen Nederlandse geschiedenis. 

De vreemdeling die in jullie land 
verblijft, mag je niet onderdrukken
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Bij de afhaalchinees denk je ook niet onmiddellijk aan de 
zwartwerkers in dat circuit. En was het niet voor onze eigen 
economische groei dat wij in de jaren ’60 gastarbeiders 
binnenhaalden? 
Ver daarvoor waren we al een vrijstaat voor vrijdenkers als 
Descartes en Spinoza. Toen Spanje Antwerpen veroverde in 
1585, vonden duizenden Joden en anderen in Amsterdam 
een nieuw thuis.

Spiegel
Uiteraard is de Kosovaarse VWO-scholiere Taïda Pasic geen 
Anne Frank. Maar de tijd rond de Tweede Wereldoorlog 
blijft wel een spiegel voor het omgaan met ‘vreemdelin-
gen’. Hoe zag men in Nederland Joden? 
In 1933 vond de vader van de latere schrijver Godfried  
Bomans een aantal van vier Joden in het Amsterdamse 
college ‘ontactisch’. De Amsterdamse politiecommissaris 
Broekhoff leverde al voor de oorlog informatie aan de 
Gestapo: namen en adressen van politieke vluchtelingen. 
Begin 1941 leverden Nederlandse ambtenaren een, door de 
Duitsers gevraagde, kaart van Amsterdam met de sprei-
ding van Joden over de diverse wijken. ‘Geen ambtenaar 
aarzelde’, schrijft Geert Mak *2. Pas na de oorlog bleek dat 
in West-Europa vanuit Nederland de meeste Joden waren 
gedeporteerd.

Grotesk
Al protesteert minister Verdonk zeer terecht tegen groteske 
vergelijkingen met deportatie, vermijden wil ze deze spie-
gel niet. Ze bezocht immers ook zelf het Anne Frank Huis. 

Nieuwe medewerker WI

Rob Nijhoff (41)
“Na de opleidingen informatica en theologie en een paar 
jaar IT, kwam ik terecht bij het Instituut voor Cultuur-
Ethiek (ICE). Voor het project ‘onderwijs-identiteit en 
moderne media’ schreef ik het rapport: Onderwijs onder 
invloed. School blijven met ICT en media (2004). In 2005 
moest het ICE afslanken. Gelukkig kon ik zo bij het WI van 
de ChristenUnie aan de slag. De invloed van media bleek 
ook daar prioriteit voor nader onderzoek: is zelfregulering 
mogelijk? Denk aan MTV en de Deense cartoons.
Met Arnolda, mijn vrouw, woon ik in Veenendaal op 50 
meter van een tennisbaan - waarvoor ik zowaar vrijwel 
elke zaterdagochtend mijn bed uitkom.

Mijn prioriteiten dit jaar: media en moraal, energiebeleid.”

Nieuwe medewerker WI

Geert Jan Spijker (28)
“September 2005 studeerde ik af. Tegelijk dienden zich 
twee opties aan: docent worden aan de Christelijke Hoge-
school Ede of werken bij het WI. Uiteindelijk was kiezen 
overbodig, ik kan beide functies (50%) doen. Aan de CHE 
geef ik filosofie en bij ‘de Groen’ ben ik vooralsnog vooral 
bezig met DenkWijzer. 
Ik woon – samen met mijn vrouw Simone - in Rotterdam, 
de stad waar ik rechten en filosofie studeerde. Hoewel zich 
daar ook mijn hele sociale netwerk – van kerk tot voetbal-
team – bevindt, breekt wellicht binnenkort de tijd aan om 
‘het midden van het land’ te gaan opzoeken... 

Mijn prioriteiten dit jaar: veiligheid, sociaal-economisch 
beleid.”

De vreemdeling die in jullie land  
verblijft, mag je niet onderdrukken

Hard zijn, kan ook  
onbarmhartigheid verhullen

Maar waarom kreeg een delegatie uit Syrië dan alle ruimte om 
Syrische asielzoekers te verhoren? Waarom kreeg Congo allerlei 
interessante ambtelijke informatie?
Het gaat om de lessen van het verleden. Om de vraag: welk 
moreel gehalte zullen latere generaties toekennen aan hoge 
terugkeercijfers nu? Rechtvaardig – èn barmhartig? 
En om de vraag: hoe praten ‘wij’ nu eigenlijk zelf over of met 
migranten? Het aardige is dat een toenemend aantal migranten 
inmiddels deel van ‘onze’ achterban is.  

* 1. Niet langer met de ruggen tegen elkaar. Een advies over verbinden.  

Advies 37. Den Haag (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling) 2005, p.21.

* 2. Kleine geschiedenis van Amsterdam, 1994, p.258-298; citaat p.282

Geert Jan Spijker en Rob Nijhoff



Europa tekst: Minca Oosterhof  Foto: Ruben Timman/Nowords.nl
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Havenwerkers belagen parlement
Bij de eerste sessie dit jaar in Straatsburg was het 
meteen raak: woedende havenwerkers bestoken het 
EP-gebouw en veroorzaken aanzienlijke schade. De 
havenwerkers protesteerden tegen de liberalisering 
van havendiensten. Het EP was, net als de havenwer-
kers, tegen het voorstel van de Europese Commissie, 
die de concurrentie binnen havens wilde stimuleren. 
De parlementariërs Blokland en Belder stemden ook 
tegen. “Het is belangrijker de staatsteun aan te pakken 
die ongelijke concurrentie tussen havens instand-
houdt.” 
 

Grondwet door achterdeur
De grondwet werd in januari ook weer uit de kast ge-
trokken. Eigenlijk had de meerderheid van het EP hier 
nooit afstand van gedaan. In plaats van een geplande 
refl ectie, ging de discussie over hoe het EP de grondwet 
alsnog via de achterdeur kan binnenloodsen. De vraag 
‘willen we deze grondwet wel?’ kwam nauwelijks aan 
de orde.  De enige groep in het EP die een ander geluid 
laat horen is onze IND/DEM Groep. De Nederlandse 
delegatie heeft tijdens het debat en op een perscon-
ferentie, benadrukt dat een eerlijk gesprek over de 
toekomst van Europa nodig is, zónder reeds vaststaan-
de conclusies of pogingen de grondwet alsnog door te 
drukken. 

Palestijnse handen
Ook de Palestijnse kwestie is besproken. Belder stelde 
schriftelijke vragen aan de Commissie over de toege-

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie

Van schippers tot loodgieters

Tegen staatssteun die ongelijke 
concurrentie tussen havens 
instandhoudt

Boze havenwerkers die voor tonnen schade berokkenen aan het gebouw van het 

Europees Parlement (EP), Poolse loodgieters die mogelijk Nederland overspoelen, 

een grondwet aan de beademing, hulp aan de Palestijnen. Zomaar een greep uit 

de onderwerpen die het eerste kwartaal in het EP voorbij kwamen.

Het komt allemaal voorbij in het Europees Parlement

zegde steun van 120 miljoen euro aan de Palestijnen. Het 
is goed om hulpbehoevende Palestijnen te helpen, maar 
dit geld moet wel in de juiste handen komen. Gezien de 
twijfelachtige besteding van eerdere gelden zijn duide-
lijke afspraken nodig.

Gevreesde concurrentie
In februari stemde het EP in Straatsburg over de 
Dienstenrichtlijn. Een onderwerp dat de gemoederen 
stevig verhitte. Men vreesde concurrentie van goedkope 
dienstverleners uit lidstaten met lagere inkomens (denk 
aan Poolse loodgieters). Dienstverleners moeten nu beter 
voldoen aan de regels van het gastland, ook wat betreft 
arbeidsomstandigheden. Volgens parlementslid Blokland 
is het belangrijk om de arbeidsvoorwaarden goed te 
handhaven, anders trekken dienstverleners naar het land 
met de minst strenge handhaving.   



Trainingentekst: Annerieke Pruim  Foto: Ruben Timman/Nowords.nl
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Op zaterdag 8 april organiseert de Bestuurdersvereniging een 
bijeenkomst in Amersfoort voor alle raadsleden. Een dag om 
(opnieuw) kennis te maken met collega-raadsleden, en om 
geïnformeerd en uitgedaagd te worden. Een aanrader voor alle 
nieuw gekozen raadsleden en steunfractieleden. 
Meer informatie? Mail erikvandijk@christenunie.nl.

Training ‘Resultaat in de Raad’
Op drie plaatsen in het land kunt u deelnemen aan de training 
‘Resultaat in de Raad’. Centrale vraag tijdens deze training is: 
Hoe kunnen we in de komende vier jaar onze speerpunten 
realiseren? Elke lokale ChristenUnie gaat tijdens de training 
aan de slag met haar eigen speerpunten. Daar worden concrete 
doelen en actiepunten uitgehaald voor een jaarplan. 

Tijdens de training staan we stil bij: 
• doelen stellen bij uw speerpunten
• realistische meerjarenplanning
• strategisch inzetten van internet en media

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat per lokale unie 
minimaal drie personen (bestuur of fractie) deelnemen. Omdat 
de training regionaal georganiseerd wordt, ontmoet u collega-
raadsleden en collega-bestuursleden uit uw eigen regio en hoort 
u hun plannen en opzet. Daar kunt u uw winst mee doen. 

Data training
• zaterdag 13 mei in Dordrecht
• zaterdag 10 juni in Amersfoort
• zaterdag 17 juni in Drachten
De dag duurt van 10.00 tot 13.00 uur (met aansluitend een 
lunch). De kosten zijn: F 45,- per vereniging (drie personen) en 
F 10,- voor elke persoon extra. Is de kas leeg? Neem dan gerust 
contact met ons op! Opgeven kan via het aanmeld-formulier op 
www.christenunie.nl of via anneriekepruim@christenunie.nl. 
(Geef in de mail: uw gegevens en de namen van de mensen die 
komen, met hun e-mailadressen.)  

Wat worden uw kroonjuwelen?
Trainingen en congres voor nieuwe en gevestigde raadsleden 

De verkiezingen zijn achter de rug. Nu komt het er op aan de speerpunten uit uw verkiezings-

programma op de raadsagenda te krijgen. En uw doelen te verwezenlijken. Het partijbureau 

helpt u daarbij tijdens de volgende bijeenkomsten.

Gezocht: Vrijwilligers promotie ChristenUnie

Voor de diverse evenementen zoeken we mensen die 
de ChristenUnie willen promoten in stands bij o.a. 
Nederland Zingt (22 april), Opwekking (2-5 juni), De 
Verre Naastendag (5 juni), 50+ beurs (20-24 september). 

Informatie en aanmeldingen bij Reina Mulder 
via reinamulder@christenunie.nl of 033 422 69 69. 
Alvast bedankt!

Training op de warmloopdag 2005



Bewogen en betrokken

Laat het nieuws je niet koud? Gelukkig maar. 

Juist als christen kun je niet onbewogen blijven 

bij alles wat er op je afkomt. Je probeert het te 

plaatsen binnen bijbelse kaders. En toetst het 

aan christelijke normen en waarden. Het 

Reformatorisch Dagblad helpt je om het nieuws 

op die manier te lezen. Omdat het RD een krant 

is die rekening houdt met bijbelse principes. 

Wat overigens niet betekent dat het de mening 

van andersdenkenden  verzwijgt. Zeker niet. 

Want wie de krant met zijn hart leest, wil eerlijk 

en compleet geïnformeerd worden. Daarom 

biedt het Reformatorisch Dagblad naast nieuws 

en opinie uitgebreide achtergrondinformatie. 

Van kerk tot economie, voor jong en oud. RD: 

krant met een hart. Voor mensen met een hart.

Naam

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoon
Stuur deze bon zonder postzegel naar: 
Reformatorisch Dagblad, Abonneeservice / Antwoordnummer 92 / 7300 VB ApeldoornH

nd
s

�

ALS NIEUWS JE HART NOG RAAKT

Ja stuur mij een gratis 
proefabonnement van 2 weken

Neem nú 
een gratis 

proefabonnement

tekst: Krijn de Jong Column

Ootmoed en afhankelijkheid zijn twee juweeltjes. Ootmoed staat tussen hoog-
moed en moedeloosheid. Niet als middenweg maar als koninklijke weg. Afhanke-
lijk zijn we elk uur, elk ogenblik. Beoefening van deze twee eigenschappen houdt 
ons op de juiste maat. Ze houdt ons ook in de juiste positie tot God en onze naaste. 

In verkiezingstijd blijken deze twee christelijke deugden soms in de weg te zitten. 
Plotseling wemelt het van bekwame en integere mensen. Voor en na die tijd valt 
dat nooit zo op. Maar in verkiezingstijd beginnen mensen zich op te blazen, of 
vaker nog, worden mensen door anderen opgeblazen. Niet verstandig. Niet 
christelijk. 
We kunnen beter Hare Majesteit naspreken wanneer ze na haar ambtsaanvaar-
ding die prachtige zin uitspreekt: “Wie ben ik dat ik dit doen mag?” Behalve 
ootmoed en afhankelijkheid klinkt hier ook verwondering. Meer kunnen we niet 
wensen. 
Er treden nieuwe raadsleden aan. Goed, het zijn geen Hare Majesteiten of Konink-
lijke Hoogheden, maar toch, ze zouden ook zachtjes kunnen zeggen: “Wie ben ik 
dat ik dit doen mag?”

Wie ben ik...

Krijn de Jong, St. Tot Heil des Volks



ChristenUnieTelefonie

tekst: Klaas Quist en Abel Korevaar   
foto: Ruben Timman/Nowords.nl

 Klaas Quist en Abel Korevaar   
Ruben Timman/Nowords.nl

Kijk op www.telefonie.christenunie.nl

Aanvraagbon
Dhr. / Mevr.                                     Voorletter(s)

 Ik ben al lid       Ik meld me hierbij tevens aan als lid van de ChristenUnie

Adres 

Postcode   Plaats 

Kruis aan welk deel van het door u bespaarde bedrag u aan de ChristenUnie doneert:

 100%  75%  60%  50%  40%  25%  10%  0%  

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

 Heb geen e-mail, maar spek graag de kas            Heeft u ISDN? Vermeld dan al uw nummers

Stuur deze aanvraagbon in een envelop zonder postzegel naar: 
ChristenUnieTelefonie • Antwoordnummer 4 • 3350 VB Papendrecht. 
U ontvangt dan onze welkomstbrief met duidelijke uitleg en het antwoord op de tien meest gestelde vragen. 
Uw aanvraag wordt pas defi nitief als u ons na ontvangst van uw welkomstbrief laat weten dat alles in orde is.

HS2006-2

Redactie
Joël Voordewind, hoofdredacteur
Jacolien Viveen, eindredacteur
handschrift@christenunie.nl

Adressen
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969 
bureau@christenunie.nl
Bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer
Tel. 070 3624571

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057 en 070 3183664
christenunie@tweedekamer.nl
 
Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl 

WI Mr G. Groen v. Prinstererst.
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafi sch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494262
g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testa-
mentair dan luidt de tenaamstel-
ling: Vereniging de ChristenUnie 
Amersfoort. De vereniging is als 
rechtspersoon ingeschreven bij de 
KvK onder dossiernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. 
Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenad-
ministratie (ledenadministratie@c
hristenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij 
af en toe in staat om u gerichte 
aanbiedingen te doen. Vragen of 
bezwaar? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie. Dan 
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.   

Colofon
Telefoon

Samen fors bespaard 
op telefoonkosten
In 2005 hebben alle deelnemers aan ChristenUnieTelefonie gezamenlijk 
I 20.000(!) bespaard op hun gesprekskosten. En als gevolg daarvan is er 
I 5.000(!) gedoneerd aan de partij. Niet voor niets melden daarom steeds 
meer leden zich aan voor ChristenUnieTelefonie. 

Profi teer mee en stap moeiteloos over op 
ChristenUnieTelefonie. Nodig familie of 
vrienden met wie u veel belt uit om mee te 
doen. Onderling belt u namelijk met 60% 
korting. Vul vandaag nog de bon in en stuur 
‘m op. Wij regelen de rest.

Uw korting op de KPN-tarieven 
Naar alle andere deelnemers  - 60% 
Buiten de regio  - 30% 
Binnen de regio  - 20% 
Naar mobiele nummers  - 5% 
Naar het buitenland  - 50% 

Telefoon

Samen fors bespaard 
op telefoonkosten
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tekst: Frank Visser  tekst:In het Land

Stofzuigen
De ChristenUnie Bussum ging als nieuwkomer in de Bussumse 
politiek met een colonne stofzuigers de straat op. Volgens lijst-
trekker René Wallenburg is het de hoogste tijd de gemeente 
te ontdoen van het stoffi ge imago en de bestaande politieke 
verhoudingen (al 25 jaar dezelfde partijen in de raad) te door-
breken.  

Eten en mesten
Ondersteunen van vrijwilligerswerk was een belangrijk 
verkiezingsthema. In Utrecht hielp lijsttrekker Mirjam Bikker 
daarom een dag in de Happietaria. Een tijdelijk restaurant voor 
het goede doel opgezet door christelijke studentenverenigingen. 
In Haarlem hielpen kandidaten een ochtend mee bij een kinder-
boerderij en mesten daar de stallen uit.   

Uit de weg
In Zwolle maakten kandidaat raadsleden een wandeling met 
een groep gehandicapten rondom winkelcentra. De wandeling 
stond in het teken van comfortroutes, comfortabele routes voor 
blinden, rolstoelrijders en mensen met een rollator. Een eye 
opener, heel veel kan verbeterd.  

Snoep
In Gouda maakten leden de ‘snoeproute’ schoon. Een route 
tussen station en scholen bezaaid met afval. In anderhalf uur 
werden vijf volle zakken vuil verzameld. De ChristenUnie wil 
hier meer afvalbakken en blikvangers. Daarnaast pleit zij voor 
het inzetten van de scholen bij het schoonhouden. De scholen 
zouden hiervoor een klein budget kunnen krijgen vanuit het 
principe “voor wat hoort wat”  

Breezermotie
Op initiatief van de ChristenUnie nam Urk een motie aan 
waarmee minister Hoogervorst opgeroepen wordt breezers uit 
de supermarkten te weren. April vorig jaar kondigde hij actie 
aan, tot op heden gebeurde niets.  

Campagne op de fi ets
Opvallend vaak voerden kandidaat-raadsleden campagne op 
de fi ets. In Langedijk gebruikten ze een achtpersoonsfi ets om 
het verkiezingsthema ‘Van Ik naar Samen’ uit te beelden. In 
Gouda stapte lijsttrekker Harro Jansen in een winkelcentrum 
op een hometrainer om zo te laten zien dat de ChristenUnie 
zich wil inzetten voor veilige fi etspaden en voldoende fi ets-
servicepunten. Hij legde 25 km af en ging ondertussen in 
gesprek met kiezers.  

Studenten voor 
ouderen
De ChristenUnie Leiden startte een buddyproject van studenten 
voor ouderen in verzorgingshuis Rijn en Vliet. 50 studenten 
doen maandelijks iets leuks met een oudere. Guido Terpstra, 
lijsttrekker. “Leiden koestert haar studenten. Maar ik vind het 
ook belangrijk dat ze wat voor de stad doen. Vrijwillig. Bijvoor-
beeld voor eenzame ouderen. Als je hier over de vloer komt, pas 
dan hou je echt van Leiden.”  

Kwekplekken
ChristenUnie Woerden wil kwekplekken realiseren. Plekken 
op schoolpleinen, waar ouders met elkaar kunnen kletsen. 
,,Vroeger stonden ouders op het schoolplein op hun kinderen 
te wachten, tegenwoordig staat de hele stoep vol met mensen 
en fi etsen’’, legt Ineke Stouthart, nummer 2 op de Woerdense 
lijst uit. Met de kwekplekken is de stoep vrij en het schoolplein 
weer gezellig.  

Vrouw
ChristenUnie Sneek was de meest vrouwvriendelijke partij 
van de gemeente: 11 vrouwen onder de 20 kandidaten.  Niet 
bewust: “Verrassend, we hebben het gewoon verdeeld, net als 
altijd. Toen we later telden, bleek dat we meer vrouwen dan 
mannen op de lijst hadden”, aldus Gert Schouwstra.   
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Agenda  Alle data zijn onder voorbehoud

01-04 Snuffelcursus vrouw in de gemeenteraad  
 Amersfoort
05-04 Debatbijeenkomst André Rouvoet Den Haag
06-04 Spreekbeurt Arie Slob Groningen
08-04 Spreekbeurt Arie Slob Amersfoort
11-04 Spreekbeurt André Rouvoet Utrecht
12-04 Bijdrage lunchprogramma André Rouvoet Tilburg
21-04 Workshop Tineke Huizinga Lelystad
22-04 15e Uniecongres Lunteren
24-04 Spreekbeurt Arie Slob Katwijk
26-04 Excursie Tweede Kamer
26-04 Spreekbeurt André Rouvoet Waddinxveen
28-04 Werkbezoek André Rouvoet Rotterdam
28-04 Deelname debat Tineke Huizinga Hilversum
29-04 Bidstond voor politiek en samenleving  
 Amersfoort
06-05 Dubbelinterview André Rouvoet  
 IMPACT-congres 2006
06-05 Werkbezoek Arie Slob Verenigde Staten
06-05 Reis Tineke Huizinga Kalimantan
18-05 Excursie Tweede Kamer

Meer informatie: www.christenunie.nl/agenda  

ChristenUnie Radio
• 30-03, 13-04, 27-04, 11-05, 25-05 om 18.50 uur op 747 AM

ChristenUnie TV
30-03 Ned. 1  18.27 uur
02-04  Ned. 3  16.53 uur
13-04  Ned. 3  21.52 uur
15-04  Ned. 3  15.55 uur
09-05 Ned. 1  14.00 en 17.50 uur
22-05  Ned. 2  17.50 uur
24-05  Ned. 2  17.50 uur

Personalia
Per 1 april werkt Geeske Dijkstra, medewerker  
Kieswetzaken, niet langer voor het partijbureau.

Leen Luitwieler, oud-bestuurslid van de ChristenUnie 
in Middelburg kreeg een zilveren speld voor zijn 
jarenlange inzet voor de partij. Onlangs verliet hij 
na ruim 5 jaar het college van B&W.  Daarvoor zat hij 
jarenlang in de gemeenteraad.

Lambert van der Lei heeft na ongeveer 25 jaar be-
stuurswerk (waarvan 18 jaar als voorzitter) afscheid 
genomen van het bestuur van de ChristenUnie 
Emmen. Daarvoor ontving hij een zilveren speld als 
dank.

Piet Brouwer is bij zijn afscheid van ChristenUnie 
Winschoten benoemd tot erelid. Hij is ruim 30 jaar 
politiek actief geweest, eerst bij de RPF in Midwolda 
en later als voorzitter van ChristenUnie Winschoten. 
André Rouvoet spelde hem een zilveren speld op.

Babs van der Vinne nam na 12 jaar afscheid van de  
gemeenteraad van Zuidhorn. Ze zat ook in het  
bestuur van de Bestuurdersvereniging van de  
ChristenUnie en was actief voor het GPV. Als dank 
ontving zij een zilveren speld.
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YES! ‘T IS WEER MAANDAG
Mark Greene

Christen zijn op je 

werkplek.

Mark wil ons toerusten om op 

ons werk getuigen te zijn van 

Christus – met woord en daad. 

ISBN: 90-6353-468-x, 

genaaide paperback, 

240 pag., € 15,95

MAAR VERDER
GAAT ALLES GOED

Mariëlle Kramer

Ze geniet van haar leven: alles 

loopt op rolletjes. Dan neemt haar 

leven een onverwachte wending. 

Gaandeweg wordt duidelijk dat de 

verzorging en opvoeding van haar 

kinderen een weg wordt met 

hindernissen. Het persoonlijke 

verhaal van een moeder die 

zoekt naar het beste voor haar 

kinderen. En die vastbesloten is 

op God te vertrouwen.

ISBN 90-6353-470-1, paperback, 128 pag., € 9,95

JOUW GOD IS TE VEILIG
Mark Buchanan

‘Ik zit vast. Dat is de reden waarom ik dit 

boek heb geschreven. Overal om me heen 

ervaren mensen een innerlijke dorheid, 

een geestelijk slaapwandelen. Ik ben er op 

uitgegaan om te weten te komen wat het 

medicijn is voor deze geestelijke uitput-

ting. Waar zijn we vastgelopen en waarom? 

Hebben we misschien een verkeerd beeld 

van God gevormd?’

ISBN 90-6353-463-9, genaaid gebonden 

met flappen, 304 pag., € 17,95

NIEUW

EVANGELISATIEMAGAZINE
PASEN 2006

Een nieuw eigentijds fullcolour 

magazine, bestemd voor huis-

aan-huisverspreiding. Het goede 

nieuws over Pasen als een teken 

van leven, om uit te delen bij u 

in de buurt, bij acties op straat, 

of na afloop van een paasdienst. 

Thema van dit nummer: Waar 

is God in het lijden? 

Vraag een proefnummer aan via: info@medema.nl

Prijzen per ex.: vanaf 50 ex. € 0,25 – vanaf 100 ex. € 0,22 – 

vanaf 500 ex. € 0,19 – vanaf 1000 ex. € 0,16 – vanaf 5.000 ex. € 0,14 

– vanaf 10.000 ex. € 0,12.

NIEUW

UITNODIGING
EA-Congres: YES! ‘t is weer 
maandag. Vrijdag 9 juni, 

Zendingsdiaconessenhuis te 
Amerongen, bel 0343-513693 

of kijk op www.ea.nl

NIEUW

NIET ALLEEN
MAAR SINGLE

Lisa Fontein

Lisa Fontein is single. Maar (dat) niet 

alleen. Ze is ook een heel bijzonder 

iemand, die onder woorden weet te 

brengen waar het leven voor een single 

uit bestaat – de leuke en de eenzame 

kanten, de uitdagingen, de beperkin-

gen...  Wie zelf single is, zal veel in 

haar verhaal herkennen. Lisa neemt 

ons ook mee de diepte in. Zo laat ze 

de uitwerking zien van haar voor-

nemen om in alle dingen en onder alle omstandigheden God te eren. 

ISBN 90-6353-469-8,  paperback, 160 blz., € 12,95

ALS GOD JE
GEBED NIET
VERHOORT
Jerry Sittser

Jerry Sittser beantwoordt, 

integer en tegelijkertijd 

heel indringend, de vraag 

die ons allemaal heel na 

aan het hart ligt: ‘God, 

waarom, waarom verhoort 

U mijn gebed niet?’ Zijn ant-

woord is het aangrijpende 

verslag van de worsteling 

van een vader die door een tragisch ongeval op een dag zowel 

zijn jongste dochtertje als zijn vrouw en zijn moeder verliest. 

ISBN 90-6353-467-1, genaaide paperback, 

220 blz., € 14,95

NIEUW

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

WWW.EDENMUZIEK.NL

D E B O E K E N V A N  U I T G E V E R I J  M E D E M A

Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

T E L E F O O N :  0578-574995
WWW.MEDEMA.NL

VANDAAG EN MORGEN
Een verzameling Nederlandstalige en 

Engelse liederen die eerder verschenen 

op diverse lp’s. De originele opnames zijn 

digitaal opgefrist, de authentieke sound 

is bewaard gebleven. Met het bekende 

nummer: ‘What a day that will be’.

www.esthertims.nl cd 51113 € 9,50 
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Muziekjes
Oòòh... hóór es!

Muziekjes voor peuters en kleuters
Harry Govers

Harry Govers: ‘De rustige en kabbelende melodieën ervaren de kinderen 

als prettig en rustgevend. Sommige melodieën waren al bekend als bij-

belversjes. Traditionals zoals ‘Handjes gevouwen’ en ‘Ik ga slapen, ik ben 

moe’, maar ook composities uit mijn eigen kinderrepertoire. ‘Is je deur 

nog op slot’ mocht hier zeker niet ontbreken. Peuters en kleuters, ze 

zullen het leuk vinden om de cd te beluisteren. En waarom zouden opa 

of oma niet eens zo’n muziekje opzetten als de kleinkinderen op visite 

komen? Leuk als functionele achtergrondmuziek, waarbij je elkaar toch 

nog kunt blijven verstaan. Waarschijnlijk zullen de volwassenen wel af 

en toe enthousiast zeggen: ‘Oòòh... hóór es! dat liedje ken ik...’ 

cd 51114 € 9,50

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

WWW.EDENMUZIEK.NL

V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

E N B I J  U I T G E V E R I J  M E D E M A

T E L E F O O N :  0578-574995
WWW.MEDEMA.NL

Muziek in de box
Speeldoosmuziekjes voor je kindje
Harry en Marijke Govers

Met de ‘muziekjes’ van ‘Muziek in de Box’ hebben wij bewust geprobeerd 

een soort ‘speeldooseffect’ te krijgen. Het voordeel van een cd is, dat ieder 

deuntje - via de repeatfunctie op uw cd-speler - net zo vaak en zo lang her-

haald kan worden als u wilt. Daardoor krijgt uw baby alle tijd om de muziek 

rustig op zich te laten inwerken en de muziekjes te leren herkennen. In de 

praktijk is gebleken dat ‘Muziek in de Box’ een goede uitwerking heeft op 

de pasgeboren baby en in de eerste groeiperiode. Maar onze muziek kan na-

tuurlijk nooit de warmte en de liefde van ouders vervangen. Wij reiken deze 

cd dan ook aan als een hulpmiddel, ontstaan vanuitonze eigen ervaringen.

cd: 51115 € 9,50

M    U    Z    I     E     K

NIEUW

BabyLief cd 2
In de warmte van mijn schoot

Reni & Elisa Krijgsman

Muziek en lieve liedjes. Babylief is bedoeld om 

uw baby al vroeg iets van de wonderlijke liefde 

van de Schepper te laten voelen. 

Voor aanstaande ouders en de 

ongeboren of pasgeboren baby. 

We komen steeds meer te weten 

over wat een ongeboren baby 

kan ervaren in de moederschoot. 

Geluiden van buiten af hebben 

wel degelijk een positieve of 

negatieve invloed op de gesteld-

heid van het ongeboren kind. 

Muzikale klanken spelen daarbij 

een belangrijke rol.

cd 99042 € 14,50

BabyLief cd 1
Vol koestering en geborgenheid

Reni & Elisa Krijgsman

Muziek en lieve liedjes. De eerste levensjaren van een 

kind zijn sterk bepalend voor de verdere ontwikkling 

van zijn of haar leven. Die vorming begint zelfs al 

wanneer het kindje in de baarmoeder groeit. Juist 

daarom is het zo belangrijk dat de baby al in de 

moederschoot iets van de geborgenheid, de koeste-

ring mag ervaren. 

cd 99041 € 14,50

In dit boek kun je jouw belevenissen als

aanstaande moeder vastleggen. Met o.a.: 

gebeden voor je baby, lieve liedjes, tips, 

bijbelse inzichten, ruimte voor jouw week-

verhaal en foto’s, bijbelteksten, enz. 

90-6353-459-0, € 17,50

BabyLief boek
JOUW ZWANGERSCHAP VAN
WEEK TOT WEEK

NIEUW

NIEUW
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Inhoudsopgave  

De laatste jaren is veel gespro-

ken en geschreven over onze 

samenleving die in verwar-

ring zou zijn. Ik denk dat het 

waar is. Dat maakt me bezorgd. 

Mensen zijn hun vertrouwen 

kwijtgeraakt, in elkaar, in de 

toekomst, in de politiek. Er 

is een enorme behoefte aan 

zekerheid, houvast, moreel 

leiderschap. Daarvoor kijken 

velen naar de politiek, die im-

mers geacht wordt het goede 

voor de samenleving te zoeken. 

Maar steeds vaker wenden mensen 
zich teleurgesteld van de politiek af. 
Ze voelen zich niet serieus geno-
men. ‘De politiek’ is in hun ervaring 
vooral met zichzelf bezig in plaats 
van met de dingen die hen bezig-
houden.
Zou het probleem niet zijn dat de 
politiek zélf in opperste verwarring 

Politiek met overtuiging
verkeert? Gaat het nog wel om de 
vraag waar het heen moet met de 
samenleving? Of is men vooral in 
beslag genomen door eigen partij- 
of coalitiebelangen en electorale 
zorgen?

Het heeft er alle schijn van. Zo is 
de VVD verwikkeld in een interne 
strijd over het partijleiderschap. 
Daarbij gaat het nauwelijks om ver-
schillen in visie op liberale politiek, 
maar om politieke stijl en presenta-
tie. D66 is vooral druk met vragen 
als: Wie wordt de volgende politiek 
leider? Moeten we de club ophef-
fen? Stappen we wel of niet uit het 
kabinet? 
Bij het CDA smeekt de partijtop (in 
kennelijke staat van paniek na de 
gemeenteraadsverkiezingen) de 
politiek leider - tevens minister-pre-
sident -  om ‘minder inhoudelijk’ te 
zijn en vooral ‘vrolijker’ te worden 
in zijn presentatie…! Bovendien 
probeert men ‘het sociale gezicht 
op te poetsen’. Dit door een steviger 
toon aan te slaan in asieldebatten 
en ‘iets aan de koopkracht te doen’. 
Niet uit overtuiging, maar uit elec-
torale overwegingen steunt het CDA 

Gevluchte Wit-Rus bericht  19
Tweede Kamer nieuws  20
PerspectieF wil Koningin  24
Voetbal en prostitutie  25
In memoriam   26
Vrouwenrechten   27
Inclusief    28
Colofon    29
In het land   30
Agenda    31

(en ook de SGP) nu voorstellen van 
onder andere de ChristenUnie, die 
men tot voor kort met opgetrokken 
neus als ‘links’ bestempelde.

Wie de weg kwijt is, kan geen rich-
ting wijzen. Ligt dáár niet de wortel 
van het gebrek aan gezaghebbend 
en inspirerend leiderschap? Als 
ChristenUnie willen we maar ge-
woon onszelf blijven: principieel en 
consistent, christelijk-sociaal, met 
hart voor mensen en oog voor de 
vragen van onze samenleving. Dat 
geeft houvast en wekt vertrouwen. 
Politiek met overtuiging!  

tekst: André Rouvoet   foto: Ruben Timman en Ruth Catsburg/Nowords.nl Commentaar
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tekst: Jacolien Viveen   foto: Ruben Timman en Ruth Catsburg/Nowords.nl tekst: Interview
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Vrijheid van menings uiting of recht op krenken?
André Rouvoet (ChristenUnie)    en Lousewies van der Laan (D66) in discussie over Grondwet

Onze Grondwet dateert van 1815. Wordt het 
niet eens tijd voor een nieuwe Grondwet? 
Van der Laan: “Nee, het belangrijkste staat er in. Wel 
stelden we onlangs voor om in artikel 1 gehandicapten 
en chronisch zieken (ChristenUnie) en homoseksuelen en 
transseksuelen (D66) toe te voegen.
Rouvoet: “Het feit dat een wet oud is, wil niet zeggen dat je 
‘m moet vervangen. Een goede Grondwet is niet zo tijdge-
bonden. Je moet hem koesteren én de relevantie ervan in 
de gaten houden.”

Rouvoet merkte onlangs op dat áls er hiërarchie 
zou zijn in grondrechten “de vrijheid van gods-
dienst en de vrijheid van meningsuiting zonder 
twijfel als ‘hoogste’ grondrechten werden aange-
merkt, funderend voor andere grondrechten.” 
Hoe kijkt D66 daar tegen aan? 
Van der Laan: “Niemand is tegen vrijheid van godsdienst. 
Maar waarom moet dat als hoogste aangemerkt? Eigenlijk 
omvatten de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
van vergadering de godsdienstvrijheid al. Waarom wil jij 
dat als hoogste zetten?”
Rouvoet: “Ik pleit dus niet voor hiërarchie. Maar voor mij 
is het fundamenteelste om aan wat je diep van binnen 

Haar partij maakt zich sterk voor gelijke 

rechten en behandeling voor homo’s. Zijn 

partij komt op voor vervolgde gelovigen. 

Beiden staan lijnrecht tegen over elkaar als 

het gaat om de reikwijdte van de vrijheid 

van godsdienst en de vrijheid van menings-

uiting. 

Toch trokken ze onlangs eensgezind ten 

strijde tegen minister Verdonk die Iraanse 

bekeerlingen en homo’s terug wilde sturen 

naar Iran, waar ze de doodstraf kunnen 

krijgen. Een interview met de fractie-

voorzitters van D66 en de Christen-Unie: 

Lousewies van der Laan en André Rouvoet. 

Over de Grondwet anno 2006.



tekst: Jacolien Viveen   foto: Ruben Timman en Ruth Catsburg/Nowords.nl 

Het lijkt erop als je je overtuiging 
niet baseert op een heilig boek je min-
der vrijheid hebt om je uit te spreken

Grondrechten
Grondrechten zijn de rechten van individuele burgers 
tegenover de staat. De Nederlandse Grondwet is 
opgesteld in 1815. 
Nederland kent 23 grondrechten. Artikel 1 gaat over 
het gelijkheidsbeginsel. Het roept burgers op elkaar 
niet te discrimineren. Wilders, en eerder Fortuijn, 
pleitten voor afschaffing van artikel 1. 
Artikel 2 tot en met 17 zijn de klassieke grondrechten. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld de vrijheid van menings-
uiting en de vrijheid van godsdienst. Artikel 18 tot en 
met 23 worden wel sociale grondrechten genoemd. 
Daaronder valt bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs. 
Een korte opsomming volgt hierna, de complete tekst 
is te vinden via www.wetten.overheid.nl.

• Art. 1   Gelijke behandeling
• Art. 2   Nederlanderschap, toelating, uitzetting, 
• Art. 3   Benoembaarheid in openbare dienst
• Art  4   Actief en passief kiesrecht
• Art. 5   Petitierecht
• Art. 6   Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
• Art. 7   Vrijheid van meningsuiting
• Art. 8   Recht van vereniging
• Art. 9   Recht van vergadering en betoging
• Art. 10 Eerbiediging van persoonlijke levenssfeer
• Art. 11 Onaantastbaarheid van het lichaam
• Art. 12 Binnentreden van woningen
• Art. 13 Brief-, telefoon- en telegraafgeheim
• Art. 14 Onteigening
• Art. 15 Vrijheidsontneming
• Art. 16 Strafbaarstelling 
• Art. 17 Niet tegen wil afgehouden van wettelijke rechter 
• Art. 18 Rechtsbijstand
• Art. 19 Werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, 
 arbeidskeuze
• Art. 20 Bestaanszekerheid, welvaart, sociale 
 voorzieningen
• Art. 21 Bewoonbaarheid van het land, milieubeheer
• Art. 22 Volksgezondheid, woongelegenheid, cultuur
• Art. 23 Vrijheid van onderwijs 

gelooft, op allerlei manieren invulling te kunnen geven, ook 
in het publieke leven.”
Van der Laan: “Is dat niet te vangen onder de gewetensvrij-
heid?”
Rouvoet: “De vrijheid van godsdienst omvat de gewetens-
vrijheid. Jurist en schrijver Sietse Voogt bijvoorbeeld geeft 
godsdienstvrijheid weer in drie schillen: de binnenste is de 
gewetensvrijheid. De middelste is de vrijheid om samen te 
komen met anderen. De buitenste is uiting te geven aan je 
godsdienstige overtuiging in de maatschappij..“ 

Van der Laan: “Het zit ‘m niet in de formulering. Als je kijkt 
naar artikel 23 of naar het debat over smadelijke godslaste-
ring in de praktijk (aangezwengeld door Van der Laan in de 
Tweede Kamer na de dood van Theo van Gogh- red) dan lijkt 
het er op dat godsdienstigen op een andere manier worden 
behandeld dan zij die geen overtuiging hebben. Het lijkt er 
op als je je overtuiging niet kunt baseren op een heilig boek 
je minder vrijheid hebt om je uit te spreken.
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Vrijheid van menings uiting of recht op krenken?
André Rouvoet (ChristenUnie)    en Lousewies van der Laan (D66) in discussie over Grondwet



Ik zie die gelijkheid niet op het moment. 
Niet in rechterlijke uitspraken, er is 
meer bescherming voor gelovigen

6 HandSchrift  mei 2006

Neem even de zaak El Moumni (deze imam zei in 2001 in 
Nova dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is die 
schadelijk is voor de samenleving- red.). Hij werd niet vrijge-
sproken op basis van de vrijheid van meningsuiting maar op 
basis van de vrijheid van godsdienst. Dat betekent dat als ie-
mand anders zo’n kwetsende uitspraak wil doen over homo’s 
en dat niet kan baseren op een godsdienst, hij dus minder 
vrijheid van meningsuiting heeft.”
Rouvoet: “Daarmee ben ik het oneens. Hij beriep zich inder-
daad heel duidelijk op zijn godsdienstige overtuiging. Maar ik 
weet wel dat het zogenaamde evangelistenechtpaar Goeree 
in het verleden, voor hun uitspraken over homo’s en joden 
wel door de strafrechter veroordeeld is; ze deden ten onrechte 
een beroep op hun geloof.
Grondrechten kunnen nu eenmaal botsen. Het is aan de 
rechter om te bepalen welk grondrecht voorrang heeft. De 
consequentie van jouw verhaal is dat je je niet op de vrijheid 
van godsdienst mag beroepen.”
Van der Laan: “Nee, ik pleit er voor dat de vrijheid van 
meningsuiting gelijk is voor iedereen, voor gelovigen en 
ongelovigen.” 
Rouvoet: “Dat is hij ook, net als de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging. De Grondwet maakt namelijk geen 
onderscheid tussen godsdienstige overtuigingen en andere 
levensovertuigingen.”
Van der Laan: “Ik zie die gelijkheid niet op het moment. Niet in 
rechterlijke uitspraken, er is meer bescherming voor gelovigen.”

Omvat de vrijheid van meningsuiting ook het recht 
om te krenken? Volgens bijvoorbeeld minister 
Ben Bot (CDA) en Ayaan Hirsi Ali (VVD) wel. 
Rouvoet: “Hirsi Ali stelt: ‘Je hebt het recht om te beledigen’. 
Dat vind ik niet. Het gevolg van de vrijheid van menings-
uiting kan wel zijn dat mensen zich gekwetst voelen. Die 
mensen kunnen naar de rechter gaan. Je hebt geen ‘recht’ om 
mensen bewust op de ziel te trappen.”   
Van der Laan: “We hebben fatsoensnormen en juridische 
normen. Fatsoensnormen komen vanuit je levensover-
tuiging, die kun je niet vastleggen in een wet. De vrijheid 
van meningsuiting is beperkt – je mag niet aanzetten tot 
haat etc. Maar het omvat wel het recht om te krenken, niet 
als doel maar als effect. Soms moet je kunnen provoceren. 
Bijvoorbeeld om machtsstructuren aan de kaak te stellen of 
vastgeroeste patronen te doorbreken. Dat is juist belangrijk 
in een democratie. Zeker voor columnisten, schrijvers en car-
toonisten. Provocatie kan heel nuttig zijn. Kijk naar de Dolle 
Mina’s. Of naar Erasmus met zijn ‘Lof der zotheid’.
Hirsi Ali maakt maximaal gebruik van haar recht op vrije 
meningsuiting. Ze kiest er persoonlijk voor om zover te gaan 
dat er een groot risico is dat het mensen krenkt.” 

 
Rouvoet: “Hirsi Ali kan als parlementariër misschien wel 
minder zeggen dan een conferencier of een columnist. Ze 
heeft een andere verantwoordelijkheid. Een rechter kijkt 
ook naar de context, bijvoorbeeld of het je beroep is om te 
prikkelen. Het kan dus best zijn dat hij meer pikt van een 
conferencier of cartoonist.” 
Van der Laan: “Dat denk ik niet. Alles wat wij bijvoorbeeld 
hier in de Tweede Kamerzaal zeggen, valt onder immuniteit. 
Omdat je juist alle vrijheid moet hebben machtsstructuren 

Artikel 6
1.   Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levens-

overtuiging, individueel of in gemeenschap 
met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2.  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit 
recht buiten gebouwen en besloten plaatsen re-
gels stellen ter bescherming van de gezondheid, 
in het belang van het verkeer en ter bestrijding 
of voorkoming van wanordelijkheden. 



Verslag

 mei 2006 HandSchrift 7

enzo aan de kaak te stellen. Dat is je verantwoordelijkheid 
als politicus. Hirsi Ali probeert, op de koran gebaseerde, dis-
criminatie en geweld aan de kaak te stellen. Dat kan mensen 
kwetsen, dat is niet uit te sluiten.” 
Rouvoet: “Hirsi Ali stelde letterlijk (in het Jaarboek Parlemen-
taire Geschiedenis 2005): ‘Iedere moslim die de koran letter-
lijk neemt, is een levensgevaarlijke terrorist die we moeten 
bestrijden’. Dat is nogal wat! Ik kan mij goed voorstellen dat 
een rechter dat veroordeelt.”
Van der Laan: “Waarom is niemand naar de rechter gegaan 
over Submission? (omstreden fi lm over de islam van Theo 
van Gogh en Hirsi Ali - red).  Dat is wel de plek waar je die 
discussie moet uitvechten.” 
Rouvoet: “Omdat de mensen die het konden doen, de fi lm 
niet wilden zien.”

Rouvoet en Schuurman pleiten voor een 
Handvest van burgerplichten, ziet D66 daar wat in?
Van der Laan: “De overheid kan hier geen grenzen aange-
ven. Dat is een taak voor de samenleving. Stel, er komt zo’n 
handboek. Vervolgens beledig ik jou, wie houdt mij dan aan 
mijn plicht?”
Rouvoet: “Als het nodig is, komt er strafrecht bij.” 
Van der Laan: “Wat voegt het dan toe aan de huidige wet-
ten?”
Rouvoet: “Dat zoekt minister Pechtold (D66) nu voor ons uit. 
De aanleiding was het integratiedebat. Om goed samen te 
kunnen leven heb je maatschappelijke verplichtingen nodig. 
Je kunt je niet opsluiten in een subcultuur. Wat doen wij? We 
geven nieuwkomers een lijstje met hun rechten en wijzen 
hen niet op burgerplichten, bijvoorbeeld dat je met bepaalde 
dingen meedoet, dat je Nederlands spreekt.
Van der Laan: “Dan wil je dus de plicht om sociaal actief te 
zijn er in opnemen? Ik denk dat het heel moeilijk is om het 
met elkaar eens te worden wat die plichten dan zijn. ”
Rouvoet: “Dat is toch raar, na zoveel jaar waarden-en-normen 
debat? Wees nou eens progressief!” 

Van der Laan: “Ik vind het zo socialistisch-centralistisch. Dat 
kan in een klein christelijk dorp heel anders liggen dan in 
bijvoorbeeld een stad als Amsterdam.”
Rouvoet: “Waarom kunnen we rechten wel centraal regelen, 
maar hangen plichten af van de omgeving waar je woont. 
Zodra we aan maatschappelijke deugden raken, komen er 
reacties van: whoe, eng!”

D66 en de ChristenUnie botsen nog wel eens als 
het gaat om religieuze vrijheden. Zien jullie jezelf 
als de meest tegenovergestelde partijen op dit punt?
Beiden roepen direct volmondig: “Ja”.
Rouvoet: “Als het gaat om religie in het openbaar, staan onze 
partijen het meest scherp tegenover elkaar.”
Van der Laan: “Ja, juist, absoluut. Soms staan we inhoudelijk 
lijnrecht tegenover elkaar. Waarbij het leuke is dat wij al-
lebei het immateriële het belangrijkste vinden. Dan zoeken 
we scherp het debat op of andersom trekken we juist goed 
samen op. Bijvoorbeeld als het gaat om asielzoekers of het 
milieu. Of zoals laatst met het terugsturen van de gevluchte 
homo’s en bekeerde christenen naar Iran.” 
Rouvoet: “Dat raakt ook de Grondwet. De minister (Verdonk 
- red) zei dat homo’s en bekeerde christenen prima in Iran 
kunnen wonen als ze zich maar niet uiten. Dat is in fl agrante 
strijd met hoe onze Grondwet over grondrechten spreekt! 
Dat is precies de invalshoek die we beiden bekritiseren. Het 
is niet zo gek dat ik dan de positie van de christenen onder 
de aandacht breng en Lousewies die van de homo’s.”  

Artikel 7
1.   Niemand heeft voorafgaand verlof nodig 

om door de drukpers gedachten of ge-
voelens te openbaren, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2.  De wet stelt regels omtrent radio en 
televisie. Er is geen voorafgaand toezicht 
op de inhoud van een radio- of televisie-
uitzending. 

3.  Voor het openbaren van gedachten of 
gevoelens door andere dan in de voor-
gaande leden genoemde middelen heeft 
niemand voorafgaand verlof nodig 
wegens de inhoud daarvan, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de 
wet. De wet kan het geven van vertonin-
gen toegankelijk voor personen jonger 
dan zestien jaar regelen ter bescherming 
van de goede zeden. 

4.  De voorgaande leden zijn niet van toepas-
sing op het maken van handelsreclame. 



Commentaar tekst: Sietse Voogt   foto: Ruben Timman/Nowords.nl 
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Het confl ict is ook principieel onoplosbaar. De klassieke 
vrijheden hebben hun wortels in de Reformatie en wil-
len bescherming bieden tegen een te machtige overheid. 
Het gelijkheidsbeginsel gaat terug op de Verlichting en 
vraagt nu juist actie van de overheid. De invulling van het 
gelijkheidsbeginsel verschiet bovendien, al naar gelang 
de levensovertuiging van de beoordelaar, van kleur. Waar 
de maatschappij in meerderheid en in toenemende mate 
afwijkende normen ten opzichte van bestaande godsdien-
sten hanteert (bijvoorbeeld op het punt van seksualiteit), 
nemen de confl icten toe. 

Toverformule
Over één ding is men het veelal eens. Er is geen toverfor-
mule om tot een afweging van grondrechten te komen. 
Hoe grondrechten moeten worden afgewogen, is uiteinde-
lijke een politieke beslissing. Op dit moment gaan wet-

Botsende grondrechten 
De wijze waarop een klassiek grondrecht als de godsdienstvrijheid moet 

worden afgewogen ten opzichte van ‘modernere’ grondrechten als het dis-

criminatieverbod blijft de gemoederen bezig houden. De wetgever worstelt ermee 

(Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)), de rechter (zaak imam El Moumni, 

de Leeuwardense trouwambtenaar, de SGP) en ook de politiek. Rouvoet en Van 

der Laan geven in het voorgaande interview daarvan een treffende illustratie.

gever en rechter nog uit van een gelijke waardering van 
grondrechten. Het is niet gezegd dat dit zo blijft. 
Van der Laan is niet de eerste en waarschijnlijk niet de laat-
ste om afschaffi ng van de godsdienstvrijheid te bepleiten. 
Evenmin als Wilders de eerste is om afschaffi ng van artikel 
1 van de Grondwet te verdedigen. In het proefproces tegen 
de SGP hebben Clara Wichmann en consorten betoogd dat 
artikel 1 voorrang heeft boven klassieke grondrechten wan-
neer het om politieke partijen gaat. De Haagse Rechtbank 
ging daar een eind in mee. Het is afwachten hoe de hogere 
instanties zullen beslissen.

Schrikken
Dat is even schrikken voor mensen die denken dat de gods-
dienstvrijheid een verworvenheid is waar niet aan getornd 
kan worden. Het maakt wel duidelijk, dat het ook voor de 
bescherming van klassieke grondrechten uitmaakt, of Van 
der Laan of Rouvoet meer in de melk te brokkelen heeft.
Een christen heeft in ieder geval twee wapens om invloed uit 
te oefenen: de stemcomputer en het gebed (1 Timotheüs 2:2). 
Beide verdienen het om meer serieus te worden genomen.  

Dat is even schrikken voor mensen 
die denken dat de godsdienstvrij-

heid een verworvenheid is waar 
niet aan getornd kan worden

Mr. drs. Sietse Voogt is advocaat en onder meer gespecialiseerd 
in de bescherming van grondrechten, met name de relatie tus-
sen de godsdienstvrijheid en het anti-discriminatiebeginsel. Hij 
verdedigt onder andere de SGP in de zaak rondom de subsidie. 
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De Afghaanse Abdul Rahman werd onlangs door 

de Afghaanse rechtbank aangeklaagd omdat hij 

bekeerd was tot het christendom. De doodstraf 

werd geëist. Christenen en andere gelovigen 

over de hele wereld reageerden geschokt. Jonge-

renorganisatie PerspectieF en het partijbureau 

(Permanente Campagne) kwamen in actie. 

Perspectief startte een petitie voor Rahman en het partij-
bureau benaderde organisaties voor steunbetuigingen om 
Rahman vrij te krijgen. Gelukkig is Rahman inmiddels vrij-
gelaten onder druk van het Westen. Maar de actie gaat door.

Reis naar Kabul
Perspectief nam samen met de Contactgroep voor de Islam 
het initiatief om een petitie te starten voor Rahmans vrijla-
ting. Rogier Havelaar, voorzitter van Perspectief, was zelfs 
bereid om met de handtekeningen af te reizen naar Kabul. 
Inmiddels is de actie verbreed. De petitie, die nog steeds via 
wwww.christenunie.nl ondertekend kan worden, pleit nu 
voor godsdienstvrijheid in Afghanistan. Want weliswaar is 

Rahman vrijgelaten maar vele andere (bekeerde) 
christenen vrezen nog altijd voor hun leven. 

Ter dood veroordeeld
De zaak van Abdul Rahman bewijst dat de Afghaanse 
grondwet dubbel is over godsdienst. De ChristenUnie stelde 
daarover vragen aan minister Bot. Hij gaf aan dat volgens 
artikel 3 van de Afghaanse grondwet iemand die bekeerd 
is, ter dood kan worden veroordeeld. Artikel 2 staat echter 
het praktiseren van andere religies dan de islam wel toe. 
Bovendien bepaalt artikel 7 dat de Afghaanse staat zich 
heeft te houden aan ondertekende verdragen, zoals het 
internationale Convenant inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten’. In dat verdrag is de godsdienstvrijheid vastgelegd.   

Dubbelzinnigheid
De ChristenUnie en PerspectieF willen met de petitie mi-
nister Bot druk laten uitoefenen op de Afghaanse regering. 
Om zo, tegen alle dubbelzinnigheid in, voor de vrijheid van 
godsdienst te kiezen (zoals vastgelegd in het Covenant) 
en deze te waarborgen voor alle Afghanen. Inmiddels telt 
onze website 565 handtekeningen. De PKN, de Contactgroep 
Islam, Jubilee Campaign, Open Doors International en de 
Evangelische Alliantie ondersteunen de petitie ook.   

Vóór godsdienstvrijheid in AfghanistanTeken ook

Volgens artikel 3 
van de Afghaanse 

grondwet kan iemand 
die bekeerd is, ter dood 

worden veroordeeld



tekst: Egbert Schuurman en André Rouvoet   cartoon: Christian Zomer
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Samen verantwoordelijk
Pleidooi voor een Handvest met leefregels 

Met een beroep op rechten en vrijheden 

kan steeds meer. In naam van de vrijheid 

van meningsuiting kennen we open-

lijke aansporingen tot misdaad, 

geweld,verkrachting en vernedering van 

vrouwen in bijvoorbeeld rapmuziek. De 

commercialisering van de media leidt tot 

een algemeen verlies aan respect voor de 

mens. Tegelijkertijd roept premier Balken-

ende op om normen en waarden in ere te 

herstellen. Maar het debat daarover blijft 

steken in vrijblijvende verwijzingen naar 

‘goed burgerschap’ en onze joods-christe-

lijke en humanistische wortels.  Een betoog 

voor een Handvest met leefregels. 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die vinden dat we niet 
alleen over rechten, maar ook over plichten en verantwoor-
delijkheden moeten spreken. Dat kan de samenleving weer 
leefbaar maken. 

Succes
Voor een herstel van het maatschappelijk evenwicht is 
eigenlijk een handvest met burgerplichten nodig. Verschil-
lende gemeenten gaven daar al aandacht aan. Zo voerde 
de gemeente Gouda de zogenaamde ‘Goudse regels’ in op 
voorstel van de lokale ChristenUniefractie. Maar nationaal 
lukt het nog steeds niet. Premier Balkenende zou politiek 
gezien echt succes hebben wanneer hij zijn waarden- en 
normendebat daarmee afsluit!

Armoedig
‘Waarden’ omvat plichten en verantwoordelijkheden. De 
Universele verklaring van de rechten van de mens geeft dat 
ook aan. Iedereen heeft plichten jegens de gemeenschap 
“zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn 
persoonlijkheid niet mogelijk is”. Ook het VN-verdrag over 
burgerrechten en politieke rechten stelt dat de burger plich-
ten heeft tegenover de ander en “de gemeenschap waartoe 
hij behoort”. In vergelijking daarmee is de Nederlandse 
Grondwet tamelijk armoedig. Het besef dat voor de verwer-
kelijking van burgerrechten en burgerlijke vrijheden in de 
samenleving ook inspanningen van de burger zelf nodig 
zijn, vind je niet in de Grondwet zelf. Met andere woorden: 
onze rechtsorde ontbeert een politieke vertaling van het 
waarden-en-normendebat in concrete plichten.
 

tekst: Thema



Grondrechten en 
Gods koninkrijk

Henk van Rhee, directeur partijbureau

Column tekst: Henk van Rheetekst: Egbert Schuurman en André Rouvoet   cartoon: Christian Zomer

‘Ik beroep me op de keizer!’, zegt de apostel Paulus 
in Handelingen 25 vers 11.
Als Romeins staatsburger deed Paulus een beroep 
op een grondrecht. Dat beroep had verstrekkende 
gevolgen, voor hem en voor de verspreiding van 
het evangelie van Jezus Christus. Niet omdat 
Paulus die gevolgen op voorhand zocht. Nee, als 
christen en gelovige in Gods almacht en leiding 
zeg ik: God verbond die gevolgen aan zijn beroep 
op dat grondrecht. Eerlijk gezegd stond ik daar 
nooit eerder bij stil, dat grondrechten zo’n beteke-
nis kunnen hebben voor Gods koninkrijk.

