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Twaalf provincies, twaalf lijsttrekkers
7 maart Provinciale Statenverkiezingen. U kunt weer naar de 
stembus. Maar wáár stemt u precies voor? Wat doen de Staten-
leden in uw provincie eigenlijk? Wat voor mensen zijn het en 
waarom zijn nu juist zij actief voor de partij? HandSchrift vroeg 
het alle twaalf lijsttrekkers.  Twaalf! Want voor het eerst doet 
de ChristenUnie mee in alle Nederlandse provincies, ook in 
Limburg.■
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De ChristenUnie en het regeerakkoord
Na weken van onderhandelingen achter gesloten deuren is er een 

goed regeerakkoord. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is 
tevreden. Een akkoord met een duidelijk ChristenUnie-stempel. 

Die drie speerpunten uit onze eigen campagne: het milieu, jeugd 
en gezin en kwetsbare groepen in de samenleving, waren ook voor 

de formatie leidend. Op de Tweede Kamerpagina’s krijgt u een 
overzicht van onze resultaten.. ■

Vijftig-plus seculieren weten het wel
“Christenen zijn rechts. Dat betekent dat ze zich in Den Haag 
alleen inzetten tegen abortus, euthanasie en homohuwelijk. 
Vijftig-plus seculieren zien de bui al hangen. De Maarten ’t Harts 
en Elsbeth Ettys delen alvast reddingsvesten uit.” Het WI komt 
met een vlijmscherp stuk tegen de generatie die het monopolie 
op kritisch denken claimt. ■

Onderwijs terug bij ouders
Het Nederlandse onderwijsstelsel moet op de schop. Het systeem 

van openbaar en bijzonder onderwijs past niet meer in deze 
tijd, aldus PerspectieF. De politieke jongerenorganisatie lanceert 
binnenkort een plan om het openbaar onderwijs aan de ouders 
terug te geven. Alvast een voorproefje van dit gedurfde voorstel 

in HandSchrift. ■

Foto cover: Paul van der Ham/ iGlow - Beeld uit de tv-spot van de Statenverkiezingen, zie ook www.christenunie.nl.
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Duurzaam voor elkaar!

Drie maanden na de verkiezingen 
kijken we terug op een kabinetsforma-
tie, waarbij de ChristenUnie, voor het 
eerst in de geschiedenis,  serieus heeft 
onderhandeld over regeringsdeelname. 
Zonder aarzeling zeg ik dat het resul-
taat er, vanuit de speerpunten van de 
ChristenUnie, mag zijn! De accenten op 
jeugd en gezin, duurzaamheid en sociaal 
beleid springen in het oog. En door het 
hele programma heen zijn er tal van 
concrete punten die zó uit ons verkie-
zingsprogramma komen: meer geld voor 
ontwikkelingssamenwerking, het kind-
gebonden budget, het Handvest van ver-
antwoordelijk burgerschap, afschaffing 
van de sollicitatieplicht voor bijstands-
moeders, veilige en erkende grenzen 
voor Israël, noem maar op. Enthousiaste 
partijgenoten vertelden me dat ze de 

ChristenUnie op ongeveer iedere pagina 
tegen komen. Ook verschillende kranten 
schreven dat de ChristenUnie nadruk-
kelijk zijn stempel op dit akkoord heeft 
gedrukt.
We mogen dankbaar zijn voor wat we 
konden bereiken rond het thema van le-
ven en dood: er zal echt worden geïnves-
teerd in levensreddende alternatieven. 
Geweldig!

Tegen zo’n coalitieprogramma zeg je 
geen ‘nee’. Geen wonder dat de fractie 
unaniem en volmondig instemde met 
het bereikte resultaat!

Wél een wonder is dat we dóór die 
instemming nu plotseling van oppositie-
partij een regeringspartij zijn geworden. 
En dat we in staat zijn om de komende 

Door: André Rouvoet

Voorwoord

jaren tal van politieke doelstellingen die 
we al heel lang uitdragen nu ook werke-
lijk te realiseren. Dat vraagt het nodige 
van fractie en partij. De komende tijd 
komt het erop aan om als betrouwbare 
coalitiepartner de gezamenlijke ambities 
waar te maken en tegelijkertijd herken-
baar onszelf te blijven.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. We 
zullen aan de nieuwe rol moeten wen-
nen. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat 
we die verantwoordelijkheid kunnen 
dragen: nú zal de waarde blijken van 
onze traditie om geen gemakkelijke op-
positie te voeren, maar altijd gericht te 
zijn op de inhoud. ■
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Onder dat motto gingen we als ChristenUnie de campagne voor 

de Tweede Kamerverkiezingen in. Met drie speerpunten: jeugd 

en gezin, opkomen voor de kwetsbaren, een stevig milieubeleid. 

Deze heldere, christelijk-sociale inzet herkenden en waardeerden 

onze kiezers. Daardoor mag de fractie dit geluid de komende vier 

jaar met verdubbelde krachten in de Tweede Kamer laten klinken. 

Zusje C’Axent verovert België  11

Column Henk van Rhee  11 

Polder als exportproduct NIMD  14

Zeven vragen aan  19

Strip Christi & Unico  20

Jubilaris Blokland bij Eurofractie  22

Christelijk-sociaal over de grens  23

Column bestuur  24

Inhoudsopgave
Senioren in Staten 24

In het land 27

Resultaten in de staten 28

Colofon 28

Kort nieuws 29

Personalia  30

Agenda 31

poster Provinciale Statenverkiezingen pagina 16 & 17



Provinciale Statenverkiezingen

Twaalf provincies, twaalf lijsttrekkers
Fotograaf: Jannis Looten/ RedMatters
Door: Ludo Hekman, Ronald Dijksterhuis en Dick Schinkelshoek

7 maart Provinciale Statenverkiezingen. U kunt weer naar de stembus - en daarvóór een 

poster achter uw raam plakken (zie pagina 16 en 17). Maar wáár stemt u precies voor? 

Wat doen de Statenleden in uw provincie eigenlijk? Wat voor mensen zijn het en waarom 

zijn nu juist zij actief voor de partij? HandSchrift vroeg het alle twaalf lijsttrekkers. 

Twaalf! Want voor het eerst doet de ChristenUnie mee in alle Nederlandse provincies.

�	 HandSchrift	 						februari	2007

Fryslân
Piet Adema
Piet Adema (42) is vader van vier kinde-
ren en getrouwd met Helma. Hij is onder-
nemer in de bouwsector. In zijn schaarse 
vrije tijd doet hij aan sport. "Daarnaast is 
zeilen mijn grote passie en dat komt goed 
van pas in watersportprovincie Fryslân.”

“Zelf ben ik opgegroeid met de bijbel en 
van daaruit probeer ik te denken en te 
handelen. Ik vind dat de ChristenUnie op 
een goede manier de leefregels vanuit de 
bijbel vertaalt in praktische politiek. Op 
een overtuigende manier moet ik zeggen. 

Ons verkiezingsprogramma heet: 
“Fryslân op maat”. We moeten naar 
een Fryslân waar de menselijke maat 
centraal staat! Waar mensen met een 
arbeidshandicap volop meedoen en 
jeugdproblemen op tijd worden gesigna-
leerd via gezinscoaching. Fryslân is een 
groene, open plattelandsprovincie. Daar 
horen bereikbare zorg en voor iedereen 
toegankelijke basisvoorzieningen bij. 
Daarbij is een beter openbaar vervoer 
echt een belangrijke voorwaarde.” ■

Drenthe
Henk Baas
Henk Baas (57) is geboren in Spakenburg, 
maar woont nu al heel lang in Roden. 
Hij is getrouwd met Berber en heeft vier 
volwassen kinderen. Baas heeft een 
eigen organisatieadviesbureau in secu-
rity. Zijn hobby is het lezen van filoso-
fie- en geschiedenisboeken. Daarnaast 
vindt hij het geweldig om regelmatig te 
kamperen in Frankrijk en Duitsland.

Baas is al vanaf 1968 actief in de christe-
lijke politiek. “Het is begonnen met de 
GPJC afdeling Rotterdam. Het spreekt mij 

enorm aan dat de ChristenUnie bijbelse 
standpunten op een actuele manier naar 
voren brengt. Wat dat betreft is het een 
moderne partij. 
Er zijn veel onderwerpen waar ik wat 
aan wil doen, maar wat mij in Drenthe 
intrigeert is de spanning tussen natuur 
en landschap aan de ene kant en bedrij-
vigheid en huizenbouw aan de andere 
kant. Drenthe moet de mooie provincie 
blijven die het is mét een sterke econo-
mische basis.”  ■



Twaalf provincies, twaalf lijsttrekkers
Noord-Brabant 
Hermen Vreugdenhil 

Flevoland
Dick Schutte

Provinciale Statenverkiezingen
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Dick Schutte (59) is al decennia lang 
bestuurlijk actief. “Mijn werk is mijn 
hobby”, zo verklaart hij zijn toewijding. 
Hij was onder andere twaalf jaar wet-
houder in Oldebroek en burgemeester 
van Urk (1999 - 2006). Verder zit hij in tal 
van besturen zoals het landelijk bestuur 
van ‘Christenen voor Israël’. Hij heeft vier 
kinderen waarvan er één (Margreet) op 
de lijst staat voor de provinciale verkie-
zingen in Gelderland (nummer tien).  
Sinds de jaren zeventig is Schutte actief 
voor de RPF, hij was destijds een vurig 
voorstander van de Christenunie als 
samensmelting tussen RPF en GPV.

Prioriteit van de ChristenUnie in Flevo-
land? “Het herstellen van de onbalans die 
is ontstaan tussen wonen en werken. Al-
mere mag bijvoorbeeld best groeien naar 
300 tot 400 duizend inwoners, maar dan 
moeten we het wel goed aanpakken. Dat 
betekent goede wegen, voldoende open-
baar vervoer en goede voorzieningen, 
waaronder hoger- en universitair onder-
wijs.” Een ander belangrijk aandachts-
punt is Flevoland als voedselproduce-
rende provincie. Schutte pleit voor het 
behoud van landbouw en visserij: “zowel 
de vloot als de verwerking”.  ■

Hermen Vreugdenhil (31) is getrouwd 
en zit in de spits van zijn leven met drie 
zoons in de leeftijd van één tot vijf jaar. 
Hij is liefhebber van de natuur en maakt 
regelmatig tijd vrij voor zijn hobby: 
zeevissen. Vreugdenhils doel? “Ik wil de 
komende vier jaar een goed rentmeester 
van Brabant zijn.” 

 
Hij heeft twee goede redenen om betrok-
ken te zijn bij de partij: “Opkomen voor 
de zwakkeren en de rentmeesterschaps-
gedachte. De ChristenUnie komt bij deze 

onderwerpen, met de bijbel in de hand, 
vaak tot een heel praktische maar princi-
piële stellingname.”
“Als je aan Brabant denkt, denk je aan een 
levendig platteland. Vitalisering daarvan 
is een belangrijk speerpunt van ons. 

Op dit moment reconstrueert Brabant 
haar platteland. Daarbij ligt de nadruk 
nu nog te vaak op de grote intensieve 
bedrijven, terwijl de agrarische gezins-
bedrijven vooral voor de openheid en 
kwaliteit van het platteland zorgen. Daar 
moet meer in geïnvesteerd, bijvoorbeeld 
door de opvolging op boerderijen te faci-
literen. Een andere prioriteit is de jeugd-
zorg en de jeugdhulpverlening. Hoewel 
wachtlijsten teruglopen, mag er absoluut 
geen drempel zijn voor behandeling.”  ■ 

De ChristenUnie komt met 
de bijbel in de hand vaak tot 
een heel praktische maar 
principiële stellingname 



Provinciale Statenverkiezingen

Overijssel 
Marjan van der Bent
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Marjan van der Bent-Van den Hout (51) 
woont in Witharen (dat is gemeente Om-
men). Ze is getrouwd met Jan en samen 
hebben ze drie studerende, uitwonende 
kinderen. Ze is Statenlid en lid van de 
Commissie Ruimte en Groen.“Daar ben 
ik zo’n twintig uur in de week mee be-
zig.” Haar hobby’s zijn lezen, tuinieren en 
“soms eens een gezellig dagje weg.”

Van der Bent is al 25 jaar politiek actief. 
Dat varieert van steunfractielid voor de 
Staten en de gemeenteraad tot bestuurs-
lid van de Kiesvereniging. “Wat mij 
vooral erg aanspreekt is de combinatie 

tussen geloof en maatschappelijk bezig 
zijn. Wat gebeurt er in de maatschappij 
en hoe vertaal je dat als christen in de 
praktijk?
Gezien mijn vroegere werkervaring en 
de betrokkenheid bij ons eigen bedrijf 
draag ik de landbouwsector (in al zijn 
facetten) een warm hart toe. Daarnaast 
brengen we als fractie graag het sociale 
aspect van de ChristenUnie voor het 
voetlicht: goede jeugdzorg, tegengaan 
alcoholmisbruik, stimuleren van eigen-
tijdse vormen van vrijwilligerswerk zo-
als de Stichting Present die bijvoorbeeld 
biedt.”   ■

Jaap van Ginkel (52) woont sinds 1982 
in 's-Gravenpolder en heeft samen met 
zijn vrouw Catherine vier zoons en twee 
kleinkinderen. Hij werkt hij bij het Korps 
landelijke politiediensten (KLPD) als 
schipper op een politieboot en is sinds 
1991 lid van de Zeeuwse Provinciale 
Staten.
Hij vindt de ChristenUnie inspirerend 
omdat ze het horizontalisme overstijgt. 
“Verankerd in de bijbel ontstaat er een 
politiek die gericht is op de eer van God 
én het welzijn van de medemens.”

Van Ginkel maakt zich graag sterk voor 
een provincie die, temidden van steden, 
een oase van rust blijft. Wat is daarvoor 
belangrijk? “Ten eerste: gerichte econo-
mische ontwikkeling. Soms wordt blind 
gepleit voor grootschalige economische 

ontwikkeling. Ik wil dan eerst weten: is 
die ontwikkeling goed voor de Zeeuwen? 

De laatste jaren is men bijvoorbeeld be-
zig met het invoeren van grootschalige 
containeroverslag. Dat mag alleen als 
de kernwaarden van Zeeland behouden 
blijven. Het tweede is: veiligheid. Aan 
de ene kant veiligheid van het transport 
over de Westerschelde. Aan de andere 
kant de veiligheid met een stijgende zee-
spiegel. Dat betekent modern dijkbeheer 
met een stelsel van binnendijken dat 
voldoende in orde is.” ■

Zeeland 
Jaap van Ginkel

Politiek die gericht is op 
de eer van God en het 
welzijn van de medemens



Groningen
Rudi Slager
Rudi Slager (56) woont in Haren en is 
getrouwd met Marijke. Samen hebben 
ze zes kinderen en drie kleinkinderen. 
Slager is ambtenaar bij de gemeente 
Smallingerland. Hij zit al zestien jaar in 
de Staten van Groningen. Over zijn vrije 
tijd concludeert hij: “Naast mijn gezin, 
mijn werk en de politiek heb ik eigenlijk 
weinig tijd voor hobby’s.”

Wat heeft hij met de ChristenUnie? 
“Alles. Dat is heel kort, maar wel waar. 
Het is de partij waar ik als christen mijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
kan uitleven. 

Waar ik me optimaal kan inzetten voor 
de inwoners van Groningen. Ik voel mij 
bij de ChristenUnie heel goed thuis. 
Zelf wil ik me vooral sterk maken voor 
armoede en andere achterstandssitu-
aties. In Groningen is de werkloosheid 
bijvoorbeeld hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Daar willen we verandering 
in brengen. Met de beperkte middelen 
en mogelijkheden die we als provincie 
op dat gebied hebben. Ik wil mij dus met 
name inzetten voor de sociale aspecten 
in de provincie. De ménsen moeten cen-
traal staan.”  ■

Provinciale Statenverkiezingen
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Limburg
Klaas Koelewijn
Klaas Koelewijn (37) is een gedreven 
man die geniet van zijn Limburgse le-
ven. “Ik heb in vier provincies gewoond 
maar ga nu voor het eerst echt houden 
van een provincie.” Hij is getrouwd met 
Marije, samen zijn ze actief voor de cam-
pagne in Limburg. “Spannend; tijdens de 
landelijke verkiezingen stemden acht-
duizend Limburgers op de ChristenUnie, 
nog net te weinig voor de kiesdrempel 
van 8800. Het doel is dus duidelijk.”

Een optreden van André Rouvoet - in 
debat met de rector magnificus van de 
Universiteit van Maastricht – gaf Koe-
lewijn de doorslag. Hij wilde betrokken 
worden bij de ChristenUnie: “Toen werd 

mij duidelijk dat christelijke politiek 
echt een verschil kan maken.
Een Limburgs speerpunt is het bieden 
van nieuwe perspectieven voor lager op-
geleiden. “Soms is er eenzijdig aandacht 
voor hoger opgeleiden. Hoe belangrijk 
dat ook is, in onze provincie is een grote 
groep lager opgeleiden. We moeten hen 
mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld 
door omscholing naar de zorg, waar 
straks - in verband met de vergrijzing 
- duizenden banen nodig zijn. Een ander 
speerpunt is het gezondheidsbeleid. Wat 
mij betreft komt er een gezondheids-
toets waarbij ieder beleidsterrein aan-
geeft welk effect haar beleid heeft op de 
gezondheid van de Limburger.”  ■ 



Provinciale Statenverkiezingen

Gelderland
Annelies van der Kolk

Utrecht
Kees van Kranenburg
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Kees van Kranenburg (44) is getrouwd 
en vader van vier opgroeiende kinderen. 
Van oorsprong is hij personeelsmana-
ger en tot voor kort wethouder bij de 
gemeente IJsselstein. In zijn vrije tijd stu-
deert hij ‘Wereldreligies’ aan de Univer-
siteit van Tilburg en “ben ik natuurlijk 
druk met de partij.”

“De ChristenUnie spreekt mij aan van-
wege het christelijk-sociale gehalte van 
het verkiezingsprogramma. Maar ook 
vanwege de vrijheid en de ruimte die je 
krijgt om dat christelijk-sociale karakter 
vorm te geven in de lokale praktijk. 
De komende vier jaar wil ik me voor de 
provincie Utrecht vooral bezighouden 
met jeugdzorg. Die moeten we sterker or-
ganiseren, bijvoorbeeld met betere volg-

systemen voor cliënten. Ook willen we, 
als fractie, de belangen van de levens-
beschouwelijke jeugdzorgorganisaties 
blijven bewaken. Een tweede aandachts-
punt is de verhouding tussen woning-

bouwvraag en groen. Tot 2030 moeten 
130.000 woningen worden bijgebouwd, 
maar waar? Bij alle nieuwe bebouwing 
moeten we het groen ontzien. Dus: bou-
wen in en bij de bestaande kernen en zo 
min mogelijk nieuwe vinexwijken in de 
polder.” ■

Annelies van der Kolk (53) is alleen-
gaand. Haar grote hobby is fietsen. 
“Daarvoor is Gelderland natuurlijk een 
schitterende provincie. Ik kom veel op 
de Veluwe en ga graag in de Achterhoek 
op vakantie.”  
Naast fractievoorzitter in de Provinciale 
Staten, is ze lid van het management-
team van de koepel adviesorganen gere-
formeerd onderwijs en fractievoorzitter 
voor de ChristenUnie Harderwijk.

“Ik voel me aangetrokken tot de Chris-
tenUnie vanwege de Bijbelse gronden 
en het christelijk-sociale gedachtegoed. 
En vanwege de grote betrokkenheid die 

er is: mensen leven mee en bidden voor 
elkaar. Dat merk je gewoon.
De komende periode ga ik mij sterk 
maken voor verantwoordelijkheid en 
zorg voor elkaar en de zwakkeren. Dat 
betekent ondermeer aandacht voor 
de kwaliteit en de regionale dekking 
van hospices en de bereikbaarheid van 
activiteiten voor gehandicapten, zoals 
zorgboerderijen. In Gelderland heb-
ben we als ChristenUnie het project 
‘Respect@School’ op de agenda gezet. 
Voor en door jongeren, over hoe je met 
elkaar omgaat. Het project is uitgevoerd 
op honderd scholen in Gelderland. Dat 
moet ook doorgaan!”   ■

Tot 2030 moeten 130.000 
woningen worden bij-
gebouwd, maar waar?



Noord-Holland 
Jan Bezemer

Zuid-Holland
Andries van Dijk

Provinciale Statenverkiezingen
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Jan Bezemer (60) was ooit hoofd Groen-
voorziening in Amsterdam. Tegenwoor-
dig is hij zelfstandig juridisch adviseur 
“voor vooral technische onderwerpen.” 
Veel vrije tijd heeft hij niet. Want “als 
eenmansfractie in de Provinciale Staten 
krijg ik alle onderwerpen op mijn bord. 
Meer dan een meter papier per jaar!” 

Voor Bezemer is het geen vraag of hij 
zich thuis voelt bij de ChristenUnie. 
“Wij, alle leden samen, zíjn met elkaar 
de partij. Samen formuleren we het 
christelijk-sociale gedachtegoed. Ik zou 
dus kunnen zeggen: ‘de partij, dat ben 
ook ik’. Maar dat klinkt te onbescheiden 
en overdreven.
In de Staten kom ik ondermeer op voor 
zorg voor een goede natuur en land-

bouw. In de natte veenweidegebieden 
hebben de boeren het moeilijk. Aanvul-
ling van hun inkomen is mogelijk met 
bijvoorbeeld de verkoop van streekeigen 
producten,  bed and breakfast en groene 
diensten. In de glastuinbouw zit meer 
muziek. Die levert in het noorden van 
Noord-Holland veel werkgelegenheid op. 

Bij de jeugdzorg, een nieuwe provinciale 
taak, vraag ik aandacht voor identi-
teitsgebonden jeugdzorgorganisaties. 
Vanwege hun kleinschaligheid doen die 
soms nog niet voor vol mee.”  ■

Andries van Dijk (68) is getrouwd en 
heeft drie kinderen en zeven kleinkinde-
ren. Sinds zijn pensionering (als directeur 
van een basisschool) is hij Statenlid. 
“Maar ik ben al jaren betrokken bij de 
christelijke politiek. Wat dat betreft is 
het net een virus! Je zou kunnen zeggen 
dat het Statenlidmaatschap mijn grote 
hobby is. Dat schijn ik ook uit te stralen. 
Iemand zei een keer tegen me: ‘U gelooft 
er echt in, hè?’ Ja, inderdaad, ik geloof er 
echt in! Anders zou ik echt niet altijd met 
de ChristenUnie bezig zijn.”

“In Zuid-Holland proberen we als partij 
altijd eerlijk, open en transparant te wer-
ken. Aandacht voor ‘het zwakkere’ staat 
voor ons bovenaan. Bijvoorbeeld in de 
jeugdzorg. Daar mag absoluut geen kind 
zonder strafblad meer in een justitiële 
inrichting. En we moeten stoppen met 
het opbergen van ouderen in enorme, 
anonieme tehuizen. Ook het groen in de 
provincie verdient onze zorg. Dat is altijd 
de verliezer in de strijd met gemeenten 
die willen groeien. Boeren zijn wat ons 
betreft de beste landschapverzorgers. Die 
moeten we blijven steunen.” ■ 

Als eenmansfractie ver-
stouw ik meer dan een 
meter papier per jaar



Dagboek campagne
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15 november
Op een druk bezochte ledenvergadering wordt de kandida-
tenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing vastgesteld. Ik 
word gepresenteerd als nummer tien én als campagneleider.
 
20 november
Na een vergadering met het bestuur en de top van de lijst 
kan ik beginnen met het samenstellen van het campagne-
team. Als voorbode van de periode die voor me ligt, maakt 
de telefoon alvast overuren...
 
22 november
Een klinkende overwinning voor de ChristenUnie. Samen 
met lijsttrekker, Piet Adema, ga ik naar Omrop Fryslân 
voor een verkiezingsdebat. Iedereen heeft de mond vol 
van de geweldige winst.
 
11 december
Samen met Piet vertrek ik naar Amersfoort voor een avond 
met de provinciale campagneleiders. Vol ideeën keren we 
later die avond weer terug naar Fryslân!
 
15 december
Ik leg de ideeën voor aan het kersverse campagneteam. 
Het is een gevarieerd team dat bruist van de energie, we 
hebben er zin in.
 

"Campagnevoeren 
is componeren"

“Na een boeiende fractievergadering van de Christen-

Unie Smallingerland rijd ik terug naar Leeuwarden. 

Onderweg belt de voorzitter van het provinciaal be-

stuur. ‘Of ik campagneleider wil zijn voor de Friese 

provinciale verkiezingen?’ Helemaal enthousiast over 

deze uitdaging, zeg ik meteen ja...” Dagboek van 

provinciaal campagneleider Matthijs de Vries (26).

4 januari
Verrast hoor ik op radio 1 dat Andre Rouvoet in ons Fryslân 
grote vorderingen maakt bij het vormen van een nieuw 
kabinet. Wij vergaderen ondertussen op een iets minder 
prestigieuze locatie in Balk, de resultaten zijn er niet minder 
om. Prachtige plannen liggen klaar voor de komende cam-
pagne. Een heuse regiotour door de provincie is ontwikkeld.
 
8 januari
In een bijeenkomst met de kiesverenigingen presenteren wij 
onze plannen. Deze worden zeer goed ontvangen. 
Redelijk op tijd kan ik naar huis om toch nog even te 
vieren dat we vier maanden getrouwd zijn...
 
9 januari
Tijd voor ontspanning. Bij de eerste voetbaltraining van 
Zwaluwen 6 na de winterstop blijkt dat de conditie er niet op 
is vooruitgegaan.
 
18 januari
Door een hevige storm is vergaderen onmogelijk. Het 
overleg gaat via de digitale snelweg die wel open is. 
De volgende middag besteed ik voornamelijk met het 
beantwoorden van de ene na de andere e-mail.
 
22 januari
Het campagneplan staat, we gaan voor een goed 
resultaat! Op naar 7 maart. ■

Campagneleider Friesland in 
touw voor Provinciale Staten
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De Tweede Kamerverkiezingen van november 

2006 brachten de ChristenUnie voor het 

eerst in beeld bij de Belgische pers. Een foto 

van André Rouvoet in de Vlaamse kranten, 

de ChristenUnie in beeld als regeringspartij…

 In België begint het door te dringen. Dit 

‘kleine christelijke broertje’ in de Nederland-

se politiek heeft ook nog een (misschien wel 

embryonaal) zusje in Vlaanderen: C’Axent.

C’Axent is een christelijke politieke beweging, het is geen 
politieke partij. Het accent ligt op de C, niet van centrum of 
conservatief, maar van christelijk. Dat is niet meer vanzelf-
sprekend in het libertijnse België. De beweging telt bijna 
duizend leden, grotendeels van protestants-evangelische 
signatuur. Maar ook in de rooms-katholieke hoek - en België 
is vanouds RK - stijgt de interesse.  De Vlaamse christen-
democraten (grootste partij in België) lieten zich al cor-
rigeren door C’Axent bij hun standpunt over homo-adoptie. 
Ze willen daar ook in de toekomst rekening mee houden. 
Ze moeten wel, want ze vrezen een Vlaamse ChristenUnie… 
Wil de beweging echter overleven, dan moet ze groeien. 
Daarvoor zijn middelen nodig. C’Axent geniet geen enkele 
subsidie. Een ruggensteuntje van Nederlandse sympa-
thisanten (gebed of gift) is dan ook meer dan welkom.  ■

Door: Henk van Rhee, directeur partijbureau

De ChristenUnie steekt de rivieren 

over. Met dit motto gingen we na de 

gemeenteraadsverkiezingen aan de 

slag om kiezers in Brabant en Lim-

burg beter te bedienen. De klacht 

was dat je in Limburg bij de gemeen-

teraadsverkiezingen nergens 

ChristenUnie kon stemmen. 

Bij de Statenverkiezing, of op z’n Limburgs de 
‘gouvernementsverkiezing’, zou dat weer een 
probleem zijn. Maar de lijsttrekker voor de 
Utrechtse Staten, Kees van Kranenburg, had 
visie voor Limburg. Hij bleek bereid daar onder-
zoek te doen en een groeiproject te starten. 
Inmiddels is het aantal Limburgse leden bijna 
verdubbeld. En werkt een team (van rond de 
twintig mensen) aan formaliteiten, het pro-
gramma en de campagne. Met de giftenactie 
van de vorige HandSchrift proberen we onze 
Limburgers ook financieel te ondersteunen.
Onze lijsttrekker in Limburg is Klaas Koelewijn. 
Zijn naam klinkt niet Limburgs. Zelf noem ik 
hem daarom ook wel eens ‘Glas Glühwein’. 
Dat klinkt zuidelijker. 

Samen gaan we voor die Limburgse statenzetel. 
Alle criticasters die de ChristenUnie het liefst als 
irrelevant ‘opsluiten’ in de bible belt, moeten bij 
winst dan toch iets nieuws bedenken om hun 
frustratie te parkeren.  ■

Voor informatie bel of mail met: info@caxent.be of 
+32 89 486 25 62 72. 
Wilt u een gift geven (fiscaal aftrekbaar)? Dit kan via Stichting 
EDB: Vrijheer 10, 4564 DL St. Janssteen Rabobank, nr. 147869900

Kris Vleugels

Zusje C’Axent 
verovert België
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Niet alleen de fractie zag de inbreng van de ChristenUnie 
terug in het akkoord. Het Algemeen Dagblad kopte dat de 
nieuwe regering ‘het kabinet van het gezin’ is. Niet geheel 
toevallig was het gezin één van de drie speerpunten tijdens 
onze campagne. 
Die drie speerpunten : het milieu, jeugd en gezin en kwets-
bare groepen in de samenleving, waren ook voor de formatie 
leidend. Op deze drie hoofdpunten wenste de ChristenUnie 
bijstelling van het kabinetsbeleid. Dat is terug te zien in het 
regeerakkoord. Dit akkoord betekent een belangrijke bijstel-
ling ten opzichte van de vorige kabinetten Balkenende. Van 
‘saneren en liberaliseren’ naar ‘investeren in kwaliteit en 
duurzame verbondenheid’.

De belangrijkste resultaten uit het akkoord op een rij:

Jeugd en gezin
Nederland heeft oog gekregen voor gezin en opvoeding. 
Naast individuele ontplooiing mag ook daar weer over ge-
sproken worden. Men heeft oog gekregen voor de problemen 

van ouders en hun kinderen. De ChristenUnie heeft ingezet 
op meer financiële middelen voor ouders met opgroeiende 
kinderen. We zijn daarom zeer tevreden met het kindgebon-
den budget (een inkomensafhankelijke kop op de kinder-
bijslag zoals de ChristenUnie voorstelde) en de financiële 
ondersteuning voor de informele kinderopvang (opvang 
door opa, oma, buurvrouw et cetera). 

De overdraagbaarheid van de heffingskorting kon niet 
geheel behouden worden. Gelukkig is, door inbreng van de 
ChristenUnie, wel de overdraagbaarheid van de heffingskor-
ting voor ouders met kinderen van nul tot en met zes jaar 
behouden gebleven. Ouders houden dus de financiële ruimte 
om zelf voor hun kinderen te blijven zorgen. Daarnaast zijn  
de gratis schoolboeken voor het voortgezet onderwijs  in het 
regeerakkoord gekomen. 
En niet het kleinste resultaat:  een minister voor jeugd en 
gezin! Door een speciale ministerspost voor jeugd en gezin is 
er echt exclusieve aandacht voor deze doelgroep.

Samen uit, samen thuis
Door: Henk van Rhee en Rita KlapwijkBelangrijke punten uit het regeerakkoord 

Het akkoord ligt er! Na weken van onderhandelingen achter gesloten deuren is het af en tijd om het 

resultaat toe te lichten. Met recht mag gesproken worden over ‘resultaat’. André Rouvoet’s eerste 

opmerking richting de pers was dat er een herkenbaar ChristenUnie-stempel op het regeerakkoord 

is gedrukt. De fractie herkende zich in het akkoord en was blij met een groot deel van dat akkoord. 

Foto: ANP PHOTO Robert Vos
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Kwetsbare groepen
Ook de kwetsbare groepen waren een speerpunt in onze 
campagne. Dan is het mooi om te zien dat in het regeerak-
koord veel aandacht is voor deze groepen en dat er concrete 
maatregelen worden voorgesteld. Zoals  bijvoorbeeld meer 
aandacht voor schuldhulpverlening en gerichte inkomens-
ondersteuning voor mensen op het sociaal minimum.  
De ChristenUnie is ook erg blij met het schrappen van de 
sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen tot 
vijf jaar. Deze maatregel is belangrijk voor een goed gezins-
beleid. Verder zullen  loonkostensubsidies worden ingezet 
voor die groepen, die zonder duwtje in de rug moeilijk aan 
de bak komen. Daarnaastkomt er meer aandacht en geld 
voor begeleid werken en sociale werkplaatsen. 

Medisch-ethisch
Over de medisch-ethische onderwerpen is de afgelopen tijd 
erg veel te doen geweest. Tijdens de campagne kreeg dit 
punt minder aandacht in de media. Maar zodra duidelijk 
werd dat de ChristenUnie een serieuze regeringspartner 
was, is  vooral over deze standpunten van de partij geschre-
ven. Ondanks alle kritiek,  kan met dankbaarheid worden 
geconstateerd dat er ook op dit punt veel ‘ChristenUnie-
herkenbaarheid’ is in het regeerakkoord, met veel aandacht 
voor alternatieven!

De politiek is realistischer geworden over de praktijk van de 
afbreking van zwangerschappen. De Wet Afbreking Zwan-
gerschap heeft geen hemel op aarde gebracht. Ruim 30.000 
noodsituaties per jaar in dit welvarende land, dat is ook niet 
meer uit te leggen. Dat geloof je toch niet?!
De ChristenUnie is daarom blij dat er nu een veel breder 
hulppakket komt voor vrouwen, die problemen hebben met 
hun zwangerschap. Met CDA en PvdA is er het gedeelde 
inzicht, dat er een samenhangend pakket nodig is met alter-
natieven voor abortus; inclusief verruiming van de moge-
lijkheden voor adoptie en opvang van ongewenst zwangere 
tieners. De drie partijen zijn het ook eens dat er een betere 
structuur moet komen (protocollering) bij de besluitvor-
ming over een abortus. En dat ook de overtijdbehandeling 
onder de regels van de wet moet vallen.

Eenzelfde nieuw maatschappelijk realisme is in dit re-
geerakkoord te zien bij de levensbeëindiging. Er komen 
geen experimenten met de ‘pil van Drion’. Wél komt er een 

Door: Henk van Rhee en Rita Klapwijk

versterking van palliatieve zorg, onder andere via verpleeg-
huizen en hospices, en een ondersteuning van vrijwilligers 
in de stervensbegeleiding.

Duurzaamheid
Ook op het punt van duurzaamheid, het derde speerpunt 
van de ChristenUnie in de campagne, maakt dit kabinet 
een omslag. Gelukkig!
Het besef is dat economische ontwikkeling in balans moet 
zijn met het milieu en de menselijke maat. Het akkoord 
legt een zwaar accent op natuur, klimaat en respect voor 
het leven van de mens. De ChristenUnie herkent daarin het 
eigen pleidooi voor goed rentmeesterschap.
De ChristenUnie zette in op investeren in duurzaamheid 
en het vergroenen van het belastingstelsel, volgens het 
principe ‘de vervuiler betaalt’. En zie, het kabinet inves-
teert in duurzaamheid en gaat het belastingstelsel verder 
vergroenen.

Belangrijke punten uit het regeerakkoord, waar de Christe-
nUnie in het Verkiezingsprogramma ook voor pleitte, zijn 
bijvoorbeeld: het investeren in energiebesparing en een 
duurzame energievoorziening, het stimuleren van dier-
vriendelijke productie en diervriendelijke consumptie. Ver-
der komt er een vliegticketbelasting en een verpakkingstax 
en worden sterk vervuilende auto’s duurder. Daarnaast 
wordt  ingezet op een leefbaar platteland met voldoende 
voorzieningen en ruimte voor landbouw en natuur. 

Tenslotte
Natuurlijk zijn er punten die de ChristenUnie liever anders 
had gezien. Het volledige behoud van de overdraagbaar-
heid van de heffingskorting bijvoorbeeld. Of de aanpassing 
van de huidige systematiek voor de hypotheekrente-aftrek 
en een andere manier van fiscalisering van de AOW. Maar, 
waar drie partijen onderhandelen, kun je niet alle drie 
op alle punten je zin krijgen. De fractie meent, dat er een 
akkoord ligt, waar zij de komende jaren goed mee uit de 
voeten kan. Een regeerakkoord dat ambitie uitstraalt voor 
de Nederlandse samenleving, met veel eigen ChristenUnie-
inbreng. ■



BestuurDemocratie

toezicht nimd
Vanaf de start leverde de ChristenUnie een actieve 
bijdrage aan het NIMD. Sinds kort vertegenwoordigt 
Eimert van Middelkoop de ChristenUnie in de Raad 
van Toezicht. Het NIMD zit in Den Haag. Het ministerie 
van ontwikkelingssamenwerking ondersteunt het werk 
financieel. Het NIMD is vooral actief in Afrika en Latijns 
Amerika. www.christenunie.nl/nimd ■
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“In 2000 richtten acht Nederlandse politieke partijen, 
waaronder de ChristenUnie, het Netherlands Institute for 
Multiparty Democracy (NIMD) op. In 2005 mocht ik in Dar 
es Salaam (hoofdstad van Tanzania) het NIMD vertegen-
woordigen bij de oprichting van The Tanzania Centre for 
Democracy. In dit centrum, gedragen door alle Tanzaniaan-
se politieke partijen, is een levendige dialoog aan de gang 
over de aanpak van de problemen van een jonge democra-
tie in een ontwikkelingsland.” 

Bevrijdingsbeweging
Afgelopen november was ik opnieuw in Dar es Salaam. Dit 
keer voor een regionale conferentie, die het NIMD jaarlijks 
organiseert en financieel faciliteert. Hier discussieerden 
vertegenwoordigers uit de programmalanden in Oost en 
Zuidelijk Afrika. Zo’n zeventig vertegenwoordigers van 
partijen uit Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi, Tanzania, 

Kenia, Zambia en Zimbabwe wisselden daar ervaringen uit. 
Al deze landen zijn ooit gedekoloniseerd en geleid door een 
bevrijdingsbeweging, die zich later omzette in een (leiden-
de) politieke partij. Het meest bekende voorbeeld daarvan 
is het ANC in Zuid Afrika. 

De polder als exportproduct
De ChristenUnie floreert in de Nederlandse democratie. Dat is geen nieuws. 

Maar dat de ChristenUnie ook andere landen helpt een democratisch partijenstelsel 

op te richten, is niet bij veel mensen bekend. Dat doet de partij via het NIMD. 

Eerste Kamerlid Eimert van Middelkoop doet verslag van zijn ervaringen met dit NIMD.

Deze landen zijn begonnen als een ‘democratie’ met één 
partij. Maar het NIMD is ervan overtuigd dat een land zich-
zelf het best dient met een meerpartijstelsel. Daarom helpt 
het NIMD bij dit transformatieproces. Het ondersteunt het 
democratiseringsproces in jonge democratieën door het 
versterken van politieke partijen. Momenteel onderhoudt 
het NIMD partnerrelaties met meer dan 150 politieke par-
tijen in vijftien zogenaamde programmalanden. 

Poldermodel
Omdat Nederland sinds jaar en dag een meerpartijen-
democratie is, is het een goede zaak dat wij onze kennis 
van ons politieke poldermodel doorgeven aan jonge 
democratieën. En omgekeerd leren wij ook daarvan. Het is 
goed dat de ChristenUnie in dit mooie werk participeert. ■

Een land dient zichzelf het beste 
met een meerpartijenstelsel
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Sinds 2005 werkt Bernadette op het partijbureau. Eerst als 
stagiaire, met een kort uitstapje naar de Tweede Kamer-
fractie en het Wetenschappelijk Instituut en vanaf septem-
ber 2006 als beleidsmedewerker BestuurdersVereniging. 
Ze is getrouwd met Roelof, hij is student én leraar econo-
mie, zelf studeerde ze sociologie. 
Tijdens haar stage schreef ze over onderwerpen als ‘de 
gekozen burgemeester’, ‘burgerparticipatie in de buurt’ 
en ‘RFID-chips’. Daarnaast is ze fractiesecretaris van de 
ChristenUnie-fractie in Assen.  

1. Wat houdt je baan in?
“Het geven van advies aan raads- en statenleden. De web-
site (intranet) van de BestuurdersVereniging bijhouden en 
uitbouwen. En het organiseren van bijeenkomsten zoals 
het aankomende BestuurdersCongres op 30 en 31 maart.”

2. Het leukste aan deze baan is? 
“De combinatie van beleid (inhoud) en dingen organiseren 
(praktisch bezig zijn) én contact met mensen.”

3. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Omdat de partij christelijke politiek bedrijft met beide 
benen op de grond. Dat past goed bij mij, ik ben zelf ook 
nuchter.”

Zeven vragen aan de beleidsmedewerker BestuurdersVereniging

"Ik heb een serviestic"

Een giftenbrief, de congres-
uitnodiging, een telefonisch 
advies van de Bestuurders-
vereniging - 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 mede-
werkers. Deze keer: 
Bernadette van den Berg.

Door: Jacolien Viveen

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met Erik van Dijk, adviseur raads- en statenleden.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Voor advies over lokaal beleid.”

6. Wat is je doel voor het komende jaar?
”De uitwisseling tussen statenleden onderling en raads-
leden onderling bevorderen, bijvoorbeeld met ons Intranet. 
Vooral op BestuurdersForum kunnen ze informatie uit-
wisselen, schrijven en reageren op elkaar.” 
 

7. Verras ons eens 
“Ik heb een serviestic en verzamel verschillende serviezen. 
Ik vind het leuk om ze bij elkaar te zoeken.”

De collega’s 
Erik van Dijk, Beleidsmedewerker BestuurdersVereniging: 
“Bernadette is een plezierige collega en een harde, accurate 
werker. Ze is een aanwinst voor de ondersteuning van onze 
ruim 500 raadsleden, wethouders en statenleden.”
Guido van Beusekom, stagiair internationale samenwer-
king: “Ze is een hele fijne en gezellige collega en altijd 
bereid om te helpen wanneer mij weer eens iets niet lukt 
op de computer.” ■



Strip
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Christi & Unico
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Christenen zijn...

Vijftig-plus seculieren zien de bui al hangen. De Maarten ’t Harts en Elsbeth Ettys delen 

alvast reddingsvesten uit. Deze generatie heeft immers het monopolie op kritisch denken. 

Door: Rob Nijhoff

Christenen kunnen dat niet, weten zij. Die durven niks 
tot de dominee zegt hoe het hoort. Christenen zijn tegen 
plezier, vooral tegen seks (behalve voor voortplanting). 
Christenen blijven het jaren vijftig idee uitdragen dat 
een stabiel gezin voor kinderen belangrijk is. Christenen 
beseffen niet dat ouders die vanwege kinderen of huis-
houden parttime werken, belastingontduikers zijn en 
zich onttrekken aan de economie. Als vrouwen dat doen, 
dwingt hun carrièrebeluste man ze daartoe. Elke vrije 
vrouw werkt het liefst buitenshuis.

Rechts
Christenen zijn rechts. Dat betekent dat ze zich in Den 
Haag alleen inzetten tegen abortus, euthanasie en homo-
huwelijk. Christenen begrijpen nog steeds niet dat een 
menselijk embryo pas na 24 weken beschermwaardig is. 
Alle christenen - vooral gereformeerden - zijn streng, star, 
enghartig en onbarmhartig. Jezus mocht dan vergeving 
prediken. Hij heeft niks bereikt. Christenen verheerlijken 
immers de kruistochten. 