Artikel 4 van onze grondwet over actief en passief 
kiesrecht is in zekere zin ook zo’n grondrecht, 
waar God gevolgen aan kan verbinden voor zijn 
koninkrijk. Maar dan moet je als christen die 
vrijheid om politiek actief te zijn wél gebruiken. 
Binnen de ChristenUnie doen we het beroep op 
dat artikel heel bewust. Om de samenleving meer 
te laten functioneren naar Gods wil, zegt onze 
partijmissie. Iets om over na te denken voor chris-
tenen die menen zich afzijdig te moeten houden 
van ‘aardse koninkrijken’.    
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Spreken over plichten kan de 
samenleving weer leefbaar maken

Respect
De ChristenUnie pleit daarom voor een Handvest met leef-
regels. Waar moet dat over gaan? In elk geval over de plicht 
om de schepping, natuur en dier, te verzorgen en te bewa-
ren. De plicht om het leven te respecteren, want elk mens 
is van onschatbare waarde en moet onvoorwaardelijk be-
schermd worden. Over wederzijds respect; een plicht tussen 
autochtonen en allochtonen. De plicht om het eigendom 
van anderen te beschermen.  “Wat u wilt dat u de mensen 
doen, doet gij hen evenzo”, krijgt zo een actuele vertaling. 

Recht heeft plicht
Met zo’n handvest krijgt ieder burgerrecht omgekeerd ook 
een burgerplicht. Bijvoorbeeld: de keerzijde van de vrijheid 
van meningsuiting (artikel 7) kan de maatschappelijke 
plicht zijn om op verantwoorde wijze gebruik te maken van 
dit vrijheidsrecht en dit recht niet te misbruiken. De keerzij-
de van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer (artikel 10) zou de maatschappelijke plicht kunnen zijn 
om je respectvol te gedragen en niemand hinderlijk lastig te 
vallen. En de vrijheid van stichting en inrichting van eigen 
scholen (artikel 23) kan als keerzijde hebben de maatschap-
pelijke plicht om bij te dragen aan gezonde verhoudingen 
en maatschappelijke doelen als integratie en participatie.
Of het recht op bestaanszekerheid (artikel 20) kan ge-
paard gaan met de plicht tot een verantwoord gebruik 
van collectieve voorzieningen. De zorg van de overheid 
voor het milieu (artikel 21) kan gekoppeld worden aan de 
maatschappelijke plicht om de publieke ruimte schoon en 
gezond te houden.
 
Met een Handvest met leefregels wordt de verantwoorde-
lijkheid weer gelegd bij de burgers en hun samenlevings-
verbanden. Daarmee krijgt het waarden-en-normendebat 
een concrete en herkenbare politieke vertaling. En de 
dienstbare overheid krijgt haar onmisbare tegenhanger 
in een dienstbare samenleving.  

Prof. Dr. ir. E. Schuurman is fractievoorzitter van de ChristenUnie 
in de Eerste Kamer



Verkiezingswinst tekst: Erik van Dijk  
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Het aantal colleges waar de ChristenUnie op één of 
andere manier aan meedoet is 85. In meer dan 40% 
van de gemeenten waar we meededen met de ver-
kiezingen, doen we nu ook mee aan het college. Een 
grote verantwoordelijkheid!
Op www.christenunie.nl staat het volledige overzicht 
van alle gemeenten waar de ChristenUnie in een 
college meedoet. Hieronder vertellen een paar wet-
houders over hun eerste ervaringen.

Utrecht voor het eerst
Voor het eerst zit de ChristenUnie in een college in 
één van de vier grote steden. De pas afgezwaaide 
Enschedese wethouder Tymon de Weger mag nu in 
Utrecht aan de slag, onder andere op zijn vakgebied 
verkeer. Fractievoorzitter Mirjam Bikker uit Utrecht: 
“Op deze wijze deelnemen aan het college geeft reden 
tot dankbaarheid! We hebben echt goede afspraken 
gemaakt. Vooruitgang op het gebied van verslavings-
beleid bijvoorbeeld. Qua zetelaantal waren we voor 
dit college niet nodig. Dat je uitgenodigd wordt op 
grond van je inhoud en uitstraling is een geweldig 
compliment. Ook naar het werk van mijn voorgan-
gers in de raad.”

Links in Leiden
Filip van As: “In Leiden leverden de verkiezingen een 
opmerkelijk resultaat op. De drie linkse partijen PvdA, 

Aanwinst
Meer dan zeventig wethouders voor de ChristenUnie

GroenLinks en SP gaan samen met de ChristenUnie 
de stad besturen. Dankzij een kleine verdubbeling 
van het aantal stemmen is de Leidse fractie van één 
naar twee zetels gegaan. Behalve lijsttrekker Guido 
Terpstra schoof ook Janine Clement in de raadzaal 
aan. Ik ben voorgedragen als wethouder en ga de 
komende jaren bezig met Bestuur & Dienstverlening 
en Economie & Toerisme.”

Gebroederlijk Almere 
Jelte Hoving: “CDA (drie zetels) en ChristenUnie (twee 
zetels) werden gevraagd samen één wethouder te 
leveren naast één wethouder van de VVD (negen 
zetels) en twee van de PvdA (twaalf zetels). De keus: 
een gezamenlijke wethouder of niets. We besloten 
dat af te laten hangen van een programmatische eis 
(minder koopzondagen en coffeeshops en geen raam-
prostitutie) en een personele eis (aan de CDA-Chris-
tenUnie-wethouder wilden we een betaalde fulltime 
politiek adviseur van de ChristenUnie plakken). Beide 
eisen zijn gehonoreerd.”

Dat je uitgenodigd wordt op
grond van je inhoud en uitstra-
ling is een geweldig compliment

De ChristenUnie kon zich na de 

gemeenteraadsverkiezingen al 

verheugen in een groei van 12% 

in zetels. Daarna werd het alleen 

nog maar mooier. Want onze frac-

ties wisten bij de college-onder-

handelingen de winst nog eens te 

vergroten: van 58 naar 71 Christen-

Unie-wethouders. Dat is een groei 

van ruim 22%! 

Kersverse wethouder Filip van As 
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Kinderen spelen in Afghaanse ruïnes
foto: Johannes Odé

Rectificaties 
vorige HandSchrift

Bij het verwerken van honderden cijfers gaat er wel 

eens iets mis. Bij de uitslagen in het vorige nummer 

stond een aantal fouten:

•   De gemeente Liesveld hoorde niet thuis in de “Top 

verlies aantal stemmen”. Het verlies was daar 

geen 1135, maar slechts 135 stemmen.

•   In de toppers van stemmengroei ontbrak Utrecht. 

Terwijl die plaats met een winst van 1800 stem-

men en 75% groei juist bovenaan had moeten 

staan. Excuus en proficiat!

•   Het bericht dat in Nieuwegein de ChristenUnie 

en SGP voor het eerst zelfstandig de verkiezingen 

waren ingegaan klopt. Maar, anders dan vermeld, 

hebben ze ook elk een zetel bemachtigd. Samen 

hebben ze ongeveer 400 stemmen meer gekregen 

dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

•   Gaasterlân-Sleat heeft wat stemmen verloren 

maar wel haar zetel behouden.

•   De foto bij het artikel liet overgeplakte posters 

zien, de ChristenUnie betreurt het overplakken.  

 

Resultaat in de raad: een praktische training 
om de speerpunten uit uw lokale verkiezings-
programma om te zetten in actiepunten en een 
jaarplan. Deze training is speciaal opgezet voor 
bestuur, fractie en leden. Het is van belang om deze 
training met minimaal drie mensen bij te wonen.

Data: zaterdag 10 juni • Amersfoort; 
zaterdag 17 juni • Drachten
Van 10.00  tot 13.00 uur met aansluitend 
een lunch.
Kosten: e 55,- per vereniging voor 3 personen. 
Elke persoon extra,  e 10,- p.p.

Nieuw in de raad? 
Actueel trainingsaanbod 

Instapcursus lokale politiek: een meerdaagse 
training over het reilen en zeilen van de lokale 
politiek en de mogelijkheden voor een Christen-
Unie raadslid. Deze cursus is een aanrader voor 
nieuwe raadsleden, steunfractie, commissieleden.

Data: september/ oktober 2006; in totaal 
drie zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: e 100,- per persoon

Meer informatie en opgave via 
anneriekepruim@christenunie.nl   

Echt Hellendoorn
Wethouder Willie Roskam: 
“Voor het geval we een 
wethouder konden leveren, 
hadden we twee goede 
kandidaten. Onverwacht 
vielen beide kandidaten 
af (vanwege werk en 
verhuizing), en kwam het 
wethouderschap naar mij 
toe. Met Gods hulp wil ik 
me volledig inzetten. In al-
les zijn we afhankelijk van 
Hem en mogen we leven 
tot Zijn eer. Dat is tevens de 
kracht van de ChristenUnie. 
Duidelijk, eerlijk en echt!”

Fantastisch voor Woerden
Wethouder Marjan Haak verhuist van De Bilt naar 
Woerden: “Sinds begin 2004 ben ik met veel plezier wet-
houder in de Bilt. Na de verkiezingen speelde de Chris-
tenUnie geen rol in het nieuwe college. Voor mij was de 
vraag uit Woerden of ik daar wethouder wil worden snel 
positief beantwoord. De stad ken ik al omdat ik er bijna 
tien jaar woonde. En het werk vind ik fantastisch.”   

Ervaren wethouder Tymon de Weger



Ledencongres tekst: Jacolien Viveen   foto: Ruben Timman/Nowords.nl 
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Leden bepalen politieke koers
Congres bespreekt manifest ‘Voor elkaar’

Meewerken, meeleven, meehelpen. Het 

manifest voor de verkiezingen van volgend 

jaar laat aan duidelijkheid niets te wensen 

over. ‘Voor elkaar’ krijgt handen en voeten 

in deze drie praktische thema’s. Op het Le-

dencongres van 22 april stemden de leden 

massaal voor deze aanpak. Drie enthousi-

aste leden lichten toe wat juist hen aan-

sprak op het congres en in het manifest.

Het nieuwe lid
David van Eeghen uit Soest is sinds kort lid en draait mee met 
de Permanente Campagne (PC): “Ik zocht een manier om me 
aan te sluiten bij de politiek. Omdat ik, vanuit mijn geloofs-
overtuiging, invloed wil uitoefenen op de wereld om me heen. 
Wat het Ledencongres betreft, hoopte ik geïnspireerd te wor-
den en de partij beter te leren kennen. Dat kwam zeker uit. 
Het loopt hier op rolletjes, de sfeer is goed. 

Ik ben bij de deelpresentatie ‘Meeleven’ geweest, over onder 
meer jeugdzorg en integratie. Dat sloot heel erg aan bij wat 
ik zelf denk. Voor goede integratie hoef je de deur bij elkaar 
niet plat te lopen, maar je moet elkaar wel herkennen, zodat 
je je niet gaat irriteren. Een voorbeeld: als ik mijn buurman 
wekenlang niet spreek en opeens hoor ik ’s avonds harde 
geluiden, erger ik me daaraan. Als ik hem regelmatig spreek 
en weet dat hij wat verbouwt, erger ik me niet. 

Hier bij de ChristenUnie hoor ik dat ook: het is belangrijk dat 
je tijd investeert om kennis te maken.
We hebben op dit moment bijna de ‘religie van de effi ciëntie’. 
Dat is de dood in de pot voor de menselijke maat. Hoe ef-
fi ciënter je organisaties en samenlevingen maakt, hoe minder 
mensen elkaar in de ogen kijken. Dat is belangrijk. Ook in het 
kennismaken met nieuwe Nederlanders. Toevallig houd ik erg 
van Turks brood en ga ik naar een Turkse bakker, maar anders 
kun je elkaar te goed omzeilen in onze samenleving.”   

David van Eeghen

Het is belangrijk dat je tijd 
investeert om kennis te maken



Verslagtekst: Jacolien Viveen   foto: Ruben Timman/Nowords.nl 
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Congres bespreekt manifest ‘Voor elkaar’

Het ervaren lid
Leon Meijer is steunfractielid in Ede, lid van de permanente 
campagne en secretaris van de verkiezingsprogrammacommis-
sie. Hij schreef mee aan het manifest dat voor het eerst ook, via 
het congres, werd voorgelegd aan de leden. Een spannende dag 
dus voor Meijer. “Je kunt op een bepaalde manier natuurlijk de 
plank misslaan met zo’n manifest. Dat is binnenskamers wel 
oké, maar en public gecorrigeerd worden, dat is wat anders… 
Gelukkig hebben we niet de plank misgeslagen, alleen de toon 
moet hier en daar wat anders. Het was heel motiverend om met 
zoveel mensen te brainstormen. Het valt me op dat het elke 
keer weer gezellig is op zo’n congres. Mensen geven wel kritiek, 
maar op een positieve manier. Je wordt niet afgebrand.

In mijn deelsessie, ‘Meehelpen opvoeden’, werden veel punten 
nog even aangescherpt. Een dilemma was de opvoedcursus 
waar we in het manifest voor pleiten. Ergens willen we wel de 
vrijheid behouden onze kinderen op eigen wijze op te voeden, 
met bijzondere scholen en zo, zonder bemoeienis van de over-
heid. Aan de andere kant zien we het opvoeden in heel veel 
gezinnen misgaan, daar moet de overheid wel ingrijpen. Een 
deelnemer riep terecht: ‘Nemen we de Savanah’s op de koop toe 
om onze vrijheid in stand te houden?’.

Je merkt op zo’n Ledencongres hoe betrokken de leden zijn bij 
de partij en de richting daarvan. Het is geen ‘Wouter Bos partij’, 
maar een partij waarbij we ons met z’n allen willen inzetten. 
Lastig punt is nog in welke vorm we over de punten uit zo’n 
manifest moeten praten. Veertig of vijftig mensen die in een 
deelsessie samen tot één conclusie moeten komen, dat is nog 
moeilijk.”  

Het jonge lid
Gerlinda Robbertsen uit Ede is combi-lid – van PerspectieF en 
van de ChristenUnie. Daarnaast werkt ze op het partijbureau 
als telefoniste en receptioniste. “Het is leuk om de gezichten 
achter de telefoontjes te leren kennen. Even echt ontspannen 
bij te praten met de leden. Het is gewoon een leuke dag om te 
werken.   

Het gepresenteerde manifest is kort en bondig. De praktische 
punten onder meewerken, meeleven en meehelpen spreken 
me aan. Juist omdat daar zo’n waarde aan wordt gehecht, 
voel ik me thuis bij de ChristenUnie. ‘Voor elkaar’ vind ik op 
zich al een mooie kreet.  

Het stemmen op het 
congres vond ik min-
der gaan. Het was wat 
chaotisch, rommelig en 
onduidelijk. Het is niet 
goed als de persoon die 
het hardste schreeuwt 
het meest kan bijdragen 
aan de discussie. Aan de 
andere kant: de partij 
reageerde daar weer goed 
op, door de kritiek op het 
stemmen niet weg te 
wimpelen maar ter harte 
te nemen.”  

Heel motiverend om met zoveel 
mensen te brainstormen 

Gerlinda Robbertsen

Leon Meijer



Verkiezingen tekst: Joël Voordewind   
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Vooral de nieuwe generatie lijkt hier oog voor te hebben. 
De ChristenUnie wil daarbij aansluiten. Helaas lijkt het 
kabinet deze omslag in de samenleving vooralsnog te 
ontgaan. 
Die omslag komt bijvoorbeeld tot uiting in de groeiende 
reserve over de 24-uurs economie en de daarmee gepaard 
gaande arbeidsstress. Ook de toenemende kritiek op de 
hufterigheid op straat en de kritiek op de commercialise-
ring en seksualisering van de samenleving via reclames en 
muziekclips biedt hoop. Net als de afkeer van grootschalig-
heid in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en bestuursla-
gen als de EU.

Investeren
Investeren in de sociale samenhang van de Nederlandse 
samenleving staat de komende verkiezingen centraal. Het 
manifest ‘ Voor Elkaar’ laat zien hoe de ChristenUnie wil 
bereiken dat mensen zich meer verantwoordelijk voelen 

Verkiezingsmanifest ‘Voor elkaar’

Meewerken, meeleven, meehelpen
Het voorjaarscongres van de ChristenUnie besprak op 22 april een groot deel van het verkie-

zingsmanifest ‘Voor Elkaar’. Dit manifest signaleert een duidelijke cultuuromslag in Neder-

land. Een herontdekking van de samenleving. Volgens het manifest is een verschuiving te 

bespeuren van een vrijheid-blijheid-mentaliteit en een gerichtheid op materialisme en indivi-

dualisme naar een vernieuwd verlangen naar zingeving, samenhang en verantwoordelijkheid. 

Een vernieuwd verlangen 
naar zingeving, samenhang 
en verantwoordelijkheid

Kabinet mist oog voor 
omslag in samenleving

voor elkaar. Het vertaalt de geconstateerde omslag in 
drie thema’s en een investeringsprogramma. De thema’s:

• Meewerken: investeren in mensen en bedrijven; 
•   Meeleven: investeren in zorg voor elkaar en 
 (internationale) veiligheid; 
•  Meehelpen: investeren in kinderen, jongeren en gezinnen. 

Kritisch
Tijdens het Ledencongres bespraken samenstellers, leden 
en kritische meedenkers (de zogenaamde co-referenten) 
samen de praktische consequenties van het manifest. 
Co-referenten waren vertegenwoordigers van het CNV, 
de politie en de jeugdzorg. De makers van het manifest 
nemen de inbreng uit het congres mee in het manifest én 
in het later dit jaar te verschijnen verkiezingsprogramma. 
Dit programma wordt gepresenteerd op het najaarscongres 
van de partij. 

Makers manifest
Het manifest ‘Voor elkaar’ is geschreven door: 
Paul Blokhuis, Frans Godschalk, Simone Kennedy, Leon 
Meijer (secretaris) en Joël Voordewind onder voorzitter-
schap van Joop Alssema.   

Voor de volledige tekst van het conceptmanifest zie www.christenunie.nl.



Klein wordt groot
Veel mensen vinden de ChristenUnie 

een kleine partij. Gevolg kan zijn 

dat andere partijen ons niet kiezen 

als partner of dat we te bescheiden 

blijven. Maar wat zijn de feiten? 

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 
werden we de vierde partij in Nederland. Lokaal 
zijn we groter dan de SP, Groenlinks, D66, SGP 
en LPF. Alleen de PvdA, CDA en VVD gaan ons 
voor. Verder zijn we met ruim 24.000 leden de 
zesde partij en daarmee bijvoorbeeld groter dan 
GroenLinks (ruim 21.000 leden). (bron: http://
www.rug.nl/dnpp/nieuws/pers5/index)

De enige reden dat wij gezien worden als kleine 
partij is omdat onze Tweede Kamerfractie, met 
drie leden, zo klein is. Een groot aantal mensen 
(dat lokaal wel op ons stemt) stemde bij de laat-
ste landelijke verkiezingen niet op ons. 

Laten wij ons daarom met z’n allen inzetten om 
bij de volgende provinciale (ook Eerste Kamer) 
en Tweede Kamerverkiezingen die vijf zetels uit 
de peilingen te halen. Daarmee kunnen we echt 
invloed uitoefenen. Christelijk-sociale invloed! 
Met vijf zetels maken we een goede kans een 
serieuze coalitiekandidaat te zijn, dan zijn wij 
kwalitatief én kwantitatief een grotere partij.  

Column Bestuurtekst: Henk van Rhee  foto: Ruben Timman/Nowords.nl tekst: Jan Harmsen
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Meewerken, meeleven, meehelpen

Ruim de helft van de leden vindt alle grondrechten even belangrijk. 
Daar mag je uit afl eiden, dat het met de rechtstatelijke overtuiging 
van onze leden wel goed zit. Het is niet verwonderlijk dat vrijheid 
van godsdienst hoog scoort, 30%. Daar ligt misschien wel de gedachte 
achter, dat als je die vrijheid niet hebt, andere rechten er eigenlijk niet 
meer zo toe doen. Voor een gelovige een voorstelbare redenering. 

Wat eens een bedreiging was, is nu 
kennelijk een gewaardeerd vrijheidsrecht

En dan bijna 13% die gelijke behandeling het belangrijkste acht. 
Daar werd jaren geleden, bij de behandeling van de antidiscriminatie-
wet, door christenen duidelijk anders over gedacht. Wat eens een 
bedreiging was, is nu kennelijk een gewaardeerd vrijheidsrecht. Wat 
ging er om in de hoofden van de leden die dit recht als belangrijkste 
aankruisten? Was het de wens om als gelovige in de publieke ruimte 
gewoon jezelf te kunnen zijn? Ligt daar ook een deel van de verklaring 
voor het succes van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen, 
dat we gewaardeerd worden omdat we durven te zijn, wie we zijn?    

Welk grondrecht uit de Nederlandse grondwet 
vindt u het belangrijkste? 
Artikel 1 over gelijke behandeling.   ■  333  stemmen 
Artikel 6 over godsdienstvrijheid.  ■  783  stemmen 
Artikel 7 over vrijheid van meningsuiting.  ■  83  stemmen 
Ik vind één van de andere grondrechten belangrijker.  ■  15  stemmen 
Alle grondrechten zijn voor mij even belangrijk.  ■  1387  stemmen 
       2601  stemmen

������
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Grondrechten 
volgens u
Met de (beperkte) mogelijkheden van ons pollinstru-
ment hebben we gepeild, wat onze leden - u dus - nu 
het belangrijkste grondrecht vinden. Het is goed dat 
onze politici weten, hoe onze achterban daar tegenaan 
kijkt. De poll geeft duidelijke cijfers. Maar hoe inter-
preteer je die? Een voorzichtige poging.



Wetenschappelijk Instituut tekst: Geert Jan Spijker
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Het klinkt allemaal zo mooi, maar wordt het ook waar-
gemaakt? Is de Universele Verklaring niet slechts een 
papieren belofte? Het lijkt er op. Want juist degenen 
die het meest behoefte hebben aan deze fundamentele 
rechten worden er niet door beschermd. 

In de praktijk blijkt dat de universele waardigheid van 
de mens nauwelijks wordt beschermd wanneer de nor-
men en wetten van een land van onvoldoende kwaliteit 
zijn of onvoldoende gehandhaafd worden. Degenen die 
niet behoren tot een bepaalde nationale gemeenschap 
kunnen heel moeilijk terugvallen op hun rechten als 
mens. In de praktijk zijn ‘universele’ mensenrechten 
namelijk weinig waard als de betreffende natie zich 
van die rechten niets aantrekt. 

Vogelvrij
Statenloze vluchtelingen hebben dus een probleem. 
Hoewel juist deze mensen de bescherming van men-
senrechten hard nodig hebben, kunnen zij geen ef-
fectief beroep doen op die rechten. Ze zijn nergens meer 
staatsburger en als zodanig feitelijk vogelvrij verklaard. 
Ze kunnen niet meer terugvallen op de bescherming 
van het recht. Ze zijn uitgesloten van de politieke 
gemeenschap, verbannen naar een plaats waar geen 
wetten gelden. We denken hier aan asielzoekers, maar 
ook bijvoorbeeld aan gevangenen in Guantanamo Bay. 
Zij zijn afhankelijk geworden van de luim van natio-
nale staten. Universele rechten hebben voor hen geen 
betekenis.   

Universele rechten zonder plichten? 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948): wie kan daar wat tegen hebben? 

Wie stemt niet in met de verklaring dat ieder mens vrij en gelijk in waardigheid en rechten is 

geboren (art. 1)? Wie zal weerspreken dat iedereen recht heeft op leven (art. 2), op vrije menings-

uiting (art. 19) en dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen (art. 5)?  

1) Meer hierover in de WI-publicatie van G.J. Spijker (2002), Een blad voor 
de mond. Te bestellen op http://wi.christenunie.nl of wi@christenunie.nl.    

‘Universele’ mensenrechten 
zijn weinig waard als de be-
treffende natie zich van die 
rechten niets aantrekt

Universele Verklaring moet worden om-
geven door ethiek en praktijk van naas-
tenliefde voor de zwakke en ont-rechte

Prullenbak
Moet de Universele Verklaring dan maar in de prul-
lenbak verdwijnen? Nee, want de gedachte dat ieder 
mens een bepaalde waarde heeft die ook beschermd 
moet worden, is erg bijbels.1 God schiep de mens naar 
Zijn beeld en als zodanig heeft ieder mens een gelijke 
waarde. 

Wel laat de praktijk zien dat het denken in mensen-
rechten alleen tekortschiet. Rechten moeten worden 
aangevuld met plichten. Een Universele Verklaring is 
weinig waard als het niet wordt omgeven door een 
ethiek en praktijk van naastenliefde voor de zwakke en 
ont-rechte.   



ECPMtekst: Uladzimir Charvonenka 
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Tot een paar maanden geleden waren er zelfs politieke krach-
ten in Europa die dit bericht verspreiden: ,,Lukashenko is een 
strenge maar rechtvaardige leider die de stabiliteit en het 
welzijn van zijn land wil beschermen en gesteund wordt door 
de meerderheid van zijn bevolking. Laat hem met rust”

Echte dicatuur
De gebeurtenissen van de laatste weken toonden het tegen-
overgestelde aan. Het gaat hier om een echte dictatuur die 
precies lijkt op de beschrijving van een totalitaire staat uit 
een handboek politicologie. “Angst regeert in de samenle-

“Het kwaad openbaart zich”
Wit-Russische dissident over regime Lukashenko

De recente presidentiële verkiezingen in Wit-Rus-
land (van 19 maart) maakten aan heel de wereld 
duidelijk dat Lukashenko’s regime niet een door 
de Wit-Russische oppositie voorgestelde mythe is. 
Het is de droeve en wrede realiteit - een gezwel in 
het geografi sche midden van Europa. 

ving, afwezigheid van het tellen van stemmen gedurende 
verkiezingen, afwezigheid van basale vrijheden en rechten, 
ongelimiteerde actie van geheime diensten en milities, in-
tolerantie tegenover dissidenten en honderden slachtoffers, 
zelfs dodelijk.”  

Eliminatie van alles
De eerste indruk is dat het harde optreden het symbool en 
doel is van dit regime. Dat is niet zo. Alle handelingen van de 
autoriteiten zijn stappen in een enkel proces: het versterken 
van de persoonlijke macht van Lukashenko nu en leden van 
zijn ‘familie’ in de toekomst. In dit proces past het beleid 
van onvriendelijke handelingen tegenover buurlanden en 
eliminatie van alles dat het proces verstoort. De belangrijkste 
boodschap van de Wit-Russische oppositie richting Europa is: 
,,Mensen, let op en help ons om dit virus te elimineren. Het 
kan zijn dat het op een dag uw rust verstoort!”

Geloof, zelfopoffering en solidariteit
Er zijn drie basisgegevens in het christelijk geloof die erg ac-
tueel zijn voor de Wit-Russische oppositie: geloof, zelfopoffe-
ring en solidariteit. We weten dat we alleen door zelfopoffe-
ring deze situatie kunnen veranderen en zo de meerderheid 
bewust maken. Er is geen kans op verandering op de korte 
termijn. We moeten geloven in uiteindelijke gerechtigheid 
en solidariteit van andere mensen. We moeten begrijpen dat 
alles op het juiste moment zal komen voor iedereen die kan 
wachten.  

Religie is niet alleen voor in de privé-sfeer, 
maar heeft een publieke betekenis. Wat 
is de rol van het christelijk geloof in een 
hedendaags Europa? Deze vraag stond 
centraal op het ECPM Congres “Ethnic and 
religious diversity in Europe”. De bijdra-
gen van verschillende Europese sprekers 
zijn nu gebundeld. Dit (engelstalige!) 
boekje is voor 10 euro te bestellen bij het 
partijbureau of via offi ce@ecpm.info.

Uladzimir Charvonenka is internationaal secretaris van de Wit-
Russische Christen-democratische jongerenbeweging: Young 
Christian-Social Union. Hij vluchtte onlangs voor het regime van 
Lukashenko naar Polen.



Tweede Kamer
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Eind maart bezochten zes fractievoorzitters en Tweede Kamer-
voorzitter Weisglas India. Zeven politici met maar liefst vijftien 
vertegenwoordigers van de vaderlandse pers in hun kielzog… 
Rouvoet vertelt: “Het bezoek wat we aan dit fascinerende land 
brachten, was zeer de moeite waard. Het doel van ons werk-
bezoek was helder en - noodzakelijkerwijs - beperkt: India als 
groeiende economie. 

Gigantisch potentieel
Samen met landen als China en Brazilië is India hard op weg 
om tot de hoofdrolspelers op het toneel van de wereldecono-
mie te gaan behoren. Het land heeft een gigantisch potentieel 
aan jonge, goedkope, goed opgeleide en uitstekend Engels 
sprekende arbeidskrachten. Zo heeft India de mogelijkheid om 
in sectoren als de IT, medische voorzieningen en de farmaceu-
tische industrie, maar ook in de fl oracultuur (bloemen) een 
centrale rol in de wereldeconomie te gaan spelen. 

Steeds meer bedrijven verplaatsen onderdelen (callcenters, 
boekhouding, delen van het productieproces) naar India. Dat 
wordt nu al ‘de Backoffi ce van de wereld’ en zelfs ‘de machine-
kamer van een globaliserende economie’ genoemd.

Hypermodern
We wilden zicht krijgen op de bedreigingen én op de kansen 
van deze ontwikkeling voor de Nederlandse en de Europese 
economie. Daarvoor gingen we de boardrooms in van concerns 
als IBM, WIPRO, DELL, Biocon en Philips. Spraken we met men-
sen van McKinsey, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
de State Planning Commission en economische opinieleiders. 
Bezochten we een hypermodern ziekenhuis en discussieerden 
met studenten. Daarnaast spraken we met politici, onder an-
dere uit de Lok Sabha, de Indiase Tweede Kamer.
Ondanks het overvolle programma konden we in Delhi een 
aantal historische en culturele bezienswaardigheden bezoeken. 
Verder spraken we met de Nationale Mensenrechten Commis-
sie en brachten we in Kolkata een indrukwekkend bezoek aan 
een kindertehuis van Moeder Theresa.

Ontwikkelingen die het Nederlandse 
bedrijfsleven én onze economie 
niet onberoerd zullen laten

Kortom: een buitengewoon intensief, maar ook heel nuttig en 
leerzaam werkbezoek. In die ene week hebben we behoorlijk 
zicht gekregen op ontwikkelingen die het Nederlandse be-
drijfsleven én onze economie niet onberoerd zullen laten.”  

Van multinationals tot moeder Theresa
Rouvoet op werkbezoek in India

India: de grootste democratie ter wereld, tach-

tig keer zo groot als Nederland, meer dan een 

miljard inwoners, enorme tegenstellingen en 

een ongeloofl ijke economische ontwikkeling. 

André Rouvoet: “Natuurlijk is één week veel te 

kort om zo’n land ook maar een beetje te leren 

kennen.” Verslag van een werkbezoek.

De machinekamer van een 
globaliserende economie



De publieke omroep kampt al jaren met een daling van kijkcij-
fers (overigens niet van waardering). Met de intrede van Talpa 
en de opkomst van nieuwe media gaat het helaas nog veel har-
der. Als gevolg daarvan dalen de reclame-inkomsten sterk. Opge-
teld bij de bezuinigingen die Balkenende II al doorvoerde om de 
omroep efficiënter te laten werken, is er geen enkele financiële 
ruimte meer. Sterker nog: er ligt een enorm financieel gat. 

Eenheidsworst
De discussie gaat daarom over de vraag of de regering extra 
geld moet geven of dat de publieke omroep de kijkcijfers zelf 
moet opschroeven. Dat laatste vindt de ChristenUnie-fractie 
niet wenselijk. Het kan gemakkelijk leiden tot eenheidsworst in 
de programmering. Daarom diende de ChristenUnie een motie 
in om de extra daling van reclame-inkomsten te compenseren. 
Dit voorstel kreeg - helaas -  alleen de steun van de voltallige 
oppositie.  

Omroep in de knel
In medialand is men al jarenlang het leven niet 

zeker. Maar op dit moment is er helemaal geen 

chocola meer van te maken. Niet eerder werd 

vanuit Den Haag zoveel onzekerheid gecreëerd 

voor de publieke omroep. Het debat kenmerkt 

zich door tot op het bot verdeelde coalitiepartij-

en en een weinig daadkrachtige staatssecretaris. 

Verwoestend
Wat de coalitie doet voor de omroepen is niet echt geloofwaar-
dig. Eerst de voorzitters van de omroepverenigingen vleugellam 
maken, een hybride ‘Paasakkoord’ accepteren, grote bezuinigin-
gen doorvoeren, staatssecretaris Medy van der Laan de ruimte 
geven om haar verwoestende plannen voor het publieke bestel 
verder uit te werken… En dan ineens roept CDA fractievoorzitter 
Maxime Verhagen dat “het allemaal niet was zoals het destijds 
was afgesproken”. 

Voor verandering waren eerder kansen genoeg. Niettemin 
steunt de ChristenUnie alle voorstellen die de publieke omroep 
als geheel meer lucht geven en recht doen aan de zo belangrijke 
maatschappelijke verankering van de omroepverenigingen.   

Voor meer informatie over standpunten van de Tweede Kamer-
fractie surft u naar www.christenunie.nl. 

tekst: Swannet Westland   foto: Ruben Timman/Nowords.nl

Arie Slob roept op tot media-
educatie op de mediaconferentie 
van 17 februari.
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Eerst vleugellam maken, 
bezuinigen en dan roepen dat het 
niet is zoals destijds afgesproken

Steun voor alle plannen die 
publieke omroep meer lucht geven



Moeizame strijd voor Iraanse christenbroeders

Tweede Kamer tekst: Nico Schipper
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Hun asielverzoek wordt afgewezen, omdat christenen in Iran 
nauwelijks gevaar lopen… als ze maar niet te koop lopen met 
hun geloof en zich vestigen in de grote stad. De ChristenUnie 
neemt daar geen genoegen mee. De vrijheid van godsdienst is in 
het geding. 

Zwijgen
Na veel duwen en trekken aanvaardt de Tweede Kamer in 2000 
een motie van André Rouvoet. Deze motie regelt dat christenen 
alléén teruggestuurd mogen worden naar Iran als zij hun geloof 
openlijk kunnen belijden. Evenals de traditionele christenen in 
het land, zoals de Armenen, die tot dan toe ongemoeid werden 
gelaten. 

Christenen in Iran lopen 
nauwelijks gevaar … 
als ze hun geloof niet laten zien 

In de praktijk bleek dat de uitvoering van deze motie te wensen 
overliet. Elke week kreeg de fractie nieuwe dossiers binnen van 
christenen die op de nominatie stonden om teruggestuurd te 
worden naar Iran. 

Tegenstem CDA doorslaggevend
Reden te over voor een nieuwe motie. Daarin vroeg de Christen-
Unie om opschorting van uitzetting van christenen naar Iran. 
Totdat opnieuw grondig onderzocht zou zijn - via een ambtsbe-
richt - of christenen in Iran wel gewoon christen kunnen zijn. 
Tot onze verbijstering werd de motie verworpen. Daarbij was de 
tegenstem van het CDA doorslaggevend. 

Van moslim naar christen

Begin februari volgde overleg met het CDA (dat druk voelde van-
uit de eigen achterban). Nu werd de motie van Tineke Huizinga 
wel aangenomen. 

Helaas legde minister Verdonk de motie naast zich neer: “Chris-
tenen hebben in Iran weinig te vrezen”. Wij beschikten over 
andere informatie. Zowel Armeense christenen als bekeerlingen 
leven in een steeds vijandiger maatschappelijk klimaat. De 
Iraanse president Ahmadinejad stelt zich ten doel het christen-
dom uit te bannen uit Iran. 
Gelukkig is de minister tot de orde geroepen. Al snel wisten we, 
met de hele Kamer achter ons, minister Verdonk te dwingen 
voorlopig geen christenen uit te zetten naar Iran.

Dictatoriaal
In april werd het ambtsbericht over Iran uiteindelijk besproken. 
De uitkomst: zowel de uitzetting van christenen, als van homo-
seksuelen uit Iran, wordt tenminste een half jaar opgeschort. Tot 
die tijd wordt meer en betere informatie verzameld. Hiermee 
zijn nog niet alle zorgen weg. Uitstel is nog geen afstel. En de 
christenen die in Iran verblijven, hebben onze steun evenzeer 
nodig. En wat te denken van de Syrische christenen, die wél 
worden teruggestuurd naar een dictatoriaal geregeerd land. De 
motie Huizinga cs. op dát punt, kreeg geen meerderheid. En dan 
is er nog de positie van christenen in al die andere moslimlan-
den: Afghanistan, Pakistan, Indonesië. Voorlopig nog geen reden 
om achterover te leunen dus.   

De Iraanse president stelt zich ten doel 
het christendom uit te bannen uit Iran

Gevluchte christenen uit Iran, met name moslims die bekeerd zijn tot het christelijk geloof, 
vormen een heet hangijzer in de politiek. Iran is een fundamentalistische islamitische staat. 
Christenen zijn er op z’n best tweederangsburgers. Veel christenen uit Iran melden zich als asiel-
zoeker in Nederland. Helaas, de meeste broeders en zusters komen van een koude kermis thuis.



foto: Ruben Timman/ Nowords.nl

Laatste kans
Op zaterdag 27 mei 2006 is het weer zover. Dan is het gebouw van de Tweede Kamer 
voor één dag het domein van de ChristenUnie. De vrienden van de fractie en de leden 
van de partij kunnen dan een kijkje nemen in de keuken van de vaderlandse politiek. 
André Rouvoet en zijn fractieteam zullen u gastvrij ontvangen en een boeiend en 
gevarieerd programma voorschotelen. Noteer de datum in uw agenda en meld u snel 
aan! 

De Open Dag van de ChristenUnie is een dag voor het hele gezin. Dat onderstrepen de 
foto’s van de succesvolle uitvoeringen in 2004 en 2005. Er is ook op uw kinderen gere-
kend! Een bezoek aan het ‘huis van de democratie’ is bovendien uitstekend te combi-
neren met een bezoekje aan de Haagse binnenstad of het Scheveningse strand… 

Gevarieerd en gezellig programma
Praten met André Rouvoet, Tineke Huizinga en Arie Slob. Of met hun voorgangers 
Leen van Dijke, Eimert van Middelkoop en Gert Schutte. Zitten op de plaats van 
Maxime Verhagen, Wouter Bos of Mark Rutte in de plenaire vergaderzaal. Of een 
kijkje nemen in de wandelgangen. Het kan allemaal tijdens de Open Dag van de 
ChristenUnie. Er is een praatprogramma in de Oude Zaal en een vragenuurtje in de 
Plenaire Zaal, waaraan u actief kunt deelnemen. Er zijn rondleidingen door het hele 
gebouw en er is een gezellige ontmoetingsruimte in de centrale hal. 

Op tijd aanmelden 
Vrijblijvend rondsnuffelen of actief meedoen? Het kan allemaal! De ChristenUnie 
wil  u tussen 11:00 en 16:00 uur graag verwelkomen in de Tweede Kamer. Voor een 
hapje en een drankje en zelfs voor een lunchpakket wordt gezorgd… Maar u moet zich 
wel even aanmelden! Vóór 20 mei 2006. Dat is nodig in verband met de beveiliging in 
de Tweede Kamer. 
U kunt zich aanmelden via www.christenunie.nl met de button (rechtsonder) 
Open dag 27 mei. Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden: 
070 318 3664. 

Tot ziens in de Tweede Kamer!    

 Meld u snel aan voor de Tweede Kamer Open Dag 
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tekst: Simcha Looijen   Foto: RVD/ Graciela RossettoPerspectieF
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Onlangs werd op initiatief van het Nieuw Republikeins Ge-
nootschap een debatavond georganiseerd over de toekomst 
van de ‘Hollandse’ monarchie. Wat bleek? Alleen PerspectieF, 
SGP en het CDJA zijn aanhanger van de monarchie. 

Sprookje
Tegenstanders van de monarchie gaven aan dat deze niet 
meer past bij een moderne samenleving. De tijden van prinsen 
en prinsessen zouden immers allang voorbij zijn. De aanwe-
zige PerspectieF vice-voorzitter Harmjan Vedder was het daar 
duidelijk niet mee eens: “We moeten ophouden elk sprookje 
zomaar af te schieten. Waarom zou je een historisch ontstane 
monarchie afschaffen? Dit instituut heeft zijn waarde.” Boven-
dien vindt PerspectieF dat het instituut past in een moderne 
samenleving en nog lang niet aan vervanging toe is. 

Brug
Ook via een opiniestuk in het NRC Handelsblad liet Perspec-
tieF van zich horen. Daarin de boodschap: de monarchie slaat 
een belangrijke brug tussen allerlei groepen in de samenle-
ving. Bovendien is er  geen goed alternatief voor handen. 
Een gekozen staatshoofd, in welke vorm dan ook, brengt een 
belangrijk probleem met zich mee. Hij of zij moet zich name-
lijk profi leren op straat en in de media, anders valt er niets te 

Leve de koningin

Het koningshuis krijgt weinig 

rust. Onlangs brak tussen ver-

schillende politieke jongerenor-

ganisaties de discussie los over 

de toekomst van de monarchie. 

De vraag of  Prinses Amalia zich 

ooit Koningin der Nederlanden 

zal mogen noemen, is inzet van 

het debat. PerspectieF beant-

woordt die vraag graag positief 

en heeft die mening de afge-

lopen weken duidelijk aan de 

man gebracht.

kiezen. Daarmee verliest hij of zij wel zijn onafhankelijkheid. 
Juist omdat de koningin, en straks de koning, boven de par-
tijen staat en niet gekozen is, kan zij of hij een onafhankelijke 
rol spelen. 

Koekhappen
PerspectieF voerde op Koninginnedag tijdens het christelijk 
jongerenfestival Soul Survivor speciaal actie voor de monar-
chie. Jongeren konden een open brief ondertekenen waarin 
stond dat de koningin het geweldig doet en dat ze haar Gods 
zegen willen toewensen. Ook werden mandarijnen uitgedeeld 
en konden bezoekers koekhappen bij de stand. De actie leverde 
veel enthousiaste reacties op. De monarchie blijkt nog lang 
niet dood!   

De monarchie slaat een 
belangrijke brug tussen allerlei 
groepen in de samenleving



Europatekst: Henk-Jan Keur   foto: Ruben Timman/ Nowords.nl
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De Duitse Frauenrat - die opkomt voor rechten van vrouwen in 
Duitsland - roept voetbalbonden en het Duitse nationale elftal 
op om dit ongewenste side-effect van het WK tegen te gaan. Zij 
kreeg hierop weinig respons.  Bij het Europees Parlement vond 
de Frauenrat meer gehoor. 

Vrouwenrechten
Binnen het Parlement is de laatste maanden veel aandacht 
voor vrouwenrechten. Twee belangrijke aandachtsgebieden 
zijn 'geweld tegen vrouwen' en hun 'reproductieve rechten' 
- lees: abortus. 
In een massaal gesteunde resolutie werden lidstaten - met 
name Duitsland - opgeroepen tijdens het WK, vrouwenhandel 
en gedwongen prostitutie te voorkomen. Een voorstel van 
de Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep om álle 
prostitutie te voorkomen, kwam slechts drie stemmen te kort. 

Recht ongeborenen
Over het andere thema - reproductieve rechten - is minder 
eensgezindheid. Vrouwenorganisaties, liberalen en linkse 
groepen pleiten voor de volledige toepassing van deze rechten 
van de vrouw. De Nederlandse delegatie van de IND/DEM 
wijst, samen met christelijke organisaties, op de schaduwzij-
den daarvan.  
Zo stelde de Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep, 
samen met andere parlementariërs, een verklaring1 op. Hierin 
roept ze Europa op tot terughoudendheid op het vlak van de 

WK Voetbal

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie

'Der Mannschaft' geklopt door het Europees Parlement

Een voorstel van de Nederlandse dele-
gatie om álle prostitutie te voorkomen 
kwam slechts drie stemmen te kort

reproductieve rechten. Volksgezondheid behoort tot de be-
voegdheden van de lidstaten. Elk land heeft op dit gebied 
zijn eigen regelgeving. Het is daarom niet wenselijk of zin-
vol om dergelijke rechten op Europees niveau te regelen.

Grensoverschrijdend
Hopelijk krijgen zowel de verklaring over de ´reproductieve 
rechten´ als de oproep aan Duitsland een positief vervolg. 
Daarmee onderstreept het parlement dat Europa nationale 
bevoegdheden moet respecteren. En dat grensoverschrijdende 
problemen - zoals vrouwenhandel en prostitutie – grensover-
schrijdend door álle betrokkenen moet worden aangepakt. 
Daarin kan der Mannschaft nog wat leren van het Europees 
Parlement.
Zie http://www.europarl.europa.eu onder nl/ activiteiten/ 
parlementaire werkzaamheden of archief   

1) www.europarl.europa.eu/activities/expert/writtenDecl.do 

Op 9 juni begint in Duitsland het WK 

voetbal. Een maand volop genieten 

voor de voetballiefhebbers. Berlijn en 

andere Duitse steden zullen gonzen 

van de voetbaldrukte. Het sportfestijn 

heeft echter een schaduwkant. Een 

deel van de WK-gangers komt niet 

alleen voor voetbal naar Berlijn. In 

Duitsland verwacht men ook een 

grote toestroom van (gedwongen) 

prostituees naar het WK.
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Ter herinnering aan 
Johannes Tieleman
Op 9 april heeft onze Heer zijn dienstknecht Hans Tieleman 
thuisgehaald. Hans was een enthousiaste RPF-er van het 
allereerste uur, vanaf de oprichting van de RPF. Onder zijn lei-
ding werd de kiesvereniging ‘Zeist en omstreken’ opgericht, 
deze groeide gestaag.
Uit deze vereniging zijn later bloeiende kiesverenigingen 
ontstaan in de gemeenten: De Bilt-Bilthoven, Bunnik, Drie-
bergen en Doorn. Hans heeft zich vanaf het begin ingezet 
voor samenwerking met de SGP en het GPV. Dit leidde tot 
een hechte samenwerking in Zeist en Doorn.

Na zijn pensionering verhuisde Hans naar Veenendaal en 
later naar Harderwijk. Ook daar bleef hij de politiek volgen, 
maar was niet meer actief.
Het bericht van zijn overlijden was een schok voor ons. Hij 
was een bescheiden en ijverige bestuurder met een rotsvast 
vertrouwen in zijn Heer en Heiland. Ik heb altijd grote be-
wondering gehad voor zijn inzicht en overtuigingskracht.

Donderdag 13 april namen we afscheid van Hans. De rouw-
dienst in de Grote Kerk van Harderwijk was ontroerend. De 
tekst, uit zijn geliefde Psalmen, had hij nog zelf gekozen. 
Waar menselijke steun niet mogelijk is, hoop ik dat God 
onze Heer zijn familie zal steunen en sterken in de komende 
moeilijke tijd.   
Door: Harry Mol, oud voorzitter kiesvereniging Zeist en oud 
raadslid te Doorn. 

Frans Beekman
Begin april is Frans Beekman uit Arnemuiden overleden. 
Hij is een aantal jaren lid geweest van het Federatiebe-
stuur van de RPF. In verband met de fusie met het GPV 
gaf de heer Beekman zijn lidmaatschap op. Hij was dus 
geen lid van de ChristenUnie. Kerkelijk was hij lid van de 
Gereformeerde Gemeente en nam daarmee een bijzon-
dere plek in bij de RPF. 

Naast zijn bestuursactiviteiten was hij jarenlang redac-
teur van Zeelandcontact, het blad van de Provinciale RPF 
in Zeeland. Daarnaast zat hij in tal van commissies. 
Men name in de zeer woelige jaren ‘80 heeft hij zowel 
in het Federatiebestuur als in het Zeeuwse als een rots 
in de branding voor de RPF gestaan. Hij was een van de 
weinigen die van meet af aan door had waar de schoen in 
problemen wrong.   
Geschreven met medewerking van Meindert Leerling, oud 
Tweede Kamerlid RPF.

Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over 
degenen die Hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Psalm 103: 17.

In memoriam
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Man en vrouw beiden 
naar Zijn beeld geschapen

Simone Kennedy
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Ook in Nederland zijn aan vrouwen kansen ontzegd. Tot 
in de jaren zeventig werden zij nog vaak ontslagen wan-
neer ze trouwden (zoals ook Jetty Boerma, de voorzitter 
van Inclusief, overkwam). Om discriminatie tegen vrou-
wen tegen te gaan nam de Verenigde Naties in 1979 een 
verdrag aan dat in 170 landen is geratifi ceerd. Ook Neder-
land nam dit VN-Vrouwenverdrag in 1991 aan. Daarmee 
beloofden we een einde te willen maken aan de maat-
schappelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Veel geld
Elke vier jaar moet de Nederlandse overheid een voort-
gangsrapportage schrijven. De overheid steekt vele 
miljoenen in emancipatiebeleid. Dit om de veiligheid, de 
economische zelfstandigheid en de bestuursparticipatie 
van vrouwen te vergroten. Deels daarom kreeg de Chris-
tenUnie subsidie voor Inclusief. Om zo vrouwenpartici-
patie binnen de ChristenUnie te verhogen. 
 

Discriminatie
Het is duidelijk dat veel vrouwen nog wél slachtoffer zijn 
van discriminatie vanwege hun vrouw-zijn. In de maat-
schappij krijgen vrouwen soms minder betaald dan man-
nen hoewel zij hetzelfde werk doen. En vaak wordt van 
de vrouw verwacht dat zij haar werk zal opgeven als zij 
dit moet combineren met zorg. Ook in de politiek worden 
vrouwen soms over het hoofd gezien als er iets gedaan 
moet worden. 

Vrouwenrechten
In veel landen worden vrouwen onderdrukt en mis-

handeld. Als christenen kunnen wij niet onbewogen 

toekijken. God heeft mannen en vrouwen beiden 

naar Zijn beeld geschapen en verantwoordelijkheden 

gegeven. Vrouwen mogen er zijn in deze wereld, zij 

hoeven zich niet tegen hun wil te verbergen in alles-

verhullende kleding. Ze mogen zeker niet stelselmatig 

onderdrukt of misbruikt worden. 

Toch is het maar de vraag in hoeverre de overheidsdoel-
stellingen realistisch zijn. Je kunt je afvragen in hoeverre 
de maatschappelijke ongelijkheid als het gaat om arbeids-
uren en managementposities een zelfgekozen ongelijk-
heid is. Als wij vrouwen werkelijk respecteren, dan mogen 
wij niet neerkijken op vrijwillige keuzen die deze maat-
schappelijke ongelijkheid in stand houden. 
Tegelijkertijd willen wij ook mannen oproepen om vrou-
wen de kans te geven hun talenten ook buitenshuis te 
ontplooien door zelf meer zorgtaken op zich te nemen.

Participatie
Uit onderzoek dat Roel Kuiper en Marja Jager1 onlangs 
voor Inclusief uitvoerden, blijkt dat veel vrouwen vrijwil-
lig afzien van politieke participatie. Maar er zijn ook vrou-
wen die wel actief willen worden, maar daartoe nog niet 
zijn uitgenodigd. Inclusief gebruikt haar subsidie daarom 
om vrouwen te laten zien hoe interessant de politiek is, 
hen op te roepen maatschappelijk actief te worden en hun 
talenten aan te wenden voor de ChristenUnie.  

1)  Onderzoek door het lectoraat Samenlevingsvraagstukken van de 
Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. Te bestellen via: 038-4255542. 

Simone Kennedy is lid van de werkgroep Inclusief

Respecteer keuze voor zorg of werk
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tekst: Simone Kennedy  Foto: Lucas A. Nijenhuis

Rosie was nog maar 
vier jaar oud toen zij 

gevonden werd 
in de gevangenis.

Wereldwijd zitten meer dan één 
miljoen kinderen opgesloten in 
omstandigheden die een ware 
nachtmerrie zijn ...

Rosie kon niet slapen ... u wel?
Foto: Fr Shay Cullen

Zet uw handtekening op onze website!
Geef deze kinderen weer kans op een nieuw leven.

www.jubileecampaign.nl
0228 59 79 02 /  info@jubileecampaign.nl

[ A D V E R T E N T I E S ]

Inclusief voor u
Op vrijdag 19 mei van 10.00 tot 14.00 uur is restaurant 
De Amershof te Amersfoort het toneel van een Inclusief-
bijeenkomst voor vrouwelijke gemeenteraadsleden. 
De Amershof is vlakbij station Amersfoort. Doel van de 
bijeenkomst is uitwisseling van informatie en creatieve 
ideeën. Onderwerpen als tijdsbesteding, prioriteiten 
stellen, contacten met de pers, maatschappelijke 
organisaties en kerken komen aan bod. 
 

Op zaterdag 16 september is er een Congres Inclusief 
Ambitie en Dienstbaarheid in de Evangelische Hoge-
school te Amersfoort van 13.00 tot 17.00 uur, met aan-
sluitend een diner in restaurant De Passie. 
 
Zie voor meer informatie: www.christenunie.nl (klik op 
partij/werkgroepen/vrouwen). Of bel het Partijbureau op 
maandag (033-422 6969) en vraag naar Carina Bezemer. 
Mailen kan ook naar: carinabezemer@christenunie.nl.   



tekst: Klaas Quist  foto: Ruben Timman/Nowords.nl

Kijk op www.christenunie.nl/telefonie

Aanvraagbon
Dhr. / Mevr.                                     Voorletter(s)

 Ik ben al lid       Ik meld me hierbij tevens aan als lid van de ChristenUnie

Adres 

Postcode   Plaats 

Kruis aan welk deel van het door u bespaarde bedrag u aan de ChristenUnie doneert:

 100%  75%  60%  50%  40%  25%  10%  0%  

E-mail

Telefoonnummer

                Heeft u ISDN? Vermeld dan al uw nummers

Stuur deze aanvraagbon in een envelop zonder postzegel naar: 
ChristenUnieTelefonie • Antwoordnummer 4 • 3350 VB Papendrecht. 
U ontvangt dan onze welkomstbrief met duidelijke uitleg en het antwoord op de tien meest gestelde vragen. 
Uw aanvraag wordt pas defi nitief als u ons na ontvangst van uw welkomstbrief laat weten dat alles in orde is.

HS2006-3

Redactie
Joël Voordewind, hoofdredacteur
Jacolien Viveen, eindredacteur
handschrift@christenunie.nl

Adressen
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969 
bureau@christenunie.nl
Bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer
Tel. 070 3624571

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057 en 070 3183664
christenunie@tweedekamer.nl
 
Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl 

WI Mr G. Groen v. Prinstererst.
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafi sch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494262
g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testa-
mentair dan luidt de tenaamstel-
ling: Vereniging de ChristenUnie 
Amersfoort. De vereniging is als 
rechtspersoon ingeschreven bij de 
KvK onder dossiernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. 
Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenad-
ministratie (ledenadministratie@c
hristenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij 
af en toe in staat om u gerichte 
aanbiedingen te doen. Vragen of 
bezwaar? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie. Dan 
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.   

Colofon
Telefonie

Korting voor niets
KPN geeft veel mensen het gevoel dat ook 
bij KPN fl ink op de gesprekskosten kan 
worden bespaard. Met KPN BelPlus, de 
meest gebruikte voordeelregeling van dit 
moment, koopt u voor een paar euro extra 
belminuten. Of u deze extra bijdrage terugverdient, hangt sterk af van uw 
belpatroon. De gerealiseerde besparing valt in de praktijk echter erg tegen.