Hypocriet
Alle christenen zijn hypocriet. Dat komt door de Bijbel. In 
de Bijbel staan alleen maar geboden en verboden. De Bijbel 
dwingt ze dingen te vinden die ze zelf eigenlijk helemaal 
niet vinden. Dat overspel niet zou mogen enzo. Omdat 
christenen de Bijbel hebben, hoeven ze niet meer zelf na te 
denken. Ook niet over politieke problemen. Overal hebben 
ze wel een tekst voor. Of ze verzinnen die zelf. Er staat toch 
nergens in de Bijbel dat blowen niet mag?

Wereldvreemd
Christenen zijn de oorzaak van de milieuproblematiek. 
In de Bijbel staat immers dat je ‘de aarde moet onderwer-
pen’. Dat ‘groen en duurzaamheid’ nu een thema is bij de 
ChristenUnie, moet wel een kwestie zijn van schuldgevoe-
lens en compensatiegedrag. Want in kerken gaat het altijd 

alleen maar over zonde. Mensen gewetensnood aanpraten. 
Mensen de put in praten. Mensen aanpraten dat ze zelf 
niks kunnen. Christenen lopen òf altijd in het zwart òf ze 
roepen alleen maar Halleluja. Altijd wereldvreemd.

Christenen zijn intolerant omdat ze vinden dat alleen zij 
gelijk hebben. Ze begrijpen niet dat alle godsdiensten op 
hetzelfde neerkomen. Wat maakt het nu uit, Mohammed 
of Jezus? Wie nadenkt, schrapt beide uit zijn leven.

Jong
Ziedaar de vuilnisbelt: alle christenen zijn blijven steken 
in die jaren vijftig. Of zelfs in het jaar nul. Lastig alleen dat 
de kinderen en kleinkinderen van de vijftig-plus seculie-
ren zomaar weer gaan vragen wat christenen nu eigenlijk 
écht vinden. Ze lijken minder behept met vooroordelen 
en frustraties uit een kerkelijk verleden dan hun blijvend 
puberende (groot-)ouders. Tamelijk open minded willen ze 
weten waar Jezus wél voor staat. En: waar de ChristenUnie 
voor staat. Of ze hebben dat inmiddels al ontdekt. Van de 
55-plussers stemde twee procent ChristenUnie. Van de 
jongste kiezers: zes procent. Dat leverde onze partij relatief 
gezien het hoogste percentage jonge stemmers.

Meer lezen of doorpraten over bovenstaande?
Zie www.wi.christenunie.nl. ■

Vijftig-plus seculieren weten het wel

Toekomst christelijke politiek
Op 14 april organiseert het WI het congres 
'Macht en overtuiging - christenen in het publieke domein'. 
Sprekers zijn onder andere Stefan Paas, Ad de Bruijne, 
Afshin Ellian en Govert Buijs. Ieder die wil meedenken 
over de toekomst van Nederland en christelijke politiek, 
is welkom! Via wi@christenunie.nl (tot 31 maart).  ■

Wetenschappelijk Instituut



Europa

Milieubewuste europarlementariër viert 121/2-jarig jubileum

Hans Blokland vierde in januari zijn 121/2-jarig jubileum als europarlementariër. In de achterliggende 
jaren passeerden heel wat Europese plannen de revue. Hoe is het nu om internationaal voor de Christen-
Unie in de weer te zijn en wat heeft Blokland precies met het milieu? Minca Oosterhof interviewde hem. 

Europa is dichtbij
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IND/DEM-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse delegatie

Het milieubeheer heeft duidelijk Bloklands hart. Wat drijft 
hem? “De mens maakt een potje van Gods schepping. We 
kunnen niet alles terug draaien. Maar we hebben wel de 
verantwoordelijkheid verdere aantasting te voorkomen.” 
Zijn favoriete onderwerp is het vinden van een balans tus-
sen economische en ecologische belangen. “De oogkleppen 
moeten af. Te vaak zit een groepje milieumensen bij elkaar 
plannetjes te maken, die niet aansluiten bij de realiteit. 
Ook economen bouwen modellen zonder zich te realiseren 
wat de consequenties zijn voor de leefwereld.” 

Afval dumpen
Hans Blokland is vice-voorzitter van de milieucommis-
sie. Zijn collega´s in het Europees Parlement waarderen 
zijn vakkennis en consistente lijn. In al die jaren schreef 
hij ruim twintig rapporten voor het Parlement. Weinig 
Europarlementariërs halen zo’n hoog aantal. Een rapport 
schrijven betekent ook dat je een voorstel door het 
Europees Parlement loodst. Met alle stemmingen en 
onderhandelingen vandien. 

Wat Blokland betreft, springen er twee rapporten uit. Aller-
eerst zijn rapport over de verbrandingsrichtlijn. Dat zorgde 

voor strenge eisen aan de uitstoot van gevaarlijke stoffen 
om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook zijn rapport over 
het overbrengen van afval had verstrekkende gevolgen. 
Lidstaten kunnen niet meer zomaar hun afval elders dum-
pen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt en er is 
meer controle op de handhaving van die afspraken. 

Gezondheid
Ambities genoeg, de komende jaren wil Blokland zich 
inzetten voor het klimaat. “We merken dat het klimaat 
verandert. Hiervoor moeten we zelf de verantwoordelijk-
heid nemen. Ga zuinig om met energie! Ook moeten we 
actief op zoek naar alternatieve energiebronnen en tech-
nologische ontwikkelingen stimuleren”. 

Tegen mensen die Europa een ver-van-hun-bed-show vinden, 
zegt hij: “Europa is dichtbij. Veel beslissingen die ‘Brussel’ 
neemt, hebben direct effect in Nederland. Luchtverontreini-
ging is zo´n onderwerp. Vervuiling stopt niet bij de lands-
grenzen maar kan wel jouw gezondheid beïnvloeden!” ■ 

Lidstaten kunnen niet zomaar hun 
afval over de grens dumpen
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De ECPM heeft leden in Duitsland, België, Bulgarije, Armenië, 
de Baltische staten en vele andere landen. In de ECPM wer-
ken de Europese christelijke partijen nauw samen om een 
duidelijk geluid te laten horen in Europa. 

Succesvol
Afgelopen december organiseerde de ECPM een groot con-
gres in het Europees Parlement te Brussel. Ruim honderd 
aanwezigen uit bijna dertig landen discussiëerden samen 
over hoe men een duidelijk christelijk geluid in het eigen 
land en in heel Europa kan laten klinken. Onder de ECPM-ers 
bleek grote behoefte aan een christelijk-sociale visie, zoals 
de ChristenUnie die de laatste jaren al succesvol laat zien in 
Nederland. De ChristenUnie ondersteunt de zusterpartijen in 
de ECPM dan ook actief zodat zij aan de eigen bevolking een 
helder christelijk-sociaal alternatief kunnen bieden.

Verenigde stem
Maar niet alleen in de diverse Europese landen is een christe-
lijke stem nodig. Ook in het Europees Parlement (EP) zelf is op 

Anti Europa?
Door: Guido van Beusekom

Internationaal

Christelijk-sociale stem over grenzen heen

Deelnemers aan het ECPM congres in Brussel

Is de ChristenUnie een anti-Europa of eurosceptische partij? Een volmondig ‘nee’ tegen de 

Europese grondwet lijkt al snel een nee tegen Europese samenwerking. Niets is minder 

waar. Want als een van de grondleggers (en stuwende motor) van de European Christian 

Political Movement (ECPM) is de ChristenUnie namelijk juist zeer actief in Europa. 

Meer informatie: www.ecpm.info.

dit moment geen groot verenigd christelijk geluid aanwezig. 
Onlangs nog liet een extreemrechtse fractie in het EP zich ho-
ren, die zich beroept op de christelijke traditie en normen en 
waarden, terwijl het alles behalve christelijke ideeën heeft. 

Xenofobie is geen christelijk ant-
woord op hedendaagse problemen 

Dit is dus het moment om te laten zien dat een christelijk 
antwoord op de hedendaagse problemen niet te vinden is 
in xenofobie en andere kortzichtige ideeën. Maar juist in 
gerechtigheid, duurzaamheid en medemenselijkheid. Een 
grote gezamenlijke christelijke fractie in het Europarlement, 
samengesteld uit vele Europese zusterpartijen, kan zo’n 
krachtig christelijk-sociaal geluid voortbrengen. 
Zo ver is het nog niet. Daarvoor is nog veel hard werk nodig. 
Vanuit de ECPM en vanuit de ChristenUnie. Christenzijn stopt 
namelijk niet bij de landsgrenzen.  ■



Column

‘CU at the 
stembus’
Door:  Joop Alssema, 
politiek secretaris Landelijk Bestuur

Binnenkort verkiezingen. Alweer? Zo 

zult u zich afvragen. Ja, alweer. Maar 

we hebben nog maar net de Tweede 

Kamerverkiezingen achter de rug? Dat is 

juist. We kunnen op 7 maart onze stem 

uitbrengen voor de Provinciale Staten.
 

Ook die stem telt. Dubbel zelfs. U stemt op een 
Statenlid. Vervolgens controleert dit Statenlid 
het provinciale beleid én stemt zelf weer voor 
een Eerste Kamerlid. Kortom: de Provinciale 
Staten zijn een zeer belangrijk onderdeel van 
ons staatsbestel.

De provincie heeft belangrijke taken. Haar beleid 
raakt aan het wonen en werken, de ontwikke-
ling van het platteland, recreatie, groenbeheer, 
verkeer,  jeugdzorg en ouderenbeleid. Dat zijn 
zaken die u als burger direct kunnen raken.  
Daarbij kiezen de Statenleden in mei de leden 
voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamerleden 
vormen de laatste ‘controlepost’ bij het aan-
nemen van nieuwe wetten. Wetten die ook uw 
levensfeer kunnen raken. 
Dus laat uw stem weer horen op 7 maart. 
CU at the stembus. ■
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De ChristenUniefractie in Overijssel maakte een notitie over 
seniorenbeleid. De provincie pakte dat breed op. “Het college 
van Gedeputeerde Staten zet in op vrijwilligerswerk, man-
telzorg, preventie, sport, levensloopbestendige woningen 
met goed aansluitende zorg- en welzijnsvoorzieningen en 
mobiliteit”, aldus Nieuwenhuis. 

“Onze fractie pleitte ervoor daar ook palliatieve zorg aan toe 
te voegen. Deze vorm van zorg mag niet het kind van de reke-
ning worden. Zo zijn er nog niet genoeg hospices in Overijs-
sel en zijn vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd. 
Dat terwijl de vraag naar palliatieve zorg de komende jaren 
waarschijnlijk flink zal stijgen. Daarom hebben we gevraagd 
om een nader onderzoek naar palliatieve zorg. Het college 
van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd dat het kritisch zal 
kijken naar de ‘ witte vlekken’ in Overijssel. Bovendien wordt 
elk verzoek om ondersteuning op het terrein van palliatieve 
zorg welwillend bekeken.” ■

Senioren in 
Staten
Freek Nieuwenhuis is lid van de landelijke 

Werkgroep 50+ en Statenlid in Overijssel. Veel 

mensen associëren de provincie nog vaak met 

verkeer- en vervoersbeleid of groen en ruimte. 

Maar ook het seniorenbeleid wordt deels 

uitgezet door Provinciale Staten, getuige 

Nieuwenhuis' verhaal.
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Jongeren

Nu worden openbare scholen bestuurd door de over-
heid. De overheid moet zich minder gaan bemoeien 
met de inrichting van het onderwijs, volgens de 
PerspectieFjongeren.
 
Godsdienstig neutraal
Vanuit verschillende hoeken is de laatste jaren een 
pleidooi gevoerd om juist het bijzonder onderwijs af 
te schaffen. Zo pleitte de Teldersstichting (het Weten-
schappelijk Instituut van de VVD) afgelopen jaar voor 
godsdienstig neutraal onderwijs voor alle scholen 
in het lager en voortgezet onderwijs. Godsdienstig 
neutraal betekent dat niet één bepaalde godsdiensti-
ge overtuiging overheerst in het lesprogramma aan 
minderjarigen. En dat er niet op basis van godsdienst 
mag worden ‘gediscrimineerd’.
 

Door: Simcha Looijen en Gerda Visser-Wijnveen

Geef onderwijs terug aan ouders

Op de schop
De jongeren van de ChristenUnie zijn het daar niet 
mee eens. Zij vinden dat juist het openbaar onderwijs 
op de schop moet. Neutraal onderwijs bestaat im-
mers niet. Dit omdat elke school of instantie vanuit 
een bepaalde visie werkt.
 
 

De huidige openbare scholen zouden eigenlijk uit-
gangspunten moeten formuleren. Of wel hun identi-
teit beschrijven, zodat ze van daaruit kunnen werken. 
Ook als het niet expliciet beschreven staat, werkt een 
school namelijk al vanuit een bepaalde visie. Door het 
bestuur van het openbaar onderwijs aan de ouders te 
geven, moeten scholen kleur bekennen. Ouders kun-
nen zo pas écht kiezen. ■

Het Nederlandse onderwijsstelsel moet ter discussie worden gesteld. Het huidige 

systeem van openbaar en bijzonder onderwijs past niet meer in deze tijd, aldus 

PerspectieF. De politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie lanceert daar-

om binnenkort in een scripta het plan dat openbare scholen, net als bijzondere 

scholen, door verenigingen worden bestuurd.

Neutraal onderwijs bestaat niet

Senioren in 
Staten
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deze kinderen een kans
Geef

Voor meer informatie: www.redeenkind.nl

De ouders van Nidhi en Sabburaj 
zijn straatarm. Ze verdienen niet 

genoeg om voor hun gezin te kunnen zorgen. Zonder u kunnen 
Nidhi en Sabburaj niet naar school. Met uw hulp kunnen wij 
hen een dagelijkse maaltijd geven en krijgen zij onderwijs. 
Samen met u geven we hen de kans op een goede toekomst. 
Nidhi en Sabburaj zijn geen uitzondering. Help ons helpen. 
Dat kan al voor ¤ 22,50 per maand.

Tel. 038 - 460 46 48 • E-mail: info@redeenkind.nl

SponsorKind

- 7 jaar  - 6 jaar

februari

Gezinsbeurs 
Wegwijs 2007
D.V. 20 - 24
Jaarbeurs Utrecht

WWW.WEGWIJS.NU   (055)  5 390 490

De Jaren ’50

750 m2 SpeelEiland

Nunspeet in Beeld

IJsbaan!

Verkeerstuin

KunstPlein

DAF van 1953 tot 2007

Oranje in de Jaren ’50

MuziekQuiz

Leger in actie

HobbyPlein

Muzikaal Kinderfeest

Israël expositie

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
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In het land

Door: Bernadette van den Berg 

Zwangerschapsverlof 
Enschede
Enschede heeft de primeur: het vervangt als eerste Neder-
landse gemeente een raadslid met zwangerschapsverlof. 
Eind november werd Jurgen van Houdt (ChristenUnie) 
beëdigd als opvolger van de zwangere Hadassa Meijer. 
Van Houdt (25), studeert Bestuurskunde en draait vanaf 
2001 mee in de fractie. Sinds de laatste gemeenteraads-
verkiezingen was hij al commissielid. Hij is het eerste 
‘zwangerschapsverlofraadslid’ van Nederland. ■

 
Wageningen plakt posters
Enthousiaste gemeenteraadsleden van de ChristenUnie, 
GroenLinks en SP gingen onlangs de straat op om Wage-
ningen blauw te kleuren met posters van stichting ONS 
PARDON. Zo willen zij actief steun betuigen aan deze 
stichting, die opvang voor Wageningse ‘oude wetters’ 
(asielzoekers) verzorgt. ONS PARDON biedt mensen, 
vooruitlopend op het generaal pardon, al onderdak en 
een plaats in de samenleving aan. De gemeenteraads-
leden zijn trots op dit initiatief en staken daarom de 
handen uit de mouwen met plak en kwast.  ■ 

Eerste zetel Binnenmaas
Op een aantal plaatsen in Nederland zijn op 22 november 
(naast Tweede Kamerverkiezingen) ook gemeenteraads-
verkiezingen gehouden. Zo ontstonden per 1 januari 
een aantal nieuwe herindelingsgemeenten. Zo vormen 
’s-Gravendeel en Binnenmaas nu de nieuwe gemeente 
Binnenmaas. De ChristenUnie deed hier voor het eerst 
mee aan de verkiezingen en won 5,5% van de stemmen, 
wat goed is voor één zetel! Ook in de nieuwe gemeente 
Nieuwkoop (Liemeer, Nieuwkoop, Ter Aar) haalde de 
SGP/ChristenUnie één zetel (818 stemmen). ■
 

College Lansingerland
Ook de nieuwe gemeente Lansingerland (voorheen 
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, en Bleiswijk) hield 
gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie kreeg 
hier 9,3% van de stemmen, wat goed is voor drie zetels. 
Zo werd de ChristenUnie coalitiepartner en Jan den Uil 
wethouder namens de partij. ■ 

Verontrust door arrestatie
Eind december pakte de Chinese politie in de provincie 
Hebei negen priesters op, aldus het Reformatorisch 
Dagblad van 30 december 2006. Waarschijnlijk zijn 
ze aangehouden voor een gebedsbijeenkomst tijdens 
de kerstperiode in een, voor de regering, onbekende plaats. 
De SGP/ChristenUnie in Zuid-Holland heeft gedeputeerde 
staten gevraagd haar verontrusting uit te spreken over 
de arrestatie van deze negen priesters. Zuid-Holland 
heeft vriendschappelijke banden met Hebei, deze zijn 
juist in het afgelopen jaar geïntensiveerd. ■

Secretaris Noord-Holland
Het provinciaal bestuur van de CU Noord-Holland 
zoekt een enthousiaste secretaris (v). Meer informatie 
op www.noordholland.christenunie.nl. ■

Regionaal nieuws
Wat gebeurt er in het land? Hoe staat het met onze lokale en provinciale politici?
De Bestuurdersvereniging peilde, u leest het hier.

In het rode jack: 
ChristenUnieraadslid Monique Heger

Fotograaf: Rita van Biesbergen
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Resultaten 
in de Staten
Kaderschool helpt bestuurders 
en statenleden op weg

Aankomende statenleden, fractieassistenten, bestuursleden en steun-
fractieleden, opgelet. In april start de cursus ‘Resultaten in de Staten’. 
Met daarin ruim aandacht voor de rol van de provincie en de mogelijk-
heden van de ChristenUnie om herkenbaar en relevant actief te zijn. 

De cursus ‘Resultaten in de Staten’ is een aanrader voor iedereen 
die actief is in de provincie, of dat gaat worden na 7 maart. 
De data zijn: 14 april, 12 mei en 16 juni te Amersfoort. 
Hieronder treft u ons actuele aanbod.

Voor leden en belangstellenden
■  Introductiecursus ChristenUnie

Voor bestuursleden en belangstellenden
■  Leiding geven aan een lokale unie
■  Leiding geven aan een provinciale unie

Voor politici en andere geïnteresseerden
■  Training Overtuigend spreken
■  Training Snellezen en snelleren
■  Training Grondbeleid

Voor meer informatie en voor aanmelding, kijkt u op 
www.christenunie.nl/kaderschool.

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 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
Kaderschool

Bouw mee
Iedereen die actief is in de partij of dat wil worden, kan zichzelf 
ontwikkelen via hèt opleidingshuis: de ChristenUnie kaderschool. 
Kennis, vaardigheden en motivatie staan centraal. Daarnaast is er 
veel plaats voor leren van elkaar door onderlinge uitwisseling. 
Bij veel trainingen gebruiken we de kennis en deskundigheid van 
ervaren kaderleden.

Verdiep uw kennis, verbeter uw vaardigheden, laat uzelf bemoedigen. 
Bouw mee aan de ChristenUnie: leer aan de Kaderschool. 
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Kort nieuws

Burger 
en politiek
Afgelopen jaar kwam het rapport 
‘Burger en Politiek’ van de commissie 
Schutte uit. Graag wisselt het Landelijk 
Bestuur met u van mening over dit rap-
port. U bent hiervoor van harte uitge-
nodigd op zaterdag 17 maart 2007 van 
10.00 tot 13.00 uur in het gebouw van 
de Tweede Kamer te Den Haag. 

Bij de bespreking betrekken we ook de aanbevelin-
gen van de Nationale Conventie. Daarom zal, naast 
Gert Schutte, ook Roel Kuiper (onze vertegenwoor-
diger in de Nationale Conventie) aanschuiven bij de 
discussie. 
Zoekt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? 
Dat kan via www.christenunie.nl/ Documenten/ 
Congresstukken. Aanmelden kan ook per e-mail 
via bestuur@christenunie.nl (met vermelding van 
uw naam, adres, postcode, woonplaats, met hoeveel 
personen u wilt komen en of u mee luncht na 13.00 
uur). ■

Uitnodiging 
Uniecongres
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U bent, als lid van de ChristenUnie, van harte uit-
genodigd op ons komende Uniecongres. Dit wordt 
op 28 april 2007 gehouden in congreshotel De Werelt 
te Lunteren.
Op de agenda staan het jaarverslag en financieel 
jaarrapport 2006 en de bestuursverkiezingen. De 
kiesverenigingen stemmen over een nieuwe bestuur. 
U kunt als individueel lid niet stemmen, maar u hebt 
via uw kiesvereniging wel indirect invloed op het 
verloop van de stemming op het Uniecongres. ■

In memoriam 
Henk Geurts
Op zondag 3 december overleed het zeer gewaar-
deerde Barneveldse raadslid Henk Geurts. Dit verlies 
is een schok voor de partij. 
Met 36 jaar als raadslid was Henk zeer ervaren in 
de Barneveldse gemeenteraad. Zijn motto was: ‘als 
christen dienstbaar zijn voor je medemens’. Dat deed 
hij eerst namens de Boerenpartij, daarna namens de 
RPF en de ChristenUnie. Ook was hij van 1982 tot 1989 
lid van de Gelderse Provinciale Staten voor de RPF. 
Met hem verliest de partij een betrokken christen, 
een kundig raadslid en gewaardeerd mens. ■

Rectificatie
In HandSchrift 7-2006, pagina 20, stond dat het 
kandidaat-Statenlid Kees Tadema uit Urk komt, 
dit moet Almere zijn. ■



Personalia
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Afscheid Reeuwijkse 
boegbeelden
Op 8 januari 1982 richtten ze de kiesvereni-

ging ‘Reeuwijk-Driebruggen’ op. Nu, 25 jaar 

later, is het hoog tijd om af te treden, vinden 

voorzitter Kaptein en secretaris Vente. Maar 

“ik schrijf nog wel eens een ingezonden stuk 

voor het Nederlands Dagblad, dat blijf ik 

doen”, waarschuwt de heer Vente. “We wil-

len actief blijven”, zegt Kaptein, “zonder de 

nieuwe bestuurders voor de voeten te lopen. 

We hebben vertrouwen in onze opvolgers.” 

Met de recente groei van de partij zijn ze blij, maar ook 
voorzichtig. “Groei mag nooit ten koste gaan van je 
identiteit”, stelt Kaptein. “Je moet je uitgangspunten goed 
vasthouden”, vult Vente aan. “Ik ben voorstander van rege-
ringsdeelname, mits de ChristenUnie haar principes niet 
verloochent. Voorheen riepen D66 en een deel van de VVD 
alles wat christelijk was een halt toe, nu mag er weer een 
duidelijk christelijk geluid klinken.” 
Hoe? “Niet preken, maar voorzichtig bijsturen. Als het ab-
rupt gaat, kapseist het schip. We hopen op een regering die 
enerzijds barmhartig en anderzijds rechtvaardig is. Geënt 
op Micha 6 vers 8!”, aldus beide heren. 

Begin 2007 ontving de heer Vente een gouden speld 
en de heer Kaptein een zilveren speld voor hun 
trouwe inzet. ■

Speld
2007 telt nu al drie gouden speldendragers, een unicum 
voor de partij.
■   Piet van der Sluijs was vier jaar wethouder te Gouda 
 en twaalf jaar raadslid. Hij ontving begin 2007 een 
 zilveren speld.
■   Johan Oldenburger was twintig jaar Statenlid in 
 Overijssel en zeven jaar bestuurslid in Hardenberg. 
 Hij ontving op 10 februari een gouden speld. ■

Jakob Roggema (midden) en echtgenote op een campagneavond

Goud voor Roggema
“Dit is de laatste keer dat ik een statencam-

pagne doe”, zegt de Groningse Jakob Roggema 

resoluut. Maar dat betekent niet dat hij gaat 

genieten van een politiek pensioen. “Ik ben 

pas 59. Het liefst doe ik nog één rondje pro-

vinciale Uniebestuur, dat zou een heerlijke 

afsluiting zijn.”

Na jarenlange inzet voor GPV en ChristenUnie ontving Rog-
gema eind 2006 een gouden ChristenUnie-speld. Een korte 
greep uit zijn politieke CV: negen jaar statenlid in Gronin-
gen, tien jaar voorzitter van de provinciale GPV, lid van het 
GPV hoofdbestuur, campagneleider van diverse landelijke, 
Europese en provinciale verkiezingen.
Begin 2007 wordt Roggema gevloerd door een pittige ope-
ratie. Maar amper uit het ziekenhuis, neemt hij de campag-
netouwtjes weer stevig in handen. Hij hoopt de komende 
jaren ook nog heel wat spreekbeurten te houden voor de 
ChristenUnie. De partij waar hij in gelooft: “Als de koers hel-
der vertolkt blijft, zoals nu, zie ik het verder groeien.” Met de 
kanttekening: “Leden inschrijven is prachtig, maar om ze te 
behouden moet je ze betrokken houden. Je moet ze blijven 
vragen voor taken en zaken.” ■

Nieuw gezicht WI
Roel Kuiper trad per 1 februari 2007 als interim-
directeur in dienst bij het WI. Hij bekleedt deze 
functie voor een jaar, een dag in de week. ■



Agenda
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Activiteiten
16-02  André Rouvoet, tentoonstelling Rotterdam
24-02  Bremmer-Lindeboom congres, Capelle a/d IJssel
07-03  Verkiezingen Provinciale Staten
08-03  Forum Tineke Huizinga, Amsterdam
15-03  Lezing André Rouvoet, Rotterdam
16-03  Spreekbeurt Arie Slob, Amersfoort
17-03  Bespreking rapport commissie Schutte, Den Haag
17-03  Snuffelcursus Inclusief, Zuidhorn
21-03  Jongerenexcursie Tweede Kamer
21-03  Spreekbeurt Arie Slob, Dronten
24-03  Trainingsdag Webmasters
24-03  Snuffelcursus Inclusief, Delft
24-03  Snuffelcursus Inclusief, Zwolle
30-03  BestuurdersCongres, Lunteren 
31-03  vervolg Bestuurderscongres
31-03  Snuffelcursus Inclusief, Heerlen
31-03  Snuffelcursus Inclusief,Capelle a/d IJssel
14-04  Congres WI, De Observant te Amersfoort
14-04  Snuffelcursus Inclusief, Amersfoort
14-04  Snuffelcursus Inclusief, Goes
28-04  Uniecongres, Lunteren

Meer informatie en activiteiten? www.christenunie.nl/
agenda. Wijzigingen voorbehouden ■

ChristenUnie TV

ChristenUnie Radio
15-02, 2-03, 19-03, 18:50 uur, 747 AM ■

Door: Frank Visser

27-02  17:50 uur - Ned. 1
01-03  23:45 uur - Ned. 3
07-03  15:00 uur - Ned. 2

09-03  17:50 uur - Ned. 1
12-03  21:50 uur - Ned. 2
21-03  15:20 uur - Ned. 2

Besturen dicht bij Burger
Op 30 en 31 maart is er een Bestuurderscongres onder de 
titel ‘Besturen dicht bij de burger’. Bestuurders en hun 
echtgenoten/ echtgenotes zijn van harte uitgenodigd 
voor dit tweedaagse congres vol lezingen en workshops. ■

Beste HandSchriftlezer
Bij het decembernummer van HandSchrift trof u een 
brief voor een campagnegift. Tot onze grote verrassing 
ontvingen we daarop heel veel giften. 
De teller staat inmiddels op e 48.000,-. Uiteraard 
gebruiken we dit bedrag voor de lopende Provinciale 
Statencampagne. Bijzonder dank voor uw vrijgevigheid!

Zeer hartelijke groet, 
Henk van Rhee, directeur partijbureau  ■

 

Christenvrouw in 
politiek
Op 24 februari kunt u naar het Mw. mr. L.G.A. 
Bremmer-Lindeboom Congres in Capelle a/d IJssel 
(van 11.00 tot 15.00 uur in de PKN De Gaarde, Vallei 2). 
Maarten Verkerk spreekt over de plaats van christen-
vrouwen in maatschappij en politiek. Meer informatie? 
www.christenunie.nl of via: minekeh@hotmail.com of 
Simone Kennedy (033-4611652). ■

iGlow Media wenst 
de ChristenUnie 
veel succes bij de 
Statenverkiezingen!

a d v e r t e n t i e
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Groei zet door
Begin maart won de ChristenUnie in de Provinciale Statenverkiezingen
opnieuw een ongekend aantal zetels. Dat versterkt de provinciale 
fracties én de fractie in de Eerste Kamer. Deze kan eind mei rekenen op 
tenminste vier en mogelijk zelfs vijf leden. Dat verlicht het politieke 
werk behoorlijk. Zoals de Noord-Hollandse lijsttrekker nuchter op-
merkte: “Met z’n tweeën is toch makkelijker dan alleen.” Verderop in 
HandSchrift een analyse van de uitgebrachte stemmen per provincie. ■

8

16

20

Wat doen onze ministers?
Dat het druk gaat worden, is niet hun grootste zorg. “Eigenlijk ver-

wacht ik weer vaker thuis te eten ’s avonds”, aldus een optimistische 
André Rouvoet. Ze hebben er zin in, alledrie: de twee nieuwe ministers 

en de staatssecretaris uit het kabinet Balkenende IV. In HandSchrift 
vertellen ze alvast iets over hun eerste plannen voor komend jaar 

en wat daar voor mogelijke verrassingen tussen zitten. ■

De politieke arena in 
Ed Anker en Esmé Wiegman stapten kort geleden de Tweede 
Kamer binnen. De voormalige nummers zeven en acht op de 
kandidatenlijst volgden al enige tijd met spanning de ontwik-
kelingen na de Tweede Kamerverkiezingen. Begin maart was 
het zover, de voormalig kamerleden Rouvoet en Huizinga stapten 
in het kabinet, en Anker en Wiegman konden aan de slag in de 
politieke arena van Nederland. ■

Nieuwe stemmen
“De ChristenUnie laat zien hoe je principieel én praktisch kunt 

zijn en dat je daarbij als partij niet wegloopt voor verantwoorde-
lijkheid”, zo verwoordt het enthousiaste ChristenUnielid Arnout van 

Kempen het beleid van zijn partij. Van Kempen is een doorsnee lid, al 
tijden betrokken bij de partij. Komt hij oorspronkelijk uit de RPF-hoek 

of uit die van het GPV? Nee, hij is gewoon Rooms-Katholiek. ■

Foto cover: Frans Andringa (Friesch Dagblad)
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Genieten

In de kamerbankjes zie ik ‘mijn’ fractie zit-
ten: Joel, Cynthia, Ernst, en de net beëdigde 
Esmé en Ed. In het regeringsvak daar tegen-
over zitten André, Eimert en Tineke. André 
als vice-premier zelfs op de voorste rij. Wat 
een veranderingen. En wat is het allemaal 
snel gegaan. Ik denk dat ik nog iets meer 
afstand in de tijd nodig heb om precies te 
beseffen wat er allemaal gebeurd is. Eén 
ding weet ik wel zeker: als ChristenUnie 
zijn we in de afgelopen tijd rijk gezegend. 

Het begon allemaal bij de gemeenteraads-
verkiezingen van vorig jaar. Forse groei 
voor de ChristenUnie. Nog nooit zijn we in 
zoveel gemeenteraden en colleges verte-
genwoordigd. Daarna de Tweede Kamer-
verkiezingen, een verdubbeling in kamer-
zetels. Direct na de jaarwisseling samen 
met André de (in)formatie in. In de rug 
gesteund door een fantastisch formatie-
team, fractie en externe adviseurs. Met als 
resultaat een meer dan te verdedigen 
coalitieakkoord. Uiteindelijk de vorming 

van het kabinet Balkenende IV, samen-
gesteld uit CDA, PvdA én ChristenUnie. 
Daar komt als toetje nog eens de prachtige 
uitslag van de Provinciale Statenverkiezin-
gen bij. Met als doorvertaling een verdub-
beling van de Eerste Kamerfractie. Het kan 
niet op. 

Nu iedereen weer op zijn plek zit, wordt het 
wel tijd om aan de slag te gaan. De nieuwe 
fractie van de ChristenUnie is al volop aan 
het werk. We trekken veel tijd uit voor el-
kaar - om te bouwen aan een hechte fractie. 
Ik heb daar alle vertrouwen in. 
Belangrijk is dat we ‘de voeten op de grond 
houden’. We mogen genieten van de zegen 
die we hebben ontvangen. Zeker, maar er 
ligt ook een grote verantwoordelijkheid op 
onze schouders om ons werk nu goed te 
doen. Dat kunnen we niet in eigen kracht. 
Laten we dat niet vergeten. Op welke plek 
we ook geplaatst zijn. 

Arie Slob, fractievoorzitter  ■

Voorwoord
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Een bijzonder moment: het debat over de regeringsverklaring. 

Als zesde spreker mag ik het woord voeren. Daar sta ik dan als 

kersverse fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede 

Kamer. Achter het spreekkatheder.

Tweede Kamer nieuws  9
Minister voorgesteld  10
Fantastisch verkiezingsresultaat   11
Meer Kamernieuws  12
Voorbij de spruitjeslucht  13
Staatssecretaris Huizinga  14
CDA-er in ChristenUniestal  15
Kastanje en pardon  17
Subsidie voor boeren?  18
Zeven vragen aan…  19

Inhoudsopgave
Doorbreek taboes  22
We mengen makkelijk  23
Vrede, veiligheid en respect  24
Dieren wel, ouderen niet  25
Inclusief  25
In actie na scholing  27
In het land  29
Persoonlijk   30
Agenda   31

Fotograaf: Gerhard van Rhoon



Provinciale Staten uitslagen

Fotograaf: Robert Vos/ANP



Winst. Alweer! Op 7 maart zagen veel provinciale fracties hun zetels vermeerderen 

of zelfs verdubbelen. Dit terwijl het door inkrimping van de Provinciale Staten zelfs 

al moeilijker was om hetzelfde aantal zetels vast te houden. Dan kun je niet anders 

concluderen dan dat er overal winst is geboekt.

Winst

Groningen 4 4 10,3 7,5 7,0 9,4
Friesland 3 3 8,2 5,6 6,1 6,3
Drenthe 3 2 7,6 4,6 5,1 6,1
Overijssel 5 4 10,3 7,5 6,9 8,8
Flevoland 5 4 11,2 8,0 5,9 9,7
Gelderland 4 3 8,1 4,6 4,8 6,9
Utrecht 4 3 8,9 5,6 5,5 7,4
Noord-Holland 2 1 3,4 1,9 2,5 2,1
Zuid-Holland 4 3 6,9 3,9 4,4 6,0
Zeeland 3 3 8,0 4,9 5,1 8,5
Noord-Brabant 1 1 2,7 1,6 1,9 0,7
Limburg 0 0 1,8 0,0 1,1 0,0
Totaal 38 31     

* inclusief gezamenlijke fracties ChristenUnie-SGP en alleen 
van de gemeenten waarin we meededen

Uitslagen Provinciale 
Statenverkiezingen 2007

 maart	2007							HandSchrift			 �

Vergeleken met de laatste Tweede Kamerverkiezingen 
is de ChristenUnie de grootste groeier bij de Statenver-
kiezingen van 7 maart 2007. De ChristenUnie haalde 5,6% 
van de stemmen, tegen 4% in november. Opvallend is dat 
de ChristenUnie ten opzichte van de Provinciale Staten-
verkiezingen van 2003 in geen enkele gemeente in Neder-
land verliest, noch in absolute aantal stemmen, noch in 
percentage. Ondanks het verminderd aantal Statenzetels.
Door de fantastische uitslag voor de ChristenUnie in de 
Provinciale Staten verdubbelt de ChristenUnie ook in de 
Eerste Kamer haar zetels: van twee naar zeker vier!  

351.000 stemmen
In totaal stemden 359.148 mensen op de ChristenUnie 
of een combinatie waarin de partij meedoet (dat zijn on-
geveer 351.000 mensen die echt op ons stemden). Dat bij 
een opkomst van 46,4%! Bij de afgelopen Tweede Kamer-
verkiezingen haalden we 390.969 stemmen, maar dat 
was bij een opkomst van 80,1%.
Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2003 haalde de 
ChristenUnie (acht keer zelfstandig, in drie provincies 
met de SGP) in totaal 222.761 stemmen. In vergelijking met 
2003 hebben we er - al dan niet samen met de SGP - 136.387 
stemmen bij gekregen. Procentueel gaat het om een groei 
van 3,8% naar 5,6%.

ChristenUnie grote winnaar Statenverkiezingen

Groei zet door!
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Niet langer alleen
Dankzij een restzetel eindigt de fractie van de Noord 
Hollandse ChristenUnie-lijsttrekker Jan Bezemer op winst: 
“Het was op het randje! Maar ik ben hier heel positief over. 
Met z’n twee-en is toch makkelijker dan alleen.”  ■

Fotograaf: Robert Vos/ANP
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Opvallend
De verkiezingsuitslag is in percentages veel opvallender 
en hoger dan in zetels. Dat komt door de verkleining van 
de Provinciale Staten die tegelijk met deze verkiezingen is 
doorgevoerd. Als het aantal zetels in de Provinciale Staten 
gelijk was gebleven, dan hadden we nu – onder behoud van 
de restzetelverdeling – 53 Statenzetels gekregen. Dat is een 
groei van 71%! De groei ten opzichte van 1999 zou bij gelijk-
blijvende Staten 40% zijn.

Oude achterban terug
Interessanter dan de winst in stemmen is het gehaalde 
percentage. Putten maakte de grootste sprong: van 14,2% 
in 2003 naar 26,5% in 2007. Dat is een groei van 87%. De top 
vijf van grootste sprongen bestaat verder uit Oldebroek, 
Dantumadeel, Nunspeet en Elburg. Bij deze grote springers 
blijkt heel duidelijk dat we in 2003 juist in onze traditionele 
bolwerken de grootste klappen kregen en dat die kiezers 
sinds vorig jaar weer terug zijn.

Alle hens aan dek
Lijsttrekker Marjan van der Bent (Overijssel) ziet de 

extra zetel als een “enorme winst”. Ze schrijft het 

resultaat vooral toe aan een goede campagne én de 

kabinetsdeelname van de ChristenUnie: “Je merkt 

dat de partij vertrouwen wekt. Het christelijk-sociale 

spreekt mensen aan, ze zijn er enthousiast over.”  ■

Stem zwaarder dan zetel
De Noord Brabantse lijsttrekker Hermen Vreugdenhil 

is blij met het behoud van zijn ene zetel én de kleine 

verdubbeling van het aantal 

stemmen vergeleken met 

2003. “Mijn voorganger, Jan 

Luteijn, is uitgeroepen tot 

beste Statenlid van Brabant." 

Dat leverde veel positieve 

reacties op, in de trant van: 

“Jullie inbreng is veel groter 

geweest dan het gewicht van 

de ene zetel." ■

Amsterdam Noord Holland 1994
Zwolle Overijssel 1833
Smallingerland Friesland 1160
Almere Flevoland 1084
Groningen Groningen 1056
Emmen Drenthe 918
Eindhoven Noord Brabant 832
Middelburg Zeeland 807
Maastricht Limburg 796

Grootste stijgers in 
overige provincies
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Apeldoorn Gelderland 2049 4845
Den Haag Zuid Holland 2214 4302
Utrecht Utrecht 2248 4179
Rotterdam Zuid Holland 2695 6285
Ede Gelderland 2964 7410

Top 5 groei in stemmen 
(2007 t.o.v. 2003)
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Forse winst
De ChristenUnie wint niet alleen fors ten opzichte van 2003, 
maar is ook gegroeid in vergelijking met 1999. Dat is in lijn 
met de conclusies na de Tweede Kamerverkiezingen: bij de 
landelijke verkiezingen hadden we niet alleen gewonnen 
ten opzichte van de dieptepunten in 2002 en 2003, maar 
groeiden we ook in vergelijking met 1998. 
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Voorkeurstemmen
Zowel in Groningen als in Drenthe kwam een vrouwelijke 
kandidaat met voorkeurstemmen in de Statenfractie. In 
Groningen: Stieneke van der Graaf en in Drenthe: Margriet 
Stijkel-Kuijpers.

Lijstverbinding SGP
In Friesland (Fryslân) deed de ChristenUnie voor het eerst 
mee met een zelfstandige lijst. Voorheen telde de Christen-
Unie samen met de SGP drie zetels, de komende vier jaar 
kan de ChristenUnie met drie zelfstandig behaalde zetels 
aan de slag.
In twee provincies had de ChristenUnie een gezamenlijke 
lijst met de SGP: Noord-Holland en Noord-Brabant. Deze 
lijsten haalden 49.823 stemmen binnen. Ongeveer 42.000 
daarvan zijn ChristenUnie-stemmers. In de overige tien 
provincies deed de ChristenUnie zelfstandig aan de verkie-
zingen mee.

Limburg uit het niets
Omdat we in 2003 in Limburg niet meededen, waren alle 
percentages daar toen 0. De grootste sprong is nu gemaakt 
door Brunssum: van 0 naar 3,2% (concreet: 310 stemmers).
In heel veel gemeenten in Noord-Brabant groeiden we 
van 0,1 of 0,2% naar percentages rond de 1,0%.
Een eervolle vermelding ook voor Teylingen, waar we 
groeiden van 1,1 naar 3,5%.

Grote kans op zetels in…
In een aantal Nederlandse gemeenten ontbreekt nog een 
ChristenUniefractie in de gemeenteraad. Als we kijken naar 
de cijfers van de afgelopen verkiezingen, blijkt dat we in 
meer dan dertig ChristenUnieloze gemeenten grote kans 
maken een raadszetel binnen te halen. 

Stijger 
ondanks 
zakprognose
Lijsttrekker Annelies van der 

Kolk vat de de Gelderse winst 

kernachtig samen: “Stille wens, 

dankbaarheid, verrassing.” Ze 

lijkt nog wat overdonderd door 

het resultaat: “Met het dalend 

aantal zetels in de Staten zouden 

we eigenlijk terug zakken naar twee, maar het 

werden er uiteindelijk vier. Een verdubbeling!” ■

We zullen doorgaan
Het feit dat Klaas Koelewijn, de beoogde lijsttrekker van 

Limburg, en zijn campagneteam drie maanden keihard 

ploeterden, resulteerde nog niet in een zetel in de Provin-

ciale Staten. Maar Koelewijn laat zich niet uit het veld 

slaan: “Het positieve is dat we wél met 0,7 procent zijn 

gegroeid. Als het aantal zetels niet verlaagd was van 63 

naar 47, hadden we wel de kiesdrempel gehaald. Met de 

bijna zevenduizend ChristenUnie stemmers in Limburg is 

er voldoende basis om door te gaan.”  ■

De top vijf daarvan is:
1) Rhenen 
2) Leidschendam 
3) Harlingen 
4) Korendijk 
5) Aalsmeer 

Ook in de rest van het land zijn er volop mogelijkheden. 
Uiteraard moeten we deze kansen grijpen. Wilt u mee-
helpen? Neem dan contact op met uw lokale vereniging 
of het partijbureau via: 033 422 69 69 of mail met 
anneriekepruim@christenunie.nl.

Erik van Dijk  ■



Interview

André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin

Ik wil overal alles vanaf weten
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In feite ben ik nu die gezinstoets

“Het verschil is ook dat ik een eigen programma heb en 
beleidsambtenaren op de diverse departementen. Ik ben 
niet afhankelijk van andere bewindslieden en kan hun 
ambtenaren ook rechtstreeks aansturen.”