De korting via ChristenUnie Telefonie ligt hoger dan die van de BelPlus regeling. Daarnaast betaalt 
u niets extra’s per maand. Met ChristenUnie Telefonie belt u dus goedkoper, zonder extra kosten. 
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VoordeelNummers BINNENLAND ChristenUnie Telefonie
•   korting op maximaal 10 nummers •   korting op àlle nummers die u belt
•   waarvan maximaal 3 mobiel nummers •   óók op àlle gesprekken naar mobiele nummers
•   u moet de nummers zelf instellen •   uw aanmelding voldoet; wij doen de rest
•   10% korting binnen de regio  •   20% korting binnen de regio;
•   10% korting naar mobiele nummers •   5% korting naar mobiele nummers
•   20% korting buiten de regio  •   30% buiten de regio; 
 •  60% korting op onderling bellen

VoordeelNummers BUITENLAND ChristenUnie Telefonie
•   korting op maximaal 3 nummers •   korting op àlle nummers die u belt
•   u moet de nummers zelf instellen •   uw aanmelding voldoet; wij doen de rest
•   korting bedraagt 30% •   korting bedraagt 50%

Meld u nu aan via www.christenunie.nl/telefonie of maak gebruik van deze aanvraagbon.
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tekst: Frank Visser   foto: Ruben Timman/Nowords.nltekst:In het Land

Ren mee in Winschoten
ChristenUnie Winschoten wil graag 16 september mee 
doen met een team hardlopers aan de RUN, de 100 km van 
Winschoten. Daarvoor worden tien lopers gezocht die tien 
kilometer mee lopen in ChristenUnie tenue. Aanmelden 
kan bij raadslid Ammy van Eerden, via vaneerden.raad.
wst@zonnet.nl, 06-29445689, www.runwinschoten.nl  

Zorg over veiligheid 
chemische industrie
De SGP-ChristenUnie in Zuid-Holland maakt zich grote 
zorgen over het toenemend aantal incidenten met chemische 
bedrijven in de Rotterdamse haven. Statenlid Gerrit Wim 
van Veelen stelde daarover vragen. In 2003 beloofde Gede-
puteerde Staten preventieve maatregelen. Van Veelen wil 
nu weten welke maatregelen zijn genomen en waarom deze 
niet voldoende zijn.  

Wonen op water
In een debat in de Utrechtse gemeenteraad over woonboten 
verwees ChristenUnie raadslid Rietkerk naar Bijbelse tijden: 
“Wij praten nu over wonen op het water. De heer Oldenborg 
(Leefbaar Utrecht) zei daarover: Dat zou wel eens de toekomst 
kunnen hebben. Ik zou daaraan willen toevoegen: dat had 
ook het verleden. Ik denk dan aan de ark van Noach.”  

Goud of zilver? 
Een Lokale of Provinciale Unie kan bij het Landelijk Bestuur 
een aanvraag indienen om een jarenlang actief lid voor te 
dragen voor een versiersel. Zo’n zilveren of gouden speld 
wordt meestal door een bestuurslid overhandigd op een 
ledenvergadering of afscheidsreceptie.  
 

Koninklijke 
onderscheidingen
In het volgende nummer van Handschrift plaatsen 
we een overzicht van ChristenUnie leden die onlangs 
koninklijk zijn onderscheiden. Kent u zo iemand? Infor-
matie kunt u sturen naar: webmaster@christenunie.nl  
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Alcoholbrief
Tijdens de Algemene Beschouwingen dienden de Christen-
Unie en de PvdA in Dalfsen een motie in om een ‘alcoholbrief’ 
te sturen aan alle jongeren, hun ouders en alle alcoholver-
strekkers (horeca, sportverenigingen, winkeliers etc.). In de 
brief uitten de gemeenteraad en het College van B&W hun 
ongerustheid over het toenemend alcoholgebruik onder de 
jeugd. De motie werd raadsbreed ondersteund en haalde het 
NOS Jeugdjournaal: www.dalfsen.nl/web/show/id=69061.  

foto in scene gezet

[ V A C A T U R E ]

Heeft u nieuws voor deze pagina?
Mail dit dan naar webmaster@christenunie.nl

Meer nieuws? 
www.christenunie.nl/inhetland
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Agenda  
12-05  Forum André Rouvoet Gouda

15-05  Spreekbeurt André Rouvoet Stramproij

18-05  Excursie Tweede Kamer

19-05  Spreekbeurt Arie Slob Zwolle

19-05  Inclusief raadsledenbijeenkomst Amersfoort

20-05  Politieke jongerenavond André Rouvoet Ridderkerk

22-05  Spreekbeurt Arie Slob Onderwijssymposium

26-05  Spreekbeurt André Rouvoet Toko 2006

27-05  Vriendendag Tweede Kamer

27-05  Bidstond voor politiek en samenleving Amersfoort

30-05  Groen van Prinstererlezing Prof. G. den Hertog

30-05  Interview André Rouvoet Amsterdam

03-06  Deelname forum Tineke Huizinga Opwekking

10-06  Resultaat in de Raad 

12-06  Spreekbeurt Tineke Huizinga Congres 

 Schuldhulpverlening

14-06  Forum André Rouvoet Maastricht

15-06  Excursie Tweede Kamer

17-06  Snuffelcursus Inclusief

17-06  André Rouvoet bij EO-jongerendag

17-06  Resultaat in de Raad 

19-06  Deelname Arie Slob symposium Eindhoven

20-06  Spreekbeurt André Rouvoet Residentiepauzedienst   

 Den Haag

21-06  Deelname Arie Slob onderwijssymposium Zwolle

24-06  Spreekbeurt André Rouvoet Arnemuiden

Onder voorbehoud van wijzigingen. 
Meer informatie? www.christenunie.nl/agenda  

ChristenUnie Radio
11-05, 25-05, 08-06, 22-06, 6-07 om 18.50 uur op 747 AM

ChristenUnie TV
• 09-05  14:00  Ned. 1 • 09-05  17:50  Ned. 1
• 22-05  17:50  Ned. 2 • 24-05  17:50  Ned. 2
• 08-06  13:45  Ned. 1 • 13-06  17:50  Ned. 1
• 20-06  14:00  Ned. 1 • 28-06  17:50  Ned. 2
• 03-07  17:50  Ned. 2

•  Filip van As, oud-raadslid en nu wethouder in Leiden is 
onderscheiden met een zilveren ChristenUnie speld.

•   In Haren nam Albert Steenbergen afscheid van de 
 gemeenteraad. Hij is twintig jaar raadslid geweest, 
 eerst van GPV en daarna ChristenUnie.
•   Babs van der Vinne-Heemstra nam na twaalf jaar af-

scheid van de gemeenteraad van Zuidhorn. Ze was ook 
lid van de bestuurdersvereniging. Ze is onderscheiden 
met een zilveren speld.

•   Jan van der Graaf stopte na zestien jaar als raadslid in 
Enschede. Hiervoor was hij vier jaar bestuurslid van de 
kiesvereniging. Hij kreeg een zilveren speld.

•   Ook Pier Datema stopte als raadslid. Al in 1954 was hij 
actief binnen de GPJC (de jongerenorganisatie van het 
GPV) in Bedum. Van 1975 tot 1987 was hij raadslid in 
Bedum. De laatste vier jaar was hij lid van de gemeente-
raad van Enschede. Hij ontving een zilveren speld.

•   Marinus van Pijkeren is onderscheiden met een zilveren 
ChristenUnie speld. Hij was elf jaar voorzitter van RPF 
Zalk, acht jaar raadslid en zes jaar wethouder te IJs-
selmuiden, vier jaar wethouder in Kampen en penning-
meester van de Bestuurdersvereniging.

•   Jef Landman nam na twintig jaar afscheid van de Bun-
schoter gemeenteraad. Ook was hij een aantal jaar com-
missielid voor de ChristenUnie statenfractie in Utrecht.

•   Luuk Tigelaar nam tijdens het partijcongres na ruim 
vier jaar afscheid van het Landelijk Bestuur. Als pen-
ningmeester zorgde hij ervoor dat de ChristenUnie er 
financieel weer goed voor staat. Daarvoor is hij onder-
scheiden met een zilveren speld.

  Bert Boerman nam het stokje van Tigelaar over.

•   Dick Schutte  is tijdens het 
partijcongres onderscheiden 
met een gouden ChristenUnie speld. Hij was zes jaar 
burgemeester op Urk, twaalf jaar wethouder en loco-
burgemeester in Oldebroek en vier jaar statenlid in 
Gelderland.

•   Ser van der Ven nam na tien jaar afscheid van de 
 gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. Hij was 
 daarvoor een jaar voorzitter van de kiesvereniging.
•   Jan van der Graaf en Pier Datema, respectievelijk zestien 

en twaalf jaar raadslid, uit Enschede ontvingen een 
zilveren speld.   

< Bert Boerman

Personalia

Dick Schutte >
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DE BOEKEN DIE DE
KERK AFWEES

Michael Green

Dan Brown, auteur van De 

Da Vinci Code, beweert o.a. 

dat het verhaal van Jezus die 

aan het kruis zou zijn gestor-

ven voor de zonden van de 

wereld, onjuist is. Zijn Dan 

Browns ‘bewijzen’ fictie of 

waarheid? Is de Bijbel niet 

meer is dan een verzameling 

onbetrouwbare documenten, 

geselecteerd door de toen-

malige Kerk op basis van 

een verborgen agenda? De 

Kerk heeft inderdaad bepaalde 

boeken afgewezen – maar waarom deed ze dat dan?

ISBN 90-6353-472-8,  paperback, 220 pag., € 14,95

WAS JE ER OOK BIJ?
Ron Dicianni & Neil Wilson

Als je je Bijbel opent, snap je dan 

wat je leest? Kijk je gemakkelijk 

door de omstandigheden heen 

om de werkelijke mensen te 

ontmoeten die je op de bladzij-

den van de Bijbel tegenkomt? 

Misschien zeg je ‘dat vind ik 

moeilijk’. Dan kan dit boek je 

helpen om je in te leven in de 

geschiedenissen uit de tijd van 

Jezus. Zo gaat de Bijbel voor je 

open. Beleef je leven met Jezus 

op een heel nieuwe manier. ISBN: 90-6353-464-7, 

groot formaat gebonden geschenkboek in kleur, 

182 pag., € 19,95

NIEUW

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

WWW.EDENMUZIEK.NL

D E B O E K E N V A N  U I T G E V E R I J  M E D E M A

Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

T E L E F O O N :  0578-574995
WWW.MEDEMA.NL

REMBRANDT EN
HET EVANGELIE
Willem L. Meijer

De auteur liet zich door 

Rembrandt inspireren tot beeld-

gedichten en beeldgedachten. 

In de geschenkboek zijn diverse 

schilderijen en etsen van 

Rembrandt afgedrukt. 

ISBN: 90-6353-479-5, in kleur,

groot formaat geschenkboek, 

met cd-rom, 96 pag., € 19,95

SEKS IN DE KERK

Willem J. Ouweneel

Seks in de Kerk is een boek 

vol praktische theologie, voor-

al bedoeld voor gemeente-

leiders en hulpverleners, 

ouders en andere opvoeders. 

Het is geschreven tegen de 

achtergrond van de schrikba-

rende seksuele nood die er 

in de kerken en gemeenten 

heerst.

ISBN: 90-6353-471-x, paperback, genaaid 

met flappen, 304 pag., € 19,95

M    U    Z    I     E     K

Het is waar, God is echt, 4real! De band

4real wil met muziek en teksten ook

‘echt’ zijn. Eerlijk en openhartig. Het gaat 

over God, over het contact dat mensen 

met Hem kunnen hebben en over Gods 

liefde... niet in woorden uit te drukken.

www.4realmusic.nl cd 51112 € 5,00

4REAL SPRAKELOOS

NIEUW

INTIEM
Linda Dillow 

& Lorraine Pintus

Dit boek behandelt 21 

vragen van vrouwen over seks. 

Gesprekken van vrouw tot vrouw. 

Intiem gaat over Gods gedachten 

over sexualiteit – en hoe we daar 

van mogen genieten. Intiem gaat 

er vanuit dat je gek bent op je 

echtgenoot, en dat je niets liever 

wilt dan dat jullie liefdesleven 

tot volle bloei komt. 

ISBN: 90-6353-478-7, paperback 

met fl appen, 334 pag., € 16,95

JOUW GOD
IS TE VEILIG
Mark Buchanan

‘Ik zit vast. Dat is de 

reden waarom ik dit 

boek heb geschreven. 

Overal om me heen 

ervaren mensen een innerlijke 

dorheid, een geestelijk slaapwandelen. 

Waar zijn we vastgelopen en waarom? 

Hebben we misschien een verkeerd beeld 

van God gevormd?’

ISBN 90-6353-463-9, genaaid met 

flappen, 304 pag., € 17,95
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Kandidaten 
Tweede Kamer 2007

Voetsporen 
van Groen

Forse 
ledengroei

Bottenbley, Boomsma,
Baantjer, Plaisier e.a.



Oproep-
notulisten m/v
Het partijbureau van de ChristenUnie 
zoekt contact met mensen die op 
oproepbasis beschikbaar zijn om met 
enige regelmaat vergaderingen te 
notuleren of voor ander secretarieel 
werk. Interesse? Mail dan naar: 
annemiekekamphorst@christenunie.nl.

gezocht:
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Miljoenen kinderen in Afrika en Azië leiden een 

uitzichtloos bestaan. Hard werken is hun dagelijkse 

werkelijkheid. Deze kinderen dromen van een betere 

toekomst. U kunt Priyanka een kans geven. 

Voor e 22,50 per maand sponsort u een kind! 

T 038 460 46 48 | info@redeenkind.nl

Kijk op www.redeenkind.nl

Geef Priyanka een kans
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Eind mei verscheen onder de 

titel 'Ongewenste goden' een 

boek over de publieke beteke-

nis van religie. Ter gelegenheid 

daarvan organiseerde de uit-

gever een debat tussen Wouter 

Bos en ondergetekende over de 

Grondwet, islam, de scheiding 

van kerk en staat. Kortom: over 

de 'godsvrede' in ons land. 

Ook CDA-fractievoorzitter Maxime 
Verhagen was uitgenodigd, maar die 
liet helaas verstek gaan. Extra jam-
mer, omdat politiek en journalistiek 
Den Haag continu roepen dat juist 
CDA, PvdA en ChristenUnie elkaar op 
deze thema's moeten kunnen vinden. 
Om zo een gezond tegenwicht te 
bieden aan het - soms ronduit anti-
religieuze - verbond van VVD, D66, 
LPF en Wilders.

Het eerste hoofdstuk van 'Ongewens-
te Goden heet: Religie verdeelt Neder-

Liberale jihad 
land. Ik heb daartegenover gesteld 
dat het niet de religie is die Nederland 
verdeelt, maar eerder het secularisme! 
Natuurlijk: we zijn de afgelopen jaren 
geconfronteerd met de uitwassen 
van het moslimextremisme. Daar 
moeten we ons tegen wapenen. Maar 
als het gaat om de 'godsvrede', ofwel 
de vraag of we elkaar de ruimte laten 
om naar eigen overtuiging te leven, 
dan is vooral de 'liberale jihad' een 
bedreiging. Het zogenaamde Verlich-
tingsfundamentalisme is in wezen 
intolerant. Het gunt mensen geen 
ruimte voor eigen geloofsbeleving. 

Echte tolerantie betekent dat je aan-
vaardt dat een ander anders denkt en 
leeft dan jij. Dat kan pijn doen. Zeker 
als je er – zoals wij bij de ChristenUnie 
– diep van overtuigd bent dat het on-
derhouden van Gods geboden goed en 
passend is voor alle mensen (Prediker 
12:13)!
Maar juist met het oog op het bewa-
ren van de vrede in de samenleving 
is óók in de christelijke visie het 
bewaken van de geestelijke vrijheid 
voor iedereen een kerntaak van de 
overheid.

Marteling of luchtballon?  21
PerspectieFjongeren bedreigd 22
Fietsen, fietsen, fietsen  23
Interview Eli van Tijn  24
Wereld delen   25
Resultaat in de raad  26
Burger en politiek   27
Column bestuur   27
Forse ledengroei   28
Colofon    29
In het land en agenda  30

Onlangs hield Open Doors de week 
van gebed voor de lijdende kerk, in 
Noord-Korea, China, Saoedi-Arabië, 
Iran, enzovoort. Ook hier gaat het in 
de kern om de 'godsvrede'.
Laten we bedenken dat het verschil 
tussen een seculiere samenleving 
(die religie uit het openbare leven 
wil bannen) en een communistische 
of islamitische dictatuur (waarin 
(anders)gelovigen worden vervolgd en 
onderdrukt) op de keper beschouwd 
niet principieel, maar gradueel is. 

Door: André Rouvoet, fractievoorzitter ChristenUnie

Commentaar
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Politiek wandelen
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In de voetsporen van Groen van  Prinsterer, 
Louis Couperus en Floris IV door  's-Gravenhage:

De ChristenUnie organiseert in september een politieke wandeling door de Hofstad. Politici    vertellen over hun bemoeienis met de 
problemen van de stad, terwijl natuur- en cultuurkenners de fraaie kanten van de stad tonen.   Oude verhalen over het jachtslot 
van graaf Floris IV, wandelen in de voetsporen van Groen van Prinsterer naar de Waalse Kerk,    ondertussen Haagse Hopjes snoepend. 

Politicus in 
Den Haag
De stad door de ogen van 
Tineke Huizinga

Tineke Huizinga woont in Heerenveen. 

Zij is sinds 2003 lid van de Tweede Kamer.

Wat zijn je favoriete plekken in Den Haag? 
"Van werk naar huis loop ik langs Paleis Noordeinde. 
Ik vind het leuk om te zien of de Koningin aan het werk, 
dat is zo als de vlag in top staat. De Waalse kerk, ook een 
favoriet, heeft drie prachtige teksten aan de buitenkant 
én het is de kerk van Groen van Prinsterer."

Wat is het grootste knelpunt in de stad? 
"De slechte luchtkwaliteit is een groot knelpunt. Verder 
is Den Haag de meest gesegregeerde stad van Nederland. 
De stad telt naar verhouding erg veel immigranten, uit 
allerlei landen."

Ligt er een relatie tussen je parlementaire 
werk en de stadsproblemen van Den Haag?
"Ik heb in mijn dagelijks werk te maken met de grote 
stedenproblematiek, luchtkwaliteit en integratie. Er is dus 
wel een relatie tussen mijn portefeuille en een stad als Den 
Haag, maar ik hou me niet speciaal met deze stad bezig."

Hoe is het om een deel van de week in Den 
Haag te wonen?
"Wonen is niet het juiste woord. Het is meer alleen slapen. 
Mijn kinderen komen een enkele keer naar Den Haag om 
met mij te winkelen of ze gaan naar het strand. Het Mau-
ritshuis hebben we ook samen bezocht en dat is erg leuk." 
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In de voetsporen van Groen van  Prinsterer, 
Louis Couperus en Floris IV door  's-Gravenhage:

Het vredespaleis, favoriete plek Joop Evertse

Op Prinsjesdag naar Den Haag

Den Haag kreeg pas onder Frans bewind stadsrechten. 
Toen men, jaren daarvoor, na de Tachtigjarige Oorlog 
besloot om juist in dit dorp het regeringscentrum van 
de Republiek te vestigen, was dat vooral een negatieve 
keuze. Alle belangrijke steden waren zo jaloers dat ze 
elkaar de status van regeringscentrum misgunden. 
Maar deze keuze bepaalde wel het aanzien van 
's-Gravenhage. Want ministeries en ambassades, 
paleizen en patriciërshuizen stempelen nog steeds 
onze voornaamste stad.

De ChristenUnie organiseert in september een politieke wandeling door de Hofstad. Politici    vertellen over hun bemoeienis met de 
problemen van de stad, terwijl natuur- en cultuurkenners de fraaie kanten van de stad tonen.   Oude verhalen over het jachtslot 
van graaf Floris IV, wandelen in de voetsporen van Groen van Prinsterer naar de Waalse Kerk,    ondertussen Haagse Hopjes snoepend. 

Door: Kees de Heer

Inwoner van 
Den Haag
De stad door de ogen 
van Hetty Voogel

Hetty Voogel is geboren en 
getogen in Den Haag. Zij 
draaide van 1995 tot 2006 
mee in de schaduwfractie 
van ChristenUnie-SGP in de 
gemeenteraad.

Wat zijn je favoriete plekken in de stad?
"Mijn favoriet is de wijk waar ik woon, het Regentessekwartier. 
Een mooi voorbeeld van hoe integratie kan. Wit en zwart, arm 
en rijk, jong en oud, alles woont door elkaar in een schitterende 
Neo-Renaissance wijk. Als ik in de binnenstad een favoriete plek 
moet kiezen, dan is dat het Haagse stadhuis. Vanwege de fraaie 
architectuur, maar ook omdat het atrium een ontmoetingsplek is 
voor allerlei soorten Hagenaars."

Wat is het grootste knelpunt in Den Haag?
"Het grootste knelpunt zit bij de jeugd. Het genotmiddelenge-
bruik, de seksuele moraal, het aantal echtscheidingen, het sterk 
toenemende beroep op de jeugdhulpverlening, het tekort aan 
speciaal onderwijs, de schooluitval en de discriminatie op de 
arbeidsmarkt roepen volgens mij om een integraal jeugdbeleid. 
Beleid dat oorzaken en oplossingen durft te zoeken en niet alleen 
aan symptoombestrijding doet."

Hoe kijkt u terug op de perode waarin u mee-
draaide in de schaduwfractie van ChristenUnie-SGP 
in de gemeenteraad?
"Met veel dankbaarheid. Het is heel bijzonder dat ik mijn steentje 
kon bijdragen aan de ontwikkeling van deze stad. Het was heel 
intensief, zeker de laatste vier jaar met het duale systeem, maar 
ik kijk met heel veel plezier terug."

Wat heeft de fractie bereikt?
"De aandacht en de wil bij het college van B&W om te zoeken naar 
oplossingen voor de ruimteproblematiek van de migrantenker-
ken."

Wat is helaas niet gelukt?
"Het tegenhouden van de koopzondagen."

Hoe is het om in Den Haag te wonen?
"Geweldig, een aanrader!" 

Hetty Voogels favoriete plek

[zie pag.6]
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Tijdens onze politieke wandeling kunnen we het Malieveld 
en het Haagse Bosch bewonderen. We kruisen het Lange 
Voorhout en de Laan van Meerdervoort. We blijven niet ste-
ken bij het Binnenhof en Paleis Noordeinde, maar zwerven 
eveneens door achttiende eeuwse woonwijken, zoals het Re-
gentessekwartier. Genoemd naar Koningin-Regentes Emma 
die tijdens de aanleg optrad als regentes voor haar dochter 
Wilhelmina. 

Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

We nemen een kijkje bij het Vredespaleis en de Archipelwijk, 
de buurt waar schijver Louis Couperus (1863-1923) woonde en 
werkte: "Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar." Het is tevens 
de wijk waar veel Indische Nederlanders zich vestigden, na 
'het verlies van Indië' in 1948. Daaraan dankt de Hofstad haar 
bijnaam 'Weduwe van Indië' en het liedje 'Arm Den Haag', 
gezongen door Wieteke van Dort: "Ach kassian. Het is voorbij. 
Den Haag. De weduwe van Indië ben jij."

Meewandelen? 
Op vrijdag 15 september kunt u meewandelen met Kees de 
Heer en verschillende ChristenUniepolitici in Den Haag. 
Aanmelden kan via: bureau@christenunie.nl. De route en 
meer informatie vindt u via www.christenunie.nl. Met de 
beschrijving op de site kunt u de tocht ook op eigen houtje 
maken. 

Provinciaal over 
Den Haag
De stad door de ogen van 
statenlid Joop Evertse

Joop Evertse woont in Hardinxveld-Giessen-

dam. Hij is voorzitter van de statenfractie 

van ChristenUnie/SGP in Zuid-Holland en 

wethouder in de gemeente Giessenlanden.

Wat zijn in Den Haag uw favoriete plekken?
"De buurt waar je Den Haag herkent als 'de weduwe van 
Indië'. Het gedeelte tussen Scheveningen en de binnenstad: 
rondom de Javastraat, het VNG-gebouw, het Vredespaleis. 
Uiteraard spreekt de omgeving van het Binnenhof mij ook 
aan, vooral het Lange Voorhout.

Wat is het grootste knelpunt in Den Haag, 
waarvan u vindt dat politici daar iets aan 
zouden moeten doen?
"In Den Haag is destijds de fout gemaakt het Centraal 
Station niet aan de doorgaande lijn Rotterdam-Amsterdam 
te situeren. Dit had best gekund, als het huidige CS een 
kleine kilometer naar het zuiden was opgeschoven. Daar-
door is het openbaar vervoer hopeloos verbrokkeld. Helaas 
wordt dit nu bij de nieuwe grote ov-operatie niet hersteld, 
maar benadrukt. 

U bent nu bijna vier perioden statenlid in 
Zuid-Holland. Hoe kijkt u terug op deze 
periode?
"Aanvankelijk dacht ik wel eens: 'wat doe ik hier, heeft mijn 
aanwezigheid wel enige invloed?' Maar de afgelopen acht 
jaar heb ik gemerkt dat onze fractie wel degelijk invloed 
heeft. Ik heb de afgelopen jaren de kans gekregen wat 
autoriteit op te bouwen en daardoor kun je wat sturen."
 

Wat heeft u met uw fractie bereikt? 
"In de vorige periode was onze fractie vertegenwoordigd 
in het College van Gedeputeerde Staten, waarbij we op tal 
van zaken een redelijke invloed konden uitoefenen. In de 
statenperiode 2003-2007 is dat niet het geval, maar we zit-
ten wel in de positie dat wij de doorslag kunnen geven als 
één van de drie coalitiepartners afhaakt. Dat maakt dat het 
college nogal aan onze mening hecht en ook wel eens wil 
opschuiven in onze richting."  

Hoe lijkt het u om in Den Haag te wonen?
"Dat lijkt me niets. Ik ben geboren en getogen in een 
Zeeuws dorp met achthonderd inwoners en ik heb nooit 
in een grote stad gewoond. Ik ben een echte dorpeling." 

Waalse kerk, favoriete plek Tineke Huizinga

Kijk op Den Haag
Gesticht: in 1230 door graaf Floris IV van Holland
Aantal inwoners in 2006: 457.726
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Bas Plaisier is algemeen secretaris van de 

Protestantse kerk in Nederland (PKN). Hij 

werkte jarenlang als zendeling op Sulawesi 

en leidde het fusieproces van de SoW-kerken. 

Hij is enthousiast over de ChristenUnie en 

wijst daarvoor op "de heldere identiteit van 

de partij, de gedrevenheid en grote vak-

bekwaamheid van de parlementariërs."

In het manifest pleit de ChristenUnie voor een samenle-
ving met ruimte voor religie en levensovertuiging. Dat 
voorkomt radicalisering en stimuleert integratie. "Ik ben 
het hier van harte mee eens", zegt Plaisier. "Voor grote 
groepen in onze samenleving is religie het meest funda-
mentele aspect van het leven. De vragen en de uitdagingen 
van onze samenleving komen voor dit deel van de bevol-
king alleen vanuit het perspectief van levensovertuiging 
en religie voldoende aan de orde. De overheid doet er goed 
aan om de overdreven angst voor het overschrijden van de 
scheiding van kerk en staat los te laten. De overheid heeft 
in kerken (en moskeeën) belangrijke bondgenoten."

'Voor elkaar', de titel van het manifest, moet resulteren in 
waardering voor religie, denkt Plaisier. "Het is onmogelijk 
een samenleving bijeen te houden vanuit een ver door-
gevoerd individualisme. 'Iedereen zijn eigen waarheid' is 

Laat scheiding kerk en staat los
PKN secretaris Bas Plaisier

Manifest 
'Voor elkaar' 2007
Onder het motto 'Meewerken, meeleven en meehelpen' 
lanceerde de ChristenUnie onlangs haar verkiezingsmanifest 
2007. Daarin is heel kort beschreven waar de partij op koerst. 
Meewerken staat voor: investeren in mensen en bedrijven. 
Meeleven voor: investeren in zorg voor elkaar en (internatio-
nale) veiligheid. En Meehelpen voor: investeren in kinderen, 
jongeren en gezinnen. De titel van dit manifest: 'Voor elkaar'. 

Door: Ludo Hekman

Wat hebben zeven uiteenlopende mensen 
als Bas Plaisier, Orlando Bottenbley, Arie 
Boomsma, Appie Baantjer, Mirjam Bik-
ker, Jos Douma en Eli van Tijn met elkaar 
gemeen? Ze zijn kritisch én enthousiast 
over de ChristenUnie. Op pagina 7, 10, 15, 
16, 18, 20 en 24 leest u wat hen aanspreekt 
in de partij en in het recent gepubliceerde 
verkiezingsmanifest. 

voor het overeind houden van de samenleving onmogelijk. 
Meer en meer mensen lijken dat te beseffen. Bij gebrek 
aan een integratiepunt en een bezield verband hangen 
waarden en normen in de lucht. Dit betekent dat de rol 
van religie, veel meer dan nu, ook door de politiek dient te 
worden gewaardeerd."

'Voor elkaar' is concreet: "De zorg voor de meest kwetsbaren 
in onze samenleving (daar gaat het over als het manifest 
spreekt over de koppeling tussen lonen en uitkeringen) is 
een principiële zaak. En niet afhankelijk van toevallige eco-
nomische mee- of tegenvallers. We moeten niet vergeten 
dat onze economie onderdeel is van de wereldeconomie. 
Onze vooruitgang kan een verdere stagnatie van de groei 
van bepaalde Zuidelijke landen betekenen. Onze groei en 
de zorg voor de zwaksten in de samenleving dienen ook in 
dit perspectief te worden gezien."  



Kandidaten Kamer
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Kandidatenlijst Tweede Kamer 2007
Mei 2007 staan de Tweede Kamerverkiezingen weer op de rol. Verschillende 
partijen raakten  in oververhitte discussies over lijsttrekkerschappen. 
Zo niet de ChristenUnie. Ons beoogd lijsttrekker is natuurlijk André Rouvoet. 

Uiteraard hebben de kiesverenigingen het laatste woord. Op het Uniecongres van 28 oktober beslissen 
zij wie de werkelijke kandidaten voor de Tweede Kamerfractie worden. 
In deze HandSchrift presenteren de eerste zeven beoogde kandidaten zich alvast aan de kiezers. 

André Rouvoet   Tweede Kamer kandidaat 1 
en beoogd lijsttrekker 
"Een belangrijke opgave voor de ChristenUnie is de breedte van ons profi el duidelijk maken. 
We staan bekend om ons christelijk-sociale profi el. Maar we hebben ook uitgesproken 
opvattingen over veiligheid, economie, criminaliteit, de schaduwzijden van de multicul-
turele samenleving. We zien de risico's van misbruik van grondrechten, bijvoorbeeld door 
moslimextremisten. Maar wij kiezen voor zorgvuldige oplossingen.
Ik ben bezorgd over de afnemende tolerantie voor afwijkende meningen. Problemen met de 
islam hebben geleid tot de neiging om geloof en politiek te scheiden. Dat is een heel onge-
zonde ontwikkeling. Als christenen moeten we altijd zorgvuldig zijn, maar óók vrijmoedig 
in het spreken uit het geloof."   

Arie Slob   Tweede Kamer kandidaat 2
"Ik ga graag verder in de Kamer, maar het gaat niet alleen om personen, het gaat meer 
om de boodschap van de ChristenUnie. Ik investeer veel in relaties vanuit de fractie met 
burgers, lokale afdelingen, raads- en statenleden. In Den Haag onder de stolp zitten is 
niks, we moeten openstaan voor maatschappelijke problemen, ons niet opsluiten in 
vergaderkamers. 
Onderwerpen zijn nooit af. Ik maak me bijvoorbeeld sterk voor het speciaal onderwijs, dat 
gaat continu door. Voor deze kwetsbare groep leerlingen is zo weinig aandacht, daar haal je 
de krant niet mee. Maar het is wel heel belangrijk voor ouders, lesgevers én het kind zelf."  

Tineke Huizinga  Tweede Kamer kandidaat 3 
"Afgelopen maanden kwamen er veel asielzaken in het nieuws. Maar ook met integratie, 
sociale zaken en buitenlandse zaken hebben we aan de weg getimmerd. Wat dat betreft heb 
ik een mooie portefeuille met veel onderlinge samenhang. Religie in ontwikkelingssamen-
werking, godsdienstvrijheid in het buitenland en de integratie van moslims in ons land, 
die onderwerpen vullen elkaar prachtig aan. Ook de sociale onderwerpen: voedselbanken, 
schuldhulpverlening kwamen goed aan bod. Dat hoort bij een christelijk sociale partij. 
Eén van de mooiste resultaten van deze periode was de Europese ambassadeur voor 
mensenrechten.  Voor mij staat vast dat ik blijf opkomen voor wereldwijde gerechtigheid."  



Verslag

1.  André Rouvoet (4/1/62) - fractievoorzitter ChristenUnie, 
 lid Tweede Kamer sinds 1994. 
2.  Arie Slob (16/11/61) - lid Tweede Kamer 2001/2002 en 
 sinds 2003. 
3.  Tineke Huizinga-Heringa (16/2/60) - lid Tweede Kamer  
 sinds 2003. 
4.  Joël Voordewind (9/7/65) - hoofd communicatie en 
 campagnes bureau ChristenUnie. 
5.  Cynthia Ortega-Martijn (9/2/56) - directeur bureau 
 voor advisering, coaching en HRM.
6.  Ernst Cramer (20/6/60) - adviseur planeconomie. 
7.  Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (24/7/75) - 
 raadslid Zwolle. 
8.  Ed Anker (30/6/78) – raadslid en fractievoorzitter 
 Zaandam. 
9.  Martine van Meekeren-Vonk (21/7/74) - promovendus  
 Instituut voor Milieuvraagstukken VU. 
10. Rogier Havelaar (18/1/84) - student organisatieweten 
 schappen, politieke theorie en gedrag.
11.  Gertine van Ingen-ten Brinke (5/7/75) - senior politiek  
 adviseur Ministerie van LNV. 
12.  Simone Kennedy-Doornbos (19/12/70) - onder andere 
 eigenaar reisbureau en vertaalbureau. 
13.  Gijsbert van den Brink (15/5/63) - universitair docent 
 systematische  theologie Universiteit Leiden.

14.  Koen de Snoo (2/10/78) - inspecteur der rijksfinanciën  
 Ministerie van Financiën. 
15.  Herman Timmermans (28/3/58) - business manager PMC. 
16.  Gerdien Rots (23/11/71) - trainer/adviseur SBI.
17.  Arthur Vlaardingerbroek (20/5/71) - manager financiën 
 en registratie deelgemeenten Amsterdam.  
18.  Melis van der Groep (4/3/58) - wethouder Bunschoten-
 Spakenburg. 
19.  Freek Brouwer (17/10/60) - directeur pc basisschool. 
20. Tjitske Kuiper-de Haan (11/11/62) - raadslid/lijsttrekker  
 Barneveld. 
21.  Marcel Companjen (2/9/67) - senior gerechtssecretaris  
 rechtbank Utrecht. 
22.  Aike Kamsteeg (4/9/52) - wethouder Dordrecht. 
23.  Leon Meijer (20/1/64) - chef-de-bureau Europa Transparant. 
24. Marien Bikker (10/9/56) - directeur Landelijke Protestantse 
 Schoolbegeleidingsdienst. 
25.  Jan van Eijsden (5/8/51) - directeur Accolade Zorggroep. 
26. Marcel Benard (5/5/83) - trainee/adviseur Lysias Advies BV.  
27.  Klaas Tigelaar (24/5/67) - wethouder Alphen aan den Rijn. 
28. Janine Clement-de Jonge (9/10/74) - senior beleids-
 medewerker Ministerie van VROM.
29. Rita Klapwijk (19/11/80) - medewerker Tweede Kamer 
 fractie ChristenUnie.
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Kandidaat 1 tot en met 9, staand v.l.n.r.: Esmé Wiegman, Ernst Cramer, Martine van Meekeren, Ed Anker, Cynthia Ortega, Joël Voordewind; 
zittend: Arie Slob, André Rouvoet, Tineke Huizinga. 

De lijst

Op www.christenunie.nl/documenten/kandidatenlijsten 
vindt u nog veel meer informatie over onze kandidaten  



Interview

 Door: Ludo Hekman

Het gezin behoort een veilige plek 
te zijn, maar staat onder druk 
vanwege de prestatiedrang

10 HandSchrift  juli 2006

Kies voor kind en gezin
Baptistenpredikant Orlando Bottenbley

Orlando Bottenbley is voorganger van 

de Vrije Baptistengemeente Bethel in 

Drachten. Hij werd daar in 1988 beroepen 

en zag sindsdien zijn gemeente groeien 

van 60 naar meer dan 3000 leden. 

Bottenbley sluit zich van harte aan bij de aandacht van de 
ChristenUnie voor de situatie van het kind en het gezin. 
"Dat er zo ontzettend veel kinderen en jongeren stranden 
moet ons wakker schudden. Ik zie in mijn gemeente ook 
dat spanningsveld. De lasten zijn hoog en vrouwen worden 
opgejaagd om te werken. Dat gaat ten koste van investeren 
in de kinderen." 

Veilig
Als voorzitter van 'in de Bres', een stichting voor geestelijke 
gezondheidszorg in Drachten, ziet Bottenbley een sterke 
paradox in het huidige beleid. "Aan de ene kant wordt 
enorm geïnvesteerd in hulpverlening, aan de andere kant 
wordt niet naar de oorzaak, het ontbreken van een stabiele 
gezinssituatie, gekeken. Het gezin behoort én kan een 
veilige plek zijn, maar het staat onder druk vanwege de 
prestatiedrang in onze samenleving. 

Het kindgebonden budget dat de ChristenUnie in het 
manifest voorstelt is een goede stap, omdat het preventief 
is. Maar we kunnen ook een voorbeeld aan de situatie in 
België nemen. Onze investering door kinderbijslag steekt 
schril af bij de Zuiderburen. De ChristenUnie moet heel 
principieel kiezen voor het kind, het huwelijk en het gezin."

Gemeenschap
"Daarbij aansluitend kan de kerk laten zien dat gemeen-
schap realiteit kan zijn en op die manier het sterke indivi-
dualisme het hoofd bieden. De WMO (wet maatschappe-
lijke Ondersteuning) kan daarvoor als springplank dienen. 
Het is een mogelijkheid om als kerk weer een plek te 
veroveren midden in de maatschappij."

Bescherming
Bottenbley vindt het "goed dat in het manifest ook gepleit 
wordt voor bescherming van vluchtelingen. Rouvoet vaart 
daarbij een heel goede koers. Dit mag een speerpunt zijn 
van de ChristenUnie. Ik vind het heel erg dat de Nederland-
se overheid de vluchtelingen onvoldoende in bescherming 
neemt. Verdonk houdt voet bij stuk en het lijkt alsof alle 
deuren gesloten zijn. Daar komt bij dat de betekenis van 
religie als reden om te vluchten wordt onderschat.
Wij hebben een Iraans gezin in de gemeente. Dan zie je van 
dichtbij dat het praktisch onmogelijk  is om als christen te 
leven in een extremistisch land als Iran."  



Tweede Kamer

Wetsvoorstel genocide
De ChristenUnie heeft een wetsvoorstel inge-

diend dat het ontkennen van volkerenmoord, 

zoals de holocaust, strafbaar moet stellen. 

"Het ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren 
of rechtvaardigen van volkerenmoord en misdaden tegen de 
menselijkheid, is een pijnlijke zaak voor de slachtoffers en 
hun nabestaanden. Met het ontkennen van deze gruwelda-
den, wordt hun verleden ontkend. Dat is opnieuw een aanslag 
op hun identiteit", aldus Tineke Huizinga - indiener van het 
wetsvoorstel. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël 
(CIDI), het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscrimi-
natie, het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies en de 
Federatie Armeense Organisaties Nederland zijn nauw betrok-
ken bij de voorbereiding én steunen het wetsvoorstel. 

Zuiderzeelijn
Laat het noorden eigen geld behouden 

De ruim duizend noordelingen die onlangs 

demonstreerden voor de komst van de hoge-

snelheidslijn, stonden niet voor niets in Den 

Haag. Een meerderheid van de partijen pleit 

voor een goede verbinding tussen de randstad 

en het noorden.

Ook de ChristenUnie is voorstander van de snelle verbinding 
tussen Amsterdam en Groningen. "Het is onbespreekbaar dat 
we geld voor het noorden op andere plaatsen inzetten", aldus 
Kamerlid Arie Slob. 
Minster Peijs van Verkeer & Waterstaat haalde een streep door 
eerdere voorstellen maar is nu weer uitgedaagd gemaakte 
plannen verder uit te werken.  
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Joël Voordewind   
Tweede Kamer kandidaat 4 
"Kinderen, dat raakt me, moeilijke thuissituaties, ver-
waarlozing, seksueel misbruik en geweld, bescherming 
van het ongeboren leven, straatkinderen in ontwikke-
lingslanden, tienerprostitutie en kinderarbeid.
Zelf ben ik vader van twee kinderen, ik zie hoe goed zij 
het hebben, maar ook hoeveel leed vriendjes al moeten 
meemaken. De gevolgen zijn vaak levensbepalend. We 
moeten problemen eerder signaleren en dan persoon-
lijke kindercoaches aanstellen. Alleenstaande moeders 
met jonge kinderen vrijstellen van sollicitatieplicht. 
Het beleid is nu te versnipperd. Daarom moeten we een 
aparte minister voor kind- en jeugdzaken krijgen. Een 
gezonde ontwik-
keling van kin-
deren is de beste 
investering in de 
toekomst van dit 
land."    

Cynthia Ortega-Martijn  
Tweede Kamer kandidaat 5
"We moeten investeren in sociale cohesie en tegelijk onze 
ogen niet sluiten voor problemen. Integratie, diversiteit, 
werkgelegenheid, zorg, onderwijs en emancipatie, daar 
wil ik me sterk voor maken. Ik ben voorstander van eigen 
verantwoordelijkheid, maar dat betekent volgens de bijbel 
niet 'naaste help jezelf'. 
Mensen van niet-Nederlandse afkomst gaan in Nederland voor 
een groot deel de toekomst vormen. Integratie is niet mogelijk 
als het ontvangende 
land zich afsluit. Ik wil 
met rechtvaardige en 
werkbare oplossingen 
komen. Voor goede 
politiek moet je op de 
hoogte zijn van alles 
wat speelt. Politieke 
ambitie had ik  al lan-
ger, maar ik wilde me 
gedegen voorberei-
den."   



Tweede Kamer

De vergrijzing van de bevolking (en de fi nan-
ciële gevolgen daarvan) staan de laatste maan-
den in het middelpunt van de belangstelling. 
Nadat het CPB met het rapport 'Ageing and the 
Sustainability of Dutch Public Finances' kwam 
en Wouter Bos (PvdA) zijn AOW-plannen 
presenteerde, barstte de discussie los over de 
toekomst van de 'net vijftig' geworden AOW.

Voor de ChristenUnie daagt de 'verzilvering' juist uit om 
ouderen op een goede manier te laten participeren in de 
maatschappij en gebruik te maken van hun ervaring. 
Aan de andere kant is de houdbaarheid van het overheids-
beleid een reële zorg. Het beroep op de AOW en de AWBZ 
neemt immers fl ink toe, dat wordt niet geheel gecompen-
seerd door de extra belastinginkomsten bij uitkering van 
de pensioenen. De ChristenUnie besteedt hier zeker aan-
dacht aan in haar verkiezingsprogramma. 

Vergrijzing - verzilvering

12 HandSchrift  juli 2006

Waarom kunnen alle coffeeshops niet gewoon 

dicht? Eén van de vele gestelde vragen tijdens 

het nagebootste vragenuurtje op de Christen-

Unie Vriendendag van 27 mei. Deze open dag 

in de Tweede Kamer telde meer dan 700 be-

zoekers: ChristenUnieleden en vrienden van 

de fractie.

De dag begon met een realistisch vragenuurtje. De onderwer-
pen liepen uiteen van de beveiliging van Schiphol tot zorgen 
over de democratie. Ook kinderen deden mee en droegen een 
steentje bij door hun heldere formulering van een mogelijk 
nieuw wetsvoorstel tegen coffeeshops. 

Waarom kunnen alle coffeeshops 
niet gewoon dicht?

Na het vragenuurtje volgde een drukbezochte perspresentatie 
van de top tien kandidaat kamerleden. Op pagina acht tot en 
met dertien kunt u kort kennismaken met de eerste zeven van 
hen. Verder stonden rondleidingen en een talkshow met oude 
en nieuwe kandidaat kamerleden op het programma. Kinde-
ren die hun enthousiasme en idealisme nog niet in de politiek 
kwijt konden, hadden de ruimte om de hele dag te spelen met 
springkussens, klimtorens en een survivalbaan. 

Opmerkelijk aan deze dag was het groot aantal gezinnen. 
Iedereen was erg enthousiast en geïnteresseerd. Een drukke 
maar geslaagde dag voor de kamerleden. Heeft u het ditmaal 
gemist? Houd dan HandSchrift in de gaten voor de open dag 
van volgend voorjaar.  

Foto: Jarno Volmer

Kamerbijdragen door: Jolande Uringa, Joël Voordewind, Pieter Grinwis en Tineke Huizinga.

Open dag Kamer doorslaand succes

Vrienden in Den Haag



Half mei was André Rouvoet in 
Rotterdam. Hij was daar hulpburge-

meester voor burgervader Opstelten. 
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Ernst Cramer  
Tweede Kamer 
kandidaat 6 
"Lokaal merkte ik dat christelijke politiek ook 
mensen kan boeien die geen christen zijn. 
Juist door helder en betrouwbaar te blijven, 
door om te zien naar de naaste, daar voor te 
blijven staan.  
Als overheid moet je betrouwbaar zijn. Ik baal 
van verhalen van buren of vrienden over din-
gen die misgaan. Politiek maakt problemen 
vaak groter dan kleiner. Dat moet anders.
Ruimtelijke ordening en financiën passen 
bij mijn achtergrond, maar maatschappelij-
ke zorg raakt me. Ik heb compassie gekregen 
voor mensen die in de knel zitten. Er zijn zo-
veel onderwerpen die me raken, daarom blijft 
de politiek trekken."    

Foto: Jarno Volmer

Kamerbijdragen door: Jolande Uringa, Joël Voordewind, Pieter Grinwis en Tineke Huizinga.

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink
Tweede Kamer kandidaat 7
"De kiezer mag me aanspreken op een helder christelijk geluid. Ik ben een bruggenbouwer, 
wil mensen samenbrengen; samenwerken met politiek én maatschappelijke organisaties.  
In de Zwolse gemeenteraad of in de Kamer: ik wil me dienstbaar opstellen, met beide 
benen middenin de samenleving. Zo kunnen succesvolle lokale projecten als Present en 
Scharlaken Koord op veel meer plekken in het land van de grond komen.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting hebben ook mijn interesse. Als christen vraag 
ik me af: Hoe richten we de samenleving zo in dat verschillende mensen goed samen 
kunnen wonen en werken? En hoe dragen we daarbij zorg voor de schepping?".    



Tweede Kamer
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Zaterdag en zondag. Na een lange nacht komen we aan in 
Jakarta. Eenmaal uitgerust bezoekt een aantal van ons zon-
dagmorgen de dienst in de protestante Pauluskerk. Van de 
dienst versta ik niets, toch lukt het om de geloofsbelijdenis 
te onderscheiden en het 'Onze Vader' mee te bidden. 

Maandag. Vanochtend worden wij geïnformeerd over de 
illegale houtkap, de mogelijkheid om legaal en duurzaam 
gekapt hout te certifi ceren en de wijdverbreide corruptie in 
Indonesië. En over het feit dat Europa 15% van het Indonesi-
sche hout importeert en China met 80% de grootste afnemer 
is. China heeft zelf een strikt beleid wat betreft houtkap, 
maar importeert rustig op grote schaal illegaal gekapt hout 
uit Indonesië. Morgen vertrek ik naar Kalimantan, het Indo-
nesische deel van Borneo.

Dinsdag. In Lanjak, een dorp vlak onder de grens met Malei-
sië, is een bijeenkomst met vertegenwoordigers van ver-
schillende dorpen. Veel van de bezoekers hebben urenlang 
gelopen om ons te spreken. Hun boodschap is duidelijk: ook 
zij willen het regenwoud behouden, maar het moet voor hen 
wel mogelijk zijn om een bestaan op te bouwen. Natuurbe-
houd moet niet ten koste gaan van armoedebestrijding.

Woensdag. Per speedboot zakken we de rivier af en bezoeken 
onderweg enkele dorpen. Overal langs de rivier zijn dorpjes 

Dagboek Indonesië
Verslag werkbezoek Tineke Huizinga 

met houten huizen op palen. Opvallend zijn de satellietont-
vangers, op veel plaatsen is televisie. Het moet vreemd zijn 
wanneer je eenvoudig leeft in een hutje in de rimboe, maar 
wel 's avonds op tv de enorme luxe ziet die de rijken van 
deze wereld ten deel valt.

Donderdag. We gaan op reis naar Pontianak. Onderweg 
spreken we rubbertappers, horen we over microkredieten en 
zien we veenbossen die gekapt worden om ruimte te maken 
voor rijstteelt. Bij het laatste geloof ik mijn ogen niet: het 
is bekend dat dit een zinloze en voor het milieu gevaarlijke 
onderneming is. De kans op veenbranden is levensgroot. Dit 
is nota bene een project van de Indonesische overheid.

Vrijdag en zaterdag reizen we weer naar Nederland. Ik ga te-
rug met veel informatie, soms tegenstrijdige informatie, met 
name over de milieuveiligheid van de oliepalmplantages. 
Maar met de overtuiging dat we ons in moeten zetten voor 
zowel het regenwoud als de mensen in het regenwoud.

Naar aanleiding van deze reis, stelden Van der Ham (D66), 
Samsom (PvdA) en Huizinga (ChristenUnie) Kamervragen 
over het gebruik van palmolie in energiecentrales. Een be-
langrijke vraag is of de voedzame olie, die vaak ten koste van 
tropisch regenwoud wordt geproduceerd, zich wel leent voor 
de energiehuishouding.  

Tweede Kamerlid Tineke Huizinga reisde 

op vrijdag 5 mei af naar Indonesië op ini-

tiatief van het Wereld NatuurFonds, IUCN 

en Friends of the Earth. Doel is om beter 

geïnformeerd te raken over de illegale hout-

kap, de productie van palmolie en de situ-

atie van de regenwouden. Ook de armoede 

van de mensen op Borneo is een aandachts-

punt. Kamerleden Henk-Jan Ormel (CDA) 

en Boris Dittrich (D66) reizen ook mee.
 Van Ormel, Dittrich en Huizinga bezoeken een oliepalm plantage

Natuurbehoud moet niet ten koste 
gaan van armoedebestrijding

Houten huizen op palen, 
met satellietontvangers



Interview

Principes meegeven en dan loslaten
Presentator en schrijver Arie Boomsma
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hun kinderen ethiek en principes meegeven. Maar op een 
gegeven moment moet je ze ook loslaten. Een overheid die 
probeert de media aan banden te leggen, binnen een bepaald 
kader te houden, start het proces in een te laat stadium. Draai 
de kraan dicht, en je hoeft misschien niet meer te dweilen, 
maar vergeet de waterleiding niet. Er is altijd een bron, en dat 
is de enige plek om de problemen echt aan te pakken."

Beschermen
Boomsma benadrukt initiatieven die op een ander niveau 
insteken. Opvoeding en onderwijs spelen een belangrijke 
rol. "Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 
ouders en andere familie om de leefwereld van jongeren te 
beschermen. Bovendien hebben we te maken met verschil-
lende kaders. En dan helpt een strakke code niet, zoals blijkt 
uit cijfers over Amerika waar ze dat probeerden. Ik geloof 
overigens wel in regulering - zoals clips met veel naakt na 
elf uur. Maar verder zie ik voor de ChristenUnie vooral een 
adviserende taak."  

Hij waardeert de ChristenUnie omdat die naam breed met 
betrouwbaarheid wordt geassocieerd. "De partij houdt 
vast aan de christelijke basis, een vast vertrouwen in Jezus 
Christus, en baseert beslissingen en partijkoers op de hieruit 
voortvloeiende gedachten."

Draai de kraan dicht, en je hoeft 
misschien niet meer te dweilen, 
maar vergeet de waterleiding niet

In het manifest pleit de ChristenUnie voor een samenleving 
die oog heeft voor elkaar. Boomsma onderkent dat daar 
een knelpunt van onze samenleving zit. "Er is een tendens 
dat alles snel, gemakkelijk en leuk moet zijn. Kranten en 
televisieomroepen hebben adviseurs voor het toegankelijk 
of laagdrempelig maken van hun berichten. En iedereen 
heeft overal een mening over. Onderbouwing is daarbij geen 
noodzaak." 

Religie
De ChristenUnie kan op dit probleem van de individuali-
sering goed inspelen door het belang van religie te blijven 
benadrukken. Religie biedt een structuur om dieper na te 
denken over de morele vraagstukken in het leven. Ze creëert 
een bewustzijn van de individuele verantwoordelijkheden 
naar anderen in de samenleving. Een gerichtheid naar buiten 
in plaats van naar binnen." 

Weerbaar
Mediaonderwijs om jongeren weerbaar te maken kan daarin 
een rol spelen denkt de presentator. "Je moet kinderen 
gereedschappen meegeven, een knapzak. Zoals ouders aan 

Door: Ludo Hekman

Arie Boomsma is presentator, schrijver en 

acteur. Hij speelde onder andere een rol in 

BNN's serie 'fi nals', was omroeper voor Yorin 

en presenteert momenteel voor de EO het pro-

gramma 'Een Betere Buurt'. Een programma dat 

jongeren uitdaagt initiatieven te ontplooien om 

achterstandswijken structureel te verbeteren.
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Baantjer  is heel duidelijk over christelijke politiek. "Geloof 
en politiek kun je niet scheiden. Dus als jij christelijke poli-
tiek wil bedrijven, dan zul je Christus moeten uitdragen."

"Ik maak me zorgen over grote groepen jongeren", vertelt 
hij als gevraagd wordt naar een politieke prioriteit. "Hele-
maal nu ik gezien heb wat in Parijs gebeuren kon. Ik weet 
wat het gevolg kan zijn als ouderlijk gezag wegvalt. Dan 
ontstaan problemen. Zeker als jongeren geen toekomst-
beeld hebben en ontevreden zijn." Hij sluit zich daarom van 
harte aan bij het manifest wat betreft de samenwerking op 
wijkniveau tussen burgers en politie. "We moeten infi ltre-
ren. Als de ouders niet zorgen, moet de samenleving dat 
overnemen. Want we kunnen niet zonder normen en waar-
den, dan gaat op den duur het recht van de sterkste gelden.' 

Naaste
Een ander belangrijk thema is volgens Baantjer de zorg 
voor de minstbedeelden en de ouderen. "We hebben een 

Voormalig politieman Appie Baantjer is bijna 83 

en schreef meer dan zeventig boeken. Hij is gees-

telijk vader van de detectiveserie Baantjer, waarin 

inspecteur De Cock en zijn kompaan Vledder de 

misdaad bestrijden. Hij is christen en blij met zijn 

calvinistische achtergrond "anders had ik het nooit 

veertig jaar bij de politie uitgehouden."

Zorg voor de naaste
Schrijver en oud-politieman Appie Baantjer

Door: Ludo Hekman

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de minstbedeel-
den. Ik kan rijkdom en armoede aardig relativeren, want 
ik heb de tijd voor de oorlog nog meegemaakt. Maar dat 
neemt onze verantwoordelijkheid voor onze naaste niet 
weg. Je moet als overheid zorgen dat er voldoende kwaliteit 
van leven is. Dat geldt niet alleen voor de minstbedeelden, 
maar ook voor de ouderen. 

Michelinsterren
Toen mijn moeder dement werd ging ze naar een verzor-
gingstehuis. Toen heb ik wel gedacht: hier mogen we wel 
wat meer zorg aan besteden. Door Michelinsterren aan 
verzorgingstehuizen toe te kennen, zoals de ChristenUnie 
voorstelt, zou je dat kunnen activeren. Ouderen hebben 
recht op onze steun, je kan ze niet zomaar dumpen.'

Tien geboden
Baantjer moedigt graag mede-christenen aan. "Draag uit 
wat onze lieve Heer wil: heb God lief boven alles en uw 
naaste als uzelf. Prachtig toch! Toen een burgemeester eens 
werd gevraagd wat een politieman allemaal moet weten 
antwoordde hij: 'de tien geboden'. Dat is voldoende, ook al 
bestaat het wetboek van strafrecht uit een honderdvoud 
aan bepalingen. Dat is de kern."  

Als de ouders niet zorgen, moet 
de samenleving dat overnemen



Permanente campagne

Onlangs is de abortuswetgeving, 25 jaar na invoering, 

geëvalueerd. De Tweede Kamer bespreekt deze evalu-

atie na de zomer in een debat. Voor de inbreng van 

de ChristenUnie gaat André Rouvoet met christelijke 

artsen en verschillende organisaties, zoals de VBOK 

en het Lindeboom instituut, een rondetafelgesprek 

aan over de abortuswet in de praktijk. 

Uit cijfers van het ministerie van VWS blijkt dat in 1990 het abortus-
cijfer lag op 5.2 per 1000 vruchtbare vrouwen & meisjes en in 2004 op 
8.7. Een stijgende lijn. De ChristenUnie maakt zich hier zorgen over. 
Bovendien laat de wet te veel ruimte voor abortus bij gezonde vrouwen. 
De partij vindt dat preventie wettelijk moet worden vastgelegd. En is 
verontrust door de minimale begeleiding van ouders en de minimale 
voorlichting over alternatieven voor abortus. Uit onderzoek van het Linde-
boom instituut blijkt dat huisartsen onvoldoende bekend zijn met de 
hulpverlenende instanties voor ongewenst zwangere vrouwen.   