Alert
Dat Jeugd en Gezin als onderwerp minstens zes andere 
ministeries raakt, daar ligt Rouvoet niet wakker van. “Dat 
is het leuke van een programmaministerie. De uitdaging is 
om ambtenaren in verschillende gebouwen voor één pro-
gramma te laten werken. Ik ga ze ook allemaal overal opzoe-
ken en zorgen dat ze in onze stafvergaderingen komen. Zij 
moeten veel voor me gaan signaleren op hun ministeries. 
Zelf ben ik ook voortdurend alert. Ik wil bijvoorbeeld aan de 
slag met de maatschappelijk stage in het onderwijs en de 
leerwerkplicht.”

“Eigenlijk valt alles wat met Jeugd en Gezin te maken heeft, 
rechtstreeks of indirect onder mijn verantwoordelijkheid: 
kinderbijslag, jeugdwelzijn, jeugdgezondheidszorg, centra 
voor jeugd en gezin en de jeugdbescherming. Maar je kunt 
ook denken aan familierecht, adoptie, kindsoldaten. Of 
een onderwerp als de kinderopvang, dat zal ik nauwgezet 
volgen, maar andere ministers zijn er verantwoordelijk 
voor. Of jeugddetentie, dat hoort bij Justitie, maar ik wil er 
alles vanaf weten. Dat vraagt om goede afspraken, dat wil 
ik afstemmen via de ministerraad. Ik zit ook in alle onder-
raden en denk overal in mee, gevraagd en ongevraagd. In 
ons ChristenUnieprogramma staat dat we een gezinstoets 
willen. In feite ben ik nu die gezinstoets.” 

Vaderdag
Het is vaderdag juni 2011, wat heeft de minister voor Jeugd 
en Gezin bereikt? “In ieder geval willen we de organisatie 
van de jeugdzorg gestroomlijnd hebben, zonder een stelsel-
herziening. Dan mogen er geen kinderen meer tussen wal 
en schip vallen. In 2011 is er voor ieder kind een elektronisch 
kinddossier, dat vanaf de geboorte is bijgehouden (belandt 
het kind later in de jeugdzorg dan is dat dossier er al). Dan is 
er ook in iedere wijk een centrum voor Jeugd en Gezin. Dat 
zijn centra met een consultatiebureau, de GGD, gezinson-
dersteuning en -opvoeding et cetera.” 

101 dingen
“Eerder, in 2008, is het kindgebonden budget ingevoerd, 
een inkomensafhankelijke kop op de kinderbijslag;  
dat is overigens een oude wens van 
de ChristenUnie. Volgend jaar 
komt ook een gezinsnota uit. In 
mei of juni van dit jaar organiseren 
staatssecretaris Dijksma (Onder-
wijs) en ik een kindertop. Verder wil 
ik flink inzetten op preventie, onder 
meer voor alcohol, tabak en drugs. 
Daarnaast wil ik onderzoek laten doen 
naar de gevolgen van echtscheiding 
voor kinderen. En 101 andere dingen.” 
Dat is heel wat. “Ja, zeker, maar we 
gaan het wel allemaal oppakken.” 
Druk? “Ja, maar ik hoop wel meer 
thuis te eten dan voorheen. Uiter-
aard zijn er de loodgieterstassen met 
beleidsstukken. Maar op een bepaald 
moment moet het klaar zijn, dan is 
er ruimte voor mijn eigen gezin. 
En de zondag blijft vrij.” ■

André Rouvoet (45 ) minister voor Jeugd en Gezin voelt zich overal bij betrokken. 

“Dat zal soms behoorlijk hinderlijk zijn voor de collega’s.” Hij gaat er zeker niet een ‘beetje 

bijzitten’ in de Kamer. “Voorheen zat de programmaminister stilzwijgend naast de minister 

die zijn begroting verdedigde. Dat doe ik niet. Ik heb mijn eigen begroting en verdedig zelf 

het beleid voor Jeugd en Gezin.” 



Boer en auto

Tweede Kamer nieuws

De ChristenUnie spant zich al ja-

ren in voor een vitaal platteland en 

openbaar vervoer. Kamerlid Ernst 

Cramer is blij dat beide thema’s in 

het regeerakkoord zijn opgenomen. 

“De komende jaren zullen we veel discussiëren 
over alle functies die we in Nederland aan ons 
platteland toedichten. Wonen wordt vaak als 
eerste genoemd, samen met natuur. Maar dan 
worden onze boeren vergeten. Dat mag niet ge-
beuren. Ons vlakke land is juist zo kenmerkend 
gevormd door de jarenlange agrarische inspan-
ningen. Dat willen we graag zo houden. Koeien 
in de wei en de mensen dichter bij natuur en 
platteland brengen, zijn dan ook belangrijke 
thema’s uit het nieuwe beleid.

Daarnaast het openbaar vervoer. De gewenste 
groei van 5% is niet realistisch. In het regeer-
akkoord wordt daarom de lijn van de afgelopen 
jaren doorgezet: een groei in het spoor van 2%. 
De noodzaak om extra te investeren in een goed 
lopend OV is belangrijk om een volwaardig alter-
natief te hebben voor de auto.” ■
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Interview

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop:

De staat is een genadegave

Het is fascinerend, maar ook 

even wennen. Oud senator Eimert 

van Middelkoop (58) vindt zichzelf op een 

goede dag, na een kleine twintig jaar kamerwerk, 

terug op de stoel van de minister van Defensie 

van het Koninkrijk der Nederlanden. Zojuist heeft 

hij de commandanten van de ISAF-missie in 

Zuid-Afghanistan gebeld om zich even 

voor te stellen als “de nieuwe minister”. 

In de hal naast zijn nieuwe ministeriële werk-
kamer hangen rijen ingelijste portretten van 

illustere voorgangers, zoals W.F. Schok-
king, minister van Oorlog en Marine 

(CHU, 1948) P.J.S. de Jong (KVP, 1963). 
Zo verrassend is die combinatie 
ChristenUnie – Defensie dus niet. 
“Nee hoor”, zegt Van Middelkoop, 
“de ChristenUnie was altijd al be-

trokken bij ontwikkelingen binnen 
Defensie.” “En”, zo vervolgt hij onmid-

dellijk (want hij kent de criticasters 
die vraagtekens zetten bij de combinatie 
christelijke identiteit en het werk van de 
krijgsmacht), “de krijgsmacht is de door 
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Fantastisch

Column

Opnieuw een fantastische verkie-

zingsuitslag. De vierde op rij. Na de 

referendumcampagne, de campag-

nes voor de gemeenteraad en Tweede 

Kamer kun je nu echt spreken van 

een trend. En deze ontwikkeling heeft 

een breed draagvlak. 

Bemoedigd door de uitslag van de Kamerver-
kiezingen voerden de Provinciale Unies op een 
bevlogen manier campagne. Met als uitkomst 
een prachtig resultaat in de Staten, kansen op 
deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten 
en een sleutelpositie in de Eerste Kamer. 
Ook de uitslag in het zuiden is heel bemoedigend. 
Op een paar honderd stemmen na hadden we 
de eerste zetel ooit in het gouvernement van 
Limburg. Chapeau voor onze Limburgse leden! Zij 
begonnen immers bij nul. We hebben onze vrien-
den van de vernieuwde Provinciale Unie Limburg 
direct uitgenodigd om op het komende Uniecon-
gres van 28 april over hun opkomst te vertellen. 
De ChristenUnie is overal steeds duidelijker 
zichtbaar. Let wel: de ChristenUnie, dus de unie 
van christenen die Jezus willen navolgen in de 
politiek. Politiek als navolging van Christus. Een 
mooi motto voor de komende jaren. Ik heb het 
‘geleend’ van één van onze katholieke kandi-
daten op de Limburgse lijst. 

Henk van Rhee, directeur partijbureau  ■
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De staat is een genadegave
God gegeven legitieme zwaardmacht van de overheid. Het is het laatste 
middel om de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van een natie te 
waarborgen”. 

Fascinatie
Dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is dat een volk in onafhankelijk-
heid kan leven, heeft de kersverse minister in zijn parlementaire jaren 
wel gezien. Iets van zijn fascinatie voor Defensie is daarin geworteld: 
“Ik ben tijdens werk-bezoeken aan gevangenissen en kampen iets te-
gengekomen van het raadselachtige van het kwaad; van de gruwelijk-
heden die mensen elkaar kunnen aandoen. Ik las eens de uitspraak ‘De 
staat is een genadegave van God’. Vooral in Afrika zie je wat er gebeurt 
als die ‘genadegave’ terugtreedt en de staatsstructuur er niet meer 
is: dan etaleren mensen hun beestachtigheid. Zo zie ik steeds meer 
het belang in van een goed ontwikkelde rechtsorde, de bijbehorende 
instrumenten en natuurlijk een goed gebruik daarvan.” 

Content
Sinds Van Middelkoop in 1989 de Kamer inkwam, is Defensie ingrij-
pend gewijzigd. Resulterend in een modern en flexibel in te zetten 
instrument. “De Nederlandse krijgsmacht is geschikt voor operaties 
overal ter wereld.” 
Met de 500 miljoen extra die hij nu krijgt, is de minister “content”. 
Overigens, mocht het ministerie in geldnood komen dan zal het hoofd 
van Defensie niet bij zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking 
aankloppen: “Internationaal is vastgelegd dat ontwikkelingsgeld wordt 
besteed aan armoedebestrijding. Maar good governance is heel belang-
rijk in armoedebestrijding dus daar waar het raakt aan wederopbouw 
- zoals het opzetten van een goed bestuur - zal Defensie een rol spelen. 
Zo is er een stabiliteitsfonds voor projecten in veiligheid en ontwikke-
ling; bijvoorbeeld als Nederlandse militairen in ontwikkelingslanden 
adviseren over een goede organisatie van leger en politie.”

Kwetsbaar
Als nieuwe minister krijgt Van Middelkoop ook te maken met de ge-
dragscode voor het defensiepersoneel. Staatssecretaris Van der Knaap 
stelt die op, na een aantal incidenten vorig jaar waarbij sprake was van 
ongewenst gedrag. Van Middelkoop steunt dit: “Ons personeel werkt 
in een complexe omgeving, vaak onder hoge druk en in bijzondere 
omstandigheden. Dat maakt ons kwetsbaar voor ontsporingen. Maar 
je hoeft geen puritein te zijn om bepaalde zaken volstrekt ontoelaat-
baar te vinden.” Zeker nu de krijgsmacht vooral migranten en vrouwen 
probeert te werven, is dit extra reden om duidelijk te maken waar de 
grenzen liggen. ■



Tweede Kamer nieuws

Wie doet wat in de Kamer?

Arie Slob: 
Algemene Zaken, Onderwijs, 
Media. 
                                                                       
Joël Voordewind: 
Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking, 
Defensie, Jeugd en Gezin.

Niet alleen onze bewindslieden onderhandelden druk over hun portefeuilles (politieke beleidsonderwerpen), 
ook in de veranderde fractie moesten de onderwerpen opnieuw worden verdeeld. Een overzicht per Kamerlid:

Persconferentie met Joël Voordewind (r.)

Esmé Wiegman: 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, Europa.
                                                                                   
Cynthia Ortega: 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,                                                                       
Wonen, wijken, integratie,   
Economische Zaken,                                                                             
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Ernst Cramer: 
Financiën, Verkeer en Waterstaat,                                                                       
Landbouw, Natuur en Visserij
                                                                          
Ed Anker: 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties                                                                           
Justitie, Hoger Onderwijs/Wetenschapsbeleid                    
Cultuur.  ■ 

Voordewind gezipt
Het lukte Joël Voordewind om 24 uur lang zijn 
lippen te ‘zippen’. Voor de opvang en begeleiding 
van vijftien miljoen kinderen en aidswezen sloot 
hij gedurende een etmaal zijn mond voor alles 
wat eetbaar is. De vastenactie van Zip Your Lip 
viel hem zwaar, zeker toen er grote stukken gebak 
werden rondgedeeld ter gelegenheid van de be-
ediging van zijn kersverse collega’s Esmé en Ed.  ■

Kwaliteit voor Ortega
“In het diepe springen en gaandeweg het fractiewerk leren”, zo omschrijft Cynthia Ortega 
haar eerste ervaringen in de Kamer. “Debatten, inbrengen, spreekbeurten, gesprekken, een 
parlementair overleg op de Nederlandse Antillen; alles goed voorbereid en uitgevoerd. Ik ben 
enthousiast begonnen om mij in te lezen in allerlei dossiers over mijn portefeuilles.”Ortega’s 
eerste uitgangspunt was om inhoudelijk goed te weten waar het over gaat. “Na een aantal 
weken ben ik mij gaan richten op prioriteiten.” Haar motto: “geen kwantiteit, maar kwaliteit.” 

Tweede Kamer nieuws door Jolande Uringa  ■

Bijbel en Belgisch nachtkastje
In de vorige HandSchrift las u over onze Belgische zusterpartij C’Axent. Esmé Wiegman sprak 
onlangs op het congres van deze politieke beweging over geloof en politiek. “Bijzonder om 
daar politieke ‘broeders en zusters’ te ontmoeten, die een politiek programma hebben met 
voor de ChristenUnie zeer herkenbare speerpunten. Deze christelijke politieke beweging 
(vanwege de hoge kiesdrempel is C’Axent geen officiële partij) weet met weinig mensen en 
middelen een inspirerende beweging op gang te brengen. Met grote interesse volgen onze 
Belgische vrienden de ontwikkelingen van de Nederlandse ChristenUnie. De politieke situatie 
in België komt overeen met die in Nederland: onder het mom van scheiding tussen kerk en 
staat, word je als politicus geacht je Bijbel op je nachtkastje te laten liggen…”.  ■ 
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Wetenschappelijk Instituut
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De uitslag van de verkiezingen in november liet zien dat juist partijen 
met aandacht voor verbondenheid tussen burgers winst boekten. 
Partijen die op het individu inzetten, zoals VVD, D66 en GroenLinks, 
werden (fors) kleiner. Nederland koos aldus voor meer nadruk op ge-
meenschap en binding. Er moet weer meer oog komen voor waarden 
als vertrouwen, solidariteit en naastenliefde. De neoliberale wind van 
de afgelopen jaren moet, zowel op moreel als op economisch vlak, 
gaan liggen, om zo te voorkomen dat Nederland een akelige, kale 
vlakte wordt. 

De afgelopen kabinetten investeerden weinig in deze problematiek. 
Het is mooi (en terecht) dat het huidige kabinet zich hiervoor wel gaat 
inzetten. De maatschappelijke investeringsagenda voor de komende 
jaren beklemtoont het ‘meedoen’ van alle burgers. Dit kan op ver-
schillende manieren: een baan, vrijwilligerswerk, zorg voor anderen, 
mantelzorg. 
Onderlinge betrokkenheid zegt iets over de kwaliteit van de samen-
leving. Het geweeklaag (over conservatisme en spruitjeslucht) over 
dit thema moeten we maar voor lief nemen. De angst dat individuen 
worden opgeslokt in benauwende sociale verbanden is nergens op 
gebaseerd. Het nieuwe accent in het kabinetsbeleid op samenhang 
daarentegen wel.
 

Geert Jan Spijker  ■

Voorbij de 
spruitjeslucht 
Jarenlang is er geklaagd over een gebrek aan sociale 
samenhang in Nederland. Burgers zouden niet meer 
betrokken zijn op elkaar. Mensen zouden langs elkaar 
heen leven. Wat gaat het kabinet hieraan doen? 

In de media
Het aprilnummer van DenkWijzer gaat over 
politiek en media. Daarin staan vragen centraal 
als: gaat de huidige vervlechting van media en 
politiek niet te ver? Is er nog toekomst voor 
‘minderhedenmedia’? Wat kan de overheid 
doen aan normverval op TV en internet? 
Ook geeft EO-directeur Henk Hagoort een 
uitgebreide reactie op het regeerakkoord. ■

Tegen inlevering van deze bon ontvangt
u e 3,- korting op de aanschaf van

Vrede stichten
Politieke meditaties, door Stefan Paas

kortingsbon

Van e 25,- voor e 22,-
Geldig van 30 maart t/m 30 mei 2007. 
In die periode kunt u deze bon inleveren bij 
de boekhandel. Actienummer 901-30298

Een uitgave van
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De nieuwe staatssecretaris stak voorheen niet onder stoelen 
of banken dat ze genoot van het Kamerlidmaatschap. Maar 
als bestuurder zit ze ook op haar plek: “Als volksvertegen-
woordiger kun je, je stem laten horen, invloed uitoefenen 
namens de achterban en controleer je de bestuurders. Nu is 
de uitdaging dat je als bestuurder zelf het beleid maakt.”

Zwaar
NOS-Teletekst berichtte in eerste instantie nogal negatief 
over de zogenaamde uitgeklede portefeuille van Huizinga. 
Maar wat houdt die portefeuille nu precies in? Alle wa-
teronderwerpen, waaronder de primaire waterkeringen, 
dijken, kustbescherming, het project ‘Ruimte voor de 
Rivier’, vaarwegen, binnenvaart, zeescheepvaart, regionale 
zeehavens en het KNMI. Daarnaast is de staatssecretaris 
verantwoordelijk voor de marktwerking van het openbaar 

Wat heeft Verkeer & Waterstaat 
met ontwikkelingssamenwerking?
Tineke Huizinga (47) staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is blij met haar nieuwe ver-

antwoordelijkheid. Ze betwijfelt zelfs of het nu drukker wordt dan voorheen: “Vergis je niet, 

samen met de fractiemedewerkers bestrijk je als één van de drie fractieleden ook eenderde 

van de onderwerpen in de Tweede Kamer. Dan moet je zelf zorgen dat je alle informatie bij 

elkaar sprokkelt. Als staatssecretaris heb je honderden mensen die gedetailleerde informatie 

voor jou verzamelen.”

vervoer, sociale veiligheid, invoering van de Chip-kaart 
en het taxibeleid.

Laconiek
Huizinga is uiteindelijk heel laconiek over de kritiek over 
haar zogenaamde lichte portefeuille en het idee dat haar 
vrouwzijn de doorslag zou geven voor het staatssecreta-
riaatschap: “Dat speelt totaal niet meer. En de gedachte 
dat een vrouw uitsluitend wordt benoemd omdat ze 
vrouw is, hebben we nu toch wel achter ons gelaten?”

”Het was al een tijdje duidelijk dat áls er een staatssecreta-
riaat voorbij zou komen ik daar kandidaat voor zou zijn. Dat 

Marktwerking moet nooit 
ten koste gaan van de reiziger

Staatssecretaris Tineke Huizinga



CDA-er in de
ChristenUniestal

Boek

Sytze Faber, oud-Kamerlid van 

het CDA, schrijft een boek over de 

ChristenUnie. Werktitel: ‘Wet van 

de Koestal’. Sinds een half jaar kijkt 

Faber intensief mee over de schou-

der van de fractie. “‘Ik voelde dat de 

ChristenUnie een cruciale rol zou 

gaan spelen in de verkiezingen.”

Faber: “Er was een duidelijke parallel met de 
nadagen van de ARP (partij die in 1980 opging in 
het CDA). Parallellen zoals: opkomen voor milieu, 
verbod op alcoholreclames en het anticommer-
cialiserend optreden in het onderwijs. Ik denk 
dat de ChristenUnie een laatste kans biedt op 
een orthodox christelijk beleid in Nederland.  
In mijn boek wil ik het hele proces tot en tijdens 
de formatie in kaart brengen. Daarnaast wil 
ik beschrijven hoe een kleine principiële partij 
de overstap gaat maken naar regeringsverant-
woordelijkheid. Het is immers nog nooit eerder 
voorgekomen dat een christelijke partij in deze 
positie opereert. Zijn ze opgewassen tegen 
onvertrouwde machtsmechanismen? Mijn boek 
wordt een verslag van wat ik heb gehoord en 
gezien.”

Het boek ‘Wet van de Koestal’ ligt in het voorjaar 
bij de boekhandel.  ■
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Wat heeft Verkeer & Waterstaat 
met ontwikkelingssamenwerking?

kan met deze baan, omdat het werk van een bestuurder eigenlijk 
overal gelijk is; alleen het onderwerp kan je meer of minder aan-
spreken. Het boeiende is dat mijn huidige werk ook deels aan-
sluit bij mijn vorige werk als Kamerlid. Neem nu het openbaar 
vervoer, dat betreft mensen en duurzaamheid. Kijk bijvoorbeeld 
naar de marktwerking in het OV. De uitdaging is dat we het zó 
regelen dat iedereen bereikbaar blijft en de reiziger nog steeds 
centraal blijft staan. Want marktwerking moet natuurlijk nooit 
ten koste gaan van de reiziger.” 

Compleet
Het begrip duurzaamheid komt ook weer om de hoek kijken bij 
het onderwerp ‘Water’, een belangrijk onderdeel van Huizinga’s 
portefeuille. “Water heeft te maken met veiligheid en duurzaam-
heid. Daar heb ik me altijd sterk voor gemaakt. 
Mensen zijn nog wel eens geneigd om onze partij uitsluitend in 
de sociale hoek in te delen, maar als ChristenUnie hebben we 
een heel compleet verkiezingsprogramma. We hebben dus ook 
beleid gemaakt voor technische zaken, voor veiligheid en voor 
een terrein als Verkeer & Waterstaat.”
Huizinga geniet er dan vervolgens wel van om onderwerpen als 
ontwikkelingssamenwerking en ‘water’ te verbinden. “In Neder-
land kennen we zeer innovatieve oplossingen in waterbeheer. Ik 
wil kijken hoe we daar in de ontwikkelingssamenwerking wat 
mee kunnen doen. Dat past weer heel erg bij de ChristenUnie.” ■



Nieuw in de Tweede Kamer

De voormalige nummers zeven en acht op de kandidaten-
lijst volgden met enige spanning de ontwikkelingen na de 
Tweede Kamerverkiezingen. Voor Anker is het een indruk-
wekkende jongensdroom die uitkomt: “Het is een hele ver-
antwoordelijkheid en ik wil het goed doen. Ik zie het ook als 
een missionaire taak om te laten zien hoe je het christelijk 
geloof in de politiek toepast.”