Zorgen over toenemende abortus 
Rondetafelgesprek christelijke organisaties over evaluatie abortuswet

Door: Ineke Bruijn

Evangelisch 
en betrokken
Sinds dit jaar heeft de ChristenUnie een enthousiaste 
werkgroep evangelischen. 
"We zijn ervan overtuigd dat ook evangelische christenen 
maatschappelijk betrok-ken en verantwoordelijk willen 
zijn",  aldus voorzitter Bert Niehof. 

De groep, voorlopig elf man sterk en afkomstig uit ver-
schillende evangelische gemeenten, bedacht een aantal 
speerpunten. De kloof tussen evangelischen en de politiek 
wil ze overbruggen door met een evangelisch perspectief 
op christelijke politiek te komen. En verder effectief con-
tact met de media te onderhouden en een opbouwende 
dialoog te voeren. De werkgroep hoopt ook evangelischen 
bij de lokale kiesverenigingen te betrekken. Hiervoor star-
ten pilot projecten in Assen en in Harderwijk.   

trots op nummer 5 
Cynthia Ortega kandidaat 
Tweede Kamer
De migrantenwerkgroep van de ChristenUnie bereidt zich 
voor op de Tweede Kamerverkiezingen.  Volgens werk-
groeplid en vijfde kandidaat op de Tweede Kamerlijst,  
Cynthia Ortega-Martijn,  is "met de christenmigranten 
nog heel wat winst te behalen in de politiek als de Chris-
tenUnie zichtbaarder wordt." Daarom zet de werkgroep 
de aansprekende migrantentalkshows en spreekbeurten 
voort. Verder wil zij leiders van interculturele kerken ken-
nis laten maken met de Tweede Kamerfractie om zo de 
drempel naar de politiek te verlagen. Binnenkort gaan de 
uitnodigingen de deur uit. Lijsttrekker André Rouvoet ziet 
er naar uit ze te ontvangen.  

 juli 2006 HandSchrift 17



Interview

Collegae vinden het mooi dat iemand op deze leeftijd 
bewogenheid heeft voor de publieke zaak. Oog hebben 
voor de ander, dat is wat haar in het raadswerk typeert. Ze 
heeft dezelfde insteek als het ChristenUnie verkiezings-
manifest voor de verkiezingen van 2007: 'Voor Elkaar'.  Een 
aansprekend thema, want ook het nieuwe Utrechtse college 

werkt nu onder deze titel. Bikker lacht: "Ik had mijn 
keycord met 'voor elkaar' om tijdens de 

brainstorm, maar het idee om het 
collegeprogramma voor el-

kaar te noemen kwam 
niet van ons." 

Oog voor de ander

"Eerst vonden mensen mijn leeftijd opvallend, maar na 
de vuurproef van de gemeenteraadscampagne is het 
nieuwe er wel af en wordt er minder over gesproken." 
Mirjam Bikker, 23 jaar en raadslid voor de ChristenUnie 
in de gemeente Utrecht. 

Mensen die tegen koopzondagen 
stemmen, verlangen naar rust

Voor elkaar
Bikker genoot ervan om onder het motto 'Voor Elkaar' 
de gemeenteraadscampagne te voeren. "Dit thema kan 
abstract en lastig zijn om in concreet beleid te vertalen. 
Maar voor mij betekent het oog hebben voor de zwakkeren. 
Dat zijn mensen die het fi nancieel moeilijk hebben of die 
in een sociaal isolement zitten. In een stad als Utrecht voelt 
één op de drie ouderen zich eenzaam.

Investeren
Wat mij aanspreekt in het verkiezingsmanifest is de maat-
regel tegen jeugdwerkloosheid. Het is ontzettend belang-
rijk te investeren in de toekomst, door jongeren zonder 
startkwalifi catie een beter perspectief te bieden."

Hetzelfde manifest beschrijft een herontdekking van 
normen en waarden in Nederland. Dit herkent Bikker. Ze 
is ervan overtuigd dat een groot deel van de 62% van de 
mensen die tegen de koopzondagen in Utrecht stemden, 
dat met een verlangen naar rust deden.
Wat Bikker betreft spreekt de verspreking van koningin 
Beatrix bij het uitbrengen van de NBV boekdelen.  Ze zei: 
"De 'Duisternis lag over de overvloed' in plaats van: de 
'duisternis lag over de oervloed'." 

Rijk
Bikker: "Waarom is het juist in zo'n rijk land als Nederland 
zo moeilijk om wat voor de ander over te hebben? Ook op 
landelijk niveau draait het helaas maar al te vaak om de 
economie." Daar wil ze verandering in brengen. "Het grote 
gebod, God lief hebben boven alles en oog hebben voor de 
ander staat bij mij voorop."  

Jongste Utrechtse raadslid Mirjam Bikker

Door: Ineke Bruijn
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Internationaal

Door: Klaas Quist

In memoriam
Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, 
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. 
Psalm 103:13 

"Midden mei bereikte ons het ontstellende bericht 
dat onze penningmeester, Arie de Vries (57 jaar), 
tijdens een zeilvakantie in Griekenland geheel 
onverwacht is overleden. Arie was vele jaren actief 
als voorzitter van de GPV kiesvereniging alsmede 
in de (steun)fractie van de toenmalige gemeente 
Valkenburg (ZH). Sinds 1 januari 2004 was Arie 
penningmeester van de nieuwe kiesvereniging 
ChristenUnie Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg. Zeker 
tijdens de begintijd was dit niet eenvoudig omdat 
de fi nanciële administraties van de vijf oude kies-
verenigingen moesten samengevoegd."  

Namens de kiesvereniging Katwijk-Rijnsburg-
Valkenburg, secretaris Wim de Mooij.
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Eind maart was Eerste Kamerlid Eimert van Middelkoop in 
Armenië ter gelegenheid van de oprichting van de Christian 
People's Unity of Armenia (CPUA). De twee belangrijkste 
doelen van de CPUA voor de komende jaren zijn: bijstand aan 
mensen die onrecht is aangedaan èn samen met de lokale 
overheid de leefbaarheid in de wijken vergroten zijn. 

We willen christelijke waarden 
terugbrengen in ons land

Een volgende stap is meedoen aan de verkiezingen. CPUA voor-
zitter Gevorg Babayan: "Wij willen christelijke waarden terug 
brengen in ons land. We zijn blij met de adviezen en het gebed 
van onze Nederlandse vrienden van de ChristenUnie."

Verzoening
Van Middelkoop legde ook een krans bij het genocide monu-
ment. Hij vertelt daarover: "Erkenning van de genocide van 
1915 is voor Armenië van groot belang. Als wij de waarheid van 
verschrikkingen als deze erkennen, komen we weer vrij, is er 
ruimte voor verzoening en kan gerechtigheid zegevieren."

De CPUA en de ChristenUnie zijn aangesloten bij de European 
Christian Political Movement. Een verband van Europese 
christelijke partijen. Zie www.ecpm.info.  

Waarheid maakt vrij
Erkenning genocide Armenië

De afgelopen jaren is intensief contact ge-
groeid tussen de ChristenUnie en christenen 
die de Armeense samenleving willen beïnvloe-
den vanuit dienstbaarheid aan Christus en 
bewogenheid met de samenleving. 

Het genocide monument
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Interview

In september verschijnt van hem het boekje Leven in 
verbondenheid. De kracht van het kennen van Christus. 
"Want het unieke aanbod van een christelijke kerk of par-
tij is verbondenheid. Ieder mens verlangt daarnaar, toch 
is er juist op dit gebied heel veel nood. Onze samenleving 
wordt gekenmerkt door ongebondenheid en vervreem-
ding."

Het herontdekken van de gezonde samenleving, waar het 
manifest naar streeft, juicht u dus toe? "Dat lijkt me een 
heel belangrijke invalshoek voor christelijk-sociale poli-
tiek. Daarbij is een sterk accent op de menselijke maat een 
goede zaak. Want het samenleven speelt zich vooral af op 
buurtniveau." In aansluiting op het manifest ziet Douma 
juist op buurtniveau mogelijkheden voor opbouwende 
betrokkenheid. "Ik zou willen zeggen, ga relaties aan. Bij-
voorbeeld als kerk met de wijkraad, maar ook individueel."

 Warmte 
Maar de nadruk ligt een beetje teveel op verantwoorde-
lijkheid vindt Douma. "Juist vanuit de joods-christelijke 
kernwaarden - en de herontdekking daarvan -  zou ik 
willen zien dat de ChristenUnie meer spreekt over liefde, 

betrokkenheid, persoonlijke aandacht en warmte. De ge-
zonde samenleving is mooi gekozen. Maar in plaats van de 
koude term 'verantwoordelijkheid' zou ik graag een warme 
term zien als typering van de relaties tussen mensen, zoals: 
verbondenheid."

Ruimte
In het manifest pleit de ChristenUnie voor 'ruimte voor 
religie en levensovertuiging'. Douma ziet daar mogelijk-
heden met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning) in zijn achterhoofd. Die ruimte moet de kerk durven 
nemen. "Een belangrijke vraag voor de kerken wordt steeds 
meer: welke kansen krijgen en gebruiken kerken om een 
bijdrage te leveren aan een gezonde en leefbare samenle-
ving?"

Ontdekken
"Veel kerkelijk diaconaat is naar binnen gericht", ver-
telt Douma. "Dat is vaak heel nodig. Want ook binnen 
de gemeente is er nood (eenzaamheid, armoede). Maar 
diaconaat moet veel meer naar buiten gericht zijn. In de 
vorm van diaconaal-missionaire aanwezigheid in de sa-
menleving. Op dat punt valt voor lokale kerken nog veel te 
ontdekken. Dit diaconaal-missionaire aanwezig zijn is wat 
mij betreft een thermometer van hoe de kerk in de samen-
leving staat."  

Leven in verbondenheid

Jos Douma is predikant van de gereformeerde 

kerk (vrijgemaakt) in Haarlem. Daarnaast is hij 

initiatiefnemer van Passie voor Preken en hij was 

betrokken bij de conferenties 'Gods Geest Werkt'. 

Ga relaties aan, als kerk met de 
wijkraad maar ook individueel

Door: Ludo Hekman

Gereformeerd predikant Jos Douma



Europa

Martelingen of luchtballonnen 
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De Raad van Europa, die onderzoek doet naar de mensen-
rechten, besloot tot een onderzoek naar vermeende CIA-ac-
tiviteiten op Europese bodem. Begin 2006 presenteerde de 
Raad haar conclusie: Er zijn geen harde bewijzen dat de CIA 
zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van het inter-
nationale recht. Daarmee was voor ons de kous af.

Slachtoffers
Maar het Europees Parlement (EP) was niet overtuigd en 
stelde zelf een onderzoek in naar de verdachte vliegtuigen 
en vermeende gevangenissen van de CIA in Europa. In de 
afgelopen maanden hoorde deze commissie tal van mensen. 
Journalisten, deskundigen en vermeende slachtoffers. 

Niemand leverde het onomstotelijke bewijs dat de CIA men-
sen gevangen hield op Europees grondgebied. Voor martelen 

Vermeende CIA-activiteiten in Europa

Luchtballonnen laten zich erg gemakkelijk lek prikken. Bij politieke luchtballonnen gaat 

dat moeilijker. Maar als je ze lek prikt, blijft er weinig van over. Zo is eind 2005 een grote 

politieke luchtballon opgeblazen over vermeende activiteiten van de Amerikaanse CIA. 

Een luchtballon vooralsnog, want bewezen is er niets.

is al helemaal geen bewijs, want journalisten wilden hun 
bronnen niet bekend maken. De vermeende gevangenen 
hadden opgesloten gezeten buiten Europa. De meeste infor-
matie kwam dus uit tweede hand. 

Bewijzen
Kortom, het Europees Parlement is terug bij af maar de 
luchtballon blijft nog even zweven. Er zijn geen bewijzen dat 
de CIA mensen gevangen hield in Europa, maar er zijn ook 
geen feiten die het tegendeel bewijzen. De VS en de lidstaten 
geven geen eenduidige verklaringen af. De VS ontkent be-
paalde aantijgingen niet, maar verklaart dat er niet gemar-
teld is. De vraag die overblijft is, wat er dan wel is gebeurd. 
Daar willen we graag een antwoord op.

Geruchten
De Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep, waar de 
ChristenUnie-SGPfractie bij hoort,  riep daarom in het debat 
over de transatlantische betrekkingen op mee te werken aan 
het EP-onderzoek. Zo kan de VS zelf de opgeblazen luchtbal-
lon leeg laten lopen en een einde maken aan de geruchten. 
Daarmee kan het beschadigde vertrouwen worden hersteld. 
Goede transatlantische samenwerking is belangrijk in de 
strijd tegen het terrorisme. Wij blijven dit onder de aandacht 
brengen in het debat.  

Wat is er dan wel gebeurd? 
Daar willen we antwoord op

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie

 Door: Jan Harm Boiten



Voorzitter PerspectieF bedreigd na artikel webcamseks

Door: Simcha Looijen

Jongeren

De voorzitter van PerspectieF verzocht, in zijn column over 'web-
camseks', minister Donner van Jusitie internetpedofi lie aan te 
pakken en een onderzoek in te stellen naar het aantal jongeren 
dat zich bezig houdt met webcamsex. Geenstijl.nl reageerde 
daarop met een satirisch stukje over de ChristenUnie-jongeren. 
De site is, met zo'n miljoen bezoekers per dag, één van de popu-
lairste Nederlandse weblogs. De leden noemen zich 'reaguur-
ders'. De site staat bekend om haar "stijlloze" inhoud. Na enkele 
uren stonden enkele honderden - veelal grove - reacties op de 
website, zoals "sterf, gristenhond, sterf". Daarop besloot Havelaar 
aangifte te doen. De politie gaf meteen aan dat er weinig kans 
was dat daar iets mee werd gedaan.

Persoonlijk
Na de aangifte en een persbericht barstte de bom. De redactie 
van Geenstijl.nl plaatste nu het bericht: 'Geen stijl zal branden in 
de hel'. Naast grove reacties werden nu ook Havelaars persoon-

'Sterf, Gristenhond, sterf'

lijke websites gepubliceerd met het verzoek de gastenboeken 
te vullen. Daarmee was het hek van de dam. Havelaar: 
"Geenstijl.nl maakte een melding over de locatie waar ik dat 
komende weekend met de band zou zijn, bandleden werden 
afgekraakt. Een vriend belde zeer geëmotioneerd op: "Wat heb 
je allemaal gedaan, dat dit zo uit de hand loopt?" Mijn vriendin 
belde me met de vraag waarom ze godslasterlijke SMS'jes kreeg 
en e-mails met kreten als 'ik ga je lekker n**ken'. 

Het was alsof een leger termieten 
alles op internet afzocht met maar 
één enkel doel: kwetsen

De duizenden Geenstijl.nl 'reaguurders' zochten het hele internet 
af. "De musicalvereniging, mijn eindexamengala, websites van 
verenigingen waar ik ooit lid was, alles werd opgezocht. Alsof 

Rogier Havelaar, voorzitter van PerspectieF, deed onlangs aangifte van belediging 
naar aanleiding van uitspraken op www.geenstijl.nl. Na een column over 'webcamseks' 
in het Centraal Weekblad ontstond een uit de hand gelopen discussie op die site.
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Fietsen, fietsen, 
fietsen

Column

een leger termieten alles op internet aan het afzoeken was met 
maar één enkel doel: mij kwetsen." Op Geenstijl.nl zelf stonden 
binnen één dag meer dan duizend, veelal kwetsende, reacties. 

Opvallend
Het verhaal krijgt een opvallende wending als Havelaar een 
interview geeft aan jongerenzender FOK. De redactie van Geen-
stijl.nl bleek 'met genoegen' te hebben geluisterd naar dit radio-
interview en geeft Havelaar de kans een tegenreactie te geven. 
De PerspectieFer legt daarop via Geenstijl.nl uit wat de bedoe-
ling van de column was, namelijk dat jonge tieners bescherming 
nodig hebben. 

Havelaar: "Ik ben christen. Ik geloof dat God van alle mensen 
houd en heel belangrijk voor me is. Dit wil niet zeggen dat ik 
mensen wil dwingen om hetzelfde te geloven als ik. Je hoeft el-
kaar niet aardig te vinden, maar als je elkaar niet serieus neemt, 
debatteer je niet." Ditmaal reageerden de 'reaguurders' overwe-
gend positief. 

De komende tijd gaat PerspectieF door met acties tegen web-
camseks en internetpedofi lie. Havelaar: "In september hopen we 
rond de tafel te gaan zitten met scholen, websites als Sugababes, 
de politiek en andere betrokkenen."  
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Niet iedereen zal het vakantie 

vinden, maar voor mij is vakantie: 

fi etsen, fi etsen en nog eens fi etsen. 

Vermoeiend? Nee, veel meer een 

kick voor lijf en geest.

 Door: Henk van Rhee, directeur Partijbureau

Het is begonnen op de middelbare school; steeds 
later van huis en dus steeds harder fi etsen. Daarna 
wedstrijden - met soms nare crashes -  maar telkens 
opstaan en weer doorgaan. Fietsen als metafoor 
voor het leven. Op de fi ets gebeurt er veel met mij. 
Ik krijg regelmatig een creatief idee, over een cam-
pagne bijvoorbeeld. Tegelijk kan ik mijn hoofd ook 
helemaal leeg fi etsen. En vaak heb ik een aardig 
gesprek. Rijden in een shirt van de ChristenUnie 
helpt daarbij enorm. 

Komende zomer mag ik op uitnodiging van een 
vriend die bij de Rabobank werkt een dag bij de 
Tour de France zijn. Hopelijk kan ik dan eens lekker 
praten met de mecaniciens van de ploeg, echte 
vakmensen. Ik houd van goed materiaal, wil dat 
ook graag goed onderhouden. 
Wat dat betreft is de partij net een fi ets; wil je iets 
bereiken, dan moet je hem heel goed onderhouden.   

Jongeren en webcamseks
Een aantal citaten uit de gewraakte column van Havelaar: 
"Het is een nieuwe rage: achter de webcam je kleding uittrekken en 
virtueel "fl irten". (…) Het is niet gezond dat jongeren tussen de 12 en 
25 úren achter een computer zitten om te chatten met een meisje of 
jongen die 10 minuten fi etsen van je vandaan woont. De persoonlijke 
websites met vaak uitdagende foto's zijn gericht op het etaleren van 
individuen en hebben als doel het oogsten van complimenten. (…)Het 
internetgebruik moet uit de anonimiteit. (…). In de eerste plaats: geen 
computers meer op stoffi ge zolderkamertjes, maar gewoon in de 
woonkamer. (…) Neemt u dan echter geen draadloos netwerk, want 
dan zit uw kind straks met de laptop op de wc. In de tweede plaats: 
privacy is een groot goed, ook op internet. Maar bij duidelijk en soms 
schokkend misbruik moet ingegrepen kunnen worden."  (…) pak de 
extremen (oude mannetjes die jonge meisjes via de webcam uitkleden 
bijvoorbeeld) hard aan. In de derde plaats kan het goed zijn om – net 
als bij de telefoonrekening - maandelijks een overzicht van bezochte 
websites naar internetgebruikers te sturen. Ouders krijgen dan zwart 
op wit te zien waar hun kind rondgesurft heeft. 



Vrijzinnig orthodoxe schrijver Eli van Tijn

Interview
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De kracht van de ChristenUnie zit volgens Van Tijn in het 
model van de samenleving dat daaraan ten grondslag ligt. 
"Dat is niet enkel in sociaal-economische termen uit te 
drukken. Mensen die op zoek zijn naar een partij die meer 
te bieden heeft (of je dat nu sociale cohesie, sociale recht-
vaardigheid of een andere grote term meegeeft) komen al 
snel bij de ChristenUnie uit. Uiteindelijk gaat het om de 
manier waarop je met elkaar omgaat." 

Van Tijn ziet graag dat de ChristenUnie zich breder profi -
leert. "Als orthodoxe Jood die sympathiseert met de partij 
begrijp ik best wat wordt bedoeld met 'de leefregels van de 
God van de bijbel'. Maar de politieke lijn daaruit is evenzeer 
te legitimeren vanuit de Koran of de zeven wetten van No-
ach. De ChristenUnie kan haar electoraat enorm vergroten. 
Niet door aan de grondslagen te morrelen, maar door te 
laten zien dat die grondslagen een veel bredere beteke-

Grondslagen breed gedragen

Eli van Tijn is een geboren en getogen 

Amsterdammer. Hij studeerde politieke 

wetenschappen en theologie, schreef een 

kindertora en noemt zichzelf traditioneel 

joods. Dat omschrijft hij zelf als een vrijzin-

nige vorm van het orthodoxe jodendom. Als 

ik hem spreek, heeft hij net een fi etstocht van 

Amsterdam naar Delfzijl achter de rug.

nis hebben. Het maatschappijbeeld dat de ChristenUnie 
nastreeft, wordt veel breder gedragen dan de achterban 
groot is."

Israël
Van Tijn is goed op de hoogte van de kwestie Israël. Het 
manifest stelt: "Israël heeft recht op veilige en erkende 
grenzen en het recht haar burgers te beschermen tegen ter-
reur. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en de Nederland-
se ambassade dient daar gevestigd te zijn." Van Tijn kan 
zich daar wel in vinden. "Daar staat voldoende. Voldoende 
omdat het binnen de marges van de haalbaarheid valt."

Hypotheekrenteaftrek
Ook het voorstel van de ChristenUnie om de hypotheekren-
teaftrek te limiteren tot 300.000 euro kan op zijn hartelijke 
steun rekenen. "Een hele goede. Mensen met veel geld die 
graag in een groot huis wonen, moeten dan wat extra beta-
len." Wat Van Tijn betreft, geldt hetzelfde voor de kinder-
bijslag. "Die mag ook best afhankelijk zijn van het inkomen 
van de ouders."   

Op zoek naar een partij die meer 
te bieden heeft, kom je al snel bij 
de ChristenUnie uit

Door: Ludo Hekman



Wetenschappelijk Instituut

Evangelie 
contra utopie 
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Grondslagen breed gedragen

Wereld delen
Werkmap aangeboden aan 
professor Goudzwaard

"Utopische denkers zeggen eigenlijk: mensen 
moeten doen wat God nalaat." Zo typeerde 
professor Gerard den Hertog, het streven naar 
utopieën, ideale samenlevingen, eind mei in 
Utrecht op de Groen van Prinstererlezing. 

Groen van Prinsterer was de Haagse christen-politicus die 
in de 19e eeuw temidden van een overheersend liberalisme 
een 'antirevolutionaire' politiek verdedigde. Zijn zinspreuk 
was: 'Tegen de revolutie - het Evangelie!' Daarmee werd hij 
de vader van serieuze Nederlandse christelijke politiek. On-
der zijn naam organiseert het WI elk jaar een actuele lezing 
voor politiek geïnteresseerden. Dit jaar was het thema: het 
streven naar utopieën.

Peilen
Moeten christenen dan niet streven naar gerechtigheid 
- ook in de politiek? Die taak blijft, maar de vraag is: hoe? 
Groen van Prinsterer zelf reageerde vooral op de Franse 
Revolutie. Daartegenover stelde hij het gezag en de wet 
van God. Te weinig peilde hij, wat het evangelie wel peilt: 
hoe mensen klem kunnen zitten in onrecht.

Rechtvaardig
In de Tweede Wereldoorlog gingen veel 'antirevolutionai-
ren' wel degelijk in het verzet.  Niet omdat ze een utopische 
wereld gingen bouwen. Maar omdat ze beseften: dít on-
recht gaat te ver. Ze reageerden vanuit rechtvaardigheids-
gevoel en geloofsvertrouwen: bescheiden, maar krachtig!
Dat typeert christelijke politiek: niet met een utopische 
blauwdruk een Babel bouwen, wel scherp opkomen tegen 
onrechtvaardige situaties en ontwikkelingen.   

Al sinds februari heeft het wetenschappeljik 
instituut (WI) van de ChristenUnie een werk-
map 'Wereld Delen'. Een bundel over armoede 
wereldwijd en internationale solidariteit. Eind 
mei is de map ook publiek gepresenteerd: tij-
dens het congres 'Eerlijk delen = eerlijk meten' 
in Den Haag (www.eerlijkmeten.nl). Congres-
voorzitter was Bob Goudzwaard, hoogleraar 
economie 'in ruste'. 

Groen van Prinstererlezing 2006

Goudzwaard sprak zijn waardering uit voor de recente 
publicaties van het WI over landbouw, zoals 'Boeren voor 
morgen' (2004) en 'Eigen boontjes doppen'(2005). Die be-
naderen de Nederlandse landbouw terecht in samenhang 
met de rol van ontwikkelingslanden. 
Van eerdere contacten met het WI herinnerde Professor 
Goudzwaard zich onmiddellijk de samensteller van 'Wereld 
Delen', Jacob Jan Vreugdenhil. Die kon zelf niet aanwezig 
zijn: sinds april is hij in Sudan daadwerkelijk bezig met 
landbouwprojecten!

De bundel Wereld Delen (91 blz, e 7,50 incl. porto) is bedoeld 
voor groepen die zich een aantal avonden willen verdiepen 
in het wereldarmoedevraagstuk met behulp van achter-
grondinformatie, bijbelstudie en discussievragen. Dat kan 
bijvoorbeeld in het kader van de 'Micha Campagne', die 
christenen wil stimuleren verantwoordelijkheid te nemen 
voor wereldwijde armoede (zie www.micahchallenge.nl).  

Publicaties van het WI zijn te bestellen via wi@christenunie.nl 
of via www.wi.christenunie.nl.

Door: Rob Nijhoff, Wetenschappelijk Instituut. 



Training
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Mineke, je bent raadslid sinds 2005. 
Hoe heb je de afgelopen jaren ervaren? 
"De afgelopen twee jaar zijn voor mij een tijd geweest 
van studie over het politieke werk en praten met men-
sen in de politiek. Vooral de steunfractie in Capelle 
aan den IJssel gaf mij geweldige steun in het doorden-
ken van de politieke problemen die er zijn. Over alle 
onderwerpen moest ik immers een duidelijk stand-
punt formuleren. Ook heb ik de instapcursus lokale 
politiek gevolgd. Een aanrader!"

Wat is de belangrijkste les van de afgelopen 
training?
"De cursus 'Resultaat in de Raad' ook wel de 'kroon-
juwelen cursus' genoemd was heel goed. We lazen 
eerst uit de bijbel hoe Nehemia medestanders kreeg 
bij de opbouw van Jeruzalem. Daar kun je veel van 
leren. Maak een goed plan of speerpunt waar andere 
politici van zeggen: Dat wil ik steunen."

Resultaat in de Raad 
 Foto: Lucas A. Nijenhuis

Politici leren praktische doelen stellen

Door: Klaas Quist

 "Dit smaakt naar meer", zegt Mineke Harmsen-Spruijt, raadslid in Capelle aan 

de IJssel. Samen met twintig anderen deed zij mee aan de training Resultaat in 

de Raad. Doel van deze training is om door planmatig te werken de politieke 

agenda te bepalen. Dat kan door duidelijke doelen te stellen als lokale politicus. 

Hoe beïnvloed jij de agenda als jullie na de 
zomervakantie de draad weer oppakken?
"Deze zomer ga ik stagelopen bij de thuiszorg. Ik ben 
ook van plan dat bij een vrijwilligersorganisatie in de 
thuiszorg te doen. We moeten de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO) gaan bekijken door de ogen 
van de hulpvrager. Zij zitten in een kwetsbare situatie. 
Dat zet ik op de agenda van de raad."

Wat wil je je collega raadsleden meegeven?
"Het is mooi en leuk om raadslid te zijn. In het begin 
zijn er ook moeilijke zaken zoals het overzicht houden 
en de belangrijkste zaken voorrang geven. 
Ga zeker naar de cursussen van de ChristenUnie, dat 
maakt je sterk. Je ontmoet er leuke collega's die je kun-
nen steunen (en jij hen!). Blijf de Here om wijsheid en 
inzicht bidden."  



Samengebonden 
door Het Woord
Als bedrijven willen fuseren, wordt veel 

aandacht besteed aan de cultuur van 

beide partijen. Soms mislukt een fusie 

omdat de verschillen te groot zijn.

 Door: Bert Groen, vice-voorzitter

Sinds het GPV en de RPF besloten samen te gaan 
wordt dan ook van laag tot hoog binnen de Chris-
tenUnie veel energie gestoken in het ontwikkelen 
van een nieuwe lijn op basis van de gezamenlijke 
geestelijke rijkdommen. Een nieuwe generatie 
jonge, politiek geëngageerde, mensen is inmiddels 
opgestaan om de uitdagingen op lokaal niveau aan 
te gaan. Samenwerking is samenbinding geworden.

De onlangs gepresenteerde kandidatenlijst voor de 
komende verkiezing van de Tweede Kamer staat 
uiteraard ook in het teken van de nieuwe brede 
partij van belijdende christenen.
Voor sommigen is het misschien even wennen aan 
de nieuwe doelgroepen op de gepresenteerde lijst. 
Toch is het goed zo. Want wat ons allen bindt, is 
het woord dat op eerste Pinksterdag in mijn kerk 
werd verkondigd: "want met het hart gelooft men 
tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis."(Rom.10:10).  

Democratie Column bestuur

Door: Jurn de Vries en Henk van Rhee.

De belangrijkste bijdrage aan het herstel van 

vertrouwen tussen burgers en de politiek wordt 

geleverd door de manier waarop overheden en 

politici binnen het bestaande bestel functione-

ren. Dat en vele andere zaken concludeerde de 

commissie Burger en politiek in haar rapport 

van 8 juni. Titel van het rapport is: 'Burger en 

Politiek, een christelijke visie op het functione-

ren van het democratisch bestel'. 

Burger en politiek 
Een kwestie van vertrouwen

De commissie Schutte (zoals ze in de wandelgangen wordt 
genoemd) constateert verder dat veranderingen in het politieke 
bestel een bijdrage leveren, maar dit moet niet worden over-
schat. Uitgangspunt blijft de representatieve democratie. Een 
vorm van directe democratie als aanvulling kan zinvol zijn.

Beslissend referendum
Het rapport mondt uit in 47 concrete aanbevelingen. Waaronder 
versterking van de integriteit in het openbaar bestuur, opstel-
ling van een regeringsprogramma door de kandidaat-ministers 
in plaats van de fractievoorzitters, invoering van een beslissend 
referendum over aangenomen wetsvoorstellen, benoeming van 
de burgemeester door de gemeenteraden en de vorming van 
een Randstadprovincie met daarin tenminste de drie grootste 
steden.

Studiedag 
Zaterdag 9 september organiseert de partij, in Amersfoort of 
omstreken, een studiedag over het rapport van de commis-
sie Schutte. U bent uitgenodigd om daar mee te praten over 
deze gedegen analyse en een aantal spraakmakende aanbe-
velingen uit dit rapport. Als u mee wilt doen, mail dan naar 
bureau@christenunie.nl of schrijf naar het partijbureau en 
vermeld daarbij 'opgave voor studiedag 9 september'. Op 
www.christenunie.nl en in de volgende HandSchrift leest u hier 
meer over.

Het rapport staat op www.christenunie.nl en wordt gebruikt voor 
het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2007.  
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Ambitie en 
Dienstbaarheid
2e landelijk congres Inclusief

Zaterdagmiddag 16 september 2006 is de 
Evangelische Hogeschool in Amersfoort het to-
neel van het 2e landelijk congres van Inclusief.
Door: Simone Kennedy

Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen twee keer zo vaak als 
mannen vinden dat ze voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring hebben voor een politieke functie. Maar vrouwen 
waarderen vooral andere kwaliteiten in een politicus: sociale 
bewogenheid, bijbelgetrouwheid, inzet en de band met de 
achterban. Wat ze zelf belangrijk vinden, is dus niet datgene 
waarin ze zich tekort voelen schieten. Als ze aan zichzelf de 
eisen stellen die ze aan politici stellen, zouden veel meer 
vrouwen politiek actief worden.
Werkgroep Inclusief organiseert daarom op 16 september 
een congres onder de titel: 'Ambitie en dienstbaarheid'. Voor 
vrouwen én mannen: Inclusief

Het programma
13.00  Opening
13.15 Onderzoekers Roel Kuiper en Marja Jager over 
 verschillen en participatie 
13. 45 Wil Doornenbal over psychologisch spanningsveld 
 van vrouwen
14:15 Gelegenheid om vragen te stellen
15:00 Workshops over ambities en kwaliteiten, zelfbeeld etc. 
16:15 Paneldiscussie
16:45 Afsluiting
17:30  Optioneel: diner in restaurant De Passie (naast CS).

Informatie en opgave via carinabezemer@christenunie.nl 
of op maandag via 033-4226969.  
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Informatie

forse groei
In heel Nederland groeit de ChristenUnie 

weer in ledenaantal. De groei is (menselijk 

gezien) het gevolg van een goede gemeente-

raadscampagne en een pas gestarte leden-

werfcampagne. 68% van de kiesverenigin-

gen nam in omvang toe. 

Door Henk van der Veen 

De grootste groei, tot en met mei, komt van verenigingen 
in Friesland, Noord-Holland en Limburg (13%). De regio's 
waar de ChristenUnie oorspronkelijk naar verhouding 
sterker is, groeiden iets minder hard. 
Aan de ledenwerfcampagne verbindt het partijbureau een 
speciale prijs voor de vereniging die het hoogste percen-
tage nieuwe leden werft. Als u wilt dat uw kiesvereniging 
op het voorjaarscongres die Ledenwerfprijs krijgt, kunt u 
mailen naar het partijbureau: klaasquist@christenunie.nl.

Friezen betalen het snelst
Tot en met 31 mei betaalde 91% van de leden contributie. 
Uit onderzoek blijkt dat Friezen (93%) en Zeeuwen (92,5%) 
hun contributie het snelst voldoen. Leden uit Overijssel en 
Gelderland doen er iets langer over: 89% heeft betaald.  

Leden commissie 
Burger en politiek
•  Gert Schutte, oud-lid Tweede Kamer, voorzitter 
•  Joop Alssema, politiek secretaris ChristenUnie
•  Bernadette van den Berg, socioloog en ambtelijk 
 secretaris
•  Marcel Benard, oud-voorzitter jongerenorganisatie 
 Perspectief
•  Jan Hoogland, hoogleraar wijsbegeerte
•  Bort Koelewijn, burgemeester
•  Kees van Kranenburg, statenlid en wethouder
•  Jurn de Vries, oud-lid Eerste Kamer
•  Tom Vroon, lid curatorium mr. G. Groen van 
 Prinstererstichting
•  Swannet Westland, beleidsmedewerker 
 Tweede Kamerfractie  

Drukbezocht 1e najaarscongres Inclusief
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Kijk op www.christenunie.nl/telefonie

Aanvraagbon
Dhr. / Mevr.                                     Voorletter(s)

 Ik ben al lid       Ik meld me hierbij tevens aan als lid van de ChristenUnie

Adres 

Postcode   Plaats 

Kruis aan welk deel van het door u bespaarde bedrag u aan de ChristenUnie doneert:

 100%  75%  60%  50%  40%  25%  10%  0%  

E-mail

Telefoonnummer

                Heeft u ISDN? Vermeld dan al uw nummers

Stuur deze aanvraagbon in een envelop zonder postzegel naar: 
ChristenUnieTelefonie • Antwoordnummer 4 • 3350 VB Papendrecht. 
U ontvangt dan onze welkomstbrief met duidelijke uitleg en het antwoord op de tien meest gestelde vragen. 
Uw aanvraag wordt pas defi nitief als u ons na ontvangst van uw welkomstbrief laat weten dat alles in orde is.

HS2006-4

Redactie
Shahied Badoella, hoofdredacteur
Jacolien Viveen, eindredacteur
handschrift@christenunie.nl

Beeldredactie en fotografie
Ruben Timman/ Nowords.nl

Adressen
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969 
bureau@christenunie.nl
Bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer
Tel. 070 3624571

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057 en 070 3183664
christenunie@tweedekamer.nl
 
Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl 

WI Mr G. Groen v. Prinstererst.
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafi sch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494262
g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testa-
mentair dan luidt de tenaamstel-
ling: Vereniging de ChristenUnie 
Amersfoort. De vereniging is als 
rechtspersoon ingeschreven bij de 
KvK onder dossiernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. 
Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenad-
ministratie (ledenadministratie@
christenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij 
af en toe in staat om u gerichte 
aanbiedingen te doen. Vragen of 
bezwaar? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie. Dan 
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.   

Colofon
Telefonie

KPN geeft veel mensen het gevoel dat ook bij KPN fl ink op de gespreks-
kosten kan worden bespaard. Met KPN BelPlus, de meest gebruikte 
voordeelregeling van dit moment, koopt u voor een paar euro extra bel-
minuten. Of u deze extra bijdrage terugverdient, hangt sterk af van uw 
belpatroon. De gerealiseerde besparing valt in de praktijk echter erg tegen.

De korting via ChristenUnie Telefonie ligt hoger dan die van de BelPlus regeling. Daarnaast betaalt 
u niets extra's per maand. Met ChristenUnie Telefonie belt u dus goedkoper, zonder extra kosten. 

Meld u nu aan via www.christenunie.nl/telefonie of maak gebruik van deze aanvraagbon.

Korting zonder kosten
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In het Land

Agenda  
01-07  Regionale training 'Resultaat in de Raad' 
 in Noord-Holland

16-08  Spreekbeurt André Rouvoet Utrecht

09-09  StatenStartdag

13-09  Excursie Tweede Kamer

16-09  Congres Inclusief Ambitie en Dienstbaarheid

Onder voorbehoud van wijzigingen. 
Meer informatie? www.christenunie.nl/agenda  

ChristenUnie TV
3 juli   Ned. 2   17:50 uur

lokaal nieuws
  ChristenUnie-SGP Zoetermeer maakte zich sterk 
voor andere huisvesting voor de Evangelische 
gemeente Parousia. Parousia kan de sterke 
groei niet meer aan in het huidige gebouw. Zij 
hebben een eigen gebouw op het oog op een 
industrieterrein, maar de gemeente wilde geen 
medewerking geven inzake het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Na lang aandringen heeft 
de gemeente toegezegd mee te werken aan een 
tijdelijke bestemmingsplanwijziging van 5 jaar 
voor een bedrijfspand.

  ChristenUnie Veendam pleit voor actieve gedrags-
beïnvloeding van schuldenaren. De fractie wil 
een verbod op reclamedrukwerk en postorder-
catalogi voor mensen met hoge schulden zodat 
ze niet verleid kunnen worden tot impulsaanko-
pen. Daarnaast suggereert de ChristenUnie cur-
sussen begeertepreventie vanuit de gemeente.

  ChristenUnie Flevoland vindt verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting alleen bespreekbaar, 
wanneer de opbrengsten geïnvesteerd worden 
in nieuwe infrastructuur. De ChristenUnie stelt 
verder voor de verhoging geleidelijk door te 
voeren. Maar VVD en CDA willen uit electorale 
overwegingen niet in 2007 met een belasting-
verhoging komen. In 2008 na de verkiezingen 
mag dat wel, zo bleek uit het debat. Statenlid 
Roelof Siepel zegt daarover: "Beide partijen 
vinden het kennelijk belangrijker om een goede 
verkiezingsuitslag te halen door net te doen 
alsof ze geen belastingverhoging voorstaan, dan 
dat ze proberen om de echte problemen voor de 
burgers van Flevoland op te lossen."  

Heeft u nieuws voor deze pagina?
Mail dit dan naar webmaster@christenunie.nl

Meer nieuws? 
www.christenunie.nl/inhetland

Lintjesregen
Verschillende ChristenUnieleden zijn onlangs 
Koninklijk onderscheiden. Een overzicht van de, 
bij het partijbureau bekende, onderscheiden leden:

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
• Theo van den Belt uit Stadskanaal
• Jan van Faassen uit Ermelo
• Johan Haaksema uit Assen
• Mient Holwerda uit Ferwerderadiel
• Hans de Jong uit Lisse
• Piet de Jong uit Alphen aan den Rijn
• Cor de Jonge uit Vlaardingen
• Maarten Rietveld uit Vlaardingen
• Roel van de Steeg uit Enschede
• Albert Steenbergen uit Haren
• Cor Timmer uit Vianen (Ut)
• Niek Tromp uit Groningen
• Henk Vos uit Den Helder

Ridder in de orde van Oranje-Nassau:
• Thijs van Daalen uit Zeewolde
• Theo de Geus uit Enkhuizen
• Geke Vinke-Bos uit Dronten
• Peter Hildering uit Urk  



Personalia
  Sinds de raadsverkiezingen mocht de ChristenUnie veel 
nieuwe raadsleden verwelkomen. Helaas ontbreekt hier 
de ruimte om alle namen te noemen. Op www.christen-
unie.nl vindt u een overzicht van alle raadsleden.

  Een aantal ChristenUnie politici zijn onderscheiden met 
een zilveren ChristenUnie speld. Hendrik Kruidhof nam 
na 12 jaar afscheid als wethouder in Staphorst-Rouveen. 
Hij was ook 12 jaar raadslid. Jaap Bijlenga ontving de 
speld voor 12 jaar raadswerk en 20 jaar bestuurswerk in 
Breukelen. Tri-Ja van Loo is onderscheiden voor 10 jaar 
raadswerk in Ommen en haar inzet als secretaris van de 
Bestuurdersvereniging. Jené Wessels ontving de speld 
na 8 jaar raadswerk in Wierden-Enter. Zij was ook 4 jaar 
RPF bestuurslid. Berend van de Beek ontving de speld na 
6 jaar raadswerk in Ommen. In de periode 1992-2002 

Lid worden
Geïnspireerd door de liefde van Christus en vanuit bewogen-
heid voor de mensen om ons heen, zetten we ons in voor 
dit land. Eens? Laat zien dat u zich in onze missie herkent. 
Laat zien dat onze bewogenheid ook uw bewogenheid is. 

Met uw steun kunnen we: 
•  meer mensen bereiken en warm maken voor 
    de politiek van de ChristenUnie 
•  onze vertegenwoordigers trainen en opleiden

Ja, ik word lid
Ik onderschrijf de uniefundering en 
-verklaring (zie www.christenunie.nl). 

Dhr/mevr.:*

Naam:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Geboortedatum:*

Telefoon:

E-mail:
 
❍  Ik machtig de ChristenUnie de contributie jaarlijks 
 van mijn rekening af te schrijven. (Met deze machtiging 
 bespaart u ons veel geld.) 

Bankrekeningnummer:

Datum: 

Handtekening: 
 
*verplichte velden 
Stuur de bon (kosteloos) op naar: Partijbureau ChristenUnie, 
Antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort

HS2006-4

was hij ook wethouder. Arie Pouwels, 24 jaar wethouder 
en 12 jaar (schaduw)raadslid te Hardenberg, ontving 
een speld. Ook Derk Jan te Rietstap uit Hardenberg 
kreeg een speld voor 16 jaar raadslidmaatschap en 8 
jaar schaduwfractielidmaatschap. 

  Raadsleden die onlangs afscheid namen van de 
 gemeenteraad:
 • Mient Holwerda, 24 jaar, Ferwerderadiel
 • Theo van den Belt, 24 jaar Stadskanaal
 • Albert Steenbergen, 20 jaar, Stadskanaal
 • Johan Haaksema, 20 jaar, Assen
 • Hans de Jong, 16 jaar, Lisse
 • Theo de Geus, 16 jaar, Enkhuizen
 • Henk Vos, 12 jaar, Den-Helder  
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WAS JE ER OOK BIJ?
Ron Dicianni & Neil Wilson

Als je je Bijbel opent, snap je 

dan wat je leest? Kijk je gemak-

kelijk door de omstandigheden 

heen om de werkelijke mensen 

te ontmoeten die je op de blad-

zijden van de Bijbel tegenkomt? 

Misschien zeg je ‘dat vind ik 

moeilijk’. Dan kan dit boek je 

helpen om je in te leven in de 

geschiedenissen uit de tijd van 

Jezus. Zo gaat de Bijbel voor je 

open. Beleef je leven met Jezus 

op een heel nieuwe manier. ISBN: 90-6353-464-7, 

groot formaat gebonden geschenkboek in kleur, 

182 pag., € 19,95

NIEUW

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

D E B O E K E N V A N  U I T G E V E R I J  M E D E M A

Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

T E L E F O O N :  0578-574995

REMBRANDT EN
HET EVANGELIE
Willem L. Meijer

De auteur liet zich door 

Rembrandt inspireren tot beeld-

gedichten en beeldgedachten. 

In dit geschenkboek zijn diverse 

schilderijen en etsen van 

Rembrandt afgedrukt. 

ISBN: 90-6353-479-5, in kleur,

groot formaat geschenkboek, 

met cd-rom, 96 pag., € 19,95

SEKS IN DE KERK

Willem J. Ouweneel

Dit is een boek vol 

praktische theologie, vooral 

bedoeld voor gemeente-

leiders en hulpverleners, 

ouders en andere opvoeders. 

Het is geschreven tegen de 

achtergrond van de schrik-

barende seksuele nood 

die er in de kerken en 

gemeenten heerst. 

ISBN: 90-6353-471-x, paperback, genaaid 

met flappen, 304 pag., € 19,95

M    U    Z    I     E     K

Oòòh... hóór es!
Muziekjes voor peuters en kleuters

Instrumentale cd van Harry Govers.

Met nieuwe en bekende bijbelversjes als: 

‘Handjes gevouwen’, ‘Ik ga slapen ik ben 

moe’, ‘Is je deur nog op slot’ en meer. 

Kinderen genieten van deze muziekjes, 

en papa of mama kan ze zo meezingen! 

cd 51114 € 9,50

NIEUW
€ 9,50

INTIEM
Linda Dillow 

& Lorraine Pintus

Dit boek behandelt 21 

vragen van vrouwen over seks. 

Gesprekken van vrouw tot vrouw. 

Intiem gaat over Gods gedachten 

over seksualiteit – en hoe we daar 

van mogen genieten. Intiem gaat 

ervan uit dat je gek bent op je 

echtgenoot, en dat je niets lie-

ver wilt dan dat jullie liefdes-

leven tot volle bloei komt. 

ISBN: 90-6353-478-7, paper-

back met fl appen, 334 pag.,

€ 16,95

DE BOEKEN DIE
DE KERK AFWEES
Michael Green

Dan Brown, auteur van 

De Da Vinci Code, beweert 

o.a. dat het verhaal van 

Jezus die aan het kruis 

zou zijn gestorven voor de zonden van 

de wereld, onjuist is. Zijn Dan Browns 

‘bewijzen’ fictie of waarheid? Is de Bijbel 

niet meer dan een verzameling on-

betrouwbare documenten, geselecteerd 

door de toenmalige Kerk op basis 

van een verborgen agenda? 

De Kerk heeft inderdaad bepaalde boeken afgewezen – 

maar waarom deed ze dat dan?

ISBN 90-6353-472-8,  paperback, 220 pag., € 14,95

EVANGELISATIEMAGAZINE
ZOMER 2006

Een nieuw tijdloos zomernummer. 

Leven.nu is een eigentijds full colour 

magazine, bestemd voor huis-aan-huis 

verspreiding: het goede nieuws als 

een teken van leven, om uit te delen 

bij u in de buurt, op de camping of 

tijdens de vakantie, bij evangelisatie-

acties op straat, of bijvoorbeeld na 

afloop van een kerkdienst.

Vraag een proefnummer aan via: info@medema.nl

Prijzen per ex.: vanaf 50 ex. € 0,25 – vanaf 100 ex. € 0,22 – 

vanaf 500 ex. € 0,19 – vanaf 1000 ex. € 0,16 – vanaf 5.000 ex. € 0,14 

– vanaf 10.000 ex. € 0,12.
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ChristenUnie is sociaal én zakelijk 
Sociaal-economische onderwerpen gaan de komende verkie-
zingen bepalen. De ChristenUnie staat voor een economisch 
beleid dat sociaal is en in overeenstemming met bijbelse  
waarden. Ondernemer Thiemo de Lange, christen én  
ondernemer, vertelt hoe hij aankijkt tegen het beleid van de 
ChristenUnie. “Voor kleine bedrijven blijft ondernemen lastig.”  
Lees verder op pagina 4, 5 en 6.  n

Oudere is geen artikel of product voor marktwerking 
Directeur Jan van Eijsden is, ondanks “een bedrijfseconomische  
achtergrond”, al 33 jaar in touw in de zorg. “Waarvan dertig 
jaar in de ouderenzorg en de lichamelijk gehandicapte jonge-
renzorg.” Hij is ook een kritisch partijlid: “Met zorg, veiligheid 
en onderwijs moet de ChristenUnie zich deze periode echt 
gaan onderscheiden.” 
Lees verder op pagina 10 en 11.  n

Meer asfalt tegen files? 
Nederland staat steeds vaker in de file. Verslaggever Dick  
Schinkelshoek legde Guido van Woerkom (directeur van de 
ANWB) en Arie Slob (Tweede Kamerlid van de Christenunie) 
een aantal stellingen over verkeer en asfalt voor. Per e-mail, 
want ook deze verslaggever mijdt graag de Nederlandse files.
Lees verder op pagina 16 en 17.  n
Foto cover: Henk Dokter Creative Associates, Maarn

Evangelische brug 
Henk Sleebos is emeritus legerpredikant voor de Verenigde  
Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en bestuurslid van de  
ChristenUnie te Assen. Dankzij zijn Indische en evangelische  
achtergrond vormt hij een brug naar christenen die zich  
voorheen weinig met de ChristenUnie verbonden voelden. 
“Evangelische en Pinkster gemeenten zijn vaak a-politiek.”
Lees verder op pagina 21.  n
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En verder...

Christelijk-sociaal
Eerst koek bakken, dan eerlijk delen

Vandaar dat ons verkiezingsprogramma 
zich niet alleen druk maakt over recht-
vaardige inkomensverhoudingen.  
We komen ook met gerichte voorstellen  
om ondernemers in staat te stellen  
hun belangrijke bijdrage aan een vitale  
economie te leveren. 
Want daar valt nog een hoop te doen! 
Als ik met ondernemers praat, hoor ik 
telkens dezelfde klachten: een bemoei-
zuchtige overheid, een enorme admi-
nistratieve lastendruk, gemiste kansen 
in het werkgelegenheidsbeleid. Een 
voorbeeld: het kabinet wil dat ouderen 
langer doorwerken en het wil de jeugd-
werkloosheid bestrijden… Maar het voert 
onze voorstellen, om het via afdracht-
kortingen voor werkgevers aantrekkelijk 

Tips voor kleine campagne  20
Sleebos, evangelische brug  21
Campagne op Kwakoe  23
Column Henk van Rhee  23
Kloof en toekomst Europa  24
In het land: overlast bordeel 27
Colofon    28
Column bestuur   29
WI: professionele politiek  29
In het land: 25.000e lid  30
Agenda & Inclusief  31

te maken om ouderen én jongeren in 
dienst te nemen (of te houden), niet uit.

Overigens is het niet de politiek die 
banen creëert. Het is daarom een beetje 
potsierlijk dat het CDA, in een triom-
fantelijk boekje, alles wat de afgelopen 
jaren goed is gegaan in Nederland (ook 
op het terrein van de werkgelegenheid) 
claimt als “resultaten die onder leiding 
van Jan Peter Balkenende zijn bereikt”. 
Natuurlijk, overheidsmaatregelen  
kunnen bijdragen aan versterking van  
onze concurrentiepositie. Maar volgens 
het Centraal Plan Bureau is niet het  
hervormingsbeleid van het kabinet, 
maar vooral de aantrekkende wereld-
handel bepalend voor het herstel van  

Door: André Rouvoet, lijsttrekker

Voorwoord

de economie. En nog altijd is het  
midden- en kleinbedrijf (MKB) de banen-
motor van onze economie!

Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelde 
- met het oog op de verkiezingen- het 
manifest ‘Nederland kan winnen’ op, 
met maar liefst 93 actiepunten. Ik heb 
waardering voor de geëngageerde en 
deskundige inbreng van de werkgevers. 
Als ik het manifest naast ons verkiezings- 
programma leg, zie ik punten van 
overeenstemming én van verschil. Beide 
motiveren mij om het gesprek aan te 
gaan, in de campagne en daarna. Want 
er is nog een hoop te doen!  n

‘Sociaal en zakelijk’, zo noemt ondernemer Thiemo de Lange de 

ChristenUnie verderop in dit nummer. Hij onderstreept hiermee 

de geheel eigen, zelfstandige positie van de partij. Een beetje 

zwart-wit gezegd: waar ‘rechts’ kiest voor economische groei en 

de werkgevers en ‘links’ kiest voor inkomensherverdeling en de 

werknemers en uitkeringsgerechtigden, laat de ChristenUnie zich 

niet vangen in deze tegenstellingen. De economische koek eerst 

bakken en vervolgens eerlijk verdelen. Dát is christelijk-sociaal!
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ChristenUnie is sociaal én zakelijk 

Voelt u zich als ondernemer thuis bij de ChristenUnie?
“Ik ben zojuist lid geworden. Ik voel me thuis bij de idealen 
van de ChristenUnie. En bij haar manier van politiek bedrij-
ven: sociaal, maar ook eerlijk en recht door zee. Zakelijk als 
het moet. Kijk maar naar de rol van Rouvoet bij de val van 
het kabinet: steeds het voordeel van de twijfel geven, maar 
op een gegeven moment houdt het op! Dat spreekt me aan.”

En als we kijken naar de economische plannen van de  
ChristenUnie?
“Ja, daar zie ik hetzelfde: sociaal én zakelijk. Ik ben ook een 
voorstander van de MKB-toets die de ChristenUnie voor-
staat in haar verkiezingsprogramma. Om te voorkomen dat 
overheidsmaatregelen niet wéér de kleine bedrijven extra 
administratieve druk opleggen. Sowieso: al die regels voor 
bedrijven... Voor de kleine eenmanszaken, zoals de slager 
op de hoek, is dat soms vreselijk moeilijk. Daar heeft de 
ChristenUnie aandacht voor.” 

De kleine eenmanszaken, het  
teveel aan regels. Daar heeft de 
ChristenUnie aandacht voor

Wat kanttekeningen: “De politiek denkt bij haar maat-
regelen wel heel erg in termen van schaalgrootte; met 

als resultaat: hoe groter de onderneming, hoe groter het 
voordeel. Er zijn te weinig ‘kleine regelingen’, terwijl juist 
die ondernemers overheidssteun nodig hebben. Bijvoor-
beeld, bij eenmanszaken en VOF’s wordt de totale winst als 
inkomen van de ondernemer aangemerkt. Daarover moet 
– logisch – belasting betaald. Maar wát als je als kleine 
ondernemer reserves wilt opbouwen? Dan zijn grote onder-
nemingen, bijvoorbeeld door de BV-structuur, veel meer in 
het voordeel.”

MKB is een te groot begrip, dat  
gaat van de slager op de hoek tot 
bedrijven met 250 werknemers

“Verlaging van de belasting op arbeid, zoals de  
ChristenUnie dat voorstaat, is heel gunstig voor het MKB. 
De loonkosten bij kleine bedrijven wegen zwaar. De stap 
om nieuwe mensen aan te nemen is daarom groot. Ik zie 
daar wel heil in, ook voor de werkgelegenheid.
Tegelijk wordt volgens mij ‘MKB’ een veel te ruim begrip.  
Dat gaat van de slager op de hoek tot bedrijven met 250 
werknemers! We moeten het begrip ‘MKB’ eigenlijk op-
splitsen. Want die slager op de hoek heeft misschien hele-
maal geen personeel en dus geen baat bij deze maatregel. 
Dat geldt ook voor de investeringskorting voor het MKB. 
Ook dat is vooral aantrekkelijk voor de grotere MKB- 
bedrijven, omdat zij vaker en meer moeten investeren.  
Een kleine winkelier heeft misschien maar één keer in 
de tien jaar een nieuwe kassa nodig. Mijn cameraspullen 
gaan ook wel vier à vijf jaar mee. En wat investeren kleine 
bedrijven verder? Ik vind dus plannen van de ChristenUnie 
voor bedrijven goed, maar voor kleine bedrijven moet nog 
meer gebeuren.” 

Wat is volgens u een goede pensioensgerechtigde leeftijd?
“Ik ben heel erg voor een flexibel pensioen. In sommige 
beroepen zijn mensen met 55 jaar gewoon op, lichamelijk 
en psychisch, terwijl in andere beroepen mensen nog jaren 
doorkunnen. Het verschilt ook per persoon. Kijk naar Ruud 
Lubbers. Die is ook allang 65 geweest, maar hij vond het 

Ondernemer Thiemo de Lange over het economisch beleid van de partij

Sociaal-economische onderwerpen gaan  

de komende verkiezingen bepalen.  

De ChristenUnie staat voor een economisch 

beleid dat sociaal is en in overeenstemming 

met bijbelse waarden. Verslaggever Dick 

Schinkelshoek sprak erover met Thiemo de 

Lange, christen én ondernemer. Hoe kijkt hij 

aan tegen het economische beleid van de 

ChristenUnie? “Voor kleine bedrijven blijft 

ondernemen lastig.”



Thiemo filmt kandidaat kamerlid Joël Voordewind  
bij de campagneaftrap op het Kwakoefestival
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prachtig om de afgelopen tijd weer even terug te zijn op 
het Binnenhof. 
Langer doorwerken moet je niet verplichten, daar hebben 
bedrijven niets aan. Laat mensen zelf maar kiezen. Geef 
ze mogelijkheden. Langer doorwerken moet je ook fiscaal 
aantrekkelijker maken. Belangrijker: overheid en onder-
nemers moeten zich inzetten om het werk weer leuk te 
maken! Want veel werkplezier wordt vergald door bureau-
cratische regels en onterechte bezuinigingen!”

We moeten weer doorkrijgen dat 
kwaliteit – in het onderwijs en op 
de werkvloer - gewoon geld kost

De ChristenUnie wil door een strengere controle van de 
leerplicht het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een contract met een toekomstige 
werkgever. 
“Vroegtijdige schoolverlaters vormen steeds vaker een pro-
bleem, maar zelf geloof ik niet zo in strenger controleren 
en harde contracten. Waaróm hebben die jongeren geen 
zin? Dat komt ergens vandaan. Als kinderen al vanaf een 
heel vroeg stadium – op de lagere school! – gestimuleerd 
worden en positieve aandacht krijgen, dan gaat het veel 
minder mis. Dat kost wel geld… en Nederland bezuinigt op 
onderwijs. Dat krijg je als een boemerang terug. Misschien 
moeten we weer doorkrijgen dat kwaliteit – in het onder-
wijs en op de werkvloer - gewoon geld kost.”  n

Wie is Thiemo de Lange?
Thiemo de Lange (36) volgde in 1985 zijn cameraopleiding bij de AVRO. Later deed hij productie- en 
regiewerk bij RTL4. Nu runt hij een videoproductiebedrijf dat videopresentaties en promotiefilms 
voor bedrijven verzorgt.  
Ook de minder leuke kanten van het ondernemerschap zijn De Lange bekend. Een vorig bedrijf 
ging failliet en hij kwam net niet in de schuldsanering terecht. Zijn huidige onderneming heet 
Jabes Media, een verwijzing naar het gebed van Jabes (1 Kronieken 4). “Die bedrijfsnaam is een 
eerbetoon aan God die ons geholpen heeft in moeilijke tijden.” 
De Lange is ook actief als coördinator van BusinessAlpha, de Alphacursus voor ondernemers.  n



Commentaar
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Minder regels, meer werkplezier
Jan Lanting: “Hoe minder rompslomp, hoe prettiger wer-
ken. Sommige ondernemers vertellen: ‘Ik word helemaal 
gek. Ik ben meer met regels bezig dan met het personeel’.  
In sommige beroepen komen ondernemers nauwelijks 
meer aan hun eigen werk toe. Huisartsen, horeca; overal 
zijn heel veel regels. Terwijl je je juist energie moet kunnen 
stoppen in het verbeteren van de werkprocessen.” 

“In een goede bedrijfscultuur stimuleert de werkgever  
zijn werknemers zo dat zij zelf weer kleine ondernemers  
worden. Zeker nu de economie in de lift zit, moet je als 

werkgever de werkprocessen kunnen verbeteren door  
kennis (via scholing) en innovatie te vergroten. Het draait 
niet alleen om de centen, maar om investeren in mensen. 
Het vergrijzende effect helpt daarbij: nu moet je als onder-
nemer je goede mensen zien te behouden. Dat betekent 
investeren in je personeel.” 

Doorwerken na je 65e
“Bij VakGMV staat in de Arbeidsvoorwaardennota: ‘flexi-
bel pensioen is goed, daar moeten we aan werken’. Met de 
huidige vergrijzing ontkom je niet meer aan het sleutelen 
aan de eindleeftijd. Maar het gaat erom: hóe organiseer je 
het. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een oudere werk-
nemer die als buddy optreedt voor een jongere werknemer; 
aan parttime werken. Het hoeft niet vandaag of morgen, 
maar we moeten er wel mee aan de slag. Je kunt het  
opbouwen: elk jaar een maand bovenop die 65 jaar. Dan 
duurt het twaalf jaar voor de pensioenleeftijd 66 is. Ik 
vergelijk het zelf wel eens met een topsporter die stopt, die 
moet ook aftrainen. Je moet rustig kunnen uitlopen, lang-
zaam afbouwen. Niet in een klap stoppen met werken.” 

Schoolverlaters op contract
Lanting is het niet eens met ondernemer De Lange dat 
harde contracten met schoolverlaters niet werken. “Als te 
vroege schoolverlater ben je gewoon kansarm. We pleiten 
ervoor om het bedrijfsleven daar juist nadrukkelijk bij te 
betrekken. Als je dat niet doet, loop je achter. Mede gelet op 
de vergrijzing: iedereen die kansarm op de arbeidsmarkt 
komt, dat kost energie. Voorkom die uitval. Maar daar heb 
je bedrijfsleven én overheid voor nodig. De overheid moet 
zelf ook laten zien dat ze drop outs, gehandicapten en  
anderen die moeilijk aan werk komen aan banen helpen.” 

De GMV arbeidsvoorwaardennota is te lezen via  
www.vakgmv.nl.  n

Investeer in mensen
Voorzitter VakGMV over ondernemers, 65+ers en schoolverlaters

Ondernemer De Lange kan ver meekomen in de plannen van de ChristenUnie. Zeker als het 

gaat om minder regels voor werkgevers. Hoe kijkt een werknemersorganisatie als VakGMV 

daar tegen aan? Voorzitter Jan Lanting reageert. 

Door: Jacolien Viveen



Tweede Kamer
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Begrip
Minister Bot vertelde in een gesprek met zijn Israëli-
sche collega dat het steeds moeilijker wordt begrip op te 
brengen als er veel burgerslachtoffers vallen (Trouw 17 juli 
2006). Een opmerkelijke uitspraak. Want hoe zit het met 
de verantwoordelijkheid? De Libanese regering weigert 
Hezbollah te ontwapenen en militairen te stationeren 
in het zuiden van Libanon. Israël heeft het recht zich te 
verdedigen tegen geweld van Hezbollah. Natuurlijk dient 
de burgerbevolking daarbij zoveel mogelijk te worden ont-
zien. Maar de Libanese autoriteiten hebben daarin ook een 
verantwoordelijkheid. 

Een ware vriend is nooit kritiekloos
André Rouvoet sprak zich in het Friesch Dagblad uit over 
de diepe verbondenheid die hij voelt met het Joodse volk. 
En over de intense verwondering die hij heeft over het 
ontstaan en het – permanent bedreigde – voortbestaan van 

Israël versus Hezbollah
Recht om zich te verdedigen

de staat Israël. “Laat helder zijn: ook ik vind de humanitaire 
gevolgen van de nieuwste crisis in het Midden-Oosten 
afgrijselijk. Ik wijs disproportioneel optreden af en betreur 
de dood van burgerslachtoffers. Een ware vriend is nooit 
kritiekloos!.” 

Staakt-het-vuren
Half augustus riep de VN-veiligheidsraad in een resolutie 
op tot een staakt-het-vuren. Dit bestand moest een einde 
maken aan 34 dagen van verwoestende Israëlische bom-
bardementen op Libanon en van Hezbollah-raketaanvallen 
op Israël. Eind augustus telden beide zijden al meer dan 
negenhonderd doden. 

Dader en slachtoffer
In Nederland neemt het aantal protestacties tegen de 
oorlog in het Midden-Oosten toe. Daarbij wordt opvallend 
vaak de kant van Libanon gekozen. Rouvoet verzet zich 
“met kracht tegen de overheersende beeldvorming, waarin 

Deze zomer liep de ontvoering van twee Israëlische militairen uit op een oorlog.  

Tussen Israël en Hezbollah (in het zuiden van Libanon) vonden over en weer  

beschietingen plaats. Daarbij vielen aan beide kanten vele burgerslachtoffers. 

“Misdadigers hebben de boog al gespannen, hun pijlen al gericht. Ze schieten op  
onschuldigen, ze wachten alleen de duisternis af. Als elk recht vertrapt wordt,  
wat kan een eerlijk mens dan nog doen!”   
- Psalm 11:3.



Op het Flevofestival naaide Andre Rouvoet een lap stof  
om de actie ‘Van boven tot onder goed’ van Time to turn  
te ondersteunen. De actie stelt kinderarbeid in de 
kledingindustrie aan de kaak. Rouvoet participeerde 
verder in een vragenuurtje en debatteerde met  
Jan Marijnissen (SP) en Jan de Vries (CDA).  n
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Israël de dader, de agressor is en de Arabieren 
(Palestijnen, Hamas, nu Hezbollah) slachtoffer 
zijn. De geschiedenis heeft geleerd dat het anders 
is! Een dezer dagen zien we op CNN hoe Hezbol-
lah de Libanese burgers slachtoffert door raketten 
vanuit woonwijken af te vuren.”

Wie voorbijgaat aan de  
onverzoenlijke haat in de 
Arabische wereld tegen  
Israël, miskent de belangrijk-
ste wortel van het conflict

Rouvoet vervolgt: “Mij stoort het geweldig dat de 
diepste motieven van Hezbollah, Syrië en vooral 
Iran amper in de beschouwingen over de actuele 
crisis worden betrokken. Wie voorbijgaat aan 
de onverzoenlijke haat in de Arabische wereld 
tegen Israël, miskent de belangrijkste – religieuze 
– wortel van het Midden-Oostenconflict.”

Rouvoet bracht eind augustus, samen met oud-
politicus Paul Rosenmöller, een bezoek aan Israël 
in het teken van het IKON-televisieprogramma 
‘Paul Rosenmöller en…’. De datum van uitzending 
is bij het ter perse gaan van dit blad nog niet 
exact bekend: het wordt 18 of 25 oktober.  n

Successen CDA?
De Tweede-Kamerfractie werkt momenteel aan een 
document dat de verschillen tussen de ChristenUnie  
en het CDA aan het licht brengt. Aanleiding hiervoor is 
de onduidelijkheid die soms bestaat bij de achterban 
over het verschil in opvattingen van beide partijen.  
In het document worden de partijen onderscheiden op 
grond van visie. Onder meer  op basis van het onlangs 
verschenen boekje van het CDA ‘Een greep uit de  
successen van het kabinet Balkenende’(2006).  
De ChristenUnie zet bij tal van die ‘successen’ nog wat 
komma’s en vraagtekens… 
Binnenkort te lezen via www.christenunie.nl.  n
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“Mensen ervaren dat de marktwerking in de zorg, de 
kwaliteit niet heeft verbeterd en de prijs niet verlaagd. 
De markt is niet de oplossing voor al onze problemen. (… ) 
De toekomst is belangrijk, maar het kabinet vergat beleid 
voor het hier en nu,” aldus het verkiezingsmanifest van de 
ChristenUnie. Deelt u die bezorgdheid? 
“Een manifest moet kort zijn, het ligt wel iets genuanceer-
der. Eigenlijk is er nog heel weinig marktwerking in de 
zorg. Dat vind ik ook prima in de ouderenzorg. De oudere is 
geen artikel of product waar je marktwerking op los kunt 
laten. Aan de andere kant: een open budget is ook geen 
oplossing.”  

“Marktwerking is hier helemaal niet aan de orde omdat 
er nog steeds een tekort is aan de aanbodkant. Door de 
vergrijzing komt er een eindeloze stoet mensen aan die op 

Verantwoordelijkheid organiseren
“Oudere is geen artikel of product voor marktwerking” 

Door: Jacolien Viveen

Jan van Eijsden is, ondanks “een bedrijfseconomische achtergrond”, al 33 jaar in touw in de zorg. 

“Waarvan dertig jaar in de ouderenzorg en de lichamelijk gehandicapte jongerenzorg.”  

Nu is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Accolade Zorggroep, waaronder verpleeghuis  

De Wijngaard, verzorgingshuis d’Amandelboom en verpleeg- en verzorgingshuis Arendshorst  

ressorteren. Hij is ook een kritisch partijlid: “Met zorg, veiligheid en onderwijs moet de  

ChristenUnie zich deze periode echt gaan onderscheiden.” 

de een of andere manier verzorging nodig heeft. Het aantal 
mensen met dementie groeit. En niet iedereen is thuis op 
te vangen met hulp van een goedwillende zoon of dochter.” 

Verantwoordelijk voor elkaar, 
zorg dragen
“De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zwengelt 
een debat aan. Aan de ene kant worden we door dit kabinet 
de markt opgejaagd om allemaal te werken. Aan de andere 
kant wordt verwacht dat we een civil society vormen, waar-
bij iedereen let op elkaar en een vangnet vormt. Dat werkt 
niet zo.  
Ik steun het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie 
dat stelt dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar, zorg 
moeten dragen. Maar: ga dát maar eens organiseren.” 



Regels en dromen

Column
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Willen we investeren in ouderen  
die hun tijd hebben gehad?

“Je moet prioriteiten stellen. Als de kosten stijgen, is dát nog geen 
reden om ze te beperken. Met de vergrijzing komt er nu eenmaal 
een enorme kostenpost aan. Het politieke vraagstuk is: willen we 
investeren in ouderen die in feite hun tijd hebben gehad? Als je 
de ouderenzorg ziet als kostenpost – tja, dan is er ook nauwelijks 
rendement. 
Wat wel zo is: in de zorg vinden ongelooflijk veel mensen hun 
werk, dát is een belangrijke economische factor. Wat me dan be-
zorgd maakt, is dat bij het aantrekken van de economie we direct 
weer moeite hebben om medewerkers te vinden. Daar mag de 
politiek wel eens op inspelen, laat maar zien dat de gezondheids-
zorg een mooi en goed vak is.” 

Verplichte sociale stage voor je  
achttiende
 

”Verder zou ik een sociale stage voor jongeren, net na de middel-
bare schooltijd, willen verplichten. Dan heeft iedereen hetzelfde 
‘nadeel’. Het hoort dan gewoon bij je opleiding: een half jaar 
(aantoonbaar) werken in de zorg. Strikter nog: zonder zo’n ‘sociaal 
stagebriefje’ geen plek op de arbeidsmarkt!”  n

Alex Mons,  
oprichter radiostation Bright FM

De visie van de ChristenUnie op het MKB en 
de reactie van ondernemer Thiemo de Lange 
hierop komen mogelijk uit dezelfde bron, 
maar er is nog een weg te gaan om deze  
één op één te krijgen. Politiek en onder- 
nemerschap komen elkaar al snel tegen in  
de praktijk van alledag. Dat leidt wel eens  
tot uitdagingen die de wetgever niet had 
voorzien.

Is het borgen van goede wetgeving een utopie? 
Mogelijk, maar dan kunnen we veel leren van 
Nehemia. God legt een droom in zijn hart en Ne-
hemia gaat ondernemend aan de slag. Hij verliest 
daarbij zijn doel nooit uit het oog. Hij blijft deze 
droom najagen! 
Ook de ChristenUnie en de ondernemer streven 
doelen na, de één met (bijbels) verantwoorde 
regelgeving binnen ons land, de ander voor zijn 
onderneming. 

Als christelijke politici en ondernemers mogen we 
een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Zeker 
als we geloven dat visie en droom voor beiden 
van God komen! Paulus roept ons op om visie en 
droom steeds te toetsen. Wellicht dat ChristenUnie 
en ondernemers elkaar daarin nog meer kunnen 
ontmoeten.  n
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Wat moet ik mij voorstellen van deze kaderschool?
“De naam zegt het al: scholen van het kader. Dat geldt 
niet alleen voor het politiek actieve deel, maar ook voor 
bestuursleden van lokale en provinciale Unies. Via de 
kaderschool kan iedereen die actief is - of dat wil worden 
-  zich verder persoonlijk politiek ontwikkelen.” 

Is daar behoefte aan?
“Ja. Vorig jaar hebben we dat onderzocht onder de leden 
van de Bestuurdersvereniging. Daaruit bleek een ‘behoefte 
aan verdieping van het wezen van christelijk-sociale 
politiek en een praktische doorvertaling daarvan naar de 
alledaagse lokale politiek’. We hebben 45% nieuwe raads-
leden en 50% nieuwe wethouders; ook voor de partij is het 
erg belangrijk om deze, relatief onervaren, groep maximaal 
te ondersteunen.” 

Hoe ziet die ondersteuning er uit?
“We beschrijven voor elke functie - politiek of bestuurlijk 

Kaderschool van start
De ene politieke generatie leidt de andere op

Door: Adriaan van Belzen

Op zaterdag 23 september opent fractievoorzitter André Rouvoet de kaderschool van de 

ChristenUnie. Maar waarom start de partij een school? Benieuwd naar de ins en outs, 

sprak HandSchrift met Klaas Quist, hoofd Service & Ontwikkeling op het partijbureau.

- welke kennis en vaardigheden je nodig hebt. Daar stem-
men we het aanbod van trainingen en cursussen op af. Zo 
kan iedereen een persoonlijk ontwikkeltraject maken.”

Klinkt ambitieus... 
“Dat is het ook. Het is een verdere stap in de professionali-
sering van de ChristenUnie. We hebben lokaal en provinci-
aal een stevige positie. Dat moeten we zien vast te houden. 
Dit is gewoon een noodzakelijke stap.  
Ik ben overigens ontzettend bemoedigd door het enthou-
siasme van ervaren bestuursleden en politieke vertegen-
woordigers. Van verschillende kanten heb ik gehoord: 
‘Fantastisch plan. Ik denk graag mee in de opzet. Ik wil ook 
wel als trainer aan de slag.’ Precies het enthousiasme dat 
we nodig hebben! De ene generatie leidt de andere op.”

Ik kom op school en dan?
“Het is een soort contractonderwijs, zoals je dat ook op  
universiteiten wel ziet. Je volgt onderdelen uit het totaal-
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Door: Adriaan van Belzen

programma. Als je de tijd hebt, volg je meerdere onderdelen.  
Heb je minder tijd, dan laat je het bij die ene training.
Zo kan een heel grote groep deelnemen aan de trainingen en 
cursussen. Daar is het ons om te doen. Het aanbod is goed en 
gevarieerd; dit geldt voor alle doelgroepen:  
lokale en provinciale politieke vertegenwoordigers en hun 
besturen.”
Wat is het aanbod voor dit seizoen? 
“Teveel om op te noemen. Een kleine greep: 
• een introductiecursus ChristenUnie 
• training gemeentefinanciën
• leiding geven aan een lokale unie 
• instapcursus lokale politiek 
Maar we hebben zoveel meer. Het totale aanbod (inclusief tijd 
en kosten) staat half september op de website en in onze nog 
uit te geven studiegids. Die studiegids verzenden we aan alle 
leden van de bestuurdersvereniging en de besturen.”

Waar en wanneer begint de school? 
“We geven de cursussen niet op één plaats. Sommige bie-
den we centraal aan, andere in de regio. Op 23 september 
gaan we centraal van start. Die dag opent André Rouvoet de 
kaderschool met een college over christelijk-sociale politiek. 
Dan wordt de ‘eerste steen’ gelegd. Iedereen is welkom op dit 
feestje. Aanmelden kan via www.christenunie.nl.”  n

Straf klanten 
prostitutie 
De Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie  
schrijft een initiatiefwetsvoorstel om klanten  
van prostituees strafbaar te stellen. Het gaat met  
name om prostituees die het slachtoffer zijn van  
mensenhandel of uitbuiting. 

Een toevoeging aan de bestaande wet moet het mogelijk 
maken om een ‘klant’ te straffen die bewust gebruik 
maakt van de diensten van een vrouw terwijl hij weet 
(of het vermoeden heeft) dat ze gedwongen in de  
prostitutie zit. Het is vreemd dat dit nu nog kan.  
Zeker terwijl elke andere betrokkene uit de keten van 
mensenhandel wél strafbaar is. De bordeelhouder of 
pooier, de vervoerder, huisvester of werver of verleider, 
de slavenhandelaar en ook degene die louter dienst doet 
op een voor slavenhandel gebruikte boot zijn allen  
strafbaar. Als zij dat al zijn, waarom dan niet de ‘klant’ 
die profiteert van mensenhandel en uitbuiting en deze 
vorm van misdaad zo in stand helpt te houden?  n

Eerdere cursussen ‘Resultaat in de Raad’  
in Drachten en Broek op Langedijk

Bezonnen  
begonnen
Op 23 augustus reisde de Tweede Kamerfractie van  
de ChristenUnie af naar Nunspeet voor de jaarlijkse  
driedaagse bezinning. Dit jaar stond – uiteraard -  het 
nieuwe verkiezingsprogramma op het programma.  
Sprekers als Marcel ten Hooven, Jos Douma en Peter 
Sleebos prikkelden daarbij de fractie met hun kijk op 
christelijke politiek.
De fractie wacht een druk campagneseizoen, maar gaat 
er na deze bezinning weer met frisse moed tegen aan.  n



BestuurFestival
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ChristenUnie op Kwakoe, lees meer op pagina 23



Publicaties
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Naar beneden en weer terug
‘De wetenschap’ drukt een enorme stempel op onze maatschappij. We plukken hier dagelijks de  
vruchten van: zonder wetenschap geen computers, geen drukkers, geen HandSchrift. De wetenschap 
gaat daarbij hand in hand met een andere grootmacht in onze cultuur: de economie. 

In het huwelijk van wetenschap en economie krijgt onderzoek naar belangrijke - maar economisch 
minder interessante producten (zoals medicijnen voor arme malariapatiënten) - niet de prioriteit die 
het verdient en zijn de beschermwaardigheid van mens en milieu slechts stiefkindjes. 

Aan de ChristenUnie de taak om een kritisch geluid te laten horen in de lofzang op nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen. Koos van der Kolk en Henk Jochemsen schreven daarom ‘Naar beneden en weer 
terug – over nanotechnologieën*, landbouw en voedsel’. Want nanotechnologen doen grote beloften, 
maar kunnen ze die ook waarmaken?

Blad voor de mond
Kort Commentaar 5: Een blad voor de mond - Vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod. 
Door: mr. Geert Jan Spijker, december 2002, 62 p. Prijs: j 2,50
We waren ze al weer bijna vergeten: de Deense cartoons. Nog geen jaar geleden veroorzaakten  
spotprenten van de profeet Mohammed een storm van verontwaardiging in de islamitische wereld. 
Inmiddels schreeuwen andere problemen in de regio om aandacht, maar de meest interessante vraag 
blijft staan. Want mag alles gezegd worden onder de vlag van ‘vrijheid van meningsuiting’, ook als dat 
anderen kwetst of discrimineert? Op deze nog immer actuele vraag geeft Geert Jan Spijker antwoord.

Boeren voor morgen
Boeren voor morgen – Landbouwbeleid en christelijke politiek. Door: Ir. Cees van Bruchem, ir. Cors Visser, 
dr. ir. Roel Jongeneel, Pieter Grinwis en Leon Meijer. Amersfoort: oktober 2004, 128 p.
ISBN 90 806585 7 x. Prijs: j 12,50
Veel boeren verkeren al jaren in zwaar weer. Wereldwijde concurrentie, lage prijzen en strenge wetten 
voor milieu en dierenwelzijn vormen nagels aan de doodskist van menig boerenbedrijf. Zijn er morgen 
nog wel boeren? Als het aan de auteurs van ‘Boeren voor morgen’ ligt in ieder geval wel. In deze  
publicatie werken ze uit hoe overheid, boer en burger zich moeten inzetten om dit ideaal te bereiken. 
Inmiddels is er ook een korte, mooie landbouwfolder, bestelbaar via www.christenunie.nl. 

Alle publicaties van het WI zijn te bestellen via  
www.christenunie.nl/wetenschappelijk instituut/publicaties  n
 

*  Nanotechnologieën zijn technologieën op zeer kleine schaal: een duizendste van een duizendste van  
een millimeter. Ter vergelijking: een haar is ongeveer 80.000 nanometer dik.

Heeft u iets te lezen? 
Recente uitgaven van het WI

Het belooft een drukke campagneherfst te worden. Na een komkommerzomer slijpen de politici 

de messen. Debat na debat op tv. Heeft u een avond genoeg van de verbale verkiezingsretoriek? 

Neem dan eens een goed boek. Het WI publiceert veel, zomaar een greep uit het aanbod.  

Over nanotechnologie, kwetsen, boeren en solidariteit. 

Door: Koos van der Kolk, WI

ChristenUnie op Kwakoe, lees meer op pagina 23



De stelling

1�	 HandSchrift	 					september	2006

Nederland heeft ruimte  voor meer asfalt

Ja
Nederland heeft meer asfalt nodig, want het fileprobleem loopt uit de 
hand.
“Zó is die stelling te ongenuanceerd. Waar de capaciteit van onze 
infrastructuur tekort schiet daar moeten we als samenleving 
ingrijpen. Dat kan betekenen dat je extra asfalt aanlegt, maar 
soms is asfalt ook niet de oplossing. Het kan ook zijn dat je heel 
veel investeert in creatieve oplossingen waarbij zowel recreatie, 
natuur en landschap als de doorstroming van het verkeer zijn 
gediend. Zie bijvoorbeeld de discussie rond de snelwegen A6 en 
A9 bij Amsterdam.”

Nederland is niet vol

“Over de verhouding tussen asfalt en groen: Nederland is niet vol. 
Er zijn veel plekken die je voor de mobiliteit een bestemming kunt 
geven, mits je dat planologisch zorgvuldig inpast. Voor onze leden 
zijn leefbaarheid, mobiliteit en recreatie belangrijke begrippen. 
Daar blijven wij ons als ANWB voor inzetten.”

Bij wie ligt de eerste verantwoordelijkheid voor de files: overheid, consu-
menten, bedrijven?
“De overheid is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het 
oplossen van de files. De kilometerheffing – consumenten betalen 
naar gebruik - is een andere manier om met de kosten om te gaan, 
maar dat is naar onze smaak geen instrument van filebestrijding.
Als je denkt aan andere oplossingen, dan is het bedrijfsleven wel 
een partij die je kunt betrekken bij het werken aan een betere 
doorstroming. Denk hierbij aan allerlei PPP-constructies (Public-
Private Partnership), vormen van samenwerking tussen overheid 
en bedrijven. Bedrijven hebben belang bij een goede doorstro-
ming. Files leiden tot vertragingen en dat kost geld.”

Het is noodzakelijk dat meer mensen het openbaar vervoer gaan  
gebruiken.
 “Wij verwachten geen spectaculaire omslag van het gebruik van 
het openbaar vervoer. Het kan misschien wel, nog meer dan nu, 
een rol spelen om snel de stad in en uit te komen. Denk aan de P+R 
(Parkeer+Reis) bij stations.”  n

De A27 ten zuiden van Utrecht is deze zomer een ramp. En probeer op een doordeweekse dag 
maar eens over knooppunt Hoevelaken (A28-A1) te komen. Nederland staat steeds vaker in de 
file. Verslaggever Dick Schinkelshoek legde Guido van Woerkom (directeur van de ANWB) en  
Arie Slob (Tweede Kamerlid van de ChristenUnie) een aantal stellingen over verkeer en asfalt 
voor. Per e-mail, want ook onze verslaggever mijdt graag de Nederlandse files.

Guido Van Woerkom, directeur ANWB
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Nederland heeft ruimte  voor meer asfalt

NeeJa
Nederland heeft meer asfalt nodig, want het fileprobleem loopt uit de 
hand.
“Waar nódig ben ik niet tegen het aanleggen van nieuwe wegen. 
Maar het is een illusie om te denken dat we alleen met nog meer 
asfalt het fileprobleem oplossen. Laten we alstublieft zorgvuldig 
omgaan met de toch al zo beperkte ruimte in ons land.”

“Helaas zijn de kabinetten Balkenende tot nu toe teveel asfaltka-
binetten geweest. Met een wel zeer eenzijdige fixatie op de Rand-
stad. Natuurlijk moet daar iets gebeuren, maar een iets bredere 
kijk zou niet misstaan. Zo is het in de Randstad goed mogelijk om 
ook andere vervoersalternatieven te stimuleren. In plattelandsge-
bieden zijn mensen meer op de auto aangewezen en investerin-
gen in asfalt soms onvermijdelijk. Maar vaak was dáár dan weer 
geen geld voor. “

Bij wie ligt de eerste verantwoordelijkheid voor de files: overheid,  
consumenten, bedrijven?
Het zorgen voor goede infrastructuur is bij uitstek een taak voor 
de overheid. Een instrument als de kilometerheffing (variabel 
naar tijd en plaats) kan voor de overheid een goed middel zijn om 
files in de drukke gebieden aan te pakken. De ChristenUnie was 
in de jaren ’90 de eerste die daarvoor pleitte. Inmiddels is er breed 
draagvlak.  
Maar ook particulieren en het bedrijfsleven hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. Het zit hem soms in kleine dingen. Om 
dicht bij huis te blijven: een congres van de ChristenUnie op een 
plaats waar je nauwelijks met openbaar vervoer kunt komen. Dat 
zou eigenlijk niet moeten.”

De prijs van een buskaartje is sneller 
gestegen dan de benzineprijs

Het is noodzakelijk dat meer mensen het openbaar vervoer gaan 
gebruiken.
“Helaas vond er de afgelopen jaren een grote kaalslag in het 
openbaar vervoer plaats, met name bij het streekvervoer. Lijnen 
zijn geschrapt en de prijs van kaartjes is sneller gestegen dan de 

benzineprijs. Onbegrijpelijk! Dat heeft direct gevolgen voor 
het (slechte) imago van het openbaar vervoer. 
De ChristenUnie wil inzetten op het aantrekkelijk maken 
van het openbaar vervoer. Mensen moeten daadwerkelijk 
kunnen kiezen tussen hun auto of de bus en/of de trein. 
Zowel als het om de snelheid van vervoer gaat als om de 
kosten.”  n

Arie Slob, Tweede Kamerlid 

Arie Slob spreekt in december op het Nederlands  
Wegencongres 2006. Rijkswaterstaat, het Betonplatform,  
Bouwend Nederland, de TU Delft e.a. organiseren dit  
evenement. Slob licht daar de visie van de ChristenUnie 
op een goede Nederlandse infrastructuur toe.  
Het onderwerp van zijn lezing: ‘regels als hindermacht’.
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Sinds 1 mei van dit jaar werkt Shahied Badoella op het  
partijbureau. Hij is getrouwd met Jitske en de trotse vader 
van zoon Jethro. Voor iemand die op twaalfjarige leeftijd 
uit Suriname kwam, is zijn hobby opvallend – hij snow-
boardt graag. 
Badoella zit al twintig jaar in het communicatievak, de 
afgelopen jaren als hoofd communicatie bij de gemeente 
Amsterdam. Hij geeft nu leiding aan drie medewerkers: de 
webmaster, de campagnemedewerker en de eindredacteur 
HandSchrift. In tegenstelling tot zijn vaak nonchalant 
geklede bureaucollega’s verschijnt Badoella ook bij dertig 
graden in smetteloos donkerblauw pak op kantoor. Zonder 
stropdas, dat wel. 

De vragen 
1. Wat houdt je baan in ?
“Dat iedereen goed met elkaar blijft communiceren en 
elkaar weet te vinden en de reputatie van de ChristenUnie 
goed blijft. ” 
2. Het leukste aan deze baan is? 
“Dat ik mijn geloof en vak kan combineren.”
3. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
Direct en volenthousiast: “Ik ben hier op mijn plek.”
4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met iedereen. In mijn vak heb je nooit te maken met maar 
één deel van de organisatie. En ik zórg er ook voor dat ik 
contact houd.” (Klopt: de telefoon rinkelt onophoudelijk  
tijdens het interview).
5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Voor alles wat met campagne, media en journalisten heeft 
te maken.”
6. Wat is je doel voor het komende jaar ? 
Dat we de opgaande lijn behouden, een sterk merk blijven  
en de website uitgroeit tot een plek in de top tien van  
Nederlandse sites.”

Zeven vragen aan…

Hoofd communicatie & campagnes 
Shahied Badoella
Een giftenbrief, de congresuitnodiging, een training ‘Iedereen van de partij’– met vriendelijke 

groeten van het partijbureau te Amersfoort. Maar wie is nu wie en wie doet wat? In zeven vragen 

en antwoorden maakt u kennis met de bureaumedewerkers. Deze keer: Shahied Badoella, hoofd 

communicatie & campagnes.

Door: Jacolien Viveen

7. Verras ons eens. 
“Ik ben evangelisch en lees het Reformatorisch Dagblad.”

De collega’s
Erik van Dijk (Beleidsadviseur Raads- en Statenleden):  
“Shahied is een bijzondere collega, want hij kan goed  
luisteren en dat is voor een hoofd communicatie niet  
vanzelfsprekend (maar wel noodzakelijk!)”
Henk van Rhee (Directeur Partijbureau): “Shahied is een 
zeer collegiale collega: altijd opgewekt en optimistisch.  
Dat helpt iedereen vooruit.”  n
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Slob drong aan om in de begroting voor 2007 budget te reserveren 
voor media-educatie. De motie kwam helaas niet in stemming. 
Maar desondanks wierp het optreden van de ChristenUnie wel 
vruchten af. 

Staatssecretaris ziet noodzaak  
maar trekt er geen geld voor uit

Al in februari zette de partij, bij monde van Slob, het onderwerp 
hoog op de politieke (en media) agenda door een mediacon- 
ferentie te organiseren. Daarna gingen TV-zenders als MTV en 
TMF zorgvuldiger aan de slag met hun eigen mediabeleid. 

Lakse regering 
De fractie van de ChristenUnie vindt dat de staatssecretaris, en 
daarmee de regering, onverantwoord laks is met het nemen van 
actie op dit punt. De staatssecretaris erkent het probleem.  
Zij erkent ook dat geld nodig is, maar zij zegt geen geld te hebben 
voor de ondersteuning van media-educatie. Momenteel is het 
wachten op initiatief van het kabinet.  n

Media-educatie moet
Vlak voor het zomerreces debatteerde de Tweede 

Kamer over de mogelijk schadelijke effecten van 

de media op jongeren. Arie Slob diende een  

motie in om media-educatie voldoende financieel 

te ondersteunen. 

Respect
Lid ouderenwerkgroep

“Een tiental jaren was ik pastor in verschillende 
verpleeghuizen. Met name dementerende mensen 
hadden mijn belangstelling. Deze kwetsbare groep 
heeft een respectvolle behandeling nodig. Als lid 
van de Werkgroep Ouderen van de ChristenUnie 
wil ik meewerken aan het oplossen van problemen  
bij ouder wordende zorgbehoevende mensen.  
Mijn zorg is dat onze samenleving ruimte en  
respect blijft geven voor onze ouderen.”

Ds. Jaap Enderlé  n

verantwoordelijk 
Op donderdag 31 augustus volgde Kamerlid Tineke 
Huizinga het Symposium ‘Deus Caritas Est’. Dit 
katholiek symposium stond in het teken van de 
gelijknamige encycliek die gaat over barmhartig-
heid en sociaal engagement. Een encycliek is een 
herderlijk schrijven van de paus. 
Justitia et Pax, Katholiek Netwerk, Cordaid en 
anderen organiseerden dit symposium.  
Zij erkenden de politiek-maatschappelijke  
implicaties van de encycliek en wilden scherp 
onderscheiden wat de verantwoordelijkheden  
zijn die kerken, burgers, politie en overheid en 
katholieke maatschappelijke organisaties dragen. 
Namens de politiek namen Huizinga en minister 
Van Ardenne deel aan het slotdebat van het  
symposium.  
Lees het verslag via: www.justitiaetpax.nl.  n
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Tip 1. HandSchrift lenen
Leen de uitgelezen HandSchrift eens uit aan de buren. Hoe? 
U laat de hond ’s avonds uit, bij het buurhuis aangekomen 
tast u plots in uw binnenzak, waarna het daar zorgvuldig 
opgerolde exemplaar van uw partijblad soepel de brieven-
bus van de buren inrolt.  
Gezellig samen koffiedrinken met de buurvrouw en dan het 
blad overhandigen, werkt nog leuker. Meer buren? Bestel 
gratis meer exemplaren via bureau@christenunie.nl. 

Tip 2. Ballonnen uitdelen
U krijgt bezoek van neefjes, nichtjes, buur- of kleinkinderen? 
Geef ze campagneballonnen! Voor i 7,50 heeft u al een zak 
met vijftig felgroene ballonnen. Kostbare spullen even  
vastzetten en gooien maar met de ballonnen.

Tip 3. Pepermunt voor de preek
Op zondag bouwt u een campagnerustdag in, máár…  
u deelt uw gemeenteleden uiteraard wel een overheerlijk 
ChristenUniepepermuntje uit. Schroom niet de kerkbanken 
voor en achter u ook te voorzien van pepermunten.  
Voor i 9,- (= 50 rolletjes) deelt u al een jaar lang uit.

Tip 4. Hippe assescoires
Hittegolf? ChristenUniezonnebril (i 1,-). Regenbui?  
ChristenUnieparaplu (i 5,50). Bent u sportief: een compleet 
wielren- of hardlooptenue is ook mogelijk. Wilt u alleen 
sportief lijken? Een bidon (i 3,-) als accessoire doet het ook 
leuk. 

Tip 5. Winkelwagenmuntje
Voor de supermarkt ziet u iemand met een vertwijfelde blik, 
twee peuters aan de lege boodschappentassen en een briefje 
van vijf, vragend om zich heen kijken. Wisselgeld voor een 
winkelwagentje? U tast weer in uw binnenzak. Gewapend 
met een handvol ChristenUniewinkelwagenmuntjes  
gaat u er op af…

Campagnevoeren voor dummies
Heeft u de smaak van het kleine campagnevoeren te  
pakken gekregen? Klaar voor het grotere werk? Lees dan 
eens het professionele Handboek Campagnevoeren.  
Iedere kiesvereniging heeft hier indertijd tenminste één 
exemplaar van ontvangen. Nabestellen kan voor i 5,- via  
bureau@christenunie.nl (alle prijzen exclusief verzend- 
kosten). Direct ballonnen, folders etc. bestellen kan via:  
www.christenunie.nl/service/bestellen/materialen.  n

Piet hield het  

ballonnenblazen 

tijdens de campagne 

graag in eigen hand

Buurvrouw! Pepermuntje?
Vijf tips om zelf een kleine campagne te voeren 

Vijf campagnetips, soms met een knipoog, maar wie weet brengt het u  

op een beter idee. Want iedereen kan campagnevoeren, ook u. 

Door: Jacolien Viveen
Cartoon: Christian Zomer
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Sleebos werd een aantal jaar geleden gevraagd het bestuur 
van de ChristenUnie in Assen te versterken. Dankzij zijn 
Indische en evangelische achtergrond vormt hij een  
brug naar christenen die zich voorheen weinig met de  
ChristenUnie verbonden voelden. “Evangelische en 
Pinkster gemeenten zijn vaak a-politiek. De nadruk ligt 
op geestelijke principes en het koninkrijk van God dat 
niet van deze wereld is. Het is belangrijk om juist in die 
kringen de maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
benadrukken. Wij kunnen volgen op de lange weg die de 
gereformeerden al achter zich hebben. Ik heb zelf - sinds ik 
betrokken ben - al veel inzicht gewonnen.”

Ik vraag studenten altijd om  
eerlijk te zeggen wanneer ik  
te zeurderig wordt

De voormalig predikant voelt zich sterk bij de ChristenUnie 
betrokken omdat de partij vanuit het geloof midden in de 
maatschappij staat. “Jezus ging ons voor. We moeten  
verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid  
dragen, ook als je moeilijke beslissingen moet nemen.”

Jeugd weerbaar maken
Sleebos heeft als legerpredikant veel ervaring met het be-
geleiden van jongeren. Momenteel begeleidt hij studenten 
in de eindfase van hun studie aan de Theologische  
Hogeschool Azusa te Amsterdam. Dat vindt hij nog steeds 
boeiend. En het houdt hem scherp. “Ik vraag studenten 
altijd om eerlijk te zeggen wanneer ik te zeurderig wordt.” 

Vanuit die ervaring met jongeren pleit hij voor extra 
mediaonderwijs zoals in het manifest wordt voorgesteld. 
“In het algemeen hebben jongeren een weg van zelfont-
dekking te bewandelen – luisterend naar de stem van hun 
geweten. We moeten ze in ons christelijk onderwijs niet 
wereldvreemd maken. Maar ze moeten wel weten wat  
aanwezig is en er geestelijk mee om leren gaan.” In het 
manifest is dat geformuleerd als ‘weerbaar maken’. “Weer-
baar! Dat is precies het woord dat ik zocht”, beaamt Sleebos.

Vertrouwen in relaties
Hij is het ook van harte eens met het manifest dat pleit voor 
een samenleving waar relaties en gezamenlijke verant-
woordelijkheid centraal staan. “De relatiepolitiek die wij 
als ChristenUnie hebben ingezet, is van het allergrootste 
belang en op bijbelse gronden gebaseerd. Vertrouwen moet 
groeien in relaties. Het gaat ook in de politiek om vragen als 
‘wie ben je’ en ‘wat doe je met het evangelie’. Dat moet je 
laten zien in relaties en in menselijk contact.”  n

Evangelische brug
Voorganger Henk Sleebos 

Henk Sleebos (71) is emeritus legerpredikant voor de Verenigde Pinkster- en  

Evangeliegemeenten (VPE). En algemeen bestuurslid van de ChristenUnie te Assen.  

Tijdens het interview draagt hij een polstasje met daarop de titel van het  

ChristenUniemanifest ‘Voor elkaar’.

Door: Ludo Hekman



Orgaandonatie,
raakt dat ook de kerk?

Wel of juist geen orgaandonor? Feit is dat 

ruim 60% van de bevolking nog geen 

besluit genomen heeft om wel of 

geen donor te worden. Daaronder 

ook vele gelovigen van de verschil-

lende kerken in Nederland. 

Speciaal om het onderwerp 

binnen de kerken bespreekbaar 

te maken heeft NIGZ-Donor-

voorlichting een tweetal pakketten 

ontwikkeld. Handige middelen om 

mensen na te laten denken over dit voor velen lastige 

onderwerp zodat uiteindelijk een keuze kan worden 

gemaakt.

Ja, stuurt u mij meer informatie over de pakketten die zijn ontwikkeld voor kerken 
over orgaandonatie en registratie.

Naam: .................................................................................................................M/V

Naam organisatie: .....................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................

Postcode:...................................................................................................................

Woonplaats: ...............................................................................................................

Opsturen in gefrankeerde envelop naar: 
NIGZ-Donorvoorlichting, postbus 500, 3440 AM Woerden. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen: (0348) 43 76 50 of mailen: info@donorvoorlichting.nl of kijk op 
www.donorvoorlichting.nl.vz

adv volzin 2.indd   1 19-7-2006   10:22:07
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Roti, Bara, Fladder, Bère, Orgeade, Bloedworst en 

Kousenband zijn de ChristenUnie vanaf nu niet  

meer vreemd. Verslag van een bezoek aan het  

multiculturele Kwakoe festival op 22 juli.

“Ik vind het geweldig om weer op Kwakoe te zijn. De veelheid aan 
culturen verrijkt onze samenleving. Gelukkig vinden steeds meer 
migranten de weg naar de ChristenUnie”, aldus kandidaat Kamerlid 
Joël Voordewind. Kwakoe is, met een miljoen bezoekers, het grootste 
multiculturele festival in Nederland. 

Winnaars
Bestuursvoorzitter van Kwakoe John Tjon A Ten ontvangt de  
ChristenUnie graag: “Deze kans laat de partij terecht niet zomaar 
voorbijgaan”. 
De ChristenUnie haalt er dan ook alles uit wat er in zit. Goede 
gesprekken, de aftrap van een voetbalwedstrijd en culinaire hapjes 
verzorgen, niets is Joël Voordewind en fractievoorzitter van 
Amsterdam Zuidoost Yvette Lont te veel. Gastvrouw Lont daarover: 
Zo maken de landelijke en plaatselijke ChristenUnie samen 
duidelijk dat onze christelijk-sociale politiek de beste keus is voor 
alle Nederlanders.”

Als klap op de vuurpijl roept het publiek zowel Voordewind als 
Lont uit als winnaars van het Kwakoe Live & Cooking met de bekende 
Surinaamse chefkok Patrick Rechards.  n

Op pagina 14 ziet u een kort sfeerverslag in foto’s, voor een uitgebreid 
verslag kijkt u naar het nieuwe webtv op www.christenunie.nl.

Campagnevoeren 
is ondernemen
Kansen voor groei en winst. Daar is, net als 
elke ondernemer, ook de ChristenUnie op  
gericht. Met bijzondere aandacht voor het 
MKB, de kleinere ondernemer. Want vooral in 
die sector kent de baas zijn medewerkers goed 
en kun je werken aan de menselijke maat.  
Zo zag ik in dit nummer een ondernemer die 
daarom soepel omgaat met de  
pensioengerechtigde leeftijd in zijn bedrijf. 

Groei, ondernemen, investeren, souplesse en  
resultaten zijn ook belangrijke ingrediënten voor 
onze verkiezingscampagne. Uit onderzoek blijkt 
dat men vooral op de ChristenUnie wil stemmen,  
als de partij groter wordt en misschien deelneemt 
aan een kabinet. Dat hebben we niet in eigen 
hand. In onze partij is zo’n claim nog redelijk 
nieuw - misschien wat onwennig. Maar een  
partij die streeft naar een zo krachtig mogelijke 
vertegenwoordiging op elk niveau, moet ook niet 
terugschrikken voor dat ‘hoge’ niveau. Het gaat  
om een investering, om dit land meer te laten 
functioneren naar Gods wil. Dat is ónze  
ondernemende campagnevisie en missie.  n

Henk van Rhee,  
directeur partijbureau 

ChristenUnie  
valt in de smaak

Partij voert campagne op Kwakoefestival 
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De kloof tussen Europa en de burger. Daar is al 

veel over geschreven en gefilosofeerd. Europa 

gaat maar door, terwijl de burger steeds  

minder vertrouwen in de Unie heeft. Een beeld 

dat overigens maar ten dele correct is. 

Europa is nog geen onpersoonlijke macht, die vanuit Brussel 
wetten en regels over de burger uitgiet. Bij iedere Europese 
beslissing is ook een Nederlandse bewindspersoon aanwezig.  
De Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep  - waar 
de ChristenUnie Eurofractie bij hoort - steunt dan ook het 
Nederlandse voorstel om de vergaderingen van de Raad meer 
openbaar te maken. Zodat de minister zo’n 16 miljoen land-
genoten over de schouder voelt meekijken.

Stemmen negeren
Maar laten we terugkeren naar de kloof tussen Europa en de 
burger. De Europese Unie valt zeker te verwijten dat het de 
stem van de Nederlandse en Franse kiezers negeert. De tekst 
van de Europese grondwet - die ruim een jaar geleden met 
een referendum in beide landen werd afgewezen -  staat nog 
steeds op de agenda. 

De minister voelt zo’n 16 miljoen 
landgenoten over de schouder 
meekijken

Finland, dat vanaf 1 juli voorzitter is van de EU, illustreert deze 
kloof nog eens pijnlijk. De Finnen menen, terecht, dat de tekst 
van de tweevoudig afgewezen grondwet op z’n minst gewijzigd 
moet worden. Maar op hetzelfde moment is Finland van plan de 
Europese grondwet te bekrachtigen. Hoe valt dit uit te leggen?

Smakelijke oproep om nee  
te stemmen tegen de  

Europese Grondwet 

Europese kloof overbruggen
 Fracties ChristenUnie maken studie voor Europa’s toekomst

Door: Dick Jan Diepenbroek
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Schimmen najagen
De Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep meent 
dat Europa de agenda over de toekomst van de EU  
ambitieus moet invullen. De grondwet moet niet langer  
als een schim uit het verleden worden nagejaagd. Onze 
wens voor een nieuw en handzaam verdragskader toont 
aan dat wij niet met onze rug naar Europa staan. Daar zijn 
de huidige problemen, maar ook uitdagingen, te groot voor. 
Nadenken daarover doen we als Eurofractie niet alleen, 
beide kamerfracties denken met ons mee. 

Agenda opstellen
Nee tegen de Grondwet, wat willen we dan niet? Een paar  
voorbeelden: we willen beslist geen Europa met te uit-
gesproken statelijke trekken. De Unie is allereerst een 
samenwerkingsverband van soevereine staten. Daarom 
staan wij bijzonder kritisch tegenover bepaalde delen van 
het institutionele kader van de gewezen Grondwet.   
Want een institutie als een vaste Raadsvoorzitter (die 
nadrukkelijk wordt gezocht in kringen van ex-regerings-
leiders) wil vast niet alleen de agenda voor de volgende 
vergadering opstellen…

Een vaste Raadsvoorzitter  
wil vast meer dan alleen de  
agenda opstellen

Eenzelfde terughoudendheid hebben wij als het gaat om 
buitenlandse zaken. Een Europese minister van Buiten-
landse Zaken is iets waar eigenlijk niemand in Europa op 
zit te wachten. Bovendien hoort dit niet tot de kerntaken 
van Europa. Wij denken dat de zichtbaarheid van de EU op 
het wereldtoneel niet staat of valt met de introductie van 
dit soort nieuwe instituties. 

Werk maken 
Wat willen we wel? Wij pleiten voor een Europa van de 
samenwerking. Dat is zelfs uiterst urgent.  Europarlemen-
tariër voor de ChristenUnie, Hans Blokland, heeft onlangs 
op de Canarische Eilanden met eigen ogen gezien dat de 
Europese lidstaten de indringende problemen van vluch-
tende migranten richting ons continent niet eenvoudig 
kunnen monopoliseren. Juist op het terrein van justitiële 

en politiële samenwerking - of het nu gaat om illegale  
immigratie, mensenhandel, drugshandel of terrorisme- 
bestrijding - ligt een belangrijke uitdaging voor de EU.  
Daar gaan we werk van maken.

Red Merkel grondwet?
Nog kort iets over het Handvest van grondrechten.  
Wij menen nog altijd dat het opnemen van het Handvest 
in de Europese grondwet een verkeerd signaal was. Alsof 
de burgers van de lidstaten van de EU buiten de Europese 
grondwet totaal onbeschermd zijn. Alsof er geen natio-
nale wetten zijn, die de bescherming van de eigen burger 
afdoende regelen. 

Een handvest? Alsof de burgers  
van de EU buiten de Europese 
grondwet totaal onbeschermd zijn

Wij stellen dat de EU, net als de afzonderlijke lidstaten,  
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
moet ondertekenen. Dan zijn immers niet alleen de lid-
staten, maar ook de Unie als geheel, verdragspartij. Het is 
mooi dat ook de Eerste Kamer dit alternatief steunt. 

Samen met de beide kamerfracties willen we ons in een 
studietraject optimaal voorbereiden op de komst van het 
Duitse voorzitterschap in de eerste helft van 2007. Immers: 
in Brussel leeft nog steeds de hoop dat Merkel de Europese 
grondwet alsnog weet te redden…  n

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie

Protest in Den Haag
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Actie tegen overlast bordeel
Onlangs vroeg de exploitant van een Gouds  
bordeel om uitbreiding van zijn vergunning. 
Harro Janssen, fractievoorzitter van de  
ChristenUnie: “Meestal is het lastig om in Gouda 
daarop echt iets concreets te bereiken. Een forse 
meerderheid in de raad is niet tegen bordelen. 
Het is zoeken naar mogelijkheden om de zaken 
iets in de goede richting om te buigen.”

Die mogelijkheid was er. Omwonenden van het bordeel 
zijn niet blij met de ‘voorziening’ in hun straat. Ze ervaren 
overlast en constateren dat de exploitant zich niet aan de 
regels houdt. De ChristenUnie maakte vragen en zocht 
tegelijk steun daarvoor bij de andere partijen. Uiteindelijk 
zijn de vragen bijna raadsbreed ondersteund.

Elk nadeel heeft zijn voordeel
Harro Janssen: “Een belangrijke les voor ons is geweest dat 
je - mits je de tijd neemt en compromissen sluit - ook op 
dit soort dossiers andere partijen achter je kunt krijgen. Je 
kunt je concentreren op de nadelen van zo’n samenwer-
king (bijvoorbeeld dat de scherpte van de vragen afneemt). 
Wij richten ons op de voordelen. Zo komt vragen stellen 
met vrijwel alle partijen krachtiger over.” 
Benieuwd naar de vragen en antwoorden? Lees ze via 
www.christenunie.nl/ selecteer gemeente/ Gouda.  n

Heringedeelden kiezen dubbel
Door herindelingen zijn er op 22 november in een aantal 
gemeenten ook gemeenteraadsverkiezingen.  
De ChristenUnie doet mee in de gemeenten Lansingerland 
(Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek),  
Nieuwkoop (Nieuwkoop, Ter Aar, Liemeer). De  
ChristenUnie Binnenmaas (Binnenmaas en ’s-Gravendeel) 
doet voor het eerst mee aan de verkiezingen.  n

Energie uit water
ChristenUnie Flevoland liet twee studenten Civiele  
Techniek de aanleg van een groot waterbekken in het Mar-
kermeer onderzoeken. Dit bekken kan door windenergie 
worden gevuld waarna waterturbines constante energie 
produceren. De studenten toonden de haalbaarheid van  
dit plan aan en ontwierpen een simulatiemodel.  n 

Mediabagger voor jeugd 
Het Zwolse ChristenUnie-raadslid Esmé Wiegman orga-
niseerde onlangs een bijeenkomst over de invloed van 
de media op de jeugd. Zo’n veertig vertegenwoordigers 
uit het onderwijs en de jeugdzorg kwamen bijeen om te 
praten over media-educatie. Wiegman: ,,De lokale politiek 
vindt omgaan met de media een verantwoordelijkheid van 
ouders en kinderen zelf. Absurd. De bagger wordt via tv 
en internet over ons uitgestort, maar men vertikt het om 
jongeren weerbaar te maken.’’  n

Wielrennen in Limburg
De ChristenUnie wil in 2007 voor het eerst aan de 
Statenverkiezingen in Limburg meedoen. Steeds meer 
Limburgers laten de partij weten op de ChristenUnie 
te willen stemmen. 

“We komen naar onze kiezers toe in Limburg. Meedoen 
daar, is pure winst”, zegt directeur Henk van Rhee. De 
Limburgse campagne wordt voorbereid door een speciale 
projectgroep. Daarnaast is een website geopend en in sep-
tember of oktober komt er een wielertour langs de mooiste 
plekjes in het Mergelland en de Maas. Het idee daarachter? 
“Samen fietsen en ondertussen de ChristenUnie promo-
ten als ‘ChristenUnie-peleton’.” Meer info? www.limburg.
christenunie.nl!  n 

Meer lokaal nieuws? Kijk op www.christenunie.nl/inhetland

Door: Frank Visser
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wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafisch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Daniëlle van Essen
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494261
d.v.essen@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testa-
mentair dan luidt de tenaamstel-
ling: Vereniging de ChristenUnie 
Amersfoort. De vereniging is als 
rechtspersoon ingeschreven bij de 
KvK onder dossiernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. 
Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenad-
ministratie (ledenadministratie@
christenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij 
af en toe in staat om u gerichte 
aanbiedingen te doen. Vragen of 
bezwaar? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie. Dan 
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.   

Colofon

KPN geeft veel mensen het gevoel dat ook bij KPN flink op de gespreks-
kosten kan worden bespaard. Met KPN BelPlus, de meest gebruikte 
voordeelregeling van dit moment, koopt u voor een paar euro extra  
belminuten. Of u deze extra bijdrage terugverdient, hangt sterk af van uw 
belpatroon. De gerealiseerde besparing valt in de praktijk echter erg tegen.

De korting via ChristenUnie Telefonie ligt hoger dan die van de BelPlus regeling. Daarnaast betaalt 
u niets extra's per maand. Met ChristenUnie Telefonie belt u dus goedkoper, zonder extra kosten. 

Meld u nu aan via www.christenunie.nl/telefonie of maak gebruik van deze aanvraagbon.

Hoge korting 
zonder kosten

Telefonie
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Column

Lessen voor  
verkiezingen
Het was niet de meest opwekkende, maar wel 
boeiende vakantielectuur: ‘Ondergang’ van 
Jared Diamonds. De hoogleraar geografie aan 
de universiteit van Californië, neemt ons mee 
naar een aantal verdwenen beschavingen:  
die van Paaseiland, de Anasazi, de Maya’s, de 
Vikingen op Groenland. 

Maar ook naar hedendaagse problemen: in  
Rwanda, Haïti, China en Australië. Een van de  
belangrijkste conclusies bij al deze voorbeelden is: 
de mens vernietigt zijn milieu en komt er zelf in 
om. En onze beschaving is bezig in een rap tempo  
hetzelfde te doen.

Wat moeten we als politieke partij doen om dit te 
voorkomen? Uitsluitend duurzaam produceren  
in landbouw, visserij en industrie. Ons niet afhan-
kelijk maken van eindige fossiele brandstoffen.  
Wat doen we in Nederland als we straks bijna  
10 miljard minder inkomsten uit gas ontvangen? 
Voorbereiden op klimaatsveranderingen.  
Hoe voorkomen we dat Nederland onderloopt 
als de zeespiegel stijgt? Verstandige omgang met 
culturele ontwikkelingen. Hoe zorgen we voor een 
evenwichtige inkomensverdeling en hoe integre-
ren we immigranten? 
Hoe heette dat vroeger ook al weer, rentmeester-
schap?  n
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Profetische politiek 
Afgelopen zomer heb ik de internationale  

bestseller God’s politics gelezen. Een boek met 

een dergelijke titel moet wel geschreven zijn 

door een Amerikaan, zult u denken. Dat klopt:  

de auteur is Jim Wallis, een van de leidende  

figuren in de Verenigde Staten op het gebied  

van religie en politiek. 