Veertien jaar
Voor beide politici geldt dat maatschappelijke betrokkenheid 
ze met de paplepel is ingegoten. Aan tafel thuis werd al veel 
gesproken over de actuele politiek. Voor Wiegman begon het 
al heel jong. Op veertienjarige leeftijd las ze André Rouvoet’s 
Reformatorische Staatsvisie. Niet vermoedend dat ze zelf ze-
ventien jaar later het fractieteam van deze auteur zou komen 
versterken. 

Esmé Wiegman en Ed Anker

Politiek met de paplepel ingegoten
Het is een heel gebeuren, zo’n benoeming in de Tweede Kamer. Daarover zijn Ed Anker (28) 

en Esmé Wiegman–Van Meppelen Scheppink (31) het wel eens. De nieuwe fractieleden voor 

de ChristenUnie gaven onlangs hun baan en gemeenteraadswerk op en stapten beiden de 

Kamer binnen. Verslaggever Marjon Busstra sprak hen kort na hun beëdiging. 
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Als een 
kastanje

Column

Stelt u zich eens voor, in het najaar legt 

u een kastanje op de aarde. Na een 

half jaar is de kans groot dat u leven 

vindt, wortels, blaadjes. Trek het prille 

kastanjeboompje uit de grond en het 

gaat dood. Als u het voorzichtig uit-

graaft en ergens anders een plek geeft, 

kan het goed gaan; in elk geval treedt 

er wel groeivertraging op. Hoe langer u 

wacht, hoe lastiger het overplanten. 

Als ik aan vluchtelingen in Nederland denk, komt 
vaak het beeld van de kastanje bij me op. De 
ChristenUnie gaat er van uit dat mensen in re-
latie bestaan. Als een vluchteling lang in Neder-
land woont, is hij geworteld. Wie meent hem wel 
te kunnen verplaatsen (als een los stuk steen), 
ziet niet dat hij leven beschadigt. Daaruit blijkt 
weer hoe belangrijk visie is, visie op mens-zijn. 
Is een overheid die mensen uitzet na een jaren-
lang verblijf in Nederland, een ethisch slechte 
overheid? Dat is niet het eerste waar ik aan denk. 
Men bedoelt het misschien wel goed, maar de 
juiste visie ontbreekt. Daarom ben ik voor het 
generaal pardon. 

Peter Blokhuis, voorzitter landelijk bestuur  ■
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Pasta Funghi á la Ed
“Dit recept smaakt het best met je geliefde in Rome bij de 
Trevi Fontein maar is ook makkelijk zelf te maken.
Nodig: 500 gr pasta, bijvoorbeeld fussili, penne rigate 
(spaghetti kan ook), 1 kuipje ricotta, 250 gr magere 
spekreepjes, 250 gr champignons, 1 theelepel tijm, peper 
en zout.

De spekjes zachtjes uitbakken. Niet hard laten worden! 
Champignons erbij, ondertussen pasta koken. 
Alles door elkaar husselen. Tijm erover, een paar keer 
goed draaien met de pepermolen. Dan de ricotta door de 
pasta roeren. Drink er een lekker Italiaans wit wijntje bij. 
Voor het diner zou de Italiaan in mij (overigens zonder 
paspoort) er een stukje vlees bij serveren, een plakje been-
ham bijvoorbeeld en een peperige ruccola salade.”  ■

 
Kritisch
Denken ze dat het werken voor de fractie anders is nu de 
ChristenUnie in het kabinet zit? Anker: “We zijn nooit echt een 
partij geweest die oppositie voerde. We zijn meer een mee-
denkende partij. Maar je weet nu dat je verantwoordelijkheid 
draagt. Het zal een uitdaging zijn om creatief mee te denken. 
Wiegman weet uit ervaring dat duaal opereren kan: “Meerdere 
onderwerpen in het regeerakkoord vragen om verdere uitwer-
king. Daarbij moeten we de regering controlerend en kritisch 
volgen. Volksvertegenwoordigend, met beide benen in de 
samenleving.” 

Karakter
Hebben ze een politiek ‘voorbeeld’ voor ogen? Anker lacht en 
roept onmiddellijk: “André!” Verder denkend: “Piet Hein Don-
ner. Ik vind hem een bijzonder politicus, integer en zorgvuldig.” 
Wiegman trekt het breder, zij denkt aan Deborah, richter in 
Israël: “In de Statenvertaling wordt ze moeder Israëls genoemd. 
Dat spreekt me erg aan. Ze is een staatsvrouw maar behoudt 
daarin haar eigen karakter en identiteit.”

Heilig
Voor Wiegman en Anker en hun respectievelijke gezinnen 
verandert veel. Maken ze ruimte om te onthaasten? Wiegman 
geeft aan dat de zondag ‘heilig’ is. En als ze af en toe een eind 
kan hardlopen, helpt dat ook. Anker verzet graag de zinnen door 
te koken en daarna gezellig te eten met vrienden. Hij geeft graag 
zijn favoriete pastarecept weg aan de HandSchriftlezers. ■



Elke dag een goed betaalbaar stukje vlees op je bord, dat 
was een van de doelen van het Europees landbouwbeleid na 
de Tweede Wereldoorlog. De voedselschaarste lag iedereen 
nog vers in het geheugen. De EU moest voor haar voedsel-
voorziening niet afhankelijk zijn van de import. Daarom 
werd subsidie verstrekt voor het verbouwen van agrarische 
producten. Onder druk van de World Trade Organisation 
(WTO) wordt deze bescherming langzamerhand afgebroken. 
De landbouw opereert steeds meer op een vrije markt. 

Verdwijnende familiebedrijven
Deze liberalisering noopt de boer tot het nemen van maat-
regelen. Het gevolg is schaalvergroting. Familiebedrijven 
verdwijnen, slechts de grote bedrijven blijven over. Met als 
gevolg dat het platteland leeg loopt. Daarbij hebben boeren 
minder tijd en geld om het landschap verantwoord te onder-
houden. De consument let immers ook op de portemonnee. 
Dit alles schaadt de diversiteit van het Europese landschap. 
Ook het welzijn van de dieren heeft hieronder te lijden. Het 
is daarom belangrijk de agrarische sector te beschermen. 

Maar die bescherming van de landbouw moet zo min mo-
gelijk handelsverstorend werken. Daarom dienen Europese 
vraag en aanbod op elkaar te worden afgestemd. Export-
subsidies moeten verdwijnen zodat overschotten niet op de 
wereldmarkt worden gedumpt en de markt elders verstoren.

Concurreren met giganten
Hoe zit het nu met het effect van landbouwsubsidies op ont-
wikkelingslanden? Voor agrariërs van buiten de EU gelden 
de tariefmuren om de EU en de vrijhandelszone binnen de 
EU. Maar wie profiteert ervan als deze barrière opgegeven 
wordt? Niet de kleine boeren uit Zuid-Amerika maar de 
grote plantages uit Brazilië of grote Amerikaanse bedrijven. 
De kleine bedrijfjes kunnen immers nooit concurreren met 
deze giganten. Wij pleiten daarom voor selectieve markt-
toegang voor de armste ontwikkelingslanden. Een bevoor-
rechte positie voor arme landen is alleen zinnig als voor rijke 
landen tariefmuren blijven gelden. Zo beschermen we onze 
landbouw én helpen we de landen die het nodig hebben. 
Minca Oosterhof  ■

Mag het wat kosten?
‘De Europese landbouwsubsidie benadeelt boeren in ontwikkelingslanden’, een veelgehoorde kreet 

wanneer het gaat over landbouwsubsidies. Maar is het afschaffen van landbouwsubsidies een oplos-

sing voor de problemen in ontwikkelingslanden? Hoe zit het met de belangen van de Europese boeren?

Europa
IND/DEM-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse delegatie
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Serie
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Sinds 2001 werkt Klaas als hoofd van de afdeling Service 
& Ontwikkeling (S&O) op het partijbureau. Hij is getrouwd 
met Eline, zij heeft een eigen praktijk voor leerproblemen en 
opvoedingondersteuning. Samen hebben ze drie zoons: Jesse, 
Matthias en Boaz. Het afgelopen jaar ontdekte hij, samen 
met die drie, het grote plezier van een eigen groentetuin.
Quist startte zijn carrière als leerkracht op een basisschool. 
Dat sluit mooi aan bij S&O: “Alles wat ik nu doe, heeft ook 
met onderwijs en vorming te maken.”
  

1. Wat houdt je werk in?
“Zorgen dat iedereen die actief is voor de partij, toekomt 
aan waar hij of zij mee bezig moet zijn.”

2. Het leukste aan deze baan is? 
“Achter de schermen mensen motiveren en opbouwen.”

3. Waarom wilde jij juist hier werken?
“Ik ben gegrepen door de missie van de ChristenUnie: 
de samenleving dienen en die beter laten functioneren 
naar Gods wil.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Dat wisselt. Ik geef leiding aan S&O, maar op sommige 
dagen beantwoord ik ook heel veel vragen uit de partij zelf.”

Hart verloren in Afrika

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Als je als lokaal raadslid of bestuurder geen zicht hebt op 
hoe je ergens uit komt, help ik graag.” 

6. Wat is je doel voor het komende jaar?
”Zorgen dat de Kaderschool goed staat.” (zie pagina 27)
 

7. Verras ons eens ...
“Ik heb m’n hart verloren in Afrika en ik moet het er nog 
een keer gaan ophalen.”

De collega’s 
Jan Paul Manni, beleids- en projectmedewerker internatio-
nale samenwerking: “Klaas is een fijne vent en leuke collega. 
Je merkt direct aan hem dat hij veel passie heeft voor de mis-
sie van de ChristenUnie.”

Annerieke Pruim, medewerker Beleidsontwikkeling & Projec-
ten: “Klaas komt uit Zeeland en praat Urkers… Dat geeft mooi 
aan hoe breed zijn visie is. Dat mag ook wel voor een afdeling 
als de onze met zoveel verschillende werkzaamheden.”  ■

Mag het wat kosten?

Een giftenbrief, een campagnedag, 
een cursusuitnodiging voor de Kader-
school- 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: Klaas Quist.

Zeven vragen aan het hoofd 
Service & Ontwikkeling
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Christi & Unico
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De ChristenUnie is geen kerk
Van Kempen is beleidsmedewerker Public Affairs bij het NIVRA. Hij woont in St. Michielsgestel, 

Noord-Brabant. Zijn betrokkenheid bij de ChristenUnie begon als een uitdaging. Hij was 

benieuwd naar de ChristenUnie en omdat hij toch al twijfelde over zijn VVD-lidmaatschap 

besloot Arnout van Kempen het drie jaar geleden gewoon te proberen. Van Kempen en twee 

andere 'nieuwe' stemmers, vertellen op de 

volgende pagina's waaromze zich zo goed 

thuisvoelen bij onze partij.

Bij de ChristenUnie vond de katholieke Van Kempen 
inderdaad wat hij bij de VVD zo gemist had: aandacht voor 
en een betere verwoording van juist de ethische punten: 
“Het is een partij op bijbelse grondslag en dat wordt serieus 
genomen. Als je bovendien ziet wat de ChristenUnie ervan 
maakt en het dan ook in praktijk brengt; de standpunten 
ten aanzien van abortus en euthanasie maar ook hun visie 
op zaken als immigratie – dan vind ik dat realistisch en 
gezond. Met minder kreten, meer menselijk.” 
 
Principieel en praktisch
Vanaf het moment dat kabinetsdeelname door de Chris-
tenUnie steeds meer een serieuze optie leek te zijn, werd 
Van Kempen alleen maar enthousiaster: “De ChristenUnie 
laat zien hoe je principieel én praktisch kunt zijn en dat 
ze daarbij niet wegloopt voor verantwoordelijkheid. In de 
bestaande situatie kun je natuurlijk niet als eis op tafel 
leggen dat abortus wordt afgeschaft. Maar wat wel kan, is 
proberen het maximale te bereiken binnen de marge die je 
wel hebt. En dat hebben ze dus heel goed gedaan tijdens de 
formatieonderhandelingen.”

De toekomst zal leren hoe het verder gaat met zijn partij, 
meent van Kempen. Maar hij ziet wel mogelijkheden: “De 
ChristenUnie kan voor het CDA worden wat de SP voor de 
PvdA is: een partij die in beweging brengt. De ChristenUnie 
kan het CDA ertoe bewegen om weer meer serieus naar 
haar christelijke grondslag te kijken. Het grootste risico 
voor de ChristenUnie is dat het een tweede CDA wordt en 
daar zit niemand op te wachten.”

Kost tijd
Terug naar de uitdaging die Van Kempen drie jaar geleden 
aanging. Waar staat hij nu? “Op politiek niveau is het niet 
moeilijk voor een katholiek om zich in de ChristenUnie 
te herkennen. De ChristenUnie is geen kerk en theologi-
sche verschillen moeten geen probleem zijn. En als ik zie 
hoe een groot deel van de leden dat evangelisch is zonder 
problemen in de partij wordt opgenomen, dan denk ik: 
Het kost wat tijd, maar het kan heel goed.” 
Marjon Busstra ■

Katholiek vindt realisme en menselijkheid bij partij

Nieuwe stemmen



Sander Chan werkt als promovendus bij 

het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 

2006 was hij kandidaat voor de ChristenUnie 

in Amsterdam. Verslaggever Marjon Busstra 

vroeg hem naar de politieke ervaring van de 

Chinese gemeenschap in Nederland. 
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Nieuwe stemmen

Chan is een Chinese Nederlander bij wie de ChristenUnie 
in het vizier kwam door zijn studie politicologie. Dit in 
combinatie met wat hij aantrof in zijn eigen buurt. “Ik 
woon vlakbij de rosse buurt en zag dagelijks de proble-
men rond prostitutie en drugsgebruik. Daar moest ik over 
nadenken en kwam tot de conclusie dat je daarin niet poli-
tiek neutraal kunt blijven. Al snel kwam ik uit bij de Chris-
tenUnie. De partij is uitgesproken christelijk en draagt 
waarden uit waarvan ik denk dat die ook echt helpen en 
relevant zijn voor een stad als Amsterdam. Waar andere 
partijen, bijvoorbeeld op grond van economische overwe-
gingen, graag een tweede casino in de stad zien, kijkt de 
ChristenUnie meer naar de gevolgen van de verslaving 
die het in de hand werkt en de persoonlijke strijd van de 
mensen achter die gokmachines.” 

Gokverslaving
Vanwege zijn werk is Chan erg blij met de passages in 
het regeerakkoord waarin meer geld wordt uitgetrokken 
voor het beschermen van het milieu. Daarnaast vindt hij 
ook de aanstelling van een minister voor Jeugd en Gezin 
een heel positief signaal voor de Chinese gemeenschap in 
Nederland: “Gokverslaving en huiselijk geweld zijn een 
probleem in veel Chinese gezinnen, maar daarover wordt 
nauwelijks gesproken. Het is belangrijk deze taboes te 
doorbreken.”

Aanpakken of winnen
Chan onderkent dat sommige Chinese Nederlanders mis-
schien juist niet op de ChristenUnie zullen stemmen omdat 
ze over deze gevoelig liggende onderwerpen niet willen 
praten. Maar dan moet het maar even niet over stemmen en 
zetels gaan, vindt hij. Deze problemen aanpakken is belang-
rijker dan tijdelijke electorale winst. Bovendien ziet hij een 
kentering bij de tweede generatie Chinese Nederlanders. 
“De tweede generatie is meer politiek en maatschappelijk 
betrokken. Ze durft meer politiek gevoelige onderwerpen te 
bespreken.” Ook ziet hij dat steeds meer Chinese Nederlan-
ders bekend zijn met de ChristenUnie door de grotere zicht-
baarheid van de partij en de huidige regeringsdeelname. ■ 

Doorbreek taboes
Jongste generatie Chinese Nederlanders meer politiek betrokken
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Tolud woont sinds haar zesde in Nederland. Indertijd kwam ze 
samen met haar peetmoeder haar moeder achterna. De Suri-
naamse gemeenschap omschrijft ze als een warme, kleurrijke 
groep mensen die makkelijk integreerbaar is. “We mengen 
makkelijk”, zegt de SVB-medewerkster en presentatrice van 
een gospelprogramma. 

Familie
Vanouds stemmen veel Surinamers (en ook Antillianen) 
PvdA, maar daar komt verandering in constateert Jacintha. 
Ze ziet vooral een verschuiving als mensen persoonlijk met 
de partij te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat iemand uit de 
kerk actief is voor de ChristenUnie: “Ze houden het dan meer 
in de gaten en zijn meer geneigd om erop te stemmen omdat 
iemand uit de doelgroep erbij betrokken is.”
Omdat de Surinaamse gemeenschap een sterk ontwikkeld 
gevoel voor sociale samenhang heeft, denkt Jacintha dat de 
ChristenUnie hen zeker iets te bieden heeft: “Familie is voor 
Surinamers belangrijk. Dus voor onderwerpen als gezin en 
jongeren kun je hen warm krijgen. Ik vind de huidige koers 
van de partij dan, met de nadruk op gezin en André als minis-
ter voor Jeugd en Gezin, dan ook heel spannend. Terug naar de 
basis, want het begint toch bij het gezin.” 

Stoer
Wat trok haar in eerste instantie aan in de ChristenUnie? 
Jacintha, eerlijk: “Politiek interesseerde me nooit zo, maar ik zag 
bij iemand als Yvette Lont dat het wel een platform biedt om 
iets voor elkaar te krijgen. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. 
Yvette is een voorbeeld voor de mensen die ze wil bereiken.”

Nieuwe stemmen

Jacintha Tolud (34) is medewerkster bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en presenteert 

een gospelprogramma op de lokale radiozender in Rotterdam. De Nederlandse Surinaam-

se Tolud ziet mooie kansen voor de ChristenUnie binnen de Surinaamse gemeenschap. 

Zeker als het gaat over Jeugd en Gezin, hield ze verslaggever Marjon Busstra voor.

Via via raakte Jacintha betrokken. Op dit moment heeft ze 
geen actieve rol, maar “als ze me nodig hebben, wil ik graag 
mijn steentje bijdragen”, zegt ze. “De ChristenUnie laat zien 
dat geloof en politiek heel goed samengaan. De eerste verga-
dering die ik bijwoonde, werd geopend met gebed. Dat vond 
ik heel stoer. Leuk dat je dat doet, dacht ik toen. Dat je, je daar 
niet voor schaamt.” ■

We mengen makkelijk
Jeugd en gezin perfect thema voor Surinaamse gemeenschap

Werkgroep
Binnen de ChristenUnie is een Werkgroep Migranten actief. 
Wilt u meer weten of meedoen? Bel of mail met Shahied 
Badoella: 033 422 69 53 of shahiedbadoella@christenunie.nl. ■

foto: Jannis Lootens/ RedMatters



Democratie

Stemhokje in Zimbabwe
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Tijdens nieuwe ontwikkelingen binnen het NIMD wil de 
ChristenUnie de vinger aan de pols houden als het gaat om 
vrijheid van godsdienst als zijnde een voorwaarde voor het 
functioneren van een gezonde democratie. 

Eerlijke verkiezingen
Democratie is meer dan het houden van eerlijke verkie-
zingen en een stem geven aan minderheidsgroeperingen. 
Voor de ChristenUnie is het een uitdaging de vertaalslag te 
blijven maken naar het internationaal spectrum van ons 
christelijk-sociaal geluid. Door de juiste mensen met de 
juiste expertise in te zetten binnen het mandaat van het 
NIMD kan hieraan gewerkt worden. 
Ook het samenwerken met andere christelijke organisaties 
met sterke buitenland focus levert een zinvolle bijdrage aan 
deze uitdaging.

Kortom, de meerwaarde van de ChristenUnie via democra-
tieondersteuning ligt zichtbaar verscholen in het willen cre-
eren van ruimte voor de vrijheid van godsdienst en politieke 
opvattingen van christenen in ‘onze’ programmalanden. 
Josha Sietsma ■

Vrede, veiligheid en respect
In het vorige nummer van HandSchrift las u een verslag van Eimert van Middelkoop over zijn 

ervaringen met het NIMD. De ChristenUnie helpt, door haar betrokkenheid bij het NIMD, andere 

landen bij de oprichting van een democratisch partijenstelsel. Maar wat is nu de meerwaarde 

van een christelijke-sociale partij binnen het Netherlands Institute for Multiparty Democracy?

In het verkiezingsprogramma van de partij staat  dat het 
doel van het buitenlandbeleid voor de ChristenUnie is om de 
internationale gerechtigheid te bevorderen. Met onze deel-
name aan het werk van het NIMD en onze ondersteuning 
aan de opbouw van een meerpartijendemocratie krijgt deze 
paragraaf een eigen invulling.

Verbod op christelijke politiek
Christelijk-sociale politiek is niet overal vanzelfsprekend. 
Zo komt het voor dat er in sommige landen een verbod op 
christelijke politiek is, christenen geen interesse tonen in het 
bedrijven van politiek of zogenaamde ‘christenpolitici’ hun 
macht misbruiken. Door betrokkenheid bij het NIMD werkt 
de ChristenUnie niet alleen aan vrede, veiligheid, respect 
voor de mensenrechten en meer ruimte voor opvattingen 
van minderheden. Zij heeft ook de kans om zusterpartijen 
en geïnteresseerden te versterken en te stimuleren in het 
uitdragen van door de Bijbel geïnspireerde principes. Ook 
niet onbelangrijk is het feit dat democratieondersteuning 
bijdraagt aan het verminderen van armoede op wereldwijde 
schaal, het versterkt namelijk de structuur van een goed 
overheidsbestuur en de democratische controle in een land. 



André Rouvoet in gesprek met deelnemers 50plusbeurs  

Werkgroep 50+ licht regeerakkoord kritisch door

Dieren wel, 
ouderen niet

Werkgroepen

Lof is er voor het verhogen van de aantrekkelijkheid om na je 
65e door te werken. De AOW-uitkering blijft welvaartsvast en de 
mogelijkheid voor ouderen om daar te blijven wonen, waar zij het 
grootste deel van hun leven woonden, wordt vergroot.
De ouderen kregen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dieren, in dit 
akkoord geen aparte paragraaf. Een samenhangend stuk ‘samen 
leven’ met ouderen ontbreekt. Kijkend naar het verkiezingspro-
gramma van de ChristenUnie, missen we iets over de financiering 
van mantelzorg en vrijwilligerswerk; iets over de kwaliteit van 
verpleeghuizen en de opleiding van verpleegsters in de geriatrie. 
De stichting van kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen 
en van wijkconsultatiebureaus in wijken met veel bejaarden 
krijgt ook geen aandacht. Ook zwijgt het akkoord over de huisves-
ting van ouderen met een laag inkomen. 
Feit blijft, dat we in de Tweede Kamer gelukkig een verdubbelde 
fractie hebben die de regering hierover ‘scherp’ kan houden.
  