Een prangende vraag in het boek is: op welke partij moet een 
christelijke Amerikaan eigenlijk stemmen? Op de conservatieve 
republikeinen van Bush of op de liberale democraten? 
Op een bevlogen wijze geeft Wallis aan dat echte christelijke 
politiek, te weten ‘Gods politiek’, een weg biedt tussen beide 
richtingen. Daarin is een fundamentele plek weggelegd voor 
religie, evenwel zonder in onverdraagzaam fundamentalisme  
te vervallen. 

Micha
Van groot belang is daarnaast dat ‘Gods politiek’ zich inzet voor 
de zwakken in de samenleving. Ze wordt daarbij geïnspireerd 
door de profeten van het Oude Testament, zoals Micha*.  
Op sociaal-economisch terrein is deze politiek dus progressief, 
of liever: profetisch. Op het vlak van bijvoorbeeld gezinspolitiek 
en abortus worden echter traditionele (lees: bijbelse) waarden 
nagestreefd. 

Religie, zonder in onverdraagzaam 
fundamentalisme te vervallen

Het lezen van dit Amerikaanse boek was voor een groot deel  
een feest van herkenning: profetische politiek klinkt erg  
christelijk-sociaal. Gelukkig hoeft er in Nederland geen partij 
meer opgericht te worden die dit geluid een stem geeft…  n

*  Interessant, nu in Nederland in september de Micha Campagne  
begint. Zie www.michacampagne.nl voor meer informatie.

Door Geert Jan Spijker, WI



Personalia

Mevr. Van Sabben Henk Laan Uniecongres
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ChristenUnie groeit explosief
25.000e lid verwelkomd
 De ChristenUnie groeit. Maandelijks melden zich vele 
tientallen nieuwe leden. Zij herkennen zich in de bood-
schap van de ChristenUnie. Altijd scherp, opkomend voor 
wat kwetsbaar is. Gedurfd en toch genuanceerd. Met sterke, 
geloofwaardige en gewaardeerde politici.
 Mevrouw Van Sabben uit Rotterdam meldde zich ook aan. 
Tot haar verrassing bleek ze het 25.000e lid te zijn. “Ik vind 
de ChristenUnie een mooie partij en goed om te laten zien 
dat ik daarbij hoor”, aldus mevrouw Van Sabben.  n

Zilveren spelden
De volgende personen zijn voor hun jarenlange inzet  
onderscheiden met een zilveren ChristenUnie-speld:

n  Henk Laan (foto) uit Hengelo was ondermeer 12 jaar 
gemeenteraadslid.

n  Aart Janse was 14 jaar gemeenteraadslid in Liesveld 
(voorheen Groot Ammers)

n  Piet Jonkman was 9 jaar gemeenteraadslid en 8 jaar 
wethouder in Amersfoort

n  Hans de Jong was ondermeer 16 jaar gemeenteraadslid 
in Lisse

n  Romke Venema was ondermeer 13 jaar bestuurslid  
van de Provinciale Unie in Overijssel en daarvoor  
10 jaar in Groningen.

Lintjesregen
In de vorige Handschrift ontbraken nog de volgende  
namen bij de koninklijke onderscheidingen:

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
n Jan van den Doel uit Delft (14 jaar raadslid)
n  Jos Debreczeny uit Dantumadeel (3 jaar raadslid,  

12 jaar wethouder)

ChristenUnie Radio
747 AM 18.50 uur op 12-9, 26-9, 10-10, 24-10, 7-11 en 21-11

Uniecongres 30 september
U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 30 september 
het vervroegde Uniecongres bij te wonen. Belangrijke zaken 
als het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst Tweede 
Kamer worden dan besproken. (Lokale) bestuurders hebben 
stemrecht tijdens dit congres; leden niet, maar ze zijn wel 
welkom. Interesse? Meldt u snel aan, het aantal plaatsen is 
beperkt.    
Locatie: Hanzehof, Zutphen. Tijd: 9.30 tot 16.00 uur.  
Aanmelden: via www.christenunie.nl.  n

Bestuursverkiezingen 
21 april 2007
Het Landelijk Bestuur heeft behoefte aan aanvulling van  
het bestuur met bij voorkeur twee jongere bestuursleden.  
Bovendien heeft de internationaal secretaris zijn functie  
neergelegd en zijn de heren Joop Alssema en Jacques  
Christiaanse aftredend en herkiesbaar in 2007.

Ambieert u een positie in het Landelijk Bestuur van onze  
partij? Kijk dan op de site naar vacatures.
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie en CV tot  
22 september 2006 indienen bij het Landelijk Bestuur  
ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK  Amersfoort. 

Voor vragen over de procedure, kunt u contact opnemen  
met Annemieke Kamphorst (partijbureau), via:  
bestuur@christenunie.nl.  n



Agenda
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Belangrijke data 
04-09 Werkbezoek Shell, Den Haag
09-09 Studiedag rapport Schutte, Nijkerk
11-09 Spreekbeurt André Rouvoet, Maastricht
12-09 Kroonbede, Den Haag
13-09 Excursie Tweede Kamer
14-09 Politieke wandeling, Den Haag
16-09 Benefietwedstrijd FC Eindhoven
16-09 Congres Inclusief  
18-09 Kroonbede Arie Slob, Nunspeet
20-09 Tineke Huizinga Plusbeurs, Utrecht
2-09 Forum Tineke Huizinga, Utrecht
22-09 Forum André Rouvoet, Utrecht
22-09 Prinsjesdagontbijt André Rouvoet, Hilversum
22-09 Symposium 'Superbus’
23-09 Start cursus Lokale Politiek, Amersfoort
29-09 Werkbezoek Arie Slob, Dordrecht
29-09 Training Overtuigend Spreken, Zwolle e.o.
30-09 16e Uniecongres (vervroegd)
01-10 Spreekbeurt Joël Voordewind, Deventer
06-10 Training Overtuigend Spreken, regio Utrecht
07-10 Cursus Train de Trainer  
07-10 Spreekbeurt André Rouvoet, Tiendeveen
09-10 Werkbezoek Arie Slob, Zeist
10-10 Spreekbeurt Tineke Huizinga Groningen
11-10 Jongerenexcursie Tweede Kamer
13-10 Werkbezoek Arie Slob, Utrecht
17-10 Spreekbeurt Tineke Huizinga, Den Haag
Data onder voorbehoud van wijzigingen. Meer informatie?
www.christenunie.nl/agenda

Aanmelden  
Inclusiefcongres
Op 16 september 2006 houdt Inclusief haar tweede congres, 
getiteld: ‘Ambitie en Dienstbaarheid’. Zowel mannen als 
vrouwen zijn van harte uitgenodigd om van 13.00 tot  
17.00 uur in de Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort 
dit congres actief bij te wonen. 
Opgeven kan telefonisch via 033-4226980 (op maandag) of 
via mail: carinabezemer@christenunie.nl.  n

Door: Frank Visser, Carina Bezemer

Train de trainer
Exclusief van Inclusief

Werkgroep Inclusief zet zich in om vrouwen  
politiek bewust en/of actief te maken binnen de  
ChristenUnie. Daarvoor worden onder andere regio-
nale snuffelcursussen opgezet, waarin vrouwen zicht 
op hun eigen politieke kwaliteiten kunnen krijgen. 

Inclusief zoekt mensen die getraind willen worden om 
deze snuffelcursussen te gaan geven. 
Daarvoor geven we een gratis ‘Train de trainercursus’.  
De reiskosten voor deze training en de snuffelcursussen  
worden vergoed. Voorwaarde is de bereidheid om de  
komende twee jaar, vier regionale snuffelcursussen te gaan 
geven (een snuffelcursus duurt vijf uur).

De profielschets van potentiële trainers vindt u via  
www.christenunie.nl (via: partij, werkgroepen, vrouwen, 
train de trainerscursus).  Aanmelden kan vóór 11 september 
2006 via het aanmeldingsformulier op de site.  
Meer informatie? Bel naar Carina Bezemer, ambtelijk  
secretaris van Inclusief, tel. 033- 4226980 (op maandag). 

Data Train de trainercursus:  7 oktober, 4 november en  
25 november.

Verklaring logo Inclusief
De bestaande ChristenUnie komt samen met Inclusief en 
vormt één geheel. De gebogen lijnen betekenen dat alle 
geledingen hier flexibel in moeten zijn en in elkaars  
verlengde liggen. De oranje cirkel betekent de krachtige 
drive van Inclusief. Een cirkel is immers de sterkste vorm!  n

Tour verkiezingscampagne
De komende maanden houden ChristenUniekandidaten  
overal in het land spreekbeurten en werkbezoeken.  
Bij het ter perse gaan van deze HandSchrift waren data en 
locaties nog niet bekend. Op onze website vindt u wel een 
actueel overzicht van de campagnetour.  n 
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Boeken voor kinderen

VEILIG!
Patricia St. John

Geïllustreerd door Roel Ottow

HELP! Brand op de boerderij! Gelukkig worden 

de meeste dieren op tijd gered. Maar waar is 

moederkip met haar negen kuikentjes? 

ISBN 90-6353-483-3 groot formaat gebonden 

prentenboek in kleur, 

36 pag., € 12,95

LIEF!
Louisa van der Pol

Geïllustreerd door Roel Ottow

Elke middag gaat Carlijn naar de kinder-

boerderij. Ze mag altijd meehelpen met het 

verzorgen van de dieren. ‘Carlijn’, zegt de 

boer, ‘houdt van alle dieren.’ Witvlekkie is 

voor Carlijn het speciaalst. Dan gebeurt er 

iets dat niemand had verwacht...

ISBN 90-6353-486-8, groot formaat 

gebonden prentenboek in kleur, 

48 pag., € 14,95

THUIS!
Patricia St. John

Geïllustreerd door Roel Ottow

Wie had dat ooit gedacht: Ouwe 

Charlie die voor een pasgeboren 

babytje zorgt. Maar hij doet 

het – en hoe! Met de komst van 

kleine Vera verandert alles, en 

niet alleen voor Charlie...

ISBN 90-6353-487-6, 

groot formaat gebonden 

prentenboek in kleur, 

36 pag., € 12,95
VANAF 
6 JAAR

HET GEHEIM IN HET KREUPELHOUT
Patricia St. John

Ruth wist zich altijd op de een of andere manier in 

de problemen te werken! Ze liet bijvoorbeeld haar 

huiswerk liggen om met haar broer door het bos te 

zwerven, of bedacht een plan om aan geld te komen, 

of ze deed vervelend tegen tante Margreet. Er scheen 

geen eind te komen aan haar nare gedrag, tótdat...

ISBN 90-6353-475-2, groot formaat gebonden 

herziene uitgave, 215 pag., € 8,95

DE BRON VAN DE RIVIER
Particia St. John

Met Mark gaat het niet goed. Zijn moeder en stiefvader 

maken veel ruzie, z’n zusje is vervelend, en z’n stiefvader geeft 

Mark van alles de schuld. Maar Mark zelf is ook geen lieverdje. 

Dan, op een dag, staat alles in Mark’s leven op zijn kop.

ISBN 90-6353-474-4, groot formaat gebonden, 

herziene uitgave, 136 pag., € 7,95

SPOREN IN DE SNEEUW
Patricia St. John

Annette en Lucien zijn niet bepaald elkaars beste 

vrienden. Hun ruzie loopt uit op een groot drama, 

en lange tijd ziet het er naar uit dat ze elkaars 

grootste vijanden zullen blijven. Totdat Lucien op 

een avond iets geweldigs doet... Lees zelf maar 

hoe het afl oopt met Annette, Lucien en niet te 

vergeten Dani en Klaus!

ISBN 90-6353-476-0, groot formaat gebonden, 

herziene uitgave, 254 pag., € 9,95

€ 8,95

€ 7,95

€ 9,95VANAF 
8 JAAR
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Kandidaten Tweede Kamer
Hoeveel asielzoekers krijgen een generaal pardon? Zeven kan-
didaten over zeven actiepunten uit het verkiezingsprogram-
ma. Punten die de ChristenUnie na 22 november graag gaat 
uitvoeren. “Zelfs Ruud Lubbers riep op tot een generaal pardon. 
Nu het CDA nog.” 
Lees verder op pagina 5, 6, 7 en 8. n

5

25

14

21

Mijn strategie is ChristenUnie
Vier prominente christenen leggen uit waarom nu juist zij op 

22 november op de ChristenUnie gaan stemmen. Verslaggever 
Simcha Looijen interviewde: Vrouwke Klapwijk, Gijsbert van 

den Brink, Yvette Lont en Ad de Boer.
Lees verder op pagina 11, 13, 25 en 27. n

Limburg voor ChristenUnie
Halverwege september reden elf goed getrainde mannen en 
één vrouw samen 90 kilometer, heuvel op, heuvel af door het 
Limburgse land. Een opvallende verschijning tussen de 10.000 
andere deelnemers aan de Mergelheuvelland route. Fietser 
Klaas Quist doet persoonlijk verslag van een campagnestunt.
Lees verder op pagina 14 en 15. n

Foto cover: Philip Driessens

Van Dijke en Schutte: “Pal achter André”
De ChristenUnie staat gunstig in de peilingen. Het verkiezings-
programma is in de pers positief ontvangen. En André Rouvoet 

doet het ook buiten de partij goed. Maar wat vinden de lijst-
trekkers van weleer? Verslaggever Dick Schinkelshoek vroeg 

het twee oudgedienden: Gert Schutte en Leen van Dijke.
 Lees verder op pagina 21.  n
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En verder...

Geheim

En dus wordt steeds vaker gevraagd naar 
ons geheim. Mag ik daar heel duidelijk 
over zijn? Het geheim van de Christen-
Unie zit niet in onze statuten of in onze 
partijorganisatie. Het zit  niet in ons 
verkiezingsprogramma en niet in media-
trainingen. Het zit in ons hart. Het heeft 
alles te maken met onze missie. Dat is 
geen geheime missie! Iedereen mag het 
weten!

Vanuit ons geloof in God willen wij ons 
inzetten voor een gezonde samenleving. 
Voor vrede en gerechtigheid voor een 
land waarin het voor iedereen goed 
wonen is. Gehoorzaam aan zijn Woord, 
trouw aan de bijbelse opdracht om Zijn 
koninkrijk en Zijn gerechtigheid te 
zoeken. Wij zitten niet in de politiek om 
zoveel mogelijk macht te verwerven, 
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maar om de macht dienstbaar te maken 
aan de gerechtigheid. Wij stellen er eer 
in Hem te dienen in politiek en samenle-
ving. Net als Daniël: vanuit een levende 
relatie met de Koning der koningen, 
vrijmoedig, met de luiken open.

In die herkenning hebben we ons– zoals 
onze Unieverklaring het zegt – verenigd 
om, gelovig luisterend naar het Woord 
van God en met een open oog voor de 
werkelijkheid, te zoeken naar Gods wil. 
Om zo invloed uit te oefenen op het 
bestuur van ons land. Het ambacht van 
de christelijke politiek mag worden 
beoefend in het perspectief van Gods 
toekomst, van Zijn Koninkrijk, dat is en 
dat komt. Wat een bemoedigende en 
geruststellende wetenschap!

Door: André Rouvoet

Voorwoord

Het geheim van de ChristenUnie? Dat 
ligt ten diepste in het verlangen om te 
leven naar Micha 6:8: “U weet wat de 
Here van u vraagt: niet anders dan recht 
te doen en getrouwheid lief te hebben, 
en ootmoedig te wandelen met uw God”.
Levend vanuit dat geheim gaan we in 
vertrouwen, en biddend om Gods zegen, 
op weg naar de verkiezingen van 22 no-
vember. Ik wens u goede verkiezingen! n

Het gaat goed met de ChristenUnie: prachtige winst bij de

gemeenteraadsverkiezingen, veel wethoudersposten,

honderden nieuwe leden per maand, ruime aandacht voor onze

opvattingen in alle media en op tal van podia, en veelbelovende 

peilingen. Dat zeggen niet veel partijen ons na!

 oktober	2006							HandSchrift			 �



Verkiezingscongres



VerslagCampagne
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Lubbers steunt ChristenUnie 

Op 30 september stelde het Uniecongres een 80 pagina’s 
tellend verkiezingsprogramma vast, met de titel ‘Duur-
zaam voor elkaar’. De eerste zeven kandidaten van de 
Tweede Kamerlijst geven hun visie op zeven pittige punten 
uit dit programma. Kandidaat zeven bijt het spits af.

“Er komt op zondag een verbod op vrachtvervoer over de 
weg, zoals in andere Europese landen het geval is.”
(Verkiezingsprogramma, p.72)

Esmé Wiegman, 7e op de kandidatenlijst: “De wereld 
draait door; 24 uur per dag, zeven dagen per week. 
Productie, consumptie en al het nodige vervoer dat dit met 
zich meebrengt. Wij pleiten voor een vervoersverbod voor 
vrachtvervoer op zondag en een collectieve zondagsrust, 
om zo de druk op mens en milieu te verlichten.

Een vervoersverbod verlicht de 
druk op mens en milieu

Een vervoersverbod moet niet op zichzelf staan. Afstem-
ming met andere Europese landen is een belangrijke voor-
waarde. Maar ook aandacht voor de vervoerssector en de 
(internationale) vrachtwagenchauffeurs. De concurrentie 
in het vrachtvervoer is moordend, chauffeurs staan onder 
druk. Het mag niet zo zijn dat Nederland zaterdagavond 
24.00 uur haar grenzen sluit, waardoor chauffeurs gedwon-
gen zijn de zondag op een parkeerplaats langs de snelweg 
door te brengen.
Beter is om productie en consumptie op zondag tegen 

te gaan, zodat nut en noodzaak van transport op zondag 
verdwijnt. Je kunt dan denken aan het terugbrengen van 
winkeltijden, het concentreren van bedrijvigheid wat 
transport beperkt. Dat vraagt om goede afspraken met de 
vervoerssector.”

“(..) Er wordt op basis van milieudruk een ‘verpakkingstax’ 
ingevoerd. Uit de opbrengsten kan het verwijderen van 
zwerfafval worden bekostigd.”
(Verkiezingsprogramma, p.68)

Ernst Cramer, 6e op de kandidatenlijst: “We worden tegen-
woordig zo netjes in Nederland dat we alles wat we kopen 
apart verpakt willen hebben. Op zich is daar niets mis mee. 
Maar die verpakkingstrend zet zich steeds verder door. 
Mooiere verpakkingen, meer materiaal. Meer dan echt 
nodig is; dat gaat heel ver. Twee broodjes bij de benzine-
pomp in een dure blisterverpakking, met extra bakje zodat 
je handen niet vies worden. Repen koek met alle plakjes 
apart verpakt: droogt de rest niet uit. En ga zo maar. Gevolg: 
veel afval van papier en plastic. En vaak op straat: want 
zo’n klein papiertje mist al gauw de vuilnisbak…

Als er niets is weg te gooien, is er 
ook niets om te zwerven

Daar kunnen we wat aan doen: de verpakkingstax. Eerste 
doel: de hoeveelheid materiaal drastisch verminderen. 
Minder papier en plastic betekent minder productiekosten 
en grondstoffengebruik. Ook minder afval dat duur ver-
werkt hoeft te worden. 
Het tweede doel: met de opbrengst het zwerfafval verwij-
deren. Werkt dat? Ja, natuurlijk! Want als er niets is weg te 
gooien, is er ook niets om te zwerven.”

Kandidaten Kamer over Verkiezingsprogramma 2006

Hoeveel asielzoekers krijgen een generaal par-

don? Zeven kandidaten over zeven actiepun-

ten uit het verkiezingsprogramma. Punten die 

de ChristenUnie na 22 november graag gaat 

uitvoeren. “Zelfs Ruud Lubbers riep op tot een 

generaal pardon. Nu het CDA nog.”
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 “De No-claimkorting wordt afgeschaft. Deze is niet ef-
fectief, vraagt hoge uitvoeringskosten en is discriminerend 
voor patiënten die meer zorg gebruiken, zoals ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten.”
(Verkiezingsprogramma, p.17)

Cynthia Ortega, 5e op de kandidatenlijst: “Al sinds de 
invoering van de no-claimkorting is er breed gedragen 
verzet tegen. Terecht, want het gaat om een niet effectieve, 
onrechtvaardige en oneerlijke regeling die negatief uitpakt 
voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Het ge-
tuigt van kortzichtigheid om aan te nemen dat iedereen de 
eigen gezondheid zelf in de hand heeft en zondermeer de 
zorgkosten kan beheersen. Chronische zieken, hoe kosten-
bewust ook, zullen nooit profiteren van de no-claimkorting.

No-claimkorting maakt van onze 
chronisch zieken, gehandicapten 
en ouderen tweederangsburgers

De recente evaluatieresultaten van de no-claimteruggave-
regeling laten zien dat de no-claimkorting weinig effect 
heeft op de zorgconsumptie. Ook het Centraal Plan Bureau 
heeft slecht nieuws. De no-claimkorting levert geen 2 mil-
jard euro, maar slechts 150 miljoen euro aan besparingen. 

Waarom iets handhaven dat niet effectief is én van onze 
chronisch zieken, gehandicapten en ouderen tweederangs-
burgers maakt? Dit druist in tegen onze missie die een 
goede samenleving voorstaat gekenmerkt door onderlinge 
verbondenheid en rechtvaardigheid. 
De no-claimkorting moet afgeschaft worden!”

“De topinkomens in de publieke en semi-publieke sector 
worden gemaximeerd. De norm is het inkomen van de 
premier.” (Verkiezingsprogramma, p. 53)

Joël Voordewind, 4e op de kandidatenlijst: “Het is toch 
van de gekke dat bijvoorbeeld de directeur van het Ge-
meenteVervoersbedrijf in Amsterdam 300.000 euro 
verdient op basis van gesubsidieerde tram -en buskaartjes, 
terwijl onze premier de helft verdient! Laten we het salaris 
van deze directeur korten en het openbaar vervoer voor 65-
plusser gratis maken. Kortom, het is moreel onacceptabel 
dat mensen megasalarissen verdienen van geld dat u en ik 
als gewone belastingbetalers moeten opbrengen. Laten we 
wel wezen. Het GVB is Philips niet! 

De ChristenUnie pleit er in de Tweede Kamer voor dat 
mensen die werken in (semi)overheidsinstellingen niet 
meer mogen verdienen dan de premier. Tot nu toe hebben 
de coalitiepartijen verhinderd dat een soortgelijke motie 

Ernst Cramer Cynthia OrtegaEsmé Wiegman



Campagne

 oktober	2006							HandSchrift			 �

in de Tweede Kamer is aangenomen. Nu maar hopen dat 
de nieuwe coalitiepartijen na 22 november, samen met de 
ChristenUnie, wel het lef hebben om dit besluit te nemen. 
Tenslotte hoort de overheid het goede voorbeeld te geven.”

Het is van de gekke dat de directeur 
van het GVB Amsterdam e 300.000 
verdient op basis van gesubsidieer-
de tram -en buskaartjes

“Vreemdelingen die al lang in Nederland verblijven, geen 
strafblad hebben en waarvan terugkeer redelijkerwijs niet 
meer te vragen is, komen in aanmerking voor een pardon.” 
(Verkiezingsprogramma, p. 37) 

Tineke Huizinga, 3e op de kandidatenlijst: “Een grote 
groep asielzoekers leeft in ons land nog steeds in onzeker-
heid over de toekomst. Ze zijn al voor 2000 binnengeko-
men, dus vallen ze onder de ‘oude vreemdelingenwet’. 
Velen van hen leven al jaren in ons land, zijn ingeburgerd 
en hebben kinderen die hier op school zitten.  
Maar dit kabinet wil van geen pardon weten; de Christen-
Unie vindt het zo langzamerhand mooi geweest. Wij plei-
ten ervoor de groep mensen die al zo lang in onzekerheid 
leeft, nu maar eens een verblijfsvergunning te geven.

De ChristenUnie staat zeker niet alleen in deze oproep. Ook 
andere partijen én een groot aantal gemeenten steunen 
een pardonregeling. Zelfs Ruud Lubbers gaf onlangs aan 
dat hier werk van moet worden gemaakt. Nu alleen zijn 
partij, het CDA, nog, en dan is de kans groot dat na de ver-
kiezingen deze regel werkelijkheid wordt!”

“De overheid bekostigt ook in het voortgezet onderwijs 
schoolboeken en andere leermiddelen” (…)
(Verkiezingsprogramma, p.13)

Arie Slob, 2e op de kandidatenlijst: “Het is hard nodig dat 
de overheid bijdraagt aan de hoge kosten in het onderwijs. 
Juist nu ze hamert op ontwikkeling van Nederland als ken-
nisland en kenniseconomie is het beschamend hoe weinig 
de overheid daarvoor over heeft. Onderwijs is een van de 
fundamenten van een gezonde samenleving, het vormt 
onze jonge mensen, bereidt ze voor op de samenleving. 
Daar mag je hoge ambitie voor hebben. Daar horen ook 
middelen bij! 
Bovendien is het voor veel gezinnen moeilijk de hoge kos-
ten te dragen. Gelukkig is op initiatief van de
ChristenUnie het lesgeld afgeschaft, maar schoolboeken 
zijn ook een grote kostenpost. Voor gezinnen met een 
krappe beurs moet je zorgen als overheid. Bovendien heeft 
Nederland een internationaal verdrag ondertekend voor 
kosteloos primair en voortgezet onderwijs. 

Cynthia Ortega Joël Voordewind Tineke Huizinga
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Voor onderwijs zetten we als ChristenUnie verder in op 
verlaging van de werkdruk van leraren en ruimte voor de 
ondersteuning, om dit werk aantrekkelijker te maken. Ook 
voortijdig schoolverlaten is een aandachtspunt. We pleiten 
voor een gecombineerde aanpak, waarbij het kind centraal 
staat. Jongeren moeten ‘gekend’ zijn op hun school.”

Beschamend hoe weinig de
overheid overheeft voor
kenniseconomie en onderwijs

“Stelselmatige veelplegers en notoire overlastplegers wordt 
een ‘Doe-Normaal’bevel opgelegd. Bij overtreding daarvan 
volgt een hechtenis van een jaar.”
(Verkiezingsprogramma, p.33)

Lijsttrekker André Rouvoet: “De overheid stelt veel regels. 
Die zijn nodig om de samenleving leefbaar te houden. 
Waar het nu vaak aan ontbreekt, is handhaving. De gestel-
de regels worden niet goed gecontroleerd en overtreders 

niet voldoende aangepakt. Omdat de regels er niet voor 
niets zijn, wil ik graag inzetten op handhaving. Maar niet 
zomaar handhaving. 

Niet soft, maar duidelijke regels

De ChristenUnie pleit voor een ‘Doe-Normaal’ bevel, omdat 
daarmee de overtreders duidelijk wordt gemaakt waarom 
ze fout zijn, met een kans om hun gedrag aan te passen. 
Dat is niet soft. Het geeft juist duidelijkheid over het waar-
om van de regel. Bovendien is er nog steeds de stok achter 
de deur: bij overtreding van dit bevel wordt de overtreder 
in hechtenis genomen. Het biedt dus een gefundeerde 
handhaving!
In Rotterdam is afgelopen zomer al het ‘Doe-Normaal’ 
bevel geïntroduceerd. Het is dus een idee dat aanslaat en 
bruikbaar is. Ik ga me er in de komende kabinetsperiode 
hard voor maken dat dit ‘Doe-Normaal’ bevel ook breder in 
Nederland geïntroduceerd wordt.” n

Arie Slob André Rouvoet

TV-spot: Paul van der Ham producties, 
Foto's: Rufus de Vries
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Gevers stelde, met instemming van alle deelnemers, dat we 
alert moeten zijn op de kwaliteit van de hulpverlening en de 
preventie. En voorkomen dat we abortus gaan zien als ‘gege-
ven’. Daarom is het bezwaarlijk dat het evaluatierapport steeds 
de abortus als uitgangspunt neemt, en niet de ongewenste 
zwangerschap. De ChristenUnie blijft erbij dat het afbreken van 
leven niet mag en kan binnen Gods schepping. Daarom vinden 
we het voorlichten van huisartsen en het bieden van goede al-
ternatieven aan de moeder (én vader!) belangrijk. De gespreks-
deelnemers pleitten voor een protocol om alternatieven voor 
abortus beter ter sprake te brengen én voor meer onderzoek 
naar de verwerking van abortus. De ChristenUnie neemt die 
twee belangrijke punten mee in het debat over de evaluatie van 
de Waz. n

Abortus actueel
Onlangs organiseerde de Tweede Kamerfractie 

een rondetafelgesprek om de evaluatie van 

Balkenende ll over de abortuswet (Waz) te

bespreken. Fiom, VBOK, Pro Vita en verschillen-

de huisartsen en hoogleraren (waaronder 

Prof.dr. Gevers projectleider van de

abortuswetevaluatie) praatten mee. 

André voetbalt tegen kanker 
André Rouvoet werkte zich op zaterdag 16 september in het 
zweet in een benefietwedstrijd ‘Samen sterk tegen kanker’. Sa-
men met bekende Nederlanders als misdaadverslaggever John 
van den Heuvel en Rob Geus (TV-programma: Smaakpolitie) 

Zoet met bijsmaak

Kamerlid Arie Slob liep als lid van de ‘commissie in- en uitgeleide’ 
voor de koningin uit op Prinsjesdag.

Op de derde dinsdag van september presenteerde het kabinet 
de Miljoenennota. De ChristenUnie was blij te horen dat het 
economisch beter gaat met Nederland. En dat het kabinet 
daardoor de lasten voor burgers en bedrijven iets kan verlich-
ten. Tegelijk maakt dit kabinet maar gedeeltelijk goed wat 
zij de afgelopen jaren bezuinigde. Daarvan waren met name 
de zwakke groepen in de samenleving de dupe. Ook vindt de 
ChristenUnie het opvallend, dat het kabinet weinig gerichte 
maatregelen voorstelt om mensen die aan de kant staan, zoals 
langdurig werklozen, gehandicapten en ouderen aan het werk 
te helpen. Het beeld dat werd geschetst op Prinsjesdag was wel 
erg rooskleurig. n

Lees meer over de Algemene Beschouwingen op pagina 31. 

ging hij het veld op voor het goede doel. RTL-presentator Wilfred 
Gennee deed live verslag van de wedstrijd. De wedstrijd was 
georganiseerd door (ex-) kankerpatiëntjes en gesponsord door 
KWF Kankerbestrijding.  n
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André voetbalt tegen kanker 

22 november is het zover. Dan kunnen we stemmen.  Op de

volgende pagina’s leggen vier prominente christenen uit waar-

om de ChristenUnie hun partij is. Verslaggever Simcha Looijen 

interviewde Vrouwke Klapwijk, Ad de Boer, Yvette Lont en

Gijsbert van den Brink. Zij stemmen christelijk-sociaal. U ook?

Vrouwke Klapwijk
“Ik voel me thuis bij de partij”

“Ik stem al heel veel jaren ChristenUnie. In 

het begin misschien meer uit gewoonte, later 

steeds bewuster. Ik voel me thuis bij een

partij die aandacht heeft voor de mensen in 

onze samenleving. Die zich hard maakt voor 

goed onderwijs en goede gezondheidszorg.” 

Vrouwke Klapwijk is kinderboekenschrijver en eigenaar van De 
Kinderboekenwijzer, een adviesbureau voor kinderboeken. “Van-
uit mijn werk en gezin kijk ik vaak het eerst naar onderwijs en 
gezondheidszorg. Ik vind het belangrijk dat ouders vrij zijn in de 
keuze van een school voor hun kinderen. Bewust kiezen voor een 
christelijke school is ook bewust kiezen voor een verantwoorde 
schoolbibliotheek. U moest eens weten wat er in het hoofd van 
een kind omgaat als het een boek leest. Daarom zijn goede kinder-
boeken gewoon een must!”

Vertrouwen zegt: bij jou voel ik me vei-
lig. Dat voel ik me bij de ChristenUnie.

“Met een paar zussen en een dochter in de zorg houd ik af en toe 
mijn hart vast. Hoe hoog kan de werkdruk nog oplopen? Hoeveel 
schrijnende verhalen moet ik nog horen? Kunnen mijn ouders nog 
die zorg krijgen die ze nodig hebben?
Een kwestie van vertrouwen is de subtitel onder het verkiezings-
programma van de ChristenUnie. Vooral dat woordje vertrouwen 
spreekt me erg aan. Vertrouwen zegt: bij jou voel ik me veilig. Dat 
voel ik me bij de ChristenUnie. Ze is uw stem waard!” n

Waarom stemt Gijsbert van den Brink op
de ChristenUnie? Lees het op pagina 13.
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Koeien en knuffelen
Op campagnetour door Nederland.

Vanaf 27 oktober trekt de ChristenUnie met een campag-

nebus door Nederland. Lijsttrekker André Rouvoet en een 

groot aantal kandidaat Tweede Kamerleden bezoeken dan 

iedere provincie. Wat biedt het programma? Campagneme-

dewerker Gerlinda Robbertsen en fotograaf Ruben Timman 

namen de proef op de som in Overijssel. Een fotodagboek. 

Anja van den Dolder is raadslid in Hardenberg en 
kartrekker voor de promotietour in Overijssel. Zij 
leidt ons vandaag naar locaties die we op
16 november met de campagnebus bezoeken.

We worden heel gastvrij ontvangen bij de biologi-
sche boerderij Ecoloar van André en Tonny Mulder 
in Wythmen bij Zwolle. Een speciale manier van 
weidebeheer maakt dat de koeien tien maanden 
per jaar buiten kunnen lopen. Maar binnen staan is 
voor deze koeien geen straf, de serrestal is heerlijk 
licht.  Boodschappen als groente, fruit en vlees zijn 
ook verkrijgbaar bij Ecoloar.

Deventer is een prachtig stadje met een rijke his-
torie. In november houden we een promotieactie 
op de Brink. Anja is niet meer te houden, ze pakt de 
speciale campagnehand en ja hoor: de campagne 
is begonnen!

Door de WMO moeten mensen zelfstandiger aan 
het werk. We nemen een kijkje in de bakkerij van 
dagactiviteitencentrum Ons Erf. Het ruikt er naar 
versgebakken brood en appeltaart. Mmm...

Het is heerlijk toeven in restaurant Het Kleppe 
huus in Hardenberg. Het is een leer- en werkplek 
voor mensen met een verstandelijke beperking of 
psychische klachten die hier als
horecamedewerker aan de slag kunnen.
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De bediening is goed, het eten heerlijk en de sfeer 
buitengewoon gezellig. Een initiatief dat politieke 
steun vedient. De ChristenUnie staat hier
vierkant achter.

Theaterzaal De Voorveghter in Hardenberg vormt 
het toneel voor het avondprogramma. Anja pro-
beert alvast de stoelen uit. U laat Anja toch niet 
alleen zitten?!

Op pagina 35 leest u wanneer de tour waar is.
Meer informatie over de verkiezingstour is te 
vinden via www.christenunie.nl We hopen u te 
ontmoeten! n

“De ChristenUnie combineert een 

uitgesproken christelijke levensvisie 

met een open oog voor de vaak zo 

weerbarstige werkelijkheid waarin 

wij leven. Allerlei concrete beleids-

keuzes zijn hierop terug te voeren, dit 

uitgangspunt spreekt mij het meest 

aan.”

Gijsbert van den Brink is universitair docent sy-
stematische theologie aan de Universiteit Leiden 
en zetelt in het hoofdbestuur van de Gerefor-
meerde Bond (PKN). “Het geeft mij vertrouwen 
dat ook in allerlei (nu nog niet te voorspellen 
situaties) de ChristenUnie kiest op een manier 
die in overeenstemming is met het Evangelie. 
Dat toegespitst op de tijd en cultuur waarin wij 
leven. Bij de ChristenUnie heb ik nooit het gevoel 
dat mijn christelijk geloof iets van vroeger is. Iets 
waar ik me eigenlijk een beetje voor zou moeten 
schamen, of wat ik op z’n best voor mezelf moet 
houden. Ik geloof oprecht dat er niet één andere 
partij is waarbij de belangen van iedereen in ons 
land zozeer veilig zijn als bij de ChristenUnie.” n

Waarom stemt Yvette Lont op de 
ChristenUnie? Lees het op pagina 25. 

Gijsbert van
den Brink
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Fotograaf: Philip Driessens   

Halverwege september reden elf goed getrainde 

mannen en één vrouw samen 90 kilometer, 

heuvel op, heuvel af door het Limburgse land. 

Een opvallende verschijning tussen de 10.000 

andere deelnemers aan de Mergelheuvelland 

route. Fietser Klaas Quist doet persoonlijk ver-

slag van een campagnestunt.
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Limburg voor de ChristenUnie

Andere fietsers en publiek langs de route waren verrast door 
het politieke peloton. “De ChristenUnie heeft voorlopig meer 
fietsers dan zetels.” Maar ook: “Wacht maar af, ze doen het goed. 
Ik hoop tenminste dat ze straks hogere ogen gooien.” Zo hoor je 
nog eens wat. 

Niet uitgeslapen
Voor sommige van de renners was het vroeg dag. Om 8.45 uur 
verzamelen in St. Geertruid betekent erg vroeg op als je uit Wer-
kendam komt… Maar het was de moeite waard. Een geweldige 
opsteker voor de Limburgse leden, maar zeker ook een verras-
sing voor de anderen. De beelden spreken voor zich. Naast het 
trotseren van de heuvels - ja, er zaten er paar venijnige tussen  
– stapten we af om folders uit te delen.

Grote groei
Meedoen aan de Mergelheuvelland route was meer dan gezellig 
samen fietsen. Limburg is de enige provincie waar de Christen-
Unie geen politieke vertegenwoordigers heeft. Limburg is ook 
een van de provincies waar we grote ledengroei zien. Tel dit 
op bij het groeiende aantal geluiden uit Limburg zelf dat men 
graag op ons wil stemmen. Redenen genoeg om de zichtbaar-
heid te vergroten. 22 november is ook voor Limburg een belang-
rijke dag. Dan zal duidelijk worden of er kans is in maart 2007 
een zetel in de Staten van Limburg te bemachtigen.
 
Links ingehaald 
De tocht was zeer geslaagd. Een aantal van de opmerkingen 
onderweg willen we u niet onthouden: “Mijn stem heb je, want 
jullie doen niet mee aan die politieke spelletjes.” En “Ik ben 

katholiek, maar dit is toch de enige partij die bij me past. Ik 
praat er veel over met mijn broer die priester is.” Of “Kijk nou, 
die lui halen ons links in!” 

Ook zin om eens mee te fietsen in een ChristenUnie peloton? 
Organiseert u zelf een route, doet u mee aan een toertocht? 
Geef het door aan het partijbureau (bureau@christenunie.nl), 
we fietsen graag mee. Voor een volledige foto-impressie, zie 
www.limburg.christenunie.nl n
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Sterke positie
“Met de verkiezingslogan ‘Stem strategisch, stem 
ChristenUnie’ luiden we de campagne in. Daarmee 
borduren we voort op de huidige en opgaande lijn 
van onze partij”, aldus“Shahied Badoella, hoofd 
communicatie & campagne. n

Mijn strategie
is ChristenUnie!

Voor Meer stages en banen Voor jongeren
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Stem strategisch, stem ChristenUnie

Campagnevoeren is meer dan debatteren. Onze lokale campagne-

leiders willen promotiemateriaal. Veel materiaal, mooi materiaal. 

Het bureau RedMatters ontwikkelde een nieuwe lijn.

Jannis Lootens (fotograaf/ digital artist) en Bert Wisniewski 
(art director/ vormgever) maakten materiaal met de slogan 
‘Stem strategisch, stem ChristenUnie’. Waarom ontwerpen 
zij graag voor deze partij? “Vanuit een Christelijke levensbe-
schouwing zijn wij ons bedrijf gestart. Naast het werk voor 
commerciële bedrijven, zetten we ons in voor goede doelen. 
Eén van de projecten die perfect in onze visie past is de Micha 
Campagne. Daar is de ChristenUnie deelnemer van, zo kwa-
men zij ons op het spoor. Na een pitch (een wedstrijd tussen 
vier bureaus) koos de ChristenUnie voor ons voorstel.” 

Wie zijn onze stemmers? 

“Uit recent onderzoek blijkt dat de ChristenUnie veel stem-
men kan winnen bij de strategische stemmers.”  Wie zijn die 
strategische stemmers? “De campagne die wij bedachten is 
het antwoord daarop. Eerst ziet de kiezer een landgenoot, 
dan leest hij een punt van de ChristenUnie en vervolgens 
maakt de gekozen slogan dit punt persoonlijk: Mijn strategie 
is ChristenUnie! Zowel het denken vanuit de kiezer als het 
persoonlijke aspect is erg belangrijk, je kiest niet zomaar 
voor deze partij. Het is een keuze die ook iets zegt over jou als 
persoon, namelijk dat je christen bent of dat je staat achter de 
christelijke normen en waarden.”

Keuze voor kwaliteit
“Wij zien de ChristenUniecampagne zeker als iets dat op ons 
pad geplaatst is. We denken daarom dat we hier echt iets kun-
nen toevoegen. Het is erg tof om nu de kans te krijgen mee te 
werken aan de verkiezingscampagne 2006. De samenwerking 
met het campagneteam verloopt ook super! De nieuw gekozen 
weg is helemaal van deze tijd.”

Is het partijbureau tevreden over de lijn die RedMatters in-
zette? “Ja”, zegt campagnemedewerker Gerlinda Robbertsen, 
“het is een ‘creative studio’ die zijn naam eer aan doet. Bert en 
Jannis zijn betrokken, denken mee en leveren kwaliteit.” n
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“Dit wordt mijn zevende landelijke verkiezingscampagne en 
ik kijk er vooral ontzettend naar uit. Er liggen echt geweldige 
kansen voor de christelijke politiek!” vertelt een enthousiaste 
Rouvoet. “Natuurlijk is het ook een enorm hectische periode, 
waarin echt heel veel op de kandidaten en de partijmedewer-
kers afkomt: spreekbeurten, interviews, mediaoptredens, het 
hele land doorreizen. Dat hou je alleen maar vol als je er ook 
van kunt genieten! Belangrijk is wel om evenwicht te zoeken 
tussen alle drukte en de momenten van rust: stille tijd, tijd 
voor je gezin én voor jezelf.”

Topvorm
Slob heeft zijn conditie voor de verkiezingen aardig opgepept, 
getuige de foto van zijn halve marathon prestatie.“Uiteraard 
probeer ik inhoudelijk alles op een rijtje te hebben. Dat be-
tekent onder andere veel lezen. Ook is het van belang om in 
goede conditie te zijn. Ik heb in de afgelopen maanden veel 
hardgelopen, hopelijk heb ik daar profijt van. Ik sluit niet uit 
dat ik tussen alle afspraken door de hardloopschoenen nog zal 
aantrekken.  
Het is overigens fijn te weten dat velen met ons meeleven en 
voor ons bidden. We kunnen niet zonder.” 

Zegen en zetels
Kamerleden gaan ervoor

In de verkiezingstijd zijn de huidige Tweede Kamerleden van de ChristenUnie onmisbaar.

Hoe gaan zij de campagne in? André Rouvoet, Arie Slob en Tineke Huizinga vertellen wat zij doen. 

“Dit houd je alleen maar vol als je er van kunt genieten.”

Bidden 
Huizinga gaat voor groei, maar wil niet teveel focussen op 
succes alleen: “Het is in deze campagnetijd moeilijk om je niet 
te focussen op meer zetels. Zeker nu de ChristenUnie er in de 
peilingen zo goed voorstaat. Maar Christelijke politiek gaat 
uiteindelijk niet om méér zetels, ten diepste gaat het ons om 
de zegen van God over ons werk. Dat houd ik steeds voor ogen. 
Wat niet wegneemt dat het heel mooi is als de ChristenUnie 
zou groeien in zetelaantal. Daar mogen we best voor bidden. 
Het is een goed gevoel dat zoveel mensen achter onze partij 
staan en ons steunen. Dat motiveert mij om me in te zetten.” n
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De ChristenUnie staat gunstig in de peilingen. 

Het verkiezingsprogramma is in de pers posi-

tief ontvangen. En André Rouvoet doet het ook 

buiten de partij goed. Maar wat vinden de lijst-

trekkers van weleer? Verslaggever Dick Schin-

kelshoek vroeg het twee oudgedienden: Gert 

Schutte en Leen van Dijke.

"De ChristenUnie wil gelovig luisteren naar het Woord van 
God. Dat moet dan ook blijken uit de politieke keuzen die zij 
maakt”, meent Schutte. “Het is niet zo moeilijk te pleiten voor 
iets waar ook anderen - links of rechts - voor zijn. Het komt er 
op aan zo nodig dwars tegen de heersende mening te durven 
ingaan. Dat zie ik gebeuren in de uitspraak dat het huwelijk 
een verbintenis is van één man en één vrouw.”

Het beste uit het verkiezings-
programma? Dat is net als ‘wat vind 
je het aantrekkelijkste bij je vrouw?’

“Wat ik het beste vindt uit het verkiezingsprogramma?”, vraagt 
Van Dijke. “Onmogelijk, dat is ongeveer hetzelfde als: ‘wat vind 
je het aantrekkelijkste bij je vrouw?’. Dat laat zich ook niet 
samenvatten in enkele woorden. Kenmerkend voor de
ChristenUnie vind ik dat ze gelovig wil luisteren naar het 

Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid 
invloed uitoefenen op het bestuur van ons land en bijdragen 
aan het welzijn van de samenleving." 
"Daarbij laten we ons aansporen door Gods opdracht om Hem 
lief te hebben en onze medemensen. Daarom wil ik graag bij 
de ChristenUnie horen en mij laten vertegenwoordigen door 
mensen die zich vanuit deze overtuiging in het politieke debat 
mengen. Ik weet hoe moeilijk dat is, maar ook dat het zeer de 
moeite waard is.” 

Ik vertrouw André zeker dit uitste-
kende verkiezingsprogramma toe
 

Schutte: “Ik sta achter André omdat hij de eerste man van de 
ChristenUnie is. Ik vind het belangrijk dat hij vanwege zijn 
capaciteiten wordt gewaardeerd. Maar belangrijker zijn de 
beginselen die hij samen met anderen uitdraagt. Daarvoor 
werven we steun.” Van Dijke vult aan: “André heeft bewezen 
de ChristenUnie goed voor het voetlicht te brengen. 
Maar ik sta niet alleen achter André, hoewel ik mijn goede 
vriend zeer waardeer en hem het ChristenUnie verkiezings-
programma zeker toevertrouw. Ik sta ook achter al die andere 
mannen en vrouwen op de lijst. Zij willen hun tijd en energie 
geven om als christen present te zijn in het parlement. Op 
basis van een uitstekend en relevant programma. Graag roep 
ik alle christenen in Nederland op deze mensen daarin te steu-
nen. Met hun stem, betrokkenheid en voorbede.” n

Voormalig lijsttrekkers Schutte en Van Dijke: 

'We staan achter André'
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'Redigeren is een sport' 
Zeven vragen aan de eindredacteur

door: Gerlinda Robbertsen

Een giftenbrief, de congresuitnodiging, een trai-

ning ‘Iedereen van de partij’– met vriendelijke 

groeten van het partijbureau te Amersfoort. 

Maar wie is nu wie en wie doet wat op dat

bureau? In zeven vragen en antwoorden maakt 

u kennis met de medewerkers. Deze keer:

Jacolien Viveen (30), eindredacteur van Hand-

Schrift.

Ruim anderhalf jaar werkt ze voor de afdeling Communicatie 
& Campagne. Naast HandSchrift denkt en werkt ze mee aan 
pr-materiaal en de campagnes, ondermeer de mediaconferen-
tie.  Ze werkte hiervoor bij een communicatieadviesbureau, 
een zakenreisblad en de EO. Tijdens haar studie Toegepaste 
CommunicatieWetenschap aan de Universiteit Twente was ze 
betrokken bij een kindercommunity voor de EO, waarna banen 
als projectleider internet en bureauredacteur bij ‘Knevel op 
zaterdag’ volgden. 
Jacolien is getrouwd met de grote liefde uit haar studententijd, 
Victor, en moeder van Myrthe (4) en Tobias (2).

De vragen 
1. Wat houd je baan in?
Veel overleg met freelancers, de drukker, de vormgever etc; 
als eindredacteur ben je een continue ‘regelneef’. Artikelen 
worden groter, kleiner, meer foto’s, geen foto’s. Tot de deadline 
blijft het passen en meten met de pagina’s.” 

2. Het leukste aan deze baan is? 
“Elke dag is er ‘nieuw nieuws’, politiek blijft in beweging.”

3. Waarom werk je juist hier?
“Waar de ChristenUnie opduikt, denk ik telkens trots: dit is 
‘mijn’ partij, daar werk ik voor.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“De lezers van HandSchrift, zie en spreek ik helaas te weinig. Ik 
kijk erg uit naar goede, kritische reacties op het blad!”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?

“Voor politiek nieuws, mooie lokale acties. Of als je vindt dat er 
iets verschrikkelijks in HandSchrift staat…”

6. Wat is je doel voor komend jaar ? 
“De lezers een nog aantrekkelijker, leesbaarder en actueler blad 
bieden.”

7. Verras ons eens… 
“Ik doe aan theatersport. Je improviseert dan op toneel wat het 
publiek aangeeft. Redigeren is ook een sport"

De collega’s
Reina Mulder (promotor & ledenwerver): “Jacolien is een hele 
gezellige collega, die je nooit verveelt. Ze heeft altijd wel wat te 
vertellen. Expert in ludieke streken. Ze trekt vaak de kar bij het 
maken van stukjes.”
Klaas Quist (hoofd service & ontwikkeling): “Ze is heerlijk im-
pulsief, goedgelovig, vrolijk, pittig en enthousiast. Komt leuk 
uit de hoek en loopt over van de plannen en ideeën.” n



Jong en oud

De ChristenUnie is goed 
voor jongeren. In de 
eerste plaats staan in het 
programma zaken waar 
ik mij als jongere goed 
in kan vinden: gratis OV 
voor 17 en 18- jarigen, een 
minister voor Jeugd en 
Gezin. En talloze maatre-
gelen om het onderwijs 
- van MBO tot universi-
teit - een stuk beter en 
aantrekkelijker te maken. Daarnaast geeft de 
ChristenUnie, jongeren een duidelijke plaats in 
de partij door twee jonge mensen bij de eerste 
tien kandidaten op de lijst te zetten. De Christen-
Unie is een partij die jongeren serieus neemt en 
een stem geeft. Jij beslist! n

Werk-
groep 50+
Ook voor jonge 
oudere

Sinds enige tijd mag 
de ChristenUnie zich 
verheugen in een Ou-
derenwerkgroep. Maar 
wanneer ben je oud? Als 
je met Vut of pensioen 
gaat of een beroep op 
de zorgvoorzieningen doet? Het is misschien 
even schrikken, maar Nederlanders boven de 50 
jaar worden tot “de ouderen” in de samenleving 
gerekend. In de laatste werkgroepvergadering 
is daarom besloten onze naam te veranderen in 
Werkgroep 50+. Daarmee geven we aan dat ook 
de jonge oudere mag rekenen op onze belangstel-
ling en inzet. n

Door: Rogier Havelaar, voorzitter
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Door: Annie Slaa-de Jong, lid van de Werkgroep 50+
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Vele belangstellenden bezochten half

september de ChristenUnie stand op de 

vierdaagse 50+beurs. Onze vrijwilligers en 

50+werkgroepleden deelden honderden

exemplaren van de speciale ChristenUnie-

ouderenkrant ‘De Jaren’ uit. Een kort verslag 

door Willy de Zoete.

De dagelijkse inzet van onze ChristenUnie politici was een 
groot succes. Veel beursbezoekers maakten van de gelegenheid 
gebruik met hen van gedachten te wisselen. Op vrijdag orga-
niseerde onze 50+ werkgroep de activiteiten op het Politiek 
Plein. Onderwerp van de dag was: “de toekomst van de zorg”. 
Een onderwerp dat ons uiteraard na aan het hart ligt. Wim 
van Dorp (college bouw zorgvoorzieningen) en Gert Hunink 
(docent en onderzoeker) waren onze sprekers uit het werkveld. 
André Rouvoet vulde hun verhalen 
aan met de visie van de ChristenUnie. 
Waarna een levendige forumdiscus-
sie met politici en prominenten van 
andere partijen volgde. n

Is Freek de Jonge
ook onder
de profeten? 

ChristenUnie op 50-Plusbeurs 

Stem voor
jongere 
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Door: Erik van Dijk
Cartoon: Christian Zomer

Wat kunnen lokale leden, besturen en fracties 

doen om de landelijke campagne

te ondersteunen? Zeven tips.

Tip 1. Posters plakken
Uiteraard hangen alle ruim 26.000 leden een raamposter op 
(zie midden van dit nummer!).
Een schepje erbovenop: posters achter het raam van de bak-
ker, het kerkzaaltje of op een sandwichbord - dat u neerzet of 
omhangt. Doe daarbij iets ludieks, dienstbaars (straat vegen, 
schoenen poetsen) of muzikaals, bij voorkeur op de markt.

Tip 2. Media masseren
Benader uw lokale radio- of TV-station: regel een interview, 
biedt een spotje aan. Het partijbureau biedt voor e 10,- een 
DVD met vier verschillende verkiezingsspots. Stuur een brief 
naar de plaatselijke krant. Plaats een advertentie.

Tip 3. Website waarderen
Lokale websites zijn soms ondergewaardeerd. Vergis u niet, in 
campagnetijd kan het een krachtig instrument zijn. Maak een 
prominente link naar de landelijke site. Koppel lokale acties 
aan landelijke campagneplaatjes. Vermeld wanneer de regiot-
our in de buurt is.

 Meer dan zeven tips voor een lokale landelijke campagne

Folderen in de file
Tip 4. Telefoonboom optuigen
Bel op de avonden voor de verkiezingen eens vijf mensen om 
ze eraan te herinneren dat ze echt moeten stemmen. Die vijf 
bellen weer vijf andere leden, sympathisanten, kennissen. 

Tip 5. Even e-mailen
Het partijbureau ontwikkelt een e-mailsjabloon. Die mail kan 
in de laatste week het hele land door. Activeer uw adresboek!

Tip 6. Folder fanaten
Uiteraard kunt u uw buren en vrienden van folders voorzien, 
maar ga ook eens op onverwachte plekken folderen. Laat een 
folder achter in de trein of het winkelwagentje, stap eens uit 
als u toch stil staat in de file…

Tip 7. Mensen mobiliseren
Haal mensen die slecht ter been zijn op 22 november op. Breng 
ze naar het stembureau of vraag of zij u willen machtigen 
(maximaal twee per persoon).

En verder:
✓ Mail of bel zelf het bestuur om je diensten aan te bieden.
✓ Draag waar mogelijk een ChristenUnie T-shirt of -pet.
✓ Geef eens een extra verkiezingsgift… n



Mijn strategie is ChristenUnie
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Reken je rijk
Het WI over Micha en de koopkracht
Door: Rob Nijhoff

Het stond er echt: een werkende alleenstaande 

ouder met minimumloon (bruto e 16.938) gaat 

volgens het Ministerie van Sociale Zaken er

0,75 % op vooruit in 2007; tweeverdieners met 

kinderen, samen anderhalf modaal (e45.135), 

maar liefst 1,25 %.

Vreemd. Twee verklaringen: in hogere Haagse regionen wer-
ken weinig alleenstaande ouders op het minimumloon. Of: 
CDA en VVD willen stemmen trekken en er zijn veel modale 
anderhalfverdieners…

Nederland werkt
Als een kabinet scoort zonder oog voor alleenstaande werken-
de ouders, dan klinkt ‘Ons land staat er sterk voor, Nederland 
werkt’, wel erg hol in de Ridderzaal. Waarin sterk? Moreel? 
Hoera. Hoera voor de alleenstaande moeder die met moeite 
haar energierekening betaalde en op het nieuws hoorde van de 
bonus van Nuontopman Ludo van Halderen.

Roep om recht
Afgelopen maand begon de Micha Campagne
(www.michacampagne.nl.) Missie: christenen betrekken bij 
‘de armoede in de wereld, veraf en dichtbij’. Als minister Zalm 
of De Geus, Micha lezen, komen ze geen koopkrachtpercenta-
ges tegen. Ook ‘bijbelse politiek’ vraagt eigen hersenwerk. Dat 
begint met inschattingen en een visie. 
Micha is verontwaardigd over de sociale verhoudingen van 
zijn tijd. Zijn boek is één roep om recht. Over de leiders zegt hij: 
“ze stropen mijn volk de huid af”. Maar een ander soort leider 
zal opstaan (Micha 3:1-3; 5:1). Sindsdien kan politiek christelijke 
politiek zijn. Dat kun je beter niet claimen, dat streef je na! n

“Het is belangrijk dat er een christelijk 

geluid in de politiek klinkt. Dat vind ik 

terug bij de ChristenUnie. Zij is recht 

door zee."

Yvette Lont is raadslid in Amsterdam Zuidoost. 
Daarnaast is zij één van de initiatiefnemers van 
‘de Roos van Sharon’, een uitstapprogramma voor 
vrouwelijke prostituees. ”Met haar verkiezingspro-
gramma komt de ChristenUnie op voor de zwakke-
ren in de samenleving. Het programma van het CDA 
gaat daarentegen richting de ‘Mammon’.”