Maurits Vermeulen  ■ 

Inclusief
“Mannen en vrouwen moeten hun 

gaven inzetten voor het Koninkrijk 

van God. Ook in de politiek”, aldus 

dr. Maarten Verkerk op het Bremmer-

Lindeboom Congres. 

Werkgroep Inclusief was één van de organisa-
toren van dit door een kleine honderd man (m/v) 
bezochte congres. Het Amersfoortse raadslid 
Simone Kennedy doet verslag.

Locatie voor het congres was de kerk van Jan- 
Peter Balkenende. Deze was afgeladen vol. 
Verkerk besprak de verschillende historische 
opvattingen over de plaats van de vrouw in de 
politiek. Hij haalde tegenstanders aan zoals 
Abraham Kuyper, die de scheppingsorde bena-
drukte. Maar ook voorstanders, zoals de onlangs 
overleden mevrouw Bremmer-Lindeboom. Zij 
vond dat mannen en vrouwen beiden gaven 
hebben om in de maatschappij en de politiek hun 
roeping uit te werken. Verkerk zelf vindt de vraag 
naar verschillen tussen mannen en vrouwen niet 
relevant. “Beiden moeten hun gaven inzetten 
voor het Koninkrijk van God. Ook in de politiek.” 
Vrouwen doen wat hem betreft niet onder voor 
mannen als het gaat om leiderschap en inzicht. 
De congresdeelnemers discussieerden nog lang 
na over het thema. Al met al was het een goede 
en levendige bijeenkomst. ■

Vrede, veiligheid en respect

De eerste kruitdampen rond de vorming van onze 

nieuwe regering zijn opgetrokken en de stampei 

over een mogelijke teloorgang van “paarse ver-

worvenheden” is  enigszins geluwd. De werkgroep 

50+ in de ChristenUnie wil naast de vrij brede 

waardering voor het Coalitieakkoord, toch een 

paar kanttekeningen plaatsen. 
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Simone Kennedy
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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

Bel 0228 595900 om je op te geven of meld je aan via 

www.dorcas-donateur.nl

Word Dorcas Donateur 
voor 3 euro per maand 

en help de allerarmsten 
in Oost-Europa en Afrika



Half februari namen bestuur en fractie van ChristenUnie Harden-

berg eens een avond de tijd voor uitwisseling en bezinning. 

Met elkaar nieuwe impulsen creëren en nieuwe ideeën opdoen, 

dat was volgens de deelnemers de winst van deze trainingsavond.

Hardenberg volgde de training ‘Iedereen van de partij’. De trainingsavond leverde 
uiteindelijk twee heel concrete actiepunten op. Het eerste: Er komt een politiek 
secretaris, om de samenwerking van bestuur en fractie te optimaliseren. 
Het tweede: Bestuur en fractie organiseren een grote ledenraadpleging, om 
meer inzicht te krijgen hoe leden betrokken willen zijn. 

Volle agenda’s
Is zo’n ‘Iedereen van de Partij’-training zinvol? “Zeker”, vertelt één van de deel-
nemers. “Door de volle agenda’s komen bestuur en fractie er vaak niet toe om 
over de werkwijze te praten. Toch is dat erg belangrijk. Meer mensen betrekken 
bij de politiek van de ChristenUnie. Daar maken we nu werk van in Hardenberg”. 

Redactie 
Shahied Badoella, hoofdredacteur
Jacolien Viveen, eindredacteur
Marjon Busstra, redacteur
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 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
Kaderschool

Trainingsaanbod
■   Resultaten in de Staten: een aanrader voor iedereen die actief is in de provincie.
■   14 april, 12 mei en 16 juni in Amersfoort.

■   Training Overtuigend Spreken: een must voor iedereen die wel eens 
 spreekt als vertegenwoordiger van de ChristenUnie.
 25 mei in Amersfoort.

■   Introductiecursus ChristenUnie, voor leden en belangstellenden.

■   Leiding geven aan een lokale unie, voor bestuursleden en geïnteresseerden.

■   Leiding geven aan een provinciale unie, voor bestuursleden en geïnteresseerden.

Voor meer informatie over de inhoud van de trainingen en aanmelding, 
kijkt u op www.christenunie.nl/kaderschool.  

In actie na scholing
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12 MANIEREN OM JE WEG  
IN DE BIJBEL TE VINDEN

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

12 MANIEREN
OM JE WEG IN DE BIJBEL TE VINDEN

Rick Warren

U wilt de Bijbel bestuderen, maar u 
weet niet goed hoe? Dan is dit het 

goede nieuws: in dit studieboek geeft 
Rick Warren u 12 methoden voor 

dynamische bijbelstudie.
De Bijbel is levend, krachtig, 

levensveranderend. Bestudeer het 
Woord van God en ontmoet de God 

van het Woord! Zou dat niet onze 
eerste prioriteit moeten hebben? 

Uitvoering: luxe paperback
312 pagina’s

ISBN: 978-90-6353-500-1
€ 17,95

NIEUW

€ 17,95



In het land

Kerk en politiek
De raadsfractie Assen organiseerde onlangs een bijeen-
komst met voorgangers uit Assen, waar gesproken is over 
de relatie tussen kerk en politiek. Er waren voorgangers 
vanuit de PKN, uit evangelische kerken en vanuit de gere-
formeerde kerk (vrijgemaakt).
De deelnemers concludeerden dat samenwerking nodig is 
op vlakken waar dat kan. Kerk en fractie: ‘Samen leven tot 
Zijn eer’! ■

Stadhuis in Second Life
De ChristenUnie/SGP-fractie Zoetermeer maakt zich grote 
zorgen over de ontwikkeling van een Zoetermeers stadhuis 
in de digitale wereld Second Life. In deze virtuele ‘wereld’ is 
ook virtuele kinderporno geconstateerd. Zoetermeer is de 
eerste gemeente die een eigen stadhuis opricht in Second 
Life. Daar kunnen onder andere bouwplannen worden 
getoond. De fractie plaatst vraagtekens bij de investering 
van 25.000 euro om het digitale stadhuis in de steigers te 
zetten. ■

Regionaal nieuws
Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en provinciale politici ervoor? 
De bestuurdersvereniging peilde het, u leest het hier.

Lekke band voor partij 
Op zaterdag 3 maart werd de wielerklassieker 
de Ster van Zwolle (160 km) verreden. In de 
reclamekaravaan fietste raadslid Gerrit Knol 
(Zwartewaterland) mee. Hij wilde met deze 
verkiezingsactie de aandacht vestigen op zijn 
partij. Knol bereikte de finish met onderweg 
slechts één lekke band.  Provinciaal lijsttrekker 
Marjan van der Bent overhandigde Gerrit Knol 
bloemen bij de finish. ■ ■

Beste Statenlid
Annelies van der Kolk (fractievoorzitter Gelderland) is het 
beste lid van provinciale staten Gelderland. Onlangs heeft 
dagblad Trouw alle provinciebestuurders gevraagd wie ze 
het beste Statenlid vonden. De toenmalige fractievoorzitter 
van het CDA, Harry de Vries kwam in de provincie Gelder-
land het beste uit de bus. Nu dit Statenlid burgemeester is 
geworden mag Annelies van der Kolk, die tweede werd, zich 
het beste Statenlid noemen. ■

Verkiezingsprogramma 
in eenvoudige taal
ChristenUnie Noord-Brabant vertaalde haar verkiezingspro-
gramma naar eenvoudig Nederlands voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Eind februari is dit aangepaste 
verkiezingsprogramma aangeboden aan enkele bewoners 
van ‘De Ark’ in Werkendam. ■

Bernadette van den Berg
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Verzilverd
In februari en maart ontvingen zeven hardwerkende 
ChristenUniers een zilveren speld. De kiesvereniging 
Delft-Schipluiden was goed voor maar liefst vijf van die 
zeven spelden:
■   Jan van den Doel was vijftien jaar raadslid. 
■   Chris Mensinga was twaalfenhalf jaar raadslid.
■   Dick van der Goot was twee jaar commissielid, tien jaar  

 bestuurslid en tien jaar de lokale voorzitter.
■   Bram de Boer was acht jaar fractiesecretaris en negen  

 jaar penningmeester
■   Aad van Leeuwen was zestien jaar bestuurslid (penning- 

 meester en secretaris)
■   De Amsterdamse Roos Bamberg was 25 jaar bestuurslid.
■   De heer J. Eisen richtte op 2 november 1981 de kies-
  vereniging Gaasterlân-Sleat op (toen nog RPF). Hij was 

daarna ruim 25 jaar bestuurslid. Inmiddels is de heer 
  Eisen 86 jaar, weliswaar geen bestuurslid meer, maar 

nog altijd actief betrokken bij het reilen en zeilen van 
deze Friese kiesvereniging. ■

Beoogd burgemeester Klaas Tigelaar

Achtste burgemeester
Begin maart droeg de gemeenteraad van Oud-Beijerland 
Klaas Tigelaar unaniem voor als burgemeester. Tigelaar (39) 
is sinds 2002 wethouder jeugd, onderwijs, volksgezondheid 
en sport in Alphen aan den Rijn. 
Volgens de gemeenteraad van Oud-Beijerland is Tigelaar 
een frisse en inspirerende persoonlijkheid. De raad prijst 
zich bijzonder gelukkig met deze kandidaat. Het is de 
bedoeling dat de oud-wethouder op 16 april 2007 officieel 
wordt geïnstalleerd als burgemeester. Tigelaar is de achtste 
burgemeester die de ChristenUnie telt. ■

Het echte echtpaar Roggema

In memoriam 
Johannes Meijering
Op donderdag 8 maart overleed Johannes Meijering te 
Zwolle. Hij werd 87 jaar. Twintig jaar lang was hij het 
gezicht van het GMV voor de buitendienst. In die tijd had 
hij  vele contacten met 'boeren, burgers en buitenlui'. 
Meijering behoorde ook tot de eerste generatie GPV-ers. 
Samen met het toenmalige Enschedese raadslid Spruijt, 
richtte hij in 1971 de GPV-bestuurdersvereniging op. Zelf 
was hij van 1966 tot 1974 raadslid van Zwolle en daarna 
nog enkele jaren Statenlid in Overijssel. Al vanaf de vijf-
tiger jaren had ons land vele bekwame GPV-bestuurders in 
Raden en Staten. Meijering was onmiskenbaar één van hen.
Arend van Herwijnen  ■

Rectificatie
In de vorige HandSchrift (nummer 1, 2007) staat een sto-
rende fout op pagina 30. Het onderschrift bij de foto van 
Jakob Roggema vermeldt dat zijn echtgenote er op staat. 
Dit klopt niet, de dame links was mevrouw Riemersma. De 
enige echte mevrouw Roggema, waar Jakob al ruim 37 jaar 
gelukkig mee is getrouwd, ontbrak helaas op die foto. De 
redactie wil graag haar excuus aanbieden aan de familie 
Riemersma en de familie Roggema. ■

In memoriam 
Jan Tijhof
Op zondag 4 maart is Jan Tijhof, na een zeer kort ziekbed, 
op zestigjarige leeftijd overleden. Hij was raadslid in Rijssen 
en Rijssen-Holten vanaf 1994. Daarvoor maakte hij vele 
jaren deel uit van het bestuur van de RPF Rijssen. Jan was 
altijd opgewekt, vriendelijk, een harde werker en een echte 
volksvertegenwoordiger. Hij voelde zich gedreven door de 
liefde van Christus. Jan Tijhof, een raadslid met een warme 
persoonlijkheid, die niet voor zichzelf zijn plek opeiste, 
maar er gewoon vanzelfsprekend altijd was.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie 
toe dat God, de Vader, hen tot troost mag zijn.
Gerrit Roosink  ■



Agenda

Kanjers
Met de website www.jebenteenkanjer.nl en een aantal lek-
kere taarten, heeft de ChristenUnie Flevoland vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. Over het waarom van de actie, vertelt 
provinciaal lijsttrekker Dick Schutte: “Vrijwilligers houden 
onze steden, dorpen en buurten sterk en leefbaar. Ze houden 
de kwaliteit van de samenleving op peil. Vrijwilligers zijn 
kanjers!” De site is druk bezocht, veel Flevolanders stuurden 
inmiddels een digitaal kaartje naar hun favoriete ‘kanjer’. ■

Kandidaten 
Eerste Kamer 
De kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen 
(op 29 mei) zijn bekend. De Eerste Kamer telt nu 
nog twee ChristenUniezetels. Gezien de gunstige 
uitkomsten van de Provinciale Statenverkiezingen 
winnen de eerste vier kandidaten praktisch zeker een 
zetel, maar ook nummer vijf maakt nog een kans. 

1.   prof. dr. ir Egbert Schuurman (1937) uit Breukelen, 
huidige fractievoorzitter 

2.  drs. Remmelt de Boer (1942) uit Kampen 
3.  mr. Flora Lagerwerf-Vergunst (1964) uit Ridderkerk 
4.  prof. dr. Roel Kuiper (1962) uit Barneveld 
5.  Bert Groen (1945) uit Ruinen.

De volledige kandidatenlijst vindt u op 
www.christenunie.nl. ■

Vrienden
Op 19 mei viert de ChristenUniefractie in de Tweede 
Kamer haar jaarlijkse vriendendag. U bent van harte 
uitgenodigd. Aanmelden kan via www.christenunie.nl.  ■
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02-04  Joël Voordewind, spreekbeurt Amersfoort
04-04  Arie Slob, lezing en workshop Ede
04-04  Arie Slob, spreekbeurt Oldebroek
07-04  Snuffelcursus Inclusief, Gorinchem
14-04  Joël Voordewind, spreekbeurt Den Haag
14-04  WI-Congres ‘Macht en overtuiging’
14-04  Snuffelcursus Inclusief, Amersfoort
14-04  Snuffelcursus Inclusief, Goes
18-04  Excursie Tweede Kamer
18-04  Esmé Wiegman, spreekbeurt Dalfsen
19-04  Ernst Cramer, spreekbeurt Borger
20-04  100 dagen van het WI ‘Zorg en onderwijs’ 
20-04  Ernst Cramer, spreekbeurt Groningen
21-04  Arie Slob, toespraak Zwolle
24-04  Arie Slob, ontmoeting Rotary Zwolle
28-04  Uniecongres, leden ook welkom
10-05  Arie Slob, panelgesprek Amsterdam
11-05  100 dagen van het WI ‘Klimaat en duurzaamheid’
19-05    Vriendendag, Tweede Kamer, Den Haag
 
Meer info: www.christenunie.nl/agenda. ■

ChristenUnie TV

ChristenUnie Radio
03-04, 18-04, 03-05, 18-05: 747 AM, 18.50 uur ■

01-04  22.45 uur - Ned. 3
03-04  14.45 uur - Ned. 2
19-04  23.45 uur - Ned. 3

24-04  09.35 uur - Ned. 2
10-05  11.04 uur - Ned. 2
14-05  21.50 uur - Ned. 2

Macht en 
overtuiging
christenen in het 
publieke domein
Congres zaterdag 14 april

Stefan Paas - Paul Kalma -Afshin Ellian 
Ad de Bruijne Govert Buijs 

Stadscafé De Observant, Amersfoort, 10.00-15.00 uur

Toegang (incl. lunch):  e  10,- voor donateurs en studenten, 
e 30,- voor niet-donateurs 

Opgave via wi@christenunie.nl of op 
http://wi.christenunie.nl 

Flevoland deelt eerste kanjertaart uit



www.solcon.nl

Bespaar op uw huidige 
telefoonnota

Solcon
VoIPVoIPt u al?

Wilt u meer weten over Voice over IP (VoIP) via Solcon, 
ga dan naar www.solcon.nl of bel 0321-385656.

Kosten traditionele 
telefonie
(gemiddeld belprofi el)

Besparing Solcon VoIP 
t.o.v. normaal analoog 
abonnement

Besparing Solcon VoIP 
t.o.v. ISDN abonnement

Bel 30-50 % goedkoper 
met Solcon ADSL

Downloadsnelheid 
2MB of 4MB* 

 23,95
•  normaal internetgebruik 

1 computer,
•  matig internetgebruik 

meerdere computers

Downloadsnelheid
8MB

 29,95
•  normaal internetgebruik 

meerdere computers,
•  gemiddeld gezinsprofi el voor 

snel downloaden, bekijken 
webvideo, etc.

Downloadsnelheid
20MB

 34,95
•  fors internetgebruik meerdere 

computers,
•  stevig en gelijktijdig 

internetgebruik door 
meerdere gezinsleden

Test Consumentenbond 2006

So
lcon ADSLBESTE PRIJS-KWALITEIT

VERHOUDING!

Solcon voorstander veilig en 
            verantwoord internetgebruik
Internet Service Provider Solcon is voorstander van veilig en verantwoord internetgebruik. Solcon 
biedt in 1999 als eerste provider in Nederland gefi lterd internet aan. Het fi lter blokkeert ongewenste 
internetpagina’s over bijvoorbeeld sex, drugs, geweld en gokken. Abonnees van Solcon kunnen het 
fi lter als extra optie aanvragen bij hun abonnement. Het fi lter kan desgewenst aan- en uit worden gezet.

Kies het Solcon ADSL-abonnement dat bij uw internetgebruik past

*  Afhankelijk van uw locatie. 
Doe de postcodecheck op www.solcon.nl.

Adv. VoIP - ChristenUnie Ledenbl1   1 02-02-2007   15:34:58
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Appelboom
Minister André Rouvoet feliciteerde onlangs de 40-jarige EO namens 
de ChristenUnie en overhandigde daarbij een appelboompje. Onder het 
motto: “Luther zei al: ‘Als ik wist dat morgen het einde van de wereld 
was, dan zou ik vandaag nog een appelboompje planten’ .”    
De appelboom staat ook symbool voor de groei die de EO en de  
ChristenUnie doormaakten. ■

4

12

22

De 100 dagen
Het kabinet heeft zijn 100 dagen, maar het WI van de ChristenUnie ook. 

Samen met tal van deskundigen zoekt het WI uit op welke thema’s de 
ChristenUnie het nieuwe kabinet scherp gaat houden. Ondermeer thema’s 
als onderwijs, jeugd & gezin, zorg en medische-ethiek, Europa en milieu & 

klimaat passeren de revue deze 100 dagen. In dit nummer van HandSchrift 
geven onder meer Anneke de Wolff, Martine van Meekeren, Piet van der 

Sluijs en Andre Krouwel hun mening over de 100-dagen onderwerpen. ■

Schaf landbouwsubsidie af
Elke euro landbouwsubsidie is een afgepakte euro van boeren in 
het zuiden (de Derde wereld)”, zo stelde Rein Dekker (ZOA) tijdens 
een discussiebijeenkomst van ‘de 100 dagen’. Hij motiveert dit 
verder in HandSchrift. Melkveehouder Dick van der Horst (GMV 
agrariers) vertelt op zijn beurt waarom hij het daar absoluut niet 
mee eens is. ■

In zes provincies aan het roer
Voor het eerst in de geschiedenis van de ChristenUnie (en haar voor-
gangers) kon een gedeputeerde in de boeken worden bijgeschreven: 

Rudi Slager in Groningen. Slager was de eerste, maar al snel bleek dat 
hij niet de enige bleef. Nog vijf provincies volgden. 

Zo verstevigde de ChristenUnie niet alleen haar positie in alle Provin-
ciale Staten, maar verzilverde de partij die winst ook nog eens. ■

1



Onthullingen

Voor veel mensen duurt dat wachten (te) 
lang. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn dat 
ik eigenlijk al vanaf het eerste moment 
word gevraagd conclusies te trekken over 
het kabinetsbeleid. In de meeste gevallen 
ging het dan over uitspraken van bewinds-
personen of Kamerleden van de coalitiege-
noten in de media. Er was zelfs een krant 
die na vier weken al schreef over ‘krassen’ 
die de ChristenUnie zou hebben opgelopen. 
Nu begrijp ik dat journalisten er graag 
snel bij zijn om iets te zien en te onthul-
len. Neem me echter niet kwalijk dat ik me 
als voorzitter van een Kamerfractie vooral 
concentreer op wat er feitelijk in de Tweede 
Kamer gebeurt. Dáár vindt namelijk de 
besluitvorming plaats, niet in de kranten of 
op het beeldscherm.

De echte voorstellen moeten in dat opzicht 
nog komen. Ondertussen ben ik in jaren 

niet zo vaak in de media geweest als in 
de afgelopen weken: Pauw&Witteman, 
Netwerk, Kruispunt, Tros Kamerbreed, Het 
Elfde Uur, de NOS, het Nederlands Dagblad, 
het Reformatorisch Dagblad, Trouw, NRC, 
Elsevier, de Volkskrant, Vrij Nederland - je 
kunt het zo gek niet bedenken of het is 
langs geweest. Ook de andere leden van 
onze fractie kregen veel media-aandacht.

We zitten nog in onze wittebroodsweken. 
Onze politieke nieren worden bij een aantal 
onderwerpen zwaar beproefd. Laten we er 
rustig onder blijven. En de vele kansen om 
het gedachtegoed van de ChristenUnie uit 
te dragen, goed benutten. Wat voor ons telt, 
is niet de beeldvorming maar het resultaat: 
besluiten waar Nederland weer beter van 
wordt, volgens de maatstaf die ons in de 
Bijbel gegeven is. Daar mag u de fractie aan 
houden.  ■

Voorwoord
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De eerste weken van het kabinet Balkenende IV zitten er op.   

Wat mij betreft is het nog te vroeg om de balans op te maken. 

Begin juni is daarvoor een geschikter moment. Dan komt het 

kabinet met zijn beleidsprogramma. Dan zullen we ook pas echt 

inzicht hebben in de uitwerkingen van het regeerakkoord.