“De mensen die vier jaar geleden ‘strategisch’ op 
het CDA hebben gestemd, zou ik willen herinneren 
aan wat er allemaal niet is gebeurd. Geen evaluatie 
van de abortuswetgeving, geen terugdraaiing van 
het bordeelverbod en niet minder, maar juist meer 
voedselbanken. Dit keer moeten mensen met hun 
hart stemmen. Dat geldt niet alleen voor CDA-stem-
mers, maar ook voor hen die normaal op de PvdA 
stemmen. Voor mij is een stem met het hart een 
stem op de ChristenUnie.” n

Waarom stemt Ad de Boer op de

ChristenUnie? Lees het op pagina 27.

Yvette Lont
Stem met je hart
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Waarom maken manen zich sneller groot en 

vrouwen zich klein? Waarom zeggen vrouwen 

met tien jaar bestuurservaring nog altijd dat 

ze niet genoeg weten voor een politieke func-

tie? Zomaar twee indringenden vragen die aan 

bod kwamen tijdens het afgelopen congres van 

Inclusief.

Het jaarlijkse congres van Inclusief was opnieuw een succes. 
De grote zaal van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort 
was op 16 september goed gevuld met zo’n 130 mensen (vooral 
vrouwen) die geïnteresseerd waren in het thema ‘ambitie en 
dienstbaarheid’. 

Waarom minder actief? 
Een korte overview van het programma. Onderzoekers Roel 
Kuiper en Marja Jager-Vreugdenhil presenteerden hun on-
derzoek met de vraag waarom christelijke vrouwen minder 
politiek actief zijn dan niet-christelijke vrouwen. Een paar 
conclusies: vrouwen denken sneller van zichzelf dat ze de juiste 
vaardigheden niet hebben (mannen maken zich groot en vrou-
wen maken zich klein). Vrouwen worden meestal pas actief 
nadat zij daartoe zijn uitgenodigd. Omdat mannen vaak andere 
mannen voordragen en vrouwen andere vrouwen, stijgt het 
aantal politiek actieve vrouwen niet snel. 

Door: Erica Drewes-Wentink
Foto’s: Lucas. A. Nijenhuis

Vrouwen

Twijfel is normaal
Na de rationele cijfers, de emoties. Psycholoog Wil Doornen-
bal gaf de aanwezigen meer inzicht in hun eigen gevoelens. 
Ze vergeleek vrouwen bijvoorbeeld met de Oosterschelde, de 
rivier met de open verbinding naar de Noordzee. Veel vrouwen 
hebben meer moeite met afbakening dan mannen en laten 
zich in hun beslissingen beïnvloeden door de gevoelens van 
anderen. Maar soms moet die waterkering even dicht en kun 
je als vrouw niet alle emoties van anderen blijven toelaten. 
Doornenbal sprak overigens liever niet over een laag zelfbeeld 
bij vrouwen, maar over normale twijfel. 

Zorg of betaalde arbeid
Workshops zorgden voor nog meer verdieping in het program-
ma. Zoals de workshop ‘zelfbeeld en de Bijbel’, met een bijbelse 
visie op vrouwen en hun talenten en roeping. Of de workshop 
‘ambitie en zorgtaken’, waar de deelnemers discussieerden 
over keuzes rondom betaalde arbeid, zorgtaken en de taakver-
deling thuis én de wijze waarop de overheid die keuzes stuurt. 
Uit het onderzoek van Kuiper en Jager bleek al dat niet veel 
ChristenUniers gecharmeerd zijn van het huidige overheidsbe-
leid voor emancipatie. 
 
Meer weten over Inclusief? Surf dan naar:
www.christenunie.nl/ inclusief n

Tussen ambitie en dienstbaarheid
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Elke campagne is het weer een nieuwe 

uitdaging. De slogan. Iedereen heeft er 

een mening over. Breng dat dan maar 

eens bij elkaar.

Gelukkig hadden we deze keer wel wat houvast. Uit 
onderzoek bleek namelijk, dat we ons voor winst 
vooral moesten richten op de zogenoemde strategi-
sche kiezer. De mensen dus die in 2003 om Balke-
nende of  ‘de macht’ CDA stemden. Menigeen kreeg 
daar spijt van. Want daardoor werd de ChristenUnie 
te klein en koos het CDA voor D66. Met alle politieke 
ellende van dien. 

Goed, we moesten die strategische kiezer dus aan-
spreken. Via een ledenpeiling hebben we toen een 
reeks mogelijkheden getest. Zo op het eerste gezicht 
leek de slogan ‘staan voor wat je zegt’ te winnen. 
Maar opgeteld won toch de optie met daarin de 
term ‘strategisch stemmen’. Vertaald naar ‘stem 
strategisch, stem ChristenUnie’ testten we deze 
vervolgens bij de doelgroep. Daar werd hij goed 
begrepen. De pers reageerde er ook prima op. En, 
heel belangrijk, ook bij André rolde hij soepel uit de 
mond. Vandaar…n

Stem strategisch, 
stem ChristenUnie

Dé slogan

“De mensen van de ChristenUnie staan 

in de politiek met een combinatie van  

een persoonlijk geloof in Jezus Christus 

en een gedegen politieke visie. Ze heb-

ben Jezus in hun hart, maar het zijn geen 

luchtfietsers.

 Ad de Boer

Ad de Boer, tot afgelopen jaar directeur van de Evan-
gelische Omroep, daarnaast lange tijd raadslid in de 
gemeente Nijkerk. “De mensen van de ChristenUnie 
staan in de politiek met een combinatie van een 
persoonlijk geloof in Jezus Christus en een gedegen 
politieke visie. Ze hebben Jezus in hun hart, maar het 
zijn geen luchtfietsers. 

Ik stem op de ChristenUnie, omdat zij oog heeft voor 
de volgende generatie. Zij wil de wereld niet laten 
teisteren door klimaatverandering. Ik stem ook op de 
ChristenUnie, omdat zij oog heeft voor mijn kinde-
ren. Ze zadelt hen niet met de last van vergrijzing op, 
waar ik als babyboomer voor verantwoordelijk ben. 
De partij heeft oog voor de oudere generatie. Zij wil 
investeren, in plaats van bezuinigen. Zij heeft oog 
voor alle generaties. 
Een stem op de ChristenUnie telt bovendien dubbel. 
Ten eerste voor een sterke fractie in de Kamer,  ten 
tweede voor een rol in een nieuw kabinet. De kans dat 
dit gebeurd is nog nooit zo groot geweest als nu. n

Henk van Rhee,  
directeur partijbureau 

Mijn strategie is ChristenUnie



‘Conflictbemiddeling bij relatieproblemen’
Huwelijk en arbeidsverhouding

D.V. 12 december 2006

Invalshoeken en sprekers:
• Kerk en pastoraat
Prof. dr. W.H. Velema
• Psychologische aspecten
Dr. J. van der Wal,
• Advocaat & mediator
Mr. J.C. Moree
• Geschillenbeslechting in eigen

kring & Commissie van Beroep
Prof. mr. dr. L.H. van den Heuvel

Dagvoorzitter:
Prof. dr. mr. W.A. Zondag
Locatie:
Kasteel De Vanenburg, Putten

Kijk voor meer informatie op:
www.instituutvoorarbeidsrecht.nl

of stuur een e-mail naar:
info@instituutvoorarbeidsrecht.nl.

TEAR fund heet nu tear 
tear verbindt mensen in 
de strijd tegen armoede 

www.tear.nl



Europa

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie
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Precies in Pekings pas
Verslag van een rapport over handelswijze China

“Pas op voor de Chinese ambassade!” Die waar-

schuwing van een insider knoopte ik als rap-

porteur voor de betrekkingen tussen de EU en 

de Volksrepubliek China in mijn oren. Juist bij 

dit verslag over de relatie EU-China zijn immers 

veel (handels)belangen gemoeid. Verslag van 

een indringend rapport over China door euro-

parlementariër Bas Belder.

Pekings officiële vertegenwoordigers kennen de weg in Brussel, 
zeker naar de socialistische fractie. Slechts een paar jaar gele-
den suggereerde de Chinese ambassade wat amendementen 
op het vorige EU-China rapport, die de een aantal socialistische 
collega´s klakkeloos (inclusief taalfouten!) overnamen…

China misbruikt psychiatrie als dek-
mantel om andersdenkenden op te 
sluiten en te breken. ´Genezing door 
rust en vrede´ heet het. 
 

Treurig genoeg gingen de socialisten de afgelopen maanden 
op herhaling. Ons rapport stelde onder andere het Ankang-sy-
steem aan de kaak. China misbruikt de psychiatrie als dekman-
tel om andersdenkenden op te sluiten en te breken. ´Genezing 
door rust en vrede´ heet het. Niets is minder waar. China 
ontkent botweg het bestaan van dit systeem. Het bestookte 
de europarlementariërs hierover met e-mails. De socialisten 
(horen die niet op te komen voor de rechten van de burger?) 
namen de Chinese ontkenning simpelweg over.

Godsdienstvrijheid
Verder deden de socialisten een doorzichtige poging het ont-

breken van godsdienstvrijheid te bagatelliseren. Ze dienden 
een amendement in over het geringe percentage christenen 
op het totaal van de gigantische Chinese bevolking. Het rap-
port is overigens door het Europees Parlement ruimschoots 
aangenomen. En ondanks de socialistische tegenwind is ook 
het Ankang systeem én het punt van de godsdienstvrijheid in 
het rapport gebleven.
  
Hot issue
Wat levert een rapport over China nu politiek op? Welnu, de 
komende maanden zal de Europese Commissie maar liefst drie 
nieuwe rapporten over de verhouding met ‘het Rijk van het 
Midden’ presenteren. De inmiddels vergaarde kennis en, niet 
te vergeten, de opgedane persoonlijke contacten met experts 
komen dan uitstekend van pas. Al met al kon de Nederlandse 
delegatie van de IND/DEM Groep zich met dit rapport duidelijk 
profileren. 

Ook vanuit Taiwan is grote interesse voor het rapport omdat 
het evenzeer de gespannen relatie van Peking met Taipeh 
onder de loep neemt. Komende ontmoetingen in Taiwan zijn 
een prachtige gelegenheid om meer inzicht te verwerven in de 
interne en externe effecten van China´s “vreedzame opkomst”. 
Een “hot issue” voor Brussel, maar ook voor Den Haag! n



Hoe bevrijdend 
is een abortus?

Als verzekerde bij DVZ kunt u rekenen op een christelijk 

verantwoord verzekeringspakket. In dit pakket is 

vanzelfsprekend geen ruimte voor vergoeding van 

abortus provocatus. Wél voor psychosociale hulp door 

betrokken hulpverleners. Voor opvang en begeleiding 

van vrouwen die ‘ongewenst’ zwanger zijn. Maar ook 

voor vrouwen met psychische problemen na een abortus 

provocatus. Voor steeds meer mensen is het een hoop-

gevende gedachte dat er een verzekeraar is die vanuit 

een barmhartig oogpunt actief is in de zorg. Steeds meer 

mensen kiezen dan ook bewust voor de Principe Polis 

van DVZ. Is uw belangstelling gewekt? Bel ons op 

nummer (071) 365 28 02 of kijk op www.dvz.nl.

Aantrekkelijke premiekorting voor de leden van de 

Nederlandse Patiënten Vereniging, de Reformatorisch 

Maatschappelijke Unie en de Vereniging ter Bescherming 

van het Ongeboren Kind.

“Ik had geen keus.” Het is helaas een veelgehoord 

antwoord op de vraag waarom vrouwen kiezen voor 

een abortus. Uit onderzoek blijkt dat 63 procent van 

de vrouwen zich door hun omgeving - partner, arts, 

ouders, vrienden, kennissen - aangezet voelt tot een 

abortus. Nog een confronterend feit is dat veel vrouwen, 

vroeger of later, psychische problemen krijgen na een 

abortus. Spijt. Verdriet. Schuld gevoelens. Een sterk 

gevoel van verlies. In al deze gevallen blijkt de eigen 

keuze voor abortus ineens ook: een eigen verantwoorde-

lijkheid. Als het ene probleem is ingewisseld voor het 

andere, zijn de gevolgen voor rekening van de vrouw. 

Voor christelijk zorgverzekeraar DVZ is deze gang van 

zaken verre van barmhartig. Opmerkelijk is dat het 

Hebreeuwse woord voor barmhartigheid (rechamim) de 

meervoudsvorm is van moederschoot (rechem). In de 

christelijke optiek vertegenwoordigt de zwangere vrouw 

de essentie van barmhartigheid: zij beschermt nieuw 

leven. De praktijk van abortus verwoest niet alleen deze 

waarde, maar ook de beschermwaardigheid van het 

leven. Zorgverzekeraar DVZ richt zich dan ook liever 

op de werkelijke hulpvraag achter de wens tot abortus. 

Terdege210x296.indd   1 04-10-2006   12:40:05
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In het land

Duurzaam
voor elkaar

◗  

Partijbureau ChristenUnie | Postbus 439 | 3800 AK Amersfoort

033-4226969 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur)

bureau@christenunie.nl | www.christenunie.nl
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Succesvolle
tegenbegroting
Lijsttrekker André Rouvoet is kritisch over de 

onlangs gepresenteerde Miljoenennota. “Het 

kabinet toont te weinig ambitie om gericht de 

koopkracht voor kwetsbare groepen te vergo-

ten en in te investeren in milieu.”

De ChristenUnie pleit in de tegenbegroting ‘Versterking van 
het fundament’ voor lastenverlichting, verdubbeling van het 
begrotingsoverschot en spaardagen. 
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd de Chris-
tenUnie-motie aangenomen om de werkloosheid onder oude-
ren te bestrijden. De partij wil verder dat het kabinet doorgaat 
met de zogenoemde regiegroep ‘Grijs werkt’ om ouderen weer 
aan het werk helpen.

Prijs voor alcohol
Ook drong Rouvoet bij de premier aan het alcoholbeleid te ver-
scherpen. Onlangs werd het alcoholbeleid van de ChristenUnie 
als beste beoordeeld door STAP (Stichting Alcoholpreventie). De 
ChristenUnie wil onder andere een verhoging van de leeftijds-
grens voor lichtalcoholische drankjes en het verplaatsen van 
gemaksdrankjes (zoals Breezers) van supermarkt naar slijterij. 

De oplossingen die de ChristenUnie aandroeg om problemen 
in de gezondheidszorg op te lossen scoorden ook veel punten 
op de ‘zorgmeetlat’ van Verpleegkundigen & Verzorgenden 
Nederland (V&VN).

In het land
n  Onder het motto ‘Niet met het mes op tafel’, eten politci mee 

bij lokale burgers. Ook de ChristenUnie-raadsleden schoven 
aan de eettafel aan.  

n  Op het Youth Festival in Capelle vroeg de ChristenUnie aan-
dacht voor het tekort aan stageplekken voor jongeren. Mede 
hierdoor is de jeugdwerkeloosheid schrikbarend hoog.  

n  De ChristenUnie Houten houdt van pittige politiek. Ze deelde 
daarom pittige kaas uit op de jaarlijkse activiteitenmarkt.

n  Vier Randstadfracties en Almere organiseerden het drukbe-
zochte symposium ‘Superbus op de regionale agenda’. Daar 
pleitte prof. dr. Wubbo Ockels voor een nieuwe technologie 
in openbaar vervoer. Electronica in plaats van staal. ,,Kies 
voor vrije busbanen en niet voor staal. (...) Met radar en 
andere moderne geleidingssystemen kunnen we voertuigen 
met een nauwkeurigheid van twee centimeter over de weg 
leiden.’’ Het kabinet trekt 7 miljoen euro uit voor onderzoek 
naar deze Superbus.”  

n  Een trainingsavond van 'Iedereen van de partij' leverde in 
Gorinchem heel wat op. Een betere samenwerking, goede 
externe communicatie voor het lokale bestuur en de fractie. 
En voor de trainers van het partijbureau een gouden tip: In 
Gorinchem is een oud-raadslid namelijk fractiecoach van de 
nieuwe fractie. Zo blijft waardevolle ervaring inzetbaar. n

Het congres van
30 september stelde het
definitieve verkiezingspro-
gramma vast. U kunt het le-
zen via www.christenunie.nl 
documenten/ programma’s/ 
tweede kamer 2006 of een 
papieren exemplaar bestel-
len via bureau@christenunie.
nl of 033 422 69 69.



Kijk op www.christenunie.nl/telefonie

Aanvraagbon
Dhr. / Mevr.                                     Voorletter(s)

 Ik ben al lid       Ik meld me hierbij tevens aan als lid van de ChristenUnie

Adres 

Postcode   Plaats 

Kruis aan welk deel van het door u bespaarde bedrag u aan de ChristenUnie doneert:

 100%  75%  60%  50%  40%  25%  10%  0%  

E-mail

Telefoonnummer

                Heeft u ISDN? Vermeld dan al uw nummers

Stuur deze aanvraagbon in een envelop zonder postzegel naar: 
ChristenUnieTelefonie • Antwoordnummer 4 • 3350 VB Papendrecht. 
U ontvangt dan onze welkomstbrief met duidelijke uitleg en het antwoord op de tien meest gestelde vragen. 
Uw aanvraag wordt pas definitief als u ons na ontvangst van uw welkomstbrief laat weten dat alles in orde is.
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Jacolien Viveen, eindredacteur
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Beeldredactie en fotografie 
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Adressen
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439 
3800 AK Amersfoort 
Tel. 033 4226969 
bureau@christenunie.nl
Bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer 
Tel. 070 3624571
 

Tweede Kamer 
Tel. 070 3183057 en 070 3183664
christenunie@tweedekamer.nl
 

Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl 

WI Mr G. Groen v. Prinstererst.
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafisch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494 258
g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testa-
mentair dan luidt de tenaamstel-
ling: Vereniging de ChristenUnie 
Amersfoort. De vereniging is als 
rechtspersoon ingeschreven bij de 
KvK onder dossiernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. 
Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenad-
ministratie (ledenadministratie@
christenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij 
af en toe in staat om u gerichte 
aanbiedingen te doen. Vragen of 
bezwaar? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie. Dan 
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.   

Colofon

Via advertenties op radio en tv krijgt u te horen dat u met maatschappij X 
of Y goedkoper kunt bellen. Dat klinkt leuk.

Met KPN Belplus, de meest gebruikte voordeelregeling van dit moment, 
koopt u voor een paar euro extra belminuten. Of u deze bijdrage terugver-
dient, hangt sterk af van uw belpatroon. De gerealiseerde korting valt vaak 
tegen. Met ChristenUnie Telefonie koopt u geen belminuten en belt u toch 
goedkoper. Daar heeft u iets aan. Stap nu over. Meld u aan via
www.christenunie.nl/telefonie of maak gebruik van de aanvraagbon.

Steun de ChristenUnie 
Bel zelf ook goedkoper

Telefonie



Column

 Iedere stem telt
Op D.V. 22 november zijn de tweede 

kamerverkiezingen, dan hebt u de 

mogelijkheid uw stem uit te brengen. 

Stemmen is geen plicht maar een 

recht. Gaat u gebruik maken van dat 

recht en verantwoord kiezen?

Ook dit maal hebben we als ChristenUnie een 
goed programma, dat duidelijk appelleert aan de 
christelijk sociale verantwoordelijkheid van ons 
als christenen voor de medemens.

Volgens de prognoses staan we er goed voor. We 
lijken op een goed resultaat af te stevenen. 
Ruim drie jaar geleden stond de partij er volgens 
de prognoses ook goed voor. Maar toen het stof 
van de verkiezingen was opgetrokken, bleken ve-
len voor de macht te hebben gekozen in plaats van 
voor de zwakkere in de samenleving. 
Is dat Bijbels verantwoord?

Dit overdenkende moeten we ons niet afvragen óf 
we gaan, maar hoe laat we gaan stemmen. 
Uw stem doet er toe. Als u stemt, heeft u invloed. 
Het is essentieel dat het krachtige christelijk soci-
ale geluid van de ChristenUnie wordt gehoord. 
Gods zegen bij uw keuze. n
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Niet links, niet rechts 
Rouvoet opent Kaderschool

Smakelijke opening Kaderschool

De komende jaren bouwt de ChristenUnie haar 

nieuwe kaderschool uit. Een school voor jong en oud 

politiek talent of gewoon politiek belangstellenden. 

André Rouvoet gaf 23 september het eerste college 

over christelijk-sociale politiek. 

“De ChristenUnie past niet in het links-rechts denken.
De ChristenUnie is christelijk-sociaal. Christelijk-sociaal heeft alles 
te maken met de visie op de samenleving en de ordening van de 
maatschappij. De norm voor christelijk-sociale politiek is publieke 
gerechtigheid,” aldus André Rouvoet.

De komende maanden staan de volgende cursussen gepland:
Voor leden, bestuursleden en belangstellenden:
n Introductiecursus ChristenUnie 

Voor politici en andere geïnteresseerden:
n Instapcursus lokale politiek
n Overtuigend spreken
n Gemeentefinanciën 
n Cursus snel lezen en snel lern

Raadpleeg voor meer informatie over tijden, plaats en kosten de site 
www.christenunie.nl/kaderschool of neem contact op met het par-
tijbureau, via bureau@christenunie.nl of 033 – 422 69 69. n

Jacques Christiaanse,
landelijk bestuur 



In Memoriam
Albert Hekstra - Gedreven RPF-er
Door: Meindert Leerling

Op zondag 25 augustus overleed onverwacht op 71-jarige 
leeftijd Albert Hekstra, eens een gedreven RPF-lid. Albert was 
in de jaren ‘70 en ‘80 tweede secretaris van het RPF-Federa-
tiebestuur. Van ‘82 tot en met ‘88 was hij gemeenteraadslid 
in Harderwijk voor de combinatie SGP/RPF/GPV en enige tijd 
fractievoorzitter. 
Het woonhuis van de familie Hekstra diende, in de beginjaren 
van de RPF, als Partijbureau. 
Albert Hekstra was landbouwkundig ingenieur, met een 
specialisatie in bodem en bemesting. Hij werkte van 1962 tot 
1977 als ontwikkelingswerker in de tropen. Tot het laatste toe 
vroeg hij aandacht voor het milieu en voor wat de Naam van 
Zijn God en Vader oneer aandeed. n

In Memoriam
Lucie Bremmer-Lindeboom
Door: Mineke Harmsen-Spruijt

Op maandagavond 14 augustus is mevrouw L.G.A. Brem-
mer-Lindeboom op 88 jarige leeftijd gestorven. Zij was een 
voorvrouw die baanbrekend werk deed voor GPV- en Chris-
tenUnievrouwen. In 1981 hield zij een gloedvolle rede in een 
afgeladen Amersfsoortse kerk. Deze rede Man en vrouw- een 
plaatsbepaling maakte erg veel indruk en is twee jaar later 
gedrukt uitgegeven. Het vormde een aanzet tot grotere parti-
cipatie van christenvrouwen in politiek en maatschappij. Veel 
vrouwen en mannen denken met dankbaarheid terug aan 
mevrouw Bremmer. Haar werk verdient het om in herinne-
ring te blijven, tot eer van God en onze naaste. n

Personalia
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26.000 leden
Groei zet onverminderd door

September bracht het 26.000e lid. De groei van de 
ChristenUnie is overal merkbaar. De kiesvereniging 
Zwolle groeide het hardst (met 60 leden). De pro-
vincie Limburg groeit het snelst van alle provincies 
(67%). Ook Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevo-
land groeien meer dan 10%.  

Opvallend is de relatieve toename van vrouwen. Het 
aantal mannen groeit met 6% en het aantal vrouwen 
met 13%. Het totaal aantal leden is gegroeid met 8%. 
Verder groeien de kiesverenigingen in grote steden 
vooral goed. Nummers twee tot negen zijn: Apel-
doorn, Ede, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den 
Haag, Amersfoort en Arnhem.
Wilt u ook groei voor uw kiesvereniging? Neem dan 
contact op met het partijbureau via
reinadijksterhuis@christenunie.nl. n

Het 26.000e lid kreeg een bloementje op het Uniecongres. 



Door: Frank Visser, Carina Bezemer

Agenda
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Regiotour
27-10 Regiotour Limburg
28-10  Regiotour Flevoland
02-11  Regiotour Zuid-Holland
04-11  Regiotour Drenthe
06-11  Regiotour Noord Holland
07-11  Regiotour Friesland
09-11  Regiotour Zeeland
10-11  Regiotour Noord-Brabant
14-11  Regiotour Groningen
16-11  Regiotour Overijssel
17-11  Regiotour Utrecht
18-11  Regiotour Gelderland
Kijk voor het programma van de regiotour
op www.christenunie.nl/agenda n

Agenda
19-10  Debat André Rouvoet Rotterdam
20-10  Spreekbeurt Tineke Huizinga Wierden
20-10  Politiek Café Arie Slob Zwolle
25-10  Radio 2 André Rouvoet in Knooppunt Kranenbarg
25-10  Debat Joël Voordewind Amsterdam
26-10  Spreekbeurt Joël Voordewind Maarssen
26-10  Debat Ed Anker Zaanstad
26-10  Symposium Tineke Huizinga Utrecht
28-10  Arie Slob Bijbelleesmarathon Zwolle
28-10  Workshop Simone Kennedy Rijswijk
29-10  TV-Debat André Rouvoet met Jan Marijnissen, NMO
30-10  Spreekbeurt Rogier Havelaar Rotterdam
30-10  Spreekbeurt Arie Slob Zwolle
31-10  Forum Esmé Wiegman Assen
31-10  Spreekbeurt Simone Kennedy Soest
31-10  Spreekbeurt André Rouvoet Monnickendam
01-11  Forum Simone Kennedy Lunteren
02-11  Forum Rogier Havelaar Hengelo
03-11  Spreekbeurt André Rouvoet Dalfsen
03-11  Spreekbeurt Ernst Cramer Moerdijk
03-11  Debat Simone Kennedy Utrecht
04-11  Cursus Train de Trainer deel 2
04-11  Start instapcursus Lokale Politiek Drachten
06-11  Debat Tineke Huizinga Utrecht
07-11  Actie Aids in de Derde Wereld
08-11  Forum Esmé Wiegman Salland
08-11  Lijsttrekkersdebat Staatscourant Den Haag
08-11  Lijsttrekkersdebat Nederlands Dagblad

08-11  Spreekbeurt Ernst Cramer Arnhem 
09-11  Debat Arie Slob Hengelo
10-11  Debat Joël Voordewind Dordrecht
10-11  Debat Arie Slob Zeist
10-11  Dag voor de mantelzorg Arie Slob Zwolle
11-11  Radio 2 André Rouvoet in Cappucino Kamerorkest
11-11  Forum Tineke Huizinga Amersfoort
11-11   Levensbeschouwelijk lijsttrekkersdebat   

KRO Hilversum
11-11  Radioforum Ernst Cramer Spijkenisse
13-11  Spreekbeurt Ernst Cramer Doetinchem
15-11  Spreekbeurt Ernst Cramer Dronten
15-11  Lijsttrekkersdebat EenVandaag
15-11  Spreekbeurt Esmé Wiegman Oosterbeek
17-11  Debat Arie Slob Zwolle
18-11  Politiek Café Tineke Huizinga Utrecht
20-11  Debat Joël Voordewind Amsterdam
21-11  Debat Tineke Huizinga Driebergen
21-11  Debat Rogier Havelaar Zoetermeer
22-11   Herindelingsverkiezingen Binnenmaas,   

Lansingerland en Nieuwkoop
22-11  Uitslagenavond ChristenUnie
22-11  Verkiezingen Tweede Kamer
23-11  Spreekbeurt André Rouvoet Rotterdam
25-11  Cursus Train de Trainer deel 3
06-12  Excursie Tweede Kamer
06-12   2e ECPM Congres - Vision for Christian-demcoracy  

in Europe
07-12  Spreekbeurt Arie Slob Rotterdam
13-12  Spreekbeurt André Rouvoet Groningen
20-01  Statenstartdag n
Onder voorbehoud van wijzigingen. Bij het ter perse gaan van 
HandSchrift waren veel spreekbeurten en mediaoptredens 
nog niet bekend. Een actueel overzicht vindt u op
www.christenunie.nl/agenda

ChristenUnie Radio
24-10, 7-11, 21-11, 5-12, 19-12 747 AM 18:50 uur n

ChristenUnie TV 
23-10  Ned. 1, 17:50 uur   25-11  Ned. 2, 16:55 uur
26-10  Ned. 1, 17:50 uur   06-12  Ned. 2, 15:00 uur
08-11  Ned. 2, 15:00 uur   10-12  Ned. 3, 22:45 uur
08-11  Ned. 1, 17:50 uur  19-12  Ned. 1, 17:50 uur n 

21-11  Ned. 1, 17:50 uur
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LIEFDESTALEN
VAN SINGLES

Gary Chapman

Iedereen heeft, volgens Chapman, 

een door God ingegeven verlangen 

naar oprechte en onvoorwaardelijke 

liefde: elk mens heeft de behoefte 

te weten dat iemand van hem of 

haar houdt. Zijn eerste bestseller, 

De vijf talen van de liefde, is al 

door miljoenen mensen gelezen. 

Nu heeft hij dezelfde boodschap 

afgestemd op de unieke behoef-

ten van singles. Hij gebruikt 

voorbeelden uit de praktijk en anekdotes uit zijn 

dertig jaar lange ervaring met singles.

ISBN 90-6353-481-7, luxe paperback, 254 pag., € 16,95

NIEUW

D E B O E K E N V A N  U I T G E V E R I J  M E D E M A

Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

T E L E F O O N :  0578-574995

ONWAARSCHIJNLIJKE
ENGEL
Ashley Smith en Stacy Mattingly

Een alleenstaande moeder van een 

6-jarige dochter, overleeft een 

gijzeling door een zeer geweld-

dadige man, die vlak daarvoor vier 

mensen heeft gedood. In dit boek 

vertelt Ashley zelf de aangrijpende 

gebeurtenissen van uur tot uur.

ISBN 90-6353-488-4, luxe paperback, 

256 pag., € 16,95

TE KLEIN OM OVER
HET HOOFD TE ZIEN

Wess Stafford

God ziet kinderen niet 

over het hoofd, ze hebben 

zijn onverdeelde aandacht. 

Kinderen moeten ook onze 

aandacht hebben, maar de 

werkelijkheid is anders. 

Dr. Wess Stafford, directeur 

van Compassion, is bezorgd 

over kinderen wereldwijd. 

Aan de hand van voor-

beelden uit zijn eigen jeugd houdt hij ons een spiegel voor. 

ISBN 90-6353-489-2, paperback, 320 pag., € 18,95

INTIEM
Linda Dillow 

& Lorraine Pintus

Dit boek behandelt 21 

vragen van vrouwen over seks. 

Intiem gaat over Gods gedachten 

over seksualiteit en hoe we daar 

van mogen genieten. Intiem gaat 

ervan uit dat je gek bent op je 

echtgenoot, en dat je niets liever 

wilt dan dat jullie liefdesleven tot 

volle bloei komt. 

ISBN 90-6353-478-7, luxe paper-

back, 334 pag., € 16,95

GODS GEEST VÓÓR
PINKSTEREN
Frank Jabini

In het Oude én het Nieuwe 

Testament komen we vele 

verwijzingen tegen naar de 

persoon en het werk van 

de heilige Geest. Veel boe-

ken die de heilige Geest als 

onderwerp hebben, gaan over 

het Nieuwe Testament. 

Dit boek bevat studies uit het 

Oude Testament.

ISBN 90-6353-482-5, luxe 

paperback, 160 pag., € 14,95

SHE je mag er zijn

Rebecca, St. James & 

Lynda Hunter Björklund

Wordt je waarde als vrouw 

bepaald door de mate waarin je 

mooi, slank, succesvol en onaf-

hankelijk bent? Natuurlijk niet! 

Maar het is wel wat de media 

ons willen doen geloven... 

In SHE ontmaskeren Rebecca en 

Lynda de leugens van de media. 

Terwijl zij hun eigen worstelin-

gen met je delen, onthullen ze 

Gods plan voor het leven van 

vrouwen.

ISBN 90-6353-473-6, luxe 

paperback, 302 pag. € 17,95

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

WWW.EDENMUZIEK.NL

NIEUW

U
Martin Brand 

Gepassioneerde Nederlandse gospels! 

Martin maakt graag reclame voor 

God. Overal in het land geeft hij 

indrukwekkende concerten. Dit is z’n 

gloednieuwe album, een ‘aanraker’.

met gratis cd-rom cd 51117 € 14,50

www.martinbrand.nu

M    U    Z    I     E     K

NIEUW
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100% Zege(n)
Op 22 november verdubbelde het zetelaantal van de 
ChristenUnie. De partij gaat van drie naar zes Kamerzetels. 
Fractievoorzitter André Rouvoet en de huidige Kamerleden 
Arie Slob en Tineke Huizinga, zien hun team uitgebreid met 
Joël Voordewind, Cynthia Ortega en Ernst Cramer. 
Pagina 4, 5 en 6. ■4

10

16

21

Een minister voor Jeugd én Gezin
Verschillende politieke partijen willen een minister voor 

Jeugd om versnippering van het jeugdbeleid te voorkomen. 
De ChristenUnie pleit voor een minister van Jeugd én Gezin. 

Directeur SGJ, Bart Nitrauw, vertelt waarom dat een goed idee is. 
Kamerlid Joël Voordewind: Eén op de acht jongeren 

heeft professionele hulp nodig”.”
Pagina 10, 11, 12 en 13. ■

Breezertje voor zestienjarige?  
Marry Witteman, vrijwilliger van STAP en Theo Roos, 
directeur van het CBL, de vertegenwoordiger van de 
Nederlandse supermarkten discussiëren over alcoholver-
koop. Moet de leeftijd voor alcoholverkoop naar achttien 
jaar opgeschroefd? En breezers, horen die eigenlijk wel 
thuis in de supermarkt? 
Pagina 16 en 17. ■

Opnieuw naar de stembus
Op 7 maart 2007 zijn er provinciale statenverkiezingen. Een 

belangrijke stemronde. De provincie heeft namelijk heel wat 
invloed op de inrichting van het landschap, de keuze van bouw-

locaties voor woningen of bedrijven, het openbaar vervoer, 
milieubeheer, water, duurzame energie, de jeugdzorg, verpleeg-

huizen en bijvoorbeeld ook subsidies voor kunst en cultuur.
Pagina 20, 21 en 22. ■

Fotograaf: Gerhard van Roon

De meeste foto’s in deze HandSchrift zijn gemaakt door Jannis Looten/ RedMatters en Ruben Timman/ Nowords.nl.
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Gideonsbende

Uit de talloze bemoedigende reacties 
die ik de afgelopen tijd vanuit het hele 
land ontving, blijkt dat er  heel hard is 
gewerkt maar ook heel veel gebeden. 
Zomaar iemand die mij op de markt aan 
m’n jas trekt en zegt: “Ik bid voor je”. 
Geweldig! Ora et labora.
Als fractie en partij ervaren we deze 
uitslag niet zozeer als ‘loon naar werken’, 
maar als zegen van God. Het is net als 
bij de koninklijke onderscheidingen, die 
vertrekkende Kamerleden dezer dagen 
krijgen, hoe hard je ook hebt gewerkt, 
een onderscheiding is nooit ‘verdiend’ 
maar altijd een geschenk!

Maar nu de verdubbeling van onze 
fractie een feit is, is het belangrijk om 
elkaar voor te houden dat het niet gaat 
om de ChristenUnie. Het gaat ons om 
de dienst aan Gods Koninkrijk. Bewust 
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heb ik daarom tijdens de eerste fractie-
vergadering (de dag na de verkiezingen) 
net als in januari 2003 verwezen naar 
Gideon. Tóen overheerste teleurstelling 
over wéér een zetel verlies, nu was er 
dankbaarheid en vreugde over drie ze-
tels winst. Maar het was, is en blijft niet 
ónze strijd, maar Gods strijd waaraan we 
dienstbaar willen zijn. Het is zaak een 
Gideonsbende te blijven. Zij het gelukkig 
met drie kruiken en fakkels extra…

Het wordt de komende tijd nog span-
nend. Er wordt veel gespeculeerd over 
mogelijke coalities, de ChristenUnie 
wordt daarbij regelmatig genoemd. 
Wellicht liggen er nieuwe kansen voor 
de christelijke politiek. Maar ook hier zal 
het erop aankomen om – in de woorden 
van Micha 6:8 – nederig onze weg met 
God te gaan.

Door: André Rouvoet, 
fractievoorzitter ChristenUnie

Voorwoord

En intussen kijken we vooruit naar de 
provinciale verkiezingen op 7 maart. 
Verderop in HandSchrift leest u hier 
meer over. Er is opnieuw werk aan de 
winkel. Handen uit de mouwen! Maar 
eerst en vooral: handen gevouwen.
Ik wil u allen bedanken voor uw betrok-
kenheid bij de ChristenUnie en ik reken 
ook voor de komende tijd op uw steun en 
uw gebed. ■
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Wat een ontzettend drukke tijd hebben we gehad! 
Weken vol spreekbeurten, werkbezoeken, interviews 
en media-optredens. En wat een geweldige uitslag 
mochten we ontvangen! Zes zetels!
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'Ik popel'

Zes! Gejuich stijgt op uit de zaal. Zittende Kamerleden en 
aankomend Kamerleden omhelzen elkaar, oud-Kamerle-
den slaan hen vrolijk op de schouders. Klapzoenen voor 
echtgenoten en echtgenotes. Confetti, ballonnen, blauwe 
en groene drankjes. Een waar feest. 100% winst. “Zegen én 
zetels”, zegt fractievoorzitter André Rouvoet direct. 

Zwaargewichten
De drie Kamerleden André, Arie en Tineke en nu oud-voor-
lichter Joël Voordewind plaatsen zich snel en routineus 
voor de NOS-camera’s. De andere nieuwe Kamerleden 
lopen nog rustig door de zaal. Opgewekt, misschien on-
derhuids wat onwennig, maar ook opvallend onderkoeld 
ondergaan ze het mediacircus. Het is duidelijk, de nieuwe 
zwaargewichten laten zich niet gek maken. Dat belooft wat 
voor de andere 144 kamerleden. De nieuwe zevende partij 
van Nederland maakt zich op voor een ijzersterke, verdub-
belde inzet in het parlementair debat. 

"Dat is het nu juist, ik heb nog 
steeds het gevoel dat ik wakker 
moet worden"

Kersverse Kamerleden
Twee dagen later vraagt HandSchrift de nieuwe Kamer-
leden Cynthia Ortega-Martijn en Ernst Cramer en fractie-
voorzitter André Rouvoet om een reactie. Over de formatie 
is dan nog niets bekend.

Op de eerste vraag ‘Ben je al tot rust gekomen na de ver-
kiezingen’ barst het kersverse Kamerlid Ortega-Martijn in 
vrolijk lachen uit. “Dat is het nu juist, ik heb nog steeds het 
gevoel dat ik wakker moet worden! Je leeft er wel naar toe, 
maar omdat ik zelfstandig ondernemer ben, gaat het werk 
gewoon verder. En dan nu die verdubbeling. Weet je: ik po-
pel! Om te gaan inlezen, me te verdiepen in onderwerpen. 

Met de eerste fractievergadering 
daal je wel weer op aarde

Veel mensen bellen me nu ook al op met vragen, maar ik 
weet nog niet eens welk beleidsterrein ik krijg. Maar ze 
moeten niet het idee hebben ‘we hebben haar gebeld en 
nooit meer wat gehoord’. Misschien moet ik maar alles 
gaan opschrijven alvast? Echt: ik popel.”

Haar eveneens nieuwe collega, Ernst Cramer kan het 
nieuws ook nog niet bevatten: “Nou ja, het is wat onwerke-
lijk. Het begint reëler te worden. Het is ook steeds serieuzer 
nu.” Lachend: “Met de eerste fractievergadering daal je wel 
weer op aarde.” Serieuzer: “Na zoveel jaren van voorberei-
ding dit resultaat. Op de uitslagenavond zag je ondermeer 
Schutte, Van Dijke en Middelkoop, die glommen gewoon. 
Zij hebben die stevige basis mede gelegd. Wat een ontla-
ding dan, ik ben dolbij maar ook dankbaar naar God.” 
Cramer heeft er zin in: “Ja absoluut. Ik heb me niet opgege-
ven als lijstvulling. Ben blij dat ik al lokaal politieke erva-
ring heb opgedaan . Ik heb nu zoiets van ‘laat maar komen, 
ik zie het wel zitten!’. ” 

Ortega, Cramer en Rouvoet over verkiezingswinst 

Het is de avond van 22 november. In een 

volgepakt Omniversum turen honderden 

ChristenUnie-ers ingespannen naar een tv- 

monitor waarop de verkiezingsuitslagen 

verschijnen. Verlies voor de CDA… voor de 

PvdA ook… voor de VVD… winst voor de SP… 

winst voor Wilders?... En dan de ChristenUnie: 

zes zetels. 

Door: Jacolien Viveen
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Feestje
“Fantastisch, een droomuitslag”, aldus fractievoorzitter 
André Rouvoet. “We hebben heel hard gewerkt allemaal, 
veel gebeden en dan zomaar die zes zetels.” 
Als iemand nog geen rust is gegund na de drukke cam-
pagneperiode is het Rouvoet wel. “Op het moment dat de 
uitslag bekend is, begint de formatie. De eerste vraag die 
journalisten me stellen is dan direct ‘Wat wordt de samen-
stelling van het nieuwe kabinet?’. 

Door de verdubbeling van de 
fractie barst het al overbelaste 
kantoor van de fractie direct 
uit haar voegen

Woensdagavond de uitslag, donderdagmiddag de eerste 
fractievergadering. Dat is in de eerste plaats een feestje. 
Maar dan begint ook meteen het formele gedeelte: for-
matiebesprekingen, de beëdiging, verhuizingen.” Door de 
verdubbeling van de fractie barst het al overbelaste kan-
toor van de fractie direct uit haar voegen. “Luxeproblemen”, 
noemt Rouvoet dat vrolijk. Maar toch, ook dat brengt extra 
drukte met zich mee. Wanneer wordt het dan wel rustig? 
“Geen idee”, zegt Rouvoet. “Alles loopt door elkaar. Met de 
formatiebesprekingen moet je voortdurend stand by blij-
ven. Het is allemaal heel onvoorspelbaar.” ■

In vergelijking met januari 2003 heeft de ChristenUnie zonder uit-
zondering in álle gemeenten stemmen gewonnen (dus ook waar we 
in 2003 geen enkele stem haalden).

Het totaal van de uitgebrachte stemmen bedraagt: 9.838.683. Aange-
zien er 150 zetels te verdelen zijn, waren er per zetel 65.591,22 stem-
men nodig (de kiesdeler). Op de ChristenUnie zijn deze keer in totaal 
390.969 stemmen uitgebracht. Met bovenstaande kiesdeler levert 
dat 5,96 zetels op.

Cijfers en analyses
Na de zeer succesvol verlopen gemeenteraadsver-

kiezingen (en daaropvolgende collegeonderhande-

lingen), maakt de ChristenUnie nu ook in de lande-

lijke volksvertegenwoordiging een sprong.

RPF en GPV hadden bij elkaar opgeteld 5 zetels in de 

Tweede Kamer. In 2002 en 2003 hoopte de Christen-

Unie op winst uit de fusie, maar die bleef uit. 

Nu is de winst er dan toch gekomen, samen 6 zetels!

Door: Kees Sinke en Erik van Dijk



Mijn stem

Dit zijn de nieuwe Kamerleden voor de ChristenUnie:
1. André Rouvoet (Woerden) haalde 342.205 stemmen
2. Tineke Huizinga-Heringa (Heerenveen): 26.258 stemmen
3. Arie Slob (Zwolle): 4.612 stemmen
4. Joël Voordewind (Amsterdam): 1.849 stemmen
5. Cynthia Ortega-Martijn (Rotterdam): 2.761 stemmen
6. Ernst Cramer (Zeewolde): 631 stemmen

Stemmentrekkers
Overigens ook complimenten voor de andere stemmentrek-
kers op de kandidatenlijst: Martine van Meekeren-Vonk (2.373 
stemmen), Leon Meijer (1.779), Esmé Wiegman (1.386), Rogier 
Havelaar (1.309) en Rita Klapwijk-Poppe (1.160).

Goed, beter, best
De ChristenUnie kreeg op 22 november 2006 precies 4% van 
de stemmen. André Rouvoet haalde 87,5% van alle Christen-
Unie-stemmen binnen. Alleen de lijsttrekkers van SGP (Bas 
v.d. Vlies: 92,4%) en PvdV (Geert Wilders: 97,7%) scoorden 
hoger. De lijsttrekkers van D66 en VVD scoorden dramatisch 
laag (onder de 50%).

Vergeleken met het stemgedrag in 2003 kwam ongeveer de 
helft van onze winst bij het CDA vandaan. Opvallend is dat 
verder ruim een kwart van onze winst komt van mensen 
die de vorige keer niet hebben gestemd. Voor een deel zijn 
dat jongeren die voor het eerst mochten stemmen. Onder de 
jongeren heeft de ChristenUnie het sowieso goed gedaan: 6% 
van de 18-24 jarigen stemde op ons (ter vergelijking: 5% van 
de 25-34-jarigen, 4% bij 35-44 jaar, 3% bij 45-54 jaar en 2% van 
de 55-plussers).

Uit onze cijferanalyses blijkt dat de winst t.o.v. 1998 juist niet 
zit in de traditionele ChristenUnie-bolwerken. De groei buiten 
die bolwerken zit zowel in gemeenten waar we al wel in de 
gemeenteraad vertegenwoordigd zijn als in gemeenten waar 
dat niet het geval is.

De ChristenUnie groeit! Dat is bij beide verkiezingen in 2006 
duidelijk geworden. We groeien juist in de grotere steden 
(60.000 en meer inwoners), in Friesland, in Limburg en 
Noord-Brabant en we weten jongeren, evangelischen en chris-
ten-migranten steeds beter aan ons te binden.

Op pagina 32 vindt u meer cijfers, o.a. per provincie.
 

(bron: www.kiesraad.nl en ANP)
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Trouw lid
Sinds 1954 lid en GPJC-oprichter, bestuurslid, 
deelraadslid en raadslid. Een welverdiend poli-
tiek pensioen in 2006? Niet voor André van 
Leeuwen uit Papendrecht. Op zijn 71e begon hij 
welgemoed aan nog een politieke ronde: het 
wethouderschap. 

“Ik ben veertig jaar bij de politie geweest. In ’92 
ging ik met pensioen. Na 14 jaar dacht ik ‘ik kan 
wel weer eens wat gaan doen’ ha ha. Ik heb het 
geweldig naar m’n zin als wethouder. Oud? Daar 
blijf je gezond bij.
Als je van huis uit kiest voor antirevolutionaire 
politiek, kies je nu voor de ChristenUnie. Dat is 
vóór een fatsoenlijke samenleving waarbij we 
omzien naar zwakke mensen: vreemdelingen, 
mensen aan de onderkant, hulpbehoevenden, 
gehandicapten. Daar moet aandacht voor komen. 
Dat is meer dan budgettaire aandacht.
Ons programma, en het onderhandelen daarover 
in coalitiebesprekingen is bij André Rouvoet in 
goede handen. Zijn stijl, zijn helikopterview geeft 
mij zeer veel vertrouwen. Ik vind al onze Kamer-
leden steengoed. Als ik Balkenende hoor kletsen 
over ‘trots op Nederland’ en ‘VOC-mentaliteit’, 
denk ik: ‘wat een prietpraat’. Dat doen onze 
politici niet, die praten over inhoud.” ■



Dagboek
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Op de reservebank
Kandidaat zeven op de Tweede Kamer lijst

“Tijdens de Vriendendag van de fractie op 13 juni word ik gelanceerd als kandidaat-Kamerlid. Na 

een heerlijke zomervakantie komen we op 15 augustus terug. Naast een berg wasgoed, wachten de 

eerste e-mails met campagneactiviteiten me op. Het gaat beginnen…”. Kandidaat-Kamerlid Esmé 

Wiegman hield een dagboek bij tijdens de campagne.

24 augustus: Mijn eerste mediatraining. Waar begin ik 
aan? Gelukkig luidt de kernboodschap ‘blijf jezelf en neem je 
natuurlijke uitstraling mee in het mediaoptreden’.

5 september: Een dagje Kamerstage. Gezellige drukte 
rondom de presentatie van het verkiezingsprogramma die dag 
in Nieuwspoort. We hebben een goed verhaal waar ik trots op 
ben.

21 september: M’n eerste campagneactiviteit. Koffiedrin-
ken met mondige 50-plussers op de 50+ beurs. Koffie én Chris-
tenUnie vallen in de smaak. Dat belooft wat!

12 oktober: Een debat in Nieuwspoort, over de thuiszorg en 
de WMO, met Utrechtse zorginstellingen. Ik heb me dapper 
ingelezen, maar m’n kennis lijkt te verbleken tussen alle mon-
dige Kamerleden. Op de terugweg vraag ik me vertwijfeld af of 
ik dit wel wil.

19 oktober: Een debat bij Jong VWS. Het verloopt goed en 
plezierig. ’s Avonds even omschakelen naar een bijeenkomst in 
de Haagse Vredeskapel. De christelijk-sociale boodschap valt 
goed bij het publiek. Beladen met geschenken reis ik naar huis: 
ik geloof dat ik dit leuk vind!

1 november: Een debat over palliatieve zorg op een congres. 
Het onthaal vat ik maar op als hartelijk bedoeld: ‘Jammer dat 
André niet kan komen…’

4 november: Een live radio-uitzending bij Radio-Raalte, 
waar ik m’n eigen favoriete muziek mag draaien. ’s Middags 
tour ik voor het eerst mee in onze prachtige campagnebus door 
Drenthe.



Mijn stem
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Ze is 21 jaar, politiek zelfbewust, HBO opgeleid, 

spreekt vloeiend Nederlands, net lid van de 

ChristenUnie. Maar mag niet stemmen…

Lilit Adijan woont nu zeven jaar in Nederland. Ze studeert 
European Studies, loopt stage bij de gemeentelijke griffie in 
Delfzijl en is lid van de lokale Berea Pinkstergemeente. 
Adijan is Armeense uit Rusland. Zeven jaar en vele rechtzaken 
verder wachten zij en haar broer tevergeefs op een verblijfsver-
gunning. 
Dat betekent dat ze voor haar internationale (!) studie Neder-
land niet mag verlaten. Dat ze geen enkel uitzicht heeft op het 
moment van toestemming voor verblijf (of uitzetting). Dat ze, 
hoewel bovenmatig geïnteresseerd in politiek, voor de tweede 
keer in drie jaar niet mag stemmen. 
Weerhoudt dat Adijan ervan om campagne te voeren? Inte-
gendeel. “Hebben jullie nog ballonnen en folders? Ik wil wat 
gaan doen”, meldt ze het partijbureau van de ChristenUnie 
eind oktober. Een maand eerder was ze lid geworden. Op de 
vraag ‘Waarom juist deze partij’, antwoordt ze heel direct: “Dit 
is de enige partij waar Jezus helemaal centraal staat. Dat zie ik 
nergens anders.”  ■

7 november: Een bijeenkomst met verstandelijk en 
lichamelijk beperkten. De SP-boodschap van hogere 
uitkeringen valt niet goed. De aanwezigen willen een 
volwaardige plek in de samenleving! Dit bedoelen we dus 
met ons pleidooi om de Wet Gelijke Behandeling Gehan-
dicapten en Chronisch Zieken uit te breiden naar meer-
dere beleidsterreinen.

9 november: Een bijzondere discussiebijeenkomst 
met doven. Ook hier de roep om erkenning. Waarom 
wordt een gehoorapparaat niet vergoed en een gehoor-
herstellende operatie, waarvan het resultaat twijfelachtig 
is, wel? 

16 november: Regiotour Overijssel. Een dag waarop 
we veel gemotiveerde mensen tegengekomen met visie 
en ondernemingszin. De maaltijd in het Klepperhuus, 
waar verstandelijk beperkten werken, smaakt voortref-
felijk.

17 november: Een ‘Kom-ook-avond’ in Hoevelaken 
met reformatorische jongeren. Ik schrik van de aanwe-
zige sympathie voor Geert Wilders. Ben ik hier onder 
geloofsgenoten?

18 november: Regiotour Gelderland. Goede sfeer. Het 
kost geen moeite om folders, koffie en zakdoekjes kwijt 
te raken aan het publiek. ‘s Middags keer ik met Arie Slob 
terug naar Zwolle voor een gebedsbijeenkomst. Heerlijk 
om stil te worden voor God en de dag af te sluiten met de 
boodschap dat Jezus regeert. 

22 november: De uitslagenavond in het Omniversum. 
Wat een klapper als halverwege de avond prognoses ver-
schijnen van zeven zetels! Partijdirecteur Henk van Ree 
sleept me mee naar het tafeltje waar de ‘partijtop’ zich 
voor de NOS-camera’s heeft geïnstalleerd. Mijn nuchter-
heid blijft overeind als ik van alle kanten word gefelici-
teerd: we zijn er nog niet… Het worden zes zetels. 

23 november: Ik pak met liefde de schooltassen van 
de kinderen in, in plaats van mijn vergadertas. Ik stap op 
mijn moederfiets in plaats van in de trein naar Den Haag. 
En realiseer me dat ik de eerste plaats op de ‘reservebank’ 
inneem. Ze roepen me maar als ze me in Den Haag nodig 
hebben… ■



Interview
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Bart Nitrauw (54) is sinds 1999 directeur van de SGJ 
(Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn) . Daarvoor was hij 
ondermeer jongerenwerker in Brabant, ontwikkelaar van 
cursussen over conflict en agressie en werkte hij in de zorg 
voor licht verstandelijk gehandicapten. Hij noemt zichzelf 
geen idealist, maar zegt wel: “Toen ik intensief betrokken 
raakte bij een drie-milieus instelling heeft dat de compas-
sie enorm aangewakkerd. Jongeren vormen een categorie 
die altijd vraagt: hoe ziet het er morgen uit? Je werkt met 
een perspectief.” 

Kind tussen criminelen
Nitrauw signaleert nu drie kernproblemen in de jeugdzorg. 
Het eerste probleem is een gebrek aan gesloten niet-
justitiële inrichtingen. “Wanneer cliënten niet in de 
besloten afdeling van een open instelling passen, omdat 

Een minister voor Jeugd én Gezin

Door: Ludo Hekman

Jongerenbeleid was een veelbesproken thema in de afgelopen tijd. Verschillende politieke 

partijen vinden dat een minister voor Jeugd nodig is om versnippering van het jeugdbeleid te 

voorkomen. De ChristenUnie pleit voor een minister van Jeugd én Gezin. Verslaggever Ludo Hek-

man in gesprek met een deskundige uit de jeugdzorg. 

die gemakkelijk te ontvluchten zijn, blijft alleen de justi-
tiële gesloten instelling over. Daar belanden ook cliënten 
zonder een strafblad. Dat is onwenselijk, omdat ze dan 
tussen gedetineerden zitten, maar ook omdat daar geen 
passende behandeling is.”

Vaak is de draagkracht van de 
ouders lager dan de draaglast 
van de opvoeding

Een tweede probleem is doorstroom uit de jeugdzorg, naar 
de adolescenten of volwassenenzorg. “Die doorstroom is 
onvoldoende geregeld. Zo ontstaat een gat bij het verlaten 
van de jeugdzorg. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid 
van de gemeente.”



Training en
Begeleiding

Inclusief
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Heilzaam
Het derde probleem, de wachtlijst, wordt een beetje gerelativeerd. 
Aan de ene kant omdat dankzij maatregelen van staatssecretaris 
Ross een groot gedeelte van die lijst is weggewerkt. Aan de andere 
kant omdat cliënten soms zelf willen wachten in verband met 
specifieke voorkeuren voor behandeling. In sommige gevallen is 
enige wachttijd zelfs heilzaam, omdat cliënten na het ontvangen 

Jeugdproblemen zijn vaak 
gezinsproblemen

van een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg, gerustgesteld 
andere wegen zien voor de oplossing van hun problemen. 
De grootste oorzaak van problemen komt op het conto van peda-
gogische onmacht van de ouders. “In veel gevallen is de draag-
kracht van de ouders lager dan de draaglast van de opvoeding.” 

Versnippering
Is een minister voor Jeugd en Gezin een geschikt middel om de 
eerder genoemde kernproblemen aan te pakken? Nitrauw denkt 
van wel. “Dat kan de versnippering in het beleid over jeugd tegen 
gaan. Bovendien zien wij hier dat jeugdproblemen vaak gezins-
problemen zijn. Het is daarom goed de problemen in de context 
aan te pakken. Geen minister voor jeugd of jeugdzorg dus, maar 
een minister voor jeugd én gezin.”

Groepsverkrachtingen
“En we moeten iets met dat normen en waardendebat. Daar kan 
een taak liggen voor de christelijke politiek. Vorig jaar zijn 200 jon-
geren veroordeeld voor groepsverkrachtingen. Ze zeggen allemaal 
dat ze doen wat ze zien op MTV, bijvoorbeeld bij de rappers. Tegen 
dit soort bizarre vormen van socialisatie moeten wij onze jongeren 
weerbaar maken.” Nitrauw benadrukt vooral de rol van de gemeen-
ten en scholen. Die zitten dicht bij het vuur. Daar moet een zorg-in-
frastructuur ontwikkeld worden die preventief werkt. ■

Vorig jaar zijn 200 jongeren veroor-
deeld voor groepsverkrachtingen

Op pagina 23 leest u meer over het Burgerschapsmanifest, een initia-
tief van de ChristenUnie om het normen en waardendebat weer aan 
te wakkeren. 