Kop uit het zand  p.  6
Smalle marges  p.  7
Tweede Kamer nieuws  p.  8
Kind in beeld  p.10
Column André Rouvoet  p. 11
Minister doe er iets aan  p. 14
Column Eimert van Middelkoop  p. 15
Nee zeggen is één ding  p. 16
Zeven vragen aan…  p. 17
Betere versie van CDA  p. 18

Inhoudsopgave
Column Tineke Huizinga p. 19
Coach voor prille politici p. 20
Constant op scherp p. 25
Kaderschool p. 26
Colofon p. 26
Nieuws van de werkgroepen p. 27
In het land p. 29
Persoonlijk  p. 30
Agenda  p. 31

Arie Slob,  fractievoorzitter ChristenUnie.



De 100 dagen



Het kabinet is 100 dagen in gesprek met de samenleving. Dat gesprek heeft een belangrijke 

inzet: het beleid voor de komende jaren. Balkenende IV startte met een regeerakkoord dat veel 

lof oogstte. Maar dit regeerakkoord is alleen een vertrekpunt. De nadere invulling en inkleuring 

van het beleid moet deze zomer nog volgen. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de  

ChristenUnie wil daarover meedenken en is bezig met een eigen 100-dagen programma. 

De 100 dagen

Ook uw bijdrage aan de discussie van de 100 dagen van het WI. is welkom via mail bij de 

projectsecretaris: harmjanvedder@christenunie.nl of via www.christenunie.nl/100dagen.
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Een open dialoog gedurende de wittebroodsweken van het 
kabinet is een kans voor de samenleving. En ook voor de 
ChristenUnie. Nu de ChristenUnie deelneemt aan de regering 
is de mogelijkheid van beleidsbeïnvloeding veel groter dan ooit 
tevoren. De ideeën en voorstellen van de ChristenUnie worden 
serieuzer gewogen. 

Daarnaast is belangrijk dat de ChristenUnie laat zien dat de 
partij op een zelfstandig manier meedenkt met het regeerak-
koord. De ChristenUnie moet zich blijvend bezinnen op haar 
eigen politieke boodschap.  

Publiek
Tijdens de 100 dagen van het WI is daar volop de gelegenheid 
voor. Deskundigen uit de achterban van de partij en partijleden 
reageren op belangrijke thema’s uit het regeerakkoord. Thema’s 
als: duurzaamheid en klimaat, jeugd en gezin, medisch-ethi-
sche thema’s, onderwijs, maatschappelijke participatie. In vier 

De 100 dagen van het WI

We gaan de uitdaging aan 

publieke bijeenkomsten, op de website (www.christenunie.
nl/100dagen) en in andere media wordt volop gediscussieerd 
over die thema’s.
Ook HandSchrift sluit in dit nummer aan bij het 100-dagen 
project met een serie interviews over voornoemde thema’s.

Stof
De 100 dagen van het WI worden afgesloten met twee publica-
ties. Allereerst wordt in een visiedocument verslag gedaan van 
de discussies op internet en de 100-dagen bijeenkomsten. Dit 
visiedocument overhandigt het WI aan het kabinet. Daarnaast 
wordt half juni een bundel met essays gepresenteerd. In die 
bundel voorzien vijftien deskundigen uit de partij een thema 
uit het regeerakkoord van commentaar, daarbij presenteren de 
deskundigen hun eigen voorstellen. We hopen dat deze publi-
caties veel stof opleveren voor verdere gesprekken binnen de 
ChristenUnie over het gewenste beleid van dit kabinet.

Tenslotte: dat regeringsdeelname een uitdaging is voor de 
ChristenUnie is wel duidelijk. Met de 100 dagen van het WI wil-
len we die uitdaging aangaan en de politieke bezinning van de 
ChristenUnie stimuleren. ■

Roel Kuiper en Harmjan Vedder, Wi

De ChristenUnie moet zich blijvend 
bezinnen



De 100 dagen

Kop uit het zand
De gevolgen van ons gedrag voor het milieu en de ‘groene’ toekomst van de aarde zijn deze

maanden regelmatig voorpaginanieuws. Klimaatverandering is realiteit, zegt ook Martine 

van Meekeren-Vonk. De milieuwetenschapper, met sterke politieke interesse, is dan ook snel 

klaar met mensen die denken dat het met die klimaatverandering zo’n vaart niet loopt en 

het warmere weer eigenlijk wel lekker vinden: “Dan kijk je wel erg naar de korte termijn en 

neem je de gevolgen wereldwijd niet serieus”. 

Martine van Meekeren wijst op realiteit klimaat verandering
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Al Gore kan rekenen op warme steun van Van Meekeren. Zijn 
documentaire over de gevolgen van ons gedrag voor het milieu 
mag dan gebaseerd zijn op een “extreem scenario”, volgens Van 
Meekeren is het wel een kansberekening die berust op feiten. 
En vraagt het om iets meer dan het voortaan kiezen voor een 
hogere factor zonnebrandolie. 

“Als rijk land kunnen we iets doen aan de dreiging van stijgend 
water door onze dijken op te hogen. Maar in andere en armere 
delen van de wereld zullen ze te kampen krijgen met extreme 
klimaatverschillen, droogte en hitte en stormen. Je steekt dan 

echt je kop in het zand als je niet verder kijkt dan dat het lekker 
vroeg voorjaar is hier. En niet de verantwoordelijkheid neemt 
voor de situatie waarin mensen elders in deze wereld leven.”

Duurzame keus
Al tijdens haar studie Sociaal Wetenschappelijke Milieukunde 
begon Van Meekeren aan het project Time to Turn. Dat is een 
christelijk jongerenproject over milieu en armoede, met als 
motto ‘Genieten van genoeg’. Daarnaast was ze betrokken bij 
verschillende projecten gericht op duurzaamheid en verant-
woordelijkheid. Momenteel schrijft ze een proefschrift over het 
verband tussen duurzaamheid, waarden en levensbeschou-
wing. Als politica en negende op de ChristenUnie-lijst voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen, vindt ze dat de ChristenUnie 
mensen kan motiveren om ‘duurzame’ keuzes te maken. 

Je steekt echt je kop in het zand
als je alleen een lekker vroeg
voorjaar ziet



Column
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Smalle marges
Op de mountainbike, hoog in de 

bergen van Californië, werd ik me 

onlangs weer bewust van een be-

langrijke politieke realiteit; de mar-

ges zijn smal.

Na een intensieve verkiezingscampagne en 
formatie was ik toe aan ontspanning. Die zoek 
ik bij voorkeur bij mijn zoon in de bergen van de 
VS. Klimmen op de fiets ging uitstekend. Maar 
onontkoombaar moet je ook dalen, over smalle 
bergpaadjes met zand en rotsen. Een iets te ruime 
bocht resulteerde in een forse smak: tand door de 
lip, blauw oog en een serie schaafwonden. 

Wat pijn verbijtend kon ik doorfietsen. Daarbij 
voortdurend denkend aan die smalle paadjes. En 
levend in de politiek zit je dan zo bij de bekende 
smalle marges. Het lijkt me goed om ook bij het 
‘100-dagen project’ te realiseren, dat we met 
onze wensen rekening moeten houden met een 
politieke werkelijkheid, waarin de marges smal 
zijn. Maar laat dat ons er nooit van weerhouden 
om ‘creatieve tochten te gaan rijden’. Want ook in 
de politiek valt er voor de ChristenUnie nog heel 
veel moois te ontdekken. ■

Henk van Rhee, directeur partijbureau.

Groenste partijen
Tot haar tevredenheid ziet ze dat het  programma van de Christen-
Unie hierin vrij ver gaat. Niet voor niets komt de partij bij verschil-
lende onderzoeken als een van de groenste partijen uit de bus. Ook 
milieuorganisaties vinden dit. Van Meekeren is daar blij mee. “ 
Want de grondslag van die ‘groenheid’ is een christelijke visie op de 
samenleving; dat de aarde van God is. Daarbinnen is het doorlopend 
zoeken naar een link tussen economie en ecologie, naar balans. Dat is 
duurzaamheid.” Als voorbeeld noemt ze de agrarische sector: “Het is 
zoeken naar hoe een boer zijn bedrijf kan runnen op een manier die 
duurzaam is, waar aandacht is voor voedselkwaliteit en dierwelzijn 
en die uiteindelijk ook voor de boer zelf goed is.”

Eten en energie
Volgens Van Meekeren staan de komende vier jaar energie en het 
klimaatverhaal centraal in Nederland. Dat staat in het regeerakkoord 
maar volgens haar is met name op het gebied van energie nog veel te 
winnen: “In efficiency, in technologie maar ook in het gebruik ervan. 
Je kunt wel efficiënt werken, maar bij een toenemend gebruik heb je 
per saldo nog steeds even veel uitstoot.”
Wat kunnen leden van de ChristenUnie concreet doen in hun eigen 
situatie? “Stap over op groene energie”, zegt Van Meekeren. “Dat is 
een simpele stap waarmee je het zoeken naar alternatieve energie-
bronnen stimuleert. En het overstappen naar biologische voeding, 
dat is een andere vrij eenvoudige manier om zelf iets bij te dragen 
aan een beter milieu.” ■

Marjon Busstra



Tweede Kamer nieuws

De 100 wensen van…
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Abortus
Als het gaat om abortus neemt Esmé Wiegman geen blad voor 
de mond. “De discussie in de media rondom de paragraaf in het 
regeerakkoord over abortus en de alternatieven daarvoor, is 
behoorlijk venijnig. Met de geschetste karikaturen en ver-
scherpte tegenstellingen is niemand geholpen. Mijn wens is: 
échte aandacht voor de noodsituatie van ongewenst zwangere 
vrouwen en meer ruimte voor werkelijke hulpverlening.” 

Asiel
Ed Anker treedt, met zijn strijd om gerechtigheid voor de vluch-
telingen in Nederland, in de voetsporen van zijn voorganger 
en huidig staatssecretaris Tineke Huizinga. ‘”Vluchtelingen 
moeten allereerst goede opvang en begeleiding krijgen. Dat 
vraagt om een zorgvuldig vreemdelingenbeleid. Daar wil ik 
me de komende jaren voor inzetten.” 

AOW
Cynthia Ortega maakt zich zorgen over het zogenoemde AOW-
gat, dat mensen oplopen als ze tijdelijk naar het buitenland 

vertrekken. Ook zendelingen en ontwikkelingswerkers krijgen 
zo’n AOW-gat.  
Voor elke twee jaar dat iemand tussen zijn vijftiende en 65e in 
het buitenland woont, wordt hij met twee procent gekort op 
de AOW-uitkering. Veel mensen weten dit niet en krijgen een 
koude douche bij terugkomst in Nederland. 
Ortega wil meer dan alleen goede voorlichting. Ze wil dat de 
uitkering wordt gebaseerd op het aantal jaren arbeid dat is 
verricht, nationaal of internationaal. “In een tijd waarin globa-
lisering en internationalisering zo hoog op de agenda staan, is 
het toch vreemd dat mensen als het ware financieel worden 
gestraft als ze tijdelijk naar het buitenland verhuizen.” 

Milieu
Ernst Cramer zoekt zijn wens in een heel andere hoek. Zijn 
ambitieuze doelstelling is om het wagenpark in Nederland op 
Europees niveau het schoonste én zuinigste te maken. “Daar-
naast zou het natuurlijk mooi zijn als we meer investeren in de 
groei van het spoor zodat we ook echt een betere leefomgeving 
creëren voor onszelf en voor onze kinderen.” ■

Tegenover de 100 dagen van het kabinet, waarin ze zich bezint op een duurzaam beleid voor de 

komende vier jaar, staan de 100 wensen van de Kamerleden. Vier van onze zes Kamerleden nemen 

alvast een voorschot. Wat hopen Esmé, Ed, Cynthia en Ernst te bereiken in deze kabinetsperiode? 

Voorlichter Sjirk Kuijper
Hij vertegenwoordigde een tijd lang “heel opgewekt christelijk Nederland” als vaste debater bij 

televisieprogramma Het Lagerhuis. De kersverse voorlichter van de ChristenUnie, Sjirk Kuijper (41), 

zette onlangs zijn journalistieke carrière bij het Friesch Dagblad opzij voor een nieuwe uitdaging in 

het politieke centrum van Den Haag. 

Even voorstellen
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Zijn drijfveren? “Als eindredacteur probeerde ik bij de krant 
een lijn uit te zetten, een strategie te volgen. De realiteit was 
dat je vaak door de waan van de dag bevangen werd. Dat is bij 
de voorlichting van de fractie niet anders. Maar als je goed in 
je hart en hoofd verankerd hebt wat je overtuiging is en wat 
je wilt bereiken, handel je intuïtief vanuit een goede en con-
sistente strategie.” De eerste weken op de fractie leren Kuijper 
dat er grote (soms triviale maar vaak ook oprechte) interesse 
van de media is voor de ChristenUnie: “Journalisten werken net 
zo slordig als snel, maar de meesten zijn niet kwaadaardig en 
sommigen zijn zelfs uitgesproken aardig.” ■

Breezerseks
Jeugdcultuur bepaalt de norm

De verbazing over de groepsverkrachting in 

Rotterdam is nauwelijks getemperd of de zoge-

noemde ‘breezerseks’ houdt de gelederen flink 

bezig. Seks in ruil voor een flesje limonade met 

alcohol lijkt voor sommige jongeren al weer 

normaal. Die jeugdcultuur lijkt de norm te 

gaan bepalen.

De seksuele norm vervaagt en daar kunnen zelfs de goede be-
doelingen van bijvoorbeeld de Kijkwijzer niet tegenop. Dat de 
ChristenUnie dit zorgwekkend vindt, is geen nieuws. Vorig jaar 
nog organiseerde de ChristenUnie een mediaconferentie met 
concrete voorstellen voor adverteerders van televisiezenders, 
onderwijs en ouders om ranzige videoclips en websites aan 
banden te leggen. 

Debatteren
Als het aan Kamerlid Joël Voordewind ligt, komt er een brede 
discussie over jeugdcultuur. “Het gaat om een breed maat-

schappelijk debat over loverboys, drugsbeleid en alcoholge-
bruik onder jongeren. Vaak overzien jongeren zelf de gevolgen 
van hun gedrag niet, daarom moet de maatschappij haar 
verantwoordelijkheid nemen.”

Ontmoedigen
Inmiddels nam het kabinet, op aandringen van Voordewind, 
ontmoedigende maatregelen zoals het verbieden van alcohol-
reclames voor negen uur ’s avonds. Daarnaast stelt de  
ChristenUnie voor dat de voorlichting op scholen wordt  
toegespitst op de jeugdcultuur. Verder moeten ook de centra 
voor Jeugd en Gezin (waar minister Rouvoet voor pleit)  
ondersteuning bieden. 
“Voor ouders is het niet mogelijk om hun kind de hele dag in al 
hun doen en laten te volgen. Met behulp van andere organi-
saties kunnen signalen eerder opgepakt en een brug worden 
geslagen tussen ouder en kind”, aldus Voordewind. Het Kamer-
lid pleit er ook voor dat de horeca haar gasten bijvoorbeeld tot 
maximaal elf uur ’s avonds binnenlaat. “Zo hoop ik te bereiken 
dat jongeren vroeger gaan stappen om vervolgens eerder thuis 
te zijn.” ■

Jolande Uringa

Sjirk Kuijper
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Kind in beeld

Waarom vormt Gouda die positieve uitzondering? “Omdat de 
organisaties daar bij elkaar zitten en goede afspraken hebben, 
er zijn korte lijnen en een snelle uitwisseling van gegevens.” 
Het radiobericht onderstreepte voor Van der Sluijs nog eens 
het feit: “het Elektronisch Kind Dossier (EKD) moet er komen.” 
Het EKD is een initiatief van de jeugdgezondheidszorg Aktiz 
(koepel van de consultatiebureaus) en de GGD, met steun van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Autistisch
Doel van het EKD is om “zeven keer 24 uur elektronische be-

Een radiobericht in de vroege ochtend leverde oud-wethouder Piet van der Sluijs onlangs wat 

gemengde gevoelens op. Hij was bepaald niet blij, omdat uit onderzoek bleek dat in de jeugdzorg 

veel dingen fout gaan, omdat instanties nog steeds langs elkaar heen werken. Maar het positieve 

aan het radiobericht was dat zijn stad, Gouda, als een goede uitzondering werd genoemd. 

Het Elektronisch Kind Dossier

schikbaarheid van informatie over het kind en de gezinssituatie 
te leveren”. Dit betekent dat: “Vanaf het moment dat een kind 
bij het consultatiebureau binnenkomt totdat hij negentien jaar 
is, gegevens over zijn gezondheid en de gezinssituatie centraal 
worden verzameld en bijgehouden.” Wat levert dat op? “Ouders 
hoeven dan bijvoorbeeld niet steeds weer uit te leggen dat hun 
kind autistisch is. Dat staat dan al in het dossier waartoe ook de 
betreffende professionele hulpverlener toegang heeft”.

Voorstander
Van der Sluijs is zelf voorzitter van de Stichting EKD.NL die het 



Stel grenzen

Column

Tijdens mijn werkbezoeken (in het 

kader van de eerste 100 dagen van 

het kabinet) oriënteer ik mij op de 

jeugdproblematiek in Nederland. 

Met het grootste deel van de jonge-

ren gaat het gelukkig goed.

Maar als we zien hoe steeds jongere kinderen 
voor overlast zorgen, met het risico van verder 
afglijden; en hoe de levensstijl van jongeren (met 
name op het vmbo) steeds ongezonder wordt 
en dat de vraag naar jeugdzorg toeneemt, dan 
moeten we vaststellen dat veel ouders er niet 
in slagen hun kinderen de goede bagage mee te 
geven. 
Daarom wil ik niet alleen investeren in meer 
jeugdzorg en nieuwe maatregelen. Als kinderen 
in de jeugdzorg belanden heb ik immers al een 
slag verloren. Daarom wil ik vooral inzetten op 
preventie: vroegsignalering, opvoedingsonder-
steuning en laagdrempelige Centra voor Jeugd en 
Gezin in de wijken en bemoeizorg voor gezinnen 
met problemen. 
Last but not least wil ik het debat over waar-
denoverdracht in de opvoeding aangaan: laten 
ouders weer grenzen gaan stellen, in het belang 
van hun kinderen en van de samenleving. ■

Minister voor Jeugd en Gezin en vice-premier, 
André Rouvoet 
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initiatief organisatorisch moet trekken. Voor het EKD is brede 
steun. Ook de ChristenUnie is een warme voorstander. Vol-
gens Van der Sluijs is dat logisch: “Jeugd, gezin, opvoeding en 
kinderen zijn altijd belangrijke thema’s voor de ChristenUnie 
geweest”.

De slogan van het EKD, ‘Geen kind buiten beeld’, zou ook heel 
goed de slogan van de partij kunnen zijn. Nog te vaak vallen 
kinderen namelijk wel net buiten beeld. Soms komt dit in de 
openbaarheid.
Het ‘Maasmeisje’ Gessica ligt bij velen nog vers in het geheu-
gen. Juist voor kinderen, zoals Gessica, waarbij iedereen kan 
zien dat er iets mis is, maar niemand nog ingrijpt, wil Van der 
Sluijs het EKD gerealiseerd zien. 

Privacy
In een EKD worden alle gegevens van een kind gebundeld. Dan 
rijst de vraag ‘Hoe zit dat met de privacy van kind en gezin?’ 
Van der Sluijs benadrukt dat het in de eerste plaats een dossier 
voor het kind en de ouders is. Het EKD zorgt ervoor dat de hulp-
verlening goed op elkaar afgestemd is. 

Het is er om in te spelen op eventuele toekomstige proble-
men en om ouders te helpen bij de opvoeding. Het EKD wordt 
een soort centraal geheugen dat weet wat er mis is en wat er 
speelt.

Centra voor Jeugd en Gezin
Minister Rouvoet maakt zich sterk voor het plaatsen van cen-
tra voor Jeugd en Gezin in verschillende gemeenten. In deze 
centra worden jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg gebundeld. 
Gouda is een van die gemeentes. Van der Sluijs kan zich voor-
stellen dat het EKD gekoppeld wordt aan de centra voor Jeugd 
en Gezin. Dat kan voordeel opleveren voor de ouders, voor 
hulpverleners en voor de lokale overheid. Bij het opstellen van 
een lokaal gezondheidsbeleidplan bijvoorbeeld kan rekening 
worden gehouden met de prioriteiten in wijken met een meer 
dan gemiddeld gezondheidsrisico. Daarop kunnen professio-
nals en gemeenten samen preventieve maatregelen nemen. ■

Geen kind buiten beeld zou een 
goede partijslogan zijn

Het Elektronisch Kind Dossier kan 
ouders helpen bij de voedigng



Stelling

Rein Dekker praat met Cambodjaanse 
rijstboeren over een rijstbankproject.
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Dekker: “Nederland kiest in het nieuwe regeerakkoord voor het 
stimuleren van eerlijke handelsverhoudingen. Vanuit Europa 
en de VS is er grote druk op overheden in het Zuiden om hun 
markten in ontwikkelingslanden te openen voor westerse 
bedrijven en geen invoerrechten te heffen. Maar aan armere 
landen wordt geen open markt verschaft in het noorden. Door 
grote landbouwsubsidies aan eigen producenten schermen 
de rijkere landen effectief hun markten af voor producenten 
uit het Zuiden. Daarnaast dumpen ze hun veel te goedkope en 
gesubsidieerde producten weer in het Zuiden. 

Meer subsidie dan ontwikkelingshulp
Amerika bijvoorbeeld subsidieert 25.000 eigen katoentelers 
met een bedrag drie keer zo hoog als de totale hulp die ze geeft 
aan Afrika. Daardoor zijn de wereldhandelsprijzen de afgelo-
pen tien jaar voortdurend blijven zakken, wat aanzienlijke pro-
blemen veroorzaakt onder de tien miljoen kleine katoenboeren 
in West Afrika en andere delen van de wereld.
Een ander voorbeeld: Japan geeft vijf keer zoveel subsidie aan 
haar boeren als ze besteedt aan ontwikkelingshulp. En met 
boterbergen