Door: Arie van der Ven, voorzitter werkgroep 
Training en Begeleiding van Inclusief

Het trainingsprogramma van Inclusief 

krijgt duidelijk vorm. Rond de zomer-

vakantie schreven  38 vrouwen zich in 

voor de ‘train de trainer’-opleiding.

Slechts 12 deelnemers konden geplaatst worden, 
dat leverde een strenge selectie op. De opleiding is 
een voorbereiding op het verzorgen van de snuffel-
cursussen. Bovendien is in de opleiding aandacht 
voor specifieke thema’s die een rol spelen bij het 
meer actief worden van vrouwen in de politiek. 
Deze thema’s krijgen een plek in het nieuwe scho-
lingsaanbod van de ChristenUnie. 

De deelnemers zijn positief. “Het geeft mij meer 
bewustzijn van wie ik ben en wat ik voor de 
ChristenUnie praktisch mag gaan betekenen.” 
Een andere deelneemster benadrukt het belang 
van het netwerk, dat rond de opleiding ontstaat: 
“Leuk en ontzettend leerzaam om met zo'n groep 
vrouwen aan de slag te gaan. Fantastisch, dat 
nieuwe waardevolle netwerk. Heerlijk om straks 
andere vrouwen de mogelijkheid te geven ook 
langs vergelijkbare weg een netwerk op te bouwen 
en binnen de politiek aan de slag te gaan. Het geeft 
mij ontzettend veel energie. Die hoop ik straks aan 
anderen weer door te geven!.”
In het voorjaar van 2007 organiseren we de 
regionale snuffelcursussen. Informatie volgt.  ■
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“In Afrika heb ik een hoop ellende gezien. Kinderen die ster-
ven van de honger, aidswezen, oorlogsslachtoffers. Soms lijken 
de problemen in Nederland dan relatief. Maar als je onder de 
oppervlakte kijkt, zie je ook hier veel schrijnende gevallen. 
Bijvoorbeeld een hoog percentage zelfmoorden onder jonge-
ren en veel depressiviteit. Dat verwacht je niet in een rijk en 
welvarend land als Nederland. Daarom ben ik heel blij dat de 
ChristenUnie, jongeren en gezinnen als één van de drie speer-
punten centraal stelt. Zij vormen de toekomst.”

Stabiel gezin ontbreekt
Voordewind noemt een aantal cijfers om de situatie te schet-
sen. Een op de acht jongeren heeft professionele hulp nodig. 

De werkloosheid onder jongeren is twee keer zo hoog als on-
der volwassenen. 50 Kinderen per jaar sterven door mishande-
ling. Een op de twaalf jongeren wordt depressief. Als belang-
rijkste reden voor deze cijfers noemt hij de gezinnen. “Vaak 

Een op de acht jongeren heeft 
professionele hulp nodig

ontbreekt in deze gevallen een stabiel gezin. Om allerlei ook 
wel weer begrijpelijke redenen is er onvoldoende aandacht, 
betrokkenheid en liefde. 

Jongeren zijn onze toekomst Door: Ludo Hekman

Joël Voordewind (1965) was hoofd communicatie en campagnes en is sinds 22 november kamerlid 

voor de ChristenUnie. Hij werkt eerder langere tijd in het buitenland. Zo was hij vlak na de 

Golfoorlog met een medisch hulpteam in Irak en werkte hij met straatkinderen in Brazilië. 

Ook was hij adjunct directeur en noodhulpcoördinator voor Dorcas. Sinds 1999 werkt hij 

voor de ChristenUnie. De jeugdzorg is zíjn zorg. 



Wetenschappelijk Instituut

 december	2006							HandSchrift			 1�

Eenoudergezinnen zijn daarvoor in het bijzonder kwetsbaar, 
bijvoorbeeld door het ontbreken van een vader als rolmodel. 
Daarnaast is armoede een grote oorzaak, 500.000 kinderen 
leven in armoede.’ 
De belangrijkste problemen in de jeugdzorg zijn volgens 
Voordewind de wachtlijsten, het tekort aan pleegouders en 
de afstemming tussen verschillende instanties als jeugdzorg, 
jeugd-GGZ en jeugdbescherming. 

Afscheidsbrief
In zijn persoonlijk leven liep Voordewind tegen een duidelijk 
voorbeeld aan: “Ik begeleid een knul van wie de vader een tijd 
terug zelfmoord pleegde. Op school werd hij enorm gepest. 
Onlangs was hij getuige van het overlijden van zijn moeder. 
Sinds twee jaar probeer ik hem in de jeugdzorg onder te bren-
gen. In eerste instantie stuurden ze hem naar de kliniek waar 
zijn vader zelfmoord pleegde. Dat was erg moeilijk voor hem 
en hij liep weg. Een tijd later zit hij opnieuw in de crisisopvang 
en wordt hij uitgerekend opnieuw naar die kliniek gestuurd. 
We hebben nu al verschillende keren een afscheidsbrief van 
hem gevonden. Zo’n jongen wacht op een geschikte plek voor 
een intensieve behandeling.”

Jeugd en gezin zij nauw verbonden, 
dat is de basis

Keten van hulp
De belangrijkste oplossing voor de problemen in de jeugdzorg 
is integrale ketenbenadering, aldus Voordewind. Dat betekent 
vroeg signaleren van problemen door consultatiebureaus en 
scholen en gaten in de hulpverlening dichten. Daar ligt in eer-
ste instantie een regietaak voor de gemeenten. Voordewind 
noemt als mooi voorbeeld het project van ChristenUnie wet-
houder Klaas Tigelaar in Alphen aan de Rijn (zie pagina 15). 
“Een minister voor Jeugd en Gezin kan ervoor zorgen dat het 
jeugdbeleid zo’n integrale benadering krijgt, waarin werkloos-
heid, huiselijk geweld of opvoedingsondersteuning niet meer 
onder verschillende ministeries vallen. Daarbij moeten jeugd 
en gezin nauw worden verbonden, want dat is de basis.” ■

Ken je hangjongeren

Onlangs interviewden we als WI de 

cultuursocioloog Gabriël van den 

Brink. Deze professor houdt zich 

bezig met de onveiligheid in Neder-

land. ‘Hangjongeren’ spelen daarbij 

een belangrijke rol. 

Door: Geert Jan Spijker

Verstoring van de sociale orde moet je in een 
vroeg stadium aanpakken, aldus van den 
Brink. Wanorde begint in het klein, maar heeft 
uiteindelijk vaak grote gevolgen. Ordeversto-
ringen als hondenpoep op straat en graffiti op 
muren zijn in aanvang onschuldig, maar wor-
den door de buurt al ervaren als bedreigend. 
Verloedering en onrust groeien zo langzaam 
maar zeker. Gedrag van hangjongeren draagt 
hieraan bij. Zeker in onze samenleving waarin 
het incasseringsvermogen van burgers is 
afgenomen en men het verleerd is grenzen te 
stellen aan gedrag.  
Hoe pakken we dit aan? Volgens van den 
Brink is het belangrijk dat politieagenten de 
hangjongeren kennen. En dat ze de ouders 
kennen. Verder hebben ook de buurten en de 
burgers zelf een functie. Veiligheid is een pro-
duct van burgers, politie en andere gezagsdra-
gers. Uiteindelijk gaat het er om dat we elkaar 
weer durven aanspreken op het gedrag.  ■

In het decembernummer van DenkWijzer staat 
het uitgebreide interview met van den Brink.
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Gezin centraal 
1.  Stel kind en gezin altijd centraal! Dat moet het uitgangspunt 

zijn bij het nemen van maatregelen. Het stelt je in staat om 
ook los van verordeningen en regels te denken. Zoek altijd 
naar de veiligheid voor het kind.

2.  Richt één meld- en registratiepunt in voor een systematische 
en vroegtijdige signalering van risicogezinnen en –jeugdi-
gen. Om zo problemen zo vroeg mogelijk te erkennen. Dit 
meldpunt zorgt voor bewaking, coördinatie en sturing van 
het proces.

3.  Bouw één sterke keten van signalering tot hulpverlening 
waarin van de preventieve hulpverlening tot aan de geïn-
diceerde jeugdzorg deelnemen zodat er ook echt één plan 
komt voor één gezin. Partijen zoals Maatschappelijk Werk, 
GGD, Bureau Jeugdzorg, de Jeugdzorginstellingen, Stichting 
MEE, GGZ werken daarin dan mee.

Gemeente regisseert
De gemeente werkt als ketenregisseur in een sterke samen-
werking met de instellingen. Dat houdt in:
4.  Bij Gezinscoaching moet het kind centraal staan. Alle instel-

lingen zijn daarbij betrokken, er mag geen hinder zijn door 
regels of instellingsdenken.

5.  Keten inkorten: coördinatie van hulp. Stel het casusoverleg 
centraal met alle betrokkenen. Bepaal samen welke hulp er 
moet komen en wie verantwoordelijk is voor het verlenen 
van de hulp. Werk vanuit één plan.

6.  Keten opbouwen: coördinatie van informatie. Alle signalen 
voor risicovolle gezinssituaties of van kinderen moeten 
leiden naar één meldpunt. Vanuit het onderwijs, politie,  
consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderopvang, en 
andere vindplaatsen moeten signalen vroegtijdig bij elkaar 
komen. Dit alles om zo snel mogelijk in te kunnen grijpen. 
Het is essentieel alles, van signalering tot hulpverlening, 
wordt bewaakt en geregisseerd vanuit één punt.

7.   Keten indikken: coördinatie van organisatie. Organisaties 
moeten zo dicht mogelijk bij het gezin en het kind zijn. Het 
is niet ieder voor zich, maar samen met alle hulpverlenende 
instanties wordt de beste, sluitende aanpak voor het gezin 
of kind bepaald. Barrières worden samen geslecht. Daarbij 
zijn werkafspraken nodig om regels opzij te zetten voor  
speciale gezinssituaties. Daarvoor moet je soms zoeken  
naar ruimte in wet- en regelgeving, zelfs in de lokale  
verordeningen van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Kortom: zorg voor snelle en betere hulp aan kinderen en hun 
gezinnen door kortere lijnen en betere lokale regie en samen-
werking. Gemeenten, neem daarin regie op het niveau van 
de hulpverleningsketen, de bestuurlijke samenwerking en de 
sluitende aanpak van preventieve en geïndiceerde jeugdzorg.
Dat kan concreet door het opzetten van Centra voor Jeugd en 
Gezin. ■

Zeven tips voor jeugdzorg
Voor een sterke en betere lokale aanpak

Ambitie, bestuurlijke prioriteit en visie, de drie 

ingrediënten voor een sluitende aanpak in de 

jeugdhulpverlening. Evenals een sterke samen-

werking, waarin alle partners zich mede-eige-

naar van het probleem en de oplossing weten! 

Daarom: zeven tips om in de lokale politiek werk 

te maken van de jeugdzorg.

Door: Klaas Tigelaar, wethouder Jeugd te Alphen aan de Rijn



Jeugd

foto's in scene gezet
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Witteman: “Achttien jaar - de leeftijd waarop je het rijbewijs 
kunt halen -  geen ideale combinatie met het open gooien van 
grenzen voor de eerste legitieme alcoholaankoop…. Zestien is 
al te jong, achttien dus ook.” 
“Het alcoholgebruik bij jongeren neemt toe. Dat geldt ook voor 
gerelateerde gevolgen zoals stijging van agressie, ongevallen 
en criminaliteit. Nederlandse jongeren staan bekend als de 
grootste drinkers van Europa. Dat blijkt uit de cijfers en uit de 
praktijk. Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft vangt vanaf 

deze maand kinderen met een drankprobleem op in de spe-
ciale polikliniek. Aanleiding daarvoor is de toename van het 
aantal jonge patiënten dat met een alcoholvergiftiging wordt 
opgenomen in een ziekenhuis. Kinderarts Nico van de Lely 
zegt dat, in vergelijking met eind jaren `90, het aantal jonge-
ren onder de zestien met een alcoholvergiftiging is verzestien-
voudigd!” 
“Kijk eens rond in je eigen omgeving: jonge kinderen voorzien 
van corrigerende gebitsbeugel hangen rond in een imagebe-
palende low trouser spijkerbroek met een al even imagebe-
palend biertje of breezertje in de hand. Jongeren zoeken naar 
een imago, dat hoort erbij. Maar aan een Eastpack-rugzak of de 
nieuwste Björn Borg onderbroek zullen ze niet snel verslaafd 
raken noch is het van invloed op de conditie van hun hersen-
cellen. Dat geldt niet voor het gebruik van alcoholhoudende 
dranken. 
We doen alles om het welzijn van ons kind te garanderen. Net 
na de geboorte maken we de gang naar het consultatiebureau, 
gevolgd door de tandarts en de orthodontist. Maar anno 2006 
is het laatste bezoek aan de schoolarts op twaalfjarige leeftijd 
nog niet afgesloten of we introduceren het eerste breezertje op 
een verjaardagspartij. En het assortiment zoete alcoholdrankjes 
breidt alleen maar uit. 
Kennelijk realiseren wij ons niet dat pas rond het 23e levensjaar 
de hersenen zijn volgroeid en dat deze indrukwekkende schade 
op kunnen lopen bij alcoholgebruik op jonge leeftijd. Een reden 
temeer om onze tieners te beschermen. Breezers úit de super-
markt weren, is alvast één stap in de goede richting.” ■

Geen breezer op je 
zestiende verjaardag?

Ja 1. Schroef de leeftijd van alcohol-
verkoop op naar achttien jaar. 

Marry Witteman

Jouw verhaal
Marry Witteman is voor 
STAP op zoek naar verha-
len van jongeren en hun 
ouders over overmatig 
drankgebruik en de gevol-
gen daarvan. Aanmelden 
daarvoor kan via: 
06-509 87 257.

Breezer
Een breezer is een mix van 
rum en frisdrank met 5 
tot 7% alcohol. Het zoete 
drankje is populair onder 
tieners. 

Twee stellingen ontleend aan het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Marry Witteman, vrijwilliger van de 

Stichting Alcoholpreventie (STAP)
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Roos: “Ons standpunt is duidelijk: geen alcoholgebruik onder de 
zestien jaar, geen alcoholmisbruik boven de zestien. Daar moet 
duidelijk de norm worden gesteld. Als je zegt ‘18 jaar is de norm 
voor alcoholgebruik’ dan ga je lijnrecht in tegen de ontwikke-
ling dat jongeren steeds jonger volwassen worden. 

Breezers zijn goed voor een halve liter per jaar per hoofd van de 
bevolking. Het probleem is: ze worden gekocht door de ouders 
en thuis geschonken voor de kinderen. Bij ons komen er vier 
miljoen klanten per dag over de vloer. De Voedsel en Waren Au-
toriteit (VWA), zeg maar de alcoholpolitie, deelt zo’n tien boetes 
per maand uit aan onze supermarkten. We worden dus streng 
gecontroleerd. Ik wil het niet wegpraten, maar het probleem 
ligt ook bij de ouders. De overheid moet zich meer richten op de 
opvoeders. Breezers uit de supermarkt halen, dat vind ik echt 
een Haagse oplossing voor een breed maatschappelijk belang. 
Want ze blijven gewoon te koop in de disco en de sportkantine.  

De overheid moet de verkoper én de jongere strafbaar stellen. 
Wij, als supermarkten zijn niet het probleem, we zijn een deel 
van de oplossing. We doen veel, we kunnen nog meer doen: 
voorlichten in onze huisbladen, folders over de gevaren van 
alcohol plaatsen in onze winkelrekken. 

Maar de overheid moet ook meer optreden. Die heeft de afgelo-
pen jaren te weinig gekeken naar de risico’s voor jongeren. Er is 
steeds meer informatie beschikbaar dat te jong alcoholgebruik 
slecht is voor de ontwikkeling van de hersenen. Tot 23 jaar nog 
zegt Witteman? Je moet wel reëel blijven, voor kinderen jonger 
dan zestien is het zonder meer schadelijk. 
Maar goed de overheid kan veel duidelijkere normen stellen. Ik 
ben blij met de aanpak die de ChristenUnie voorstelt; een breed 
pakket aan maatregelen, dat is goed.” ■

Geen breezer op je 
zestiende verjaardag?

Thuis en supermarkt
Veel jongeren starten tussen hun elfde en veertiende met  
drinken. Van de twaalfjarigen zegt bijna de helft (46%) dat hun 
ouders er geen bezwaar tegen hebben als zij thuis wel eens 
zouden willen drinken. Ruim 40% van de jongens (tussen tien 
en achttien jaar) die in het weekend drinkt, gebruikt meer dan 
vijf glazen per avond en bijna de helft hiervan (17%) drinkt elf 
glazen of meer. Ondanks het verkoopverbod onder de zestien 
jaar koopt tweederde van de vijftienjarige scholieren zelf wel 
eens alcohol, met name in de supermarkt. 
Bron: www.trimbos.nl (peilstation onderzoek 2003).

Nee
Theo Roos (CBL)

2. Drankjes zoals de breezer horen thuis  
in de slijterij, niet in de supermarkt. 

Twee stellingen ontleend aan het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Theo Roos, directeur van het Centraal Bureau 

Levensmiddelhandel (CBL), de vertegenwoordi-

ger van de Nederlandse  supermarkten.
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“Mijn dag start om zeven uur met het geven van de fles…”, 
begint Henk als gevraagd wordt naar zijn werkdag. 
Je wérkdag Henk. “O ja.” Dat het hoofd bedrijfsbureau sinds 
enkele weken de trotse vader van zoon Liam is, zal nie-
mand die hem spreekt ontgaan. De man achter de cijfers 
is duidelijk een gezinsman. Sinds november 2004 houdt 
Henk de leden- en de financiële administratie draaiende 
op het bureau. Daarvoor werkte hij zeven jaar als assistent 
accountant. 

De vragen
1. Wat houdt je baan in?
“Afwisselend maandrapportages maken, jaarverslagen, 
subsidieaanvragen, de begroting en ledenaantallen  
analyseren.”

2. Het leukste aan deze baan is? 
“De combinatie van mensen en cijfers; contact met de 
bank, verzekeraars, met penningmeesters van kiesvereni-
gingen.”

3. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Ik zocht een baan, de partij had een vacature. Heel basaal: 
inkomen. Uiteindelijk is het wel heel leuk.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met Roely voor het dagelijkse werk en met de plaatselijke 

Zeven vragen aan het hoofd bedrijfsbureau

De mens achter de         cijfers
Een giftenbrief, de congres-

uitnodiging, de acceptgiro voor 

de contributie – met vriendelijke 

groeten van het partijbureau te 

Amersfoort. Maar wie is nu wie en 

wie doet wat op het bureau? 

Door: Jacolien Viveen

penningmeesters. Die snappen wat je doet, ze kennen de 
regels, weten waar je de fout in gaat.”

5. Ik ben lid van de partij en bel jou voor?
“Niets. De penningmeesters kunnen me altijd bellen voor 
geld. Hoeveel ze krijgen en wanneer.”

6. Wat is je doel voor komend jaar ? 
“Een nieuw ledenadministratieprogramma, voor het 
bureau en voor de leden.”

7. Verras ons…
“Ik vind het leuk om mensen op een vriendelijke manier op 
het verkeerde been te zetten; ze te laten lachen. Of om iets 
te roepen dat tot discussie leidt en dan geen idee hebben 
waar die discussie gaat eindigen…”

De collega’s
Carina Bezemer (ambtelijk secretaris Inclusief): “Henk is 
een prettige collega bij wie je zo kunt binnenlopen. Hij 
maakt altijd tijd voor je vrij, is behulpzaam. Maar ja: ik 
werk alleen op maandag – misschien is hij dan nog wel op 
z’n best .”
Roely Padding (financieel medewerker) : “Henk is een fijne 
collega om mee te werken. Omdat we samen de financiële 
administratie doen, is het soms nodig om direct zaken met 
elkaar kort te sluiten, dan kom ik nooit ongelegen.” ■

Even voorstellen: Henk van der Veen (33 jaar), hoofd bedrijfsbureau.
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Toch laat de kinderzorg nog sterk te wensen over. In Roemenië 
worden nog veel kinderen in de steek gelaten door ouders die 
er geen gat in zien hun kinderen te verzorgen. En de tehuizen 
hebben niet voldoende goed opgeleide verzorgsters om de 
kinderen de nodige zorg en liefde te geven. 
Er zijn wel Roemeense echtparen die een kind uit een tehuis 
adopteren, maar dit komt nog onvoldoende van de grond. 
Voor kinderen met een handicap en Roma-kinderen is het 
helemaal moeilijk adoptieouders te vinden en internationale 
adoptie is door gewijzigde wetgeving praktisch onmogelijk. 

Kind als uitkering
Pleegzorg is een alternatief. Maar Roemeense pleegouders 
kunnen elke drie jaar de zorg voor het kind stoppen. Daar 
komt bij dat pleegouders overheidsgeld voor het kind ontvan-
gen, terwijl er geen bijdrage is voor ouders die een kind adop-
teren. Pleegouders kunnen dus financiële redenen hebben om 
een kind tijdelijk onder hun hoede te nemen. Bijstelling van 
het beleid en handzame procedures moeten het aantrekkelij-
ker maken om een kind te adopteren.

Erfenis Ceauçescu
Het is belangrijk positieve ontwikkelingen in de Roemeense 
kinderzorg te zien maar tegelijkertijd de vinger op de zere plek 
te leggen. Wat kunnen wij in Europa doen om verbeteringen 
te stimuleren? De Nederlandse delegatie van de IND/DEM-
Groep vestigt de aandacht van het Europees Parlement op de 
ernstige situatie in de Roemeense kinderzorg. Ook na toetre-
ding van Roemenië moet de EU oog houden voor de voortgang 
in de kinderzorg. Die kinderzorg kent een schrijnende erfenis 
uit de periode Ceauçescu.

Betere toekomst bleekneusjes
Daarom hebben we onlangs, met andere europarlementa-
riërs, de Roemeense overheid in een verklaring opgeroepen 
om zorgvuldig te kijken naar lopende verzoeken voor inter-
nationale adoptie. Dit in het belang van het kind. De jeugd is 
immers de toekomst van het land! Hopelijk gaan steeds meer 
bleekneusjes uit tehuizen een plek krijgen in een gezin en zo 
een betere toekomst tegemoet. ■

Roemeense kindertehuizen roepen bij ons vaak het beeld op van bleke kindertjes in een 

grauwe omgeving. Maar Roemenië heeft de afgelopen jaren, onder druk van de Europese Unie, 

veel moeten verbeteren in de kinderzorg. Vooral de tehuizen moesten kleinschaliger,  

dat maakt de leefsituatie voor kinderen veel persoonlijker.

IND/DEM-groep 
Nederlandse delegatie

Betere toekomst bleekneusjes
Europese Unie zet druk op verbeteren Roemeense kinderzorg

Door: Frank van der Maas
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Kandidaten per provincie
Groningen
1. Rudi Slager (m), 56, Haren, Statenlid, ambtenaar
2. Henk Staghouwer (m), 44, Zuidhorn, Statenlid, ondernemer
3.  Jan Hilverts (m), 47, Onstwedde, lid prov staten, gemeente 

ambtenaar
4.  Roel Stevens (m), 48, Delfzijl, Statenlid, plv. directeur VWA 

Noord-Nederland
5. Stieneke van der Graaf (v), 22, Groningen, student

Fryslân
1. Piet Adema (m), 42, Drachten, ondernemer
2. Albert Oostland (m), 57, Kollum, docent, Statenlid
3.  Sicco J. Boorsma (m), 48, Dokkum, ondernemer,  

voormalig wethouder
4. Ynze de Boer (m), 58, Balk, raadslid en voormalig wethouder 
5.  Haaije de Jong (m), 51, Oosterzee, raadslid gemeente Lemsterlân

Drenthe
1. Henk Baas (m), 57, Roden
2. Arend Wendt (m), 47, Hoogeveen
3. Tjerk Medemblik (m), 37, Assen
4. Margriet Stijkel (v), 54, Tweede Exloermond 
5. Jan Arie van Berkum (m), 48, Wachtum

Overijssel
1. Marjan van der Bent-van den Hout (v), 51, Witharen, Statenlid
2. Freek Nieuwenhuis (m), 62, Rijssen, Statenlid
3. Tjeerd Oostra (m), 62, Hengelo, Statenlid, consultant
4.  Klaasje Huisman (v), 62, Staphorst, commercieel/  

administratief medewerkster
5.  Gerrit-Jan Merkus (m), 38, Kampen, directeur/  

eigenaar makelaarskantoor

Gelderland
1.  Annelies van der Kolk (v), 53, Harderwijk, manager koepel 

adviesorganen gereformeerd onderwijs
2.  Martin Schuurman (m), 43, Nijkerk, manager  

bij een woningcorporatie
3.  Marien Bikker (m), 50, Nunspeet, directeur  

Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland
4.  Lubbert van de Heuvel (m), 36, Putten,  

mede-eigenaar automatiseringsbedrijf
5. Piet Plug (m), 40, Ede, facilitair medewerker CHE
6. Leon Meijer (m), 42, Ede

Flevoland
1. Dick Schutte (m), actief in diverse besturen, 59, Urk
2.  Roelof Siepel (m), 35, bedrijfscontactfunctionaris  

Gemeente Ermelo, Almere
3.  Jan-Eric Geersing (m), 39, Productmanager  

bij Luxan, Emmeloord
4. Maaike Kolkman (v), 22, per 1-1-07 medewerker USG people
5. Kees Tadema (m), 45, opsporingsambtenaar FIOD, Urk

ChristenUnie in 12 provincies
Op 7 maart 2007 mag Nederland naar de stembus voor de provincie. Precies een jaar na de, voor 

de ChristenUnie succesvolle, gemeenteraadsverkiezingen De uitslag van de provinciale verkiezin-

gen bepaalt vervolgens ook de samenstelling van de Eerste Kamer. Uw stem telt dus dubbel!

Door: Erik van Dijk
Cartoon: Christian Zomer

In tegenstelling tot de Gemeenteraden en Tweede Kamer 
zijn de Provinciale Staten en de Eerste Kamer vaak onbekend 
en onbemind. Dat is wel verklaarbaar, maar niet terecht. De 
provincie heeft namelijk heel wat invloed op de inrichting van 
het landschap, de keuze van bouwlocaties voor woningen of 
bedrijven, het openbaar vervoer, milieubeheer, water, duurza-
me energie, de jeugdzorg, verpleeghuizen en bijvoorbeeld ook 
subsidies voor kunst en cultuur.

Staten kiezen ook Eerste Kamer, 
uw stem telt dus dubbel

Voor het eerst doet de ChristenUnie mee in alle twaalf provincies. 
In sommige provincies zullen we moeten knokken voor één zetel. 
In andere provincies kunnen we rekenen op meer zetels, maar ook 
daar moeten we hard werken. Omdat met ingang van 7 maart het 
totale aantal zetels in de Provinciale Staten verminderd is, wordt 
het in veel provincies al een hele kluif om op z’n minst het huidige 
aantal zetels vast te houden. Daar hebben we uw helpende en bid-
dende handen hard bij nodig. En op 7 maart uw stem!



Provinciale staten
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Door: Erik van Dijk
Cartoon: Christian Zomer Noord-Holland

1. Jan Bezemer (m), 59, Amsterdam, juridisch adviseur, Statenlid 
2. Johan Kardol (m), 61, Huizen, duo-Statenlid
3.  Frank Visser (m), 28, Haarlem, beleids- en ICT-medewerker 

ChristenUnie
4. Tjitske Biersteker-Giljou (v), 52, Den Helder
5.   Hans Hekstra (m), 43, Hoofddorp, inspecteur luchtvaart
Noord-Holland gaat de lijst nog ineenschuiven met de SGP, dan 
verschuiven de plaatsen vanaf plek3 nog.

Zuid-Holland
1. Andries van Dijk (m), 68, Papendrecht, Statenlid
2. Chris Schaapman (m), 38, Den Haag, gemeenteambtenaar
3.  Willy de Zoete-van der Hout (v), 49, Den Haag,  

docent Gezondheidszorg
4.  Jantien Fröling-Kok (v), 49, Hellevoetsluis,  

raadsgriffier gemeente Bernisse en mediator
5.  Koen de Snoo (m), 28, Dordrecht, Hoofd bij  

Financieel Economische zaken VROM

Utrecht
1.  Kees van Kranenburg (m), 44, Driebergen-Rijsenburg, 

voormalig wethouder
2. Tjako Streefland (m), 37, Utrecht, fiscaal jurist
3.  Jolande de Heer-Verheij (v), 38, Veenendaal 

raadslid, PR-adviseur
4.  Carla Dik-Faber (v), 35, Veenendaal 

raadslid, kunsthistoricus
5.  Jef Landman (m), 62, Bunschoten, 

senior adviseur waterschap

Zeeland
1.  Jaap van Ginkel (m), 52, 's Gravenpolder, Statenlid,  

KLPD Waterpolitie
2. Dick Visser (m), 50, Middelburg, Statenlid, politie
3. Arjan Beekman (m), 26, Oostdijk
4.  Rachel Blok-Elenbaas (v), 21, ’s Gravenpolder,  

student communicatie
5.  Paul Colijn (m), 49, Goes, raadslid, eigenaar  

multimedia bedrijf

Noord-Brabant
1.  Hermen Vreugdenhil (m), 30, Nieuwendijk, adviseur ruimte, 

leefomgeving en economie Bestuursacademie Zuid-Nederland.
2. J.J. Luteijn (m), Wekerden (SGP)
3. G.J. Noeverman (m), Almkerk
4. A.M. Schermers-van Elderen (v), Wekerden
5. A. Waaijenberg (m), Veer (SGP)

Limburg
Beoogd lijsttrekker: Klaas Koelewijn (m), 37, Maastricht, 
projectmanager bij ABP 



Dagboek verkiezingen

Geen einde aan campagne
Provinciaal campagneleider rolt van ene verkiezing in andere

“Begin januari 2006 komt het bestuur van de 

Provinciale Unie in Zuid Holland bij elkaar en 

word ik gevraagd voor de tweede keer de kar te 

trekken als campagneleider. Dat doe ik graag.” 

Dagboek van provinciaal campagneleider Jarno 

Volmer uit Zuid-Holland. 
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mei: De internetsite moet helemaal omgezet. Als ik ergens 
niet goed in ben dan is het wel websitebeheer. Pim van de 
Most uit Leiden helpt.
Een agenda gemaakt voor onze eerste campagnemeeting op 
2 mei. Drukte met de campagne in Leiden voor de raadsverkie-
zingen is nu achter de rug. Ik heb contact met Frans Nederstigt 
uit Voorhout en vraag of hij het niet leuk zou vinden om in het 
campagneteam plaats te nemen. Samen met Wiltje Lodewijks 
zijn we dan met drie man sterk. We vinden dat we snel met 
alle provinciale campagneteams om de tafel te gaan zitten.

juni: Dat doen we op 3 juni 2006, vlak daarvoor valt het ka-
binet. Ik stel voor met drie bestelbusjes rond te gaan touren in 
het land Wat blijkt tijdens de regiotour: het wordt een prach-
tige campagne touringcar.

augustus: Op zoek naar kiesverenigingen die de landelijke 
tour mee willen organiseren.. In Alphen is men terecht teleur-
gesteld, dat de afsluitende avond niet bij hen zal zijn, ik had 

duidelijker moeten zijn dat ik alleen een voorstel maak. Goed 
communiceren is ontzettend belangrijk. 110 mails verder staat 
de tour. 

november: De campagnedag voor Zuid-Holland. Ik word 
en passant ook nog even op de korrel genomen en krijg als 
dank voor het regelen van de provinciale tour een mooie bos 
bloemen. Die geef ik meteen door aan mijn vrouw Martine die 
mij toch maar de tijd gunt om dit te doen.
Met Frans Nederstigt neem ik de wijzigingen door voor het 
verkiezingsprogram voor de provinciale statenverkiezingen 
(VKP). Lekker druk: twee verkiezingen door elkaar. Frans heeft 
bergen werk verzet en ik ben hem erg dankbaar. 

7 november: Even bellen met de drukker voor de offerte 
voor het verkiezingsprogramma. 

9 november:  Een ledenvergadering. Half september hebben 
Frans en ik de inhoud van het VKP besproken en welke thema's 
daaruit zich het beste lenen om internet filmpjes mee te maken. 

16 november: Een geslaagde avond in de Krimpenerwaard.

17 november: Vannacht zijn een paar verkiezingsbor-
den  gesloopt door…? Opnieuw posters plakken, het zonnetje 
schijnt, dus…

Wordt vervolgd. ■
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Voorbij 
verkiezingen
Door: Jan Rietkerk, 
lid van de Werkgroep 50+

De werkgroep 50+ leverde een stevige 
bijdrage aan het verkiezingsprogram-
ma. Over de WMO, de komende proble-
men bij de begeleiding van en de zorg 
voor ouderen, investeringen in de zorg. 
De zaken die ouderen betreffen zijn heel 
belangrijk voor de Nederlandse samen-
leving want op den duur krijgt iedereen 
daarmee te maken. De overheid houdt 
daar nog te weinig rekening mee.

In deze dagen voor de Kerst mogen we 
uitzien naar een andere werkelijkheid: 
Het komend Koninkrijk. Jezus zei steeds: 
“Het nieuwe Koninkrijk is met Mij 
gekomen.” Een gebeurtenis veel 
belangrijker dan alle verkiezingen 
samen. Namens de werkgroep 50+ 
een gezegende kerst toegewenst. ■

André Rouvoet vervangt in een Haags café 
gloeilampen voor spaarlampen. Een actie 
van Greenpeace.

Rouvoet ontvangt het boek ‘Beleid onder invloed’ van STAP    

In de campagnetijd was er veel aandacht voor de Chris-

tenUnie; voor de Kamerleden en voor het verkiezingspro-

gramma. Dat programma leverde de partij niet alleen 

stemmen maar ook een paar prijzen op. Een overzicht.

•  Lezers van de Parlementaire Nieuwsbrief roepen André Rouvoet uit tot 
politicus van het jaar.

•  De ChristenUnie is volgens ROVER (reizigersorganisatie openbaar vervoer) 
het meest helder en concreet over het openbaar vervoer. “Als je alleen naar 
het openbaar vervoer kijkt, kies je ChristenUnie”, aldus de organisatie.

•  Bij Stichting Alcoholpreventie (STAP) en Stichting Voorkom (organisatie voor 
verslavingspreventie) viel de ChristenUnie in de prijzen met de effectieve 
beleidsvoorstellen om drugs- en alcoholverslaving te voorkomen. 

•  Greenpeace riep de ChristenUnie uit tot dé politieke partij die de beste pro-
grammapunten heeft op het gebied van schone en duurzame energie.

•  Volgens de Nederlandse organisatie vrijwilligerswerk (NOV) heeft de Chris-
tenUnie in haar verkiezingsprogramma het meest innovatieve idee om 
vrijwilligerswerk te bevorderen.

•  “De ChristenUnie heeft een actueel tot in de puntjes verzorgd fietsprogram-
ma, waar andere partijen jaloers op kunnen zijn”, aldus de Fietsersbond.  ■

Prijzenslag Door: Jolande Uringa

Tweede Kamer
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Hoe zorgzaam 
is uw zorg-
verzekeraar?

Soms lijkt het alsof een mens alleen nog meetelt 

als hij mooi, vitaal, productief en onafhankelijk is. 

De medische wetenschap stimuleert ons om 

– via allerlei technieken – onze gezondheid te 

beïnvloeden. Daardoor wordt het in onze maatschappij 

steeds problematischer om hulpbehoevend te zijn. 

Voor zorgverzekeraar DVZ is dit een onverteerbare 

ontwikkeling. Voor ons is het leven niet alleen 

levenswaardig als het productief is. 

Met de Principe  Polis van DVZ kiest u voor zorg 

die aansluit bij een christelijke levens beschouwing.

Wij geloven dat we met euthanasie, zwangerschaps-

afbreking en bepaalde DNA-technieken een grens 

overschrijden. Steeds meer mensen kiezen dan ook 

bewust voor de Principe Polis van DVZ. 

Is uw belangstelling gewekt? Bel ons op nummer 

(071) 365 28 02. Of ga naar www.dvz.nl.

Aantrekkelijke premiekorting voor de leden van de 

Nederlandse Patiënten Vereniging, de Reformatorisch 

Maatschappelijke Unie en de Vereniging ter 

Bescherming van het Ongeboren Kind.

06232Adv210x297Han.indd   1 27-10-2006   13:22:36
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Tweede Kamer

VVD-fractievoorzitter Mark Rutte zag 

in campagnetijd al niets in een coalitie 

met de ChristenUnie. Zijn partij pro-

fileerde zich op, voor de ChristenUnie 

zeer principiële, onderwerpen zoals de 

vrijheid van onderwijs en het generaal 

pardon.

De VVD morrelt aan de vrijheid van onderwijs. Rita 
Verdonk zei onlangs in een interview dat ze de groei 
van het aantal zwarte scholen wil stoppen. Ze wil 
meer gemengde scholen, door bijvoorbeeld ouders 
‘zoveel mogelijk te dwingen’ hun blanke kinderen 
naar zwarte scholen te sturen. Dat raakt aan de 
vrijheid van onderwijs. De ChristenUnie verzet zich 
tegen een kabinet dat aan de onderwijsvrijheid 
morrelt. 

Pardon? 
Dan het generaal pardon: de 26.000 asielzoekers die 
hun asielvraag indienden toen de oude Vreemdelin-
genwet nog van kracht was. De ChristenUnie maakt 
zich hard voor deze mensen, die vaak jarenlang 
zonder status in onzekere afwachting leven. Jaren 
waarin ze hun kinderen grootbrachten, de taal leer-
den en een bestaan opbouwden. 
De VVD is pertinent tegen zo’n generaal pardon. 
Volgens Rutte kan Nederland ‘Spaanse toestanden’ 
verwachten en trekt het ‘gelukszoekers’ aan. André 
Rouvoet maakte korte metten met dat argument: 
“Rutte weet dat dit niet waar is. Het is echt niet zo 
dat mensen vanuit Spanje naar Scheveningen komen 
roeien met de boodschap: ‘ik mag er ook nog in, ik 
ben ook een oud geval’….”  ■

Vrije burger
Het debat over normen en waarden in de 

Tweede Kamer leek even te verstommen. 

De ChristenUnie zwengelde het debat opnieuw 

aan met het Burgerschapsmanifest. 

Volgens André Rouvoet bleef het ‘normen en waarden debat’ 
de afgelopen jaren te veel een persoonlijke zaak van premier 
Balkenende. “Het werd geen kabinetszaak, omdat de premier 
coalitiepartners VVD en D66 er niet in meekreeg. Het debat 
had ook een verkeerde start met de leus ‘Fatsoen moet je doen’.”
Om het debat niet van de politieke agenda te laten verdwijnen, 
presenteerde de ChristenUnie onlangs het burgermansinitia-
tief in een manifest. Immers, goed burgerschap gaat verder dan 
‘fatsoen moet je doen’; je moet duidelijk aangeven wáár je het 
over hebt! In dit manifest staan 27 punten voor een  praktische 
invulling van burgerlijke verantwoordelijkheid. 
Twee voorbeelden:
-  Wij respecteren de vrijheid van gedachte, geweten en gods-

dienst, daaronder begrepen de vrijheid deze te uiten;
-  Wij gunnen anderen hun bijeenkomsten en vergaderingen en 

dwingen niemand om toe te treden tot onze verenigingen of 
genootschappen.

Het Burgerschapsmanifest is te vinden via  
www.christenunie.nl.  ■

Van Spanje naar 
Scheveningen roeien
Door: Jolande Uringa
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Oldebroek plaatst bord 
tegen vloeken 
De Oldebroekse ChristenUnie liet 19 oktober zien dat poli-
tiek bedrijven ook prima kan op het voetbalveld. De fractie 
vormde een elftal. Het nam het, op de velden van WHC in 
Wezep, op tegen een ander gelegenheidsteam. Dat team 
bestond uit bestuursleden van verschillende voetbalclubs. 
Met de ludieke wedstrijd vroegen de spelers (samen met de 
Bond tegen het vloeken) aandacht voor sportief gedrag op 
sportvelden. Schelden en vloeken horen daar niet bij was 
de boodschap. 

Zuid-Holland zet vissers 
op agenda
Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden onlangs in 
met het initiatiefvoorstel Zeevisserij van de fracties van 
SGP/ChristenUnie en CDA. Doel van dit initiatief is het op 
de agenda zetten van de problemen én de kansen van de 
Zeevisserij in Zuid-Holland. Provinciale Staten besloten 
onderzoek te doen naar de (groei)kansen van de zeevis-
sector. Verder moet Gedeputeerde Staten met een plan van 
aanpak komen en is er binnenkort een rondetafelconferen-
tie met de betrokkenen. 

Politici Assen eten wat de 
pot schaft
Politici uit Assen riepen eerder dit jaar burgers op hen uit 
te nodigen voor de avondmaaltijd. Om zo tijdens het eten 
te praten over de toekomst van Assen. Henk Medema (frac-
tievoorzitter Christenunie Assen) schoof aan bij de familie 
van Lon uit Assen. Hij vertelt: “We hadden een heel geani-
meerd gesprek, waarop ik met heel veel plezier terugkijk. 
We zouden als raadsleden en burgers eens vaker bij elkaar 
aan tafel moeten zitten, geweldig!”.

Ede zet Rouvoet in rolstoel
De ChristenUnie Ede zette in de campagneperiode een 
rolstoelparcours uit op het Oudekerkplein. Politici mochten 
hier een behendigheidstest uitvoeren in het kader van de 
aanstaande Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Onder het motto: “Kunt ú goed meekomen? Ervaar het zelf.’
Veel Edenaren namen, onder bezielende leiding van Chris-
tenUnieraadslid Jan de Kluijver (zelf rolstoelgebonden) hun 
kans waar. Ook André Rouvoet moest eraan geloven.

Door: Bernadette van den Berg

In het land
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Adressen
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439 
3800 AK Amersfoort 
Tel. 033 4226969 
bureau@christenunie.nl
Bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer 
Tel. 070 3624571
 

Tweede Kamer 
Tel. 070 3183057 en 070 3183664
christenunie@tweedekamer.nl
 

Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl 

WI Mr G. Groen v. Prinstererst.
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
CBB geeft HandSchrift in audio uit
Tel. 0341 565477

Vormgeving
Douglas Design Ommen
www.douglasdesign.nl 

Druk
Kon. BDU Grafisch Bedrijf

Advertenties
Kon. BDU Uitgeverij/ Tijdschriften
Daniëlle van Essen
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494261
d.v.essen@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de ChristenUnie testamen-
tair dan luidt de tenaamstelling: Ver-
eniging de ChristenUnie Amersfoort. 
De vereniging is als rechtspersoon 
ingeschreven bij de KvK onder dos-
siernr. 32080551.

Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de ChristenUnie 
valt samen met het kalenderjaar. Op-
zeggen kan alleen schriftelijk voor 30 
november bij de ledenadministratie 
(ledenadministratie@
christenunie.nl).

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-
gegevens van alle leden. Zorgvuldig 
geselecteerde derden stellen wij af en 
toe in staat om u gerichte aanbie-
dingen te doen. Vragen of bezwaar? 
Neem dan contact op met de leden-
administratie. Dan vermelden we dat 
u geen aanbiedingen wilt.  ■

Colofon
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U heeft keuze uit 30 geldverstrekkers
Zie www.heiligenberghypotheken.nl 

Advies aan huis door heel Nederland

HEILIGENBERG
Hypotheken & Verzekeringen

Heiligenberg Hypotheken & Verzekeringen
Tel: 024-3883334
E-mail: info@heiligenberghypotheken.nl

INvesteer IN
ZeNdINg of gemeeNte

*project dient een positief christelijk karakter te hebben

U sluit uw hypotheek via ons:
»	U krijgt een goede hypotheek
»	Uw zendingsproject krijgt 500,-

Naamloos-4   1 16-11-2006   16:31:00



Nieuws

De andere 
winnaars
“Het verbaast me wel eens dat onze drie 
Kamerleden zoveel kwaliteit op tafel kunnen 
leggen!  Maar een fractie van drie overvraag je 
gewoon. Met zes ben je nog duidelijker present. 
Het ChristenUniegeluid is herkenbaar gewor-
den en versterkt. GPV en RPF hadden samen 
vijf zetels; nu zes. Blijkbaar spreken we nieuwe 
kiezers aan.”

“Dat Wilders ook zoveel stemmen trekt, verrast 
me. Je weet dat een deel van de bevolking, door 
onvrede met het huidige beleid, uitkomt bij 
de SP. Maar dat zo’n groot deel zich laat leiden 
door angst voor moslims en daardoor Wilders 
stemt… Dan hebben de anderen te weinig aan-
dacht gehad voor  integratie. 
De andere winnaar, de SP, heeft natuurlijk een 
traditie van de wijken in gaan, daar plukken 
ze nu de vruchten van. Wilders heeft dat niet, 
blijkbaar gaat men af op zijn harde uitspraken. 
De SP windt er ook geen doekjes om; Marijnis-
sen spreekt klare taal en aarzelt niet duidelijk 
afstand te nemen van het maoïstisch verleden 
van de SP. Dat begrijpen mensen. Door die 
klare taal breng je burger en politiek dichter bij 
elkaar.”  

Enthousiasme voor Kaderschool
Leren van elkaar
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“Samen doorpraten over het raadswerk. 

Hoe ga je als ChristenUnie politicus bij-

voorbeeld om met Ruimtelijke Kaders? 

Uitwisselen van ervaring; daar heb ik veel 

aan gehad”, aldus Wim Dekker, raadslid te 

Waalwijk. Hij was één van de ruim 40 deel-

nemers van de Instapcursus lokale politiek. 

Deze instapcursus is één van de vele cursussen van de 
ChristenUnie Kaderschool. Voor steunfractielid Karin 
Korterink is de instapcursus “een hele goede basis als je 
actief wilt worden in de lokale politiek. De informatie die 
je krijgt, vormt een zeer goed naslagwerk. Ik zit nog niet 
zo lang in de steunfractie. Ik leer en hoor ontzettend veel. 
Ook thuis nog eens rustig nalezen hoe het ook weer zit, is 
prettig.”

 Cursusaanbod Kaderschool

 Voor leden en belangstellenden:
	 ■	Introductiecursus ChristenUnie

 Voor bestuursleden en belangstellenden:
	 ■	leiding geven aan een lokale unie

 Voor politici en andere geïnteresseerden:
	 ■	training Overtuigend spreken
	 ■	training Gemeentefinanciën
	 ■	cursus Grondbedrijf
	 ■	training Snellezen en Snelleren

Kaderschool praktisch
Wilt u meer weten over tijden, plaats en kosten, kijk dan 
op  www.christenunie.nl/kaderschool of neem contact 
op met het partijbureau, via bureau@christenunie.nl 
of 033 – 422 69 69. ■

Door: Klaas Quist

Peter Blokhuis, voorzitter landelijk bestuur 
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Ingezonden brief
“Beste ChristenUnie-vrienden, 
Ik ben een Armeniër en wil u graag danken voor uw inzet om-
trent de Armeense genocide. Als dank hiervoor wil ik graag lid 
worden van uw partij. Het doet mij ook veel plezier, als christen 
lid te mogen zijn van uw partij. Moge de Here u allen veel wijs-
heid en kracht geven om dit land met onze christelijke normen 
en waarden te kunnen besturen. Amen.” 
Murat Karaoglan, Maastricht. 

Verzilverd
De volgende mensen ontvingen onlangs een zilveren speld 
voor hun jarenlange inzet voor de ChristenUnie.
■		De heer H. Heetebrij uit Zwartsluis was vijf jaar lokaal  

voorzitter en 21 jaar algemeen bestuurslid.
■		Hans Kamp uit Middelharnis was zeventien jaar secretaris 

en penningmeester van het lokaal bestuur en lid van het 
Unieconvent.

■		Jan den Butter uit Oudewater was 30 jaar raadslid en  
oprichter van de lokale RPF.

■		Koos Riemens uit Wierden-Enter was 27 jaar bestuurslid, 
waaronder penningmeester.

Schutte lijsttrekker ChristenUnie 
Flevoland
Oud-burgemeester Dick Schutte keert terug in de politiek. De 
ChristenUnie vroeg hem de Flevolandse kandidatenlijst bij de 
komende Statenverkiezingen aan te voeren. Dick Schutte was 
eerder in Gelderland actief als Statenlid. Schutte: “De provin-
ciale politiek is mij niet onbekend. Ik heb er zin en ik zet mij, 
samen met de andere kandidaten, graag in voor de Flevolandse 
Staten.”

Stemwijzer? DenkWijzer!  
Wilt u ook eens verder denken en lezen over christelijke poli-
tiek? Dat kan. Het Wetenschappelijk Instituut van de Chris-
tenUnie geeft een tijdschrift uit dat actuele thema’s verder 
uitdiept: DenkWijzer. Dit blad biedt achtergronden van maat-
schappelijke vraagstukken en vergroot kennis over politieke 
onderwerpen. Zo ging het vorige nummer bijvoorbeeld over 
het thema ‘Islam en rechtsstaat’. Hoe verhouden deze twee zich 
tot elkaar? Wat zegt de koran er eigenlijk over? Voor het nieuwe 
jaar staan nummers op stapel over ‘de provincie’ en ‘de media’.

Neem ook een abonnement op DenkWijzer! DenkWijzer 
verschijnt vijf keer per jaar en kost slechts 16 euro 
(jongeren: 11 euro). Zie www.christenunie.nl/denkwijzer. 

Terugblik op de campagne voor 
de Tweede Kamerverkiezingen
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Agenda
07-12  Spreekbeurt Arie Slob Rotterdam
13-12  Spreekbeurt André Rouvoet Groningen
14-12  Spreekbeurt André Rouvoet Rotterdam
17-01  Spreekbeurt André Rouvoet Woerden
19-01  Forum André Rouvoet Utrecht
20-01  Spreekbeurt Arie Slob Utrecht
10-02  Officiële aftrap Prov. Statenverkiezingen 
 (Evoluon, Eindhoven)
07-03  Verkiezingen Provinciale Staten
21-03  Jongerenexcursie Tweede Kamer
31-03  Voorjaarscongres BestuurdersVereniging

Meer informatie en activiteiten? www.christenunie.nl/
agenda. Wijzigingen voorbehouden ■

ChristenUnie TV

ChristenUnie Radio
19-12, 02-01, 16-01, 30-01, 13-02, 27-02 747AM 18.50 uur
De rtv-tijden kunnen als gevolg van de verkiezingsuitslag 
nog wijzigen. ■

Door: Frank Visser en Bernadette van den Berg

Uitslagen provincie

Onderstaande tabel geeft inzicht in de provinciale uitslagen. ln 
de eerste kolom ziet u het in 2006 behaalde percentage (houdt 
daarbij in gedachten dat we landelijk 4% haalden) en in de 
tweede kolom de relatieve groei in dezepercentages tussen 
1998 en 2006 (let op Limburg!).

Provincie Percentage Percentage Relatieve groei 
 2006 1998 in percentages
   1998 -> 2006
Groningen 7,0 6,5 8 %
Friesland 6,1 4,4 39 %
Drenthe 5,1 4,3 19 %
Overijssel 6,9 6,2 11 %
Flevoland 5,9 5,6 5 %
Gelderland 4,9 4,1 20 %
Utrecht 5,5 4,9 12 %
Noord-Holland 2,3 1,5 53 %
Zuid-Holland 4,4 3,8 12 %
Zeeland 5,1 5,5 -7 %
Noord-Brabant 1,5 0,9 67 %
Limburg 1,2 0,4 200 %

Grootste stijgers in behaalde percentages:

Gemeente Provincie 2006 2003 verschil
Oldebroek Gl 21,8 13,1 8,7
Elburg Gl 17,6 10,1 7,5
Graafstroom ZH 15,6 8,4 7,2

Meer dan 10 keer zo groot geworden 2003 -> 2006

 Provincie  2003 2006
Heel Li  3 44
Hilvarenbeek NB  6 88
Hunsel Li  2 25
Meerlo-Wanssum Li  3 47
Vlieland Fr  1 15
Kessel Li  0 11
(bron: ANP en NOS 23-11-2006)

19-12-06  17:50 uur Ned. 1
08-01-07  17:50 uur Ned. 1
16-01-07  14:40 uur Ned. 2
24-01-07  17:50 uur Ned. 1

26-01-07  17:50 uur Ned. 1
08-02-07  17:50 uur Ned. 1
10-02-07  16:55 uur Ned. 2

Door: Erik van Dijk en Kees Sinke
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HEERLIJKE VERKWISTING
De rijkdom en reikwijdte

 van aanbidding

Henk P. Medema

Dit boek gaat over de rijkdom (de 

hoogte en diepte) en de reikwijdte (de 

lengte en breedte) van aanbidding. Je 

moet alle gedachten aan zuinigheid 

uit je hoofd zetten, en juist dan zal 

blijken dat het ergens voor dient: het 

is allemaal voor Hem. Aanbidding is 

je leven. Dit boek is eigenlijk alleen 

maar een héél klein ‘voorwoordje’ 

daarbij. Aanbidding staat niet in een 

boek, het begint in Gods nieuwe leven op aarde, om uit te monden 

in de volheid van Hemzelf. En nooit houdt het op.

ISBN 90-6353-491-4, luxe paperback, 192 pag., € 14,95

D E B O E K E N V A N  U I T G E V E R I J  M E D E M A

Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E B O E K H A N D E L

TE KLEIN OM OVER
HET HOOFD TE ZIEN

Wess Stafford

God ziet kinderen niet 

over het hoofd, ze hebben 

zijn onverdeelde aandacht. 

Kinderen moeten ook onze 

aandacht hebben, maar de 

werkelijkheid is anders. 

Dr. Wess Stafford, directeur 

van Compassion, is bezorgd 

over kinderen wereldwijd. 

Aan de hand van voor-

beelden uit zijn eigen jeugd houdt hij ons een spiegel voor. 

ISBN 90-6353-489-2, paperback, 320 pag., € 18,95

RADICAAL ANDERS
DENKEN DOOR CHRISTUS

Herman Hegger

Een hartstochtelijk pleidooi voor een 

radicale bekering van ons denken. 

Wij moeten volgens Hegger te rade 

gaan bij de Enige die in staat is om 

verandering te brengen in onze 

kwakkelende geestelijke gezond-

heid, de goddelijke Geneesheer 

Jezus Christus. We moeten anders 

denken... vanuit Hem.

ISBN 90-6353-493-0, luxe 

paperback, 230 pag., € 15,95

ESTER – HOEZO
ONDERDANIG?
Dianne Tidball

Ester heeft ons, die leven 

in een maatschappij met 

machtsmisbruik, politieke 

spelletjes en manipulatie, 

nog veel te zeggen. Moeten 

we als christen gehoor-

zaam zijn aan een verkeerd 

systeem? Wanneer moet je 

wel en wanneer juist geen 

compromissen sluiten? Hoe 

kun je God gehoorzamen en dienen. Bevat studievragen – en is 

geschikt voor zowel persoonlijke Bijbelstudie als groepsgesprek..

ISBN 90-6353-494-9, luxe paperback, 176 pag. € 14,95

W E B S H O P E N  MP3- L U I S T E R F R A G M E N T E N

WWW.EDENMUZIEK.NLM    U    Z    I     E     K

GENADE ALS BASIS
Tim Kimmel

Voorwoord: Max Lucado

Tim helpt ons te begrijpen waar onze

kinderen ons het meest voor nodig 

hebben. Hij geeft ons praktische 

adviezen die ons helpen onze kinde-

ren te omringen met onvoorwaarde-

lijke liefde. Daarmee geven we onze 

kinderen het allergrootste geschenk

ISBN 90-6353-492-2, luxe paperback, 

336 pag., € 19,95

NIEUW

NIEUW

ONEINDIG GOD
Choir Company Sisters

Nederlandstalige gospels vol emotie. 

Een cd met hoop en vertrouwen maar 

ook met verdriet en pijn... want dit unieke 

vrouwenkoor maakte een moeilijke tijd 

mee. M.m.v.: Maarten Wassink, Talitha 

Nawijn, Luca Genta, Ralph van Manen, 

Marcel Zimmer, Jay-P en Eric Lagerström.

www.choircompany.com  cd51120  € 14,50

JEZUS LIEFHEBBEN: WAT
MAG HET JE KOSTEN

Joseph Stowell

Dit boek gaat over een dyna-

mische en van liefde vervulde 

toewijding aan Jezus. Het is 

een confrontatie met Christus’ 

verlangen naar onze liefde en 

met de farizeeër in ons hart. 

Want Stowell gelooft dat we 

in ons hart eigenlijk allemaal 

een beetje een farizeeër zijn: 

iemand die meer geeft om de 

buitenkant dan om een hart 

dat met liefde op Jezus reageert.

ISBN 90-6353-477-9, luxe paperback, 176 pag. € 13,95
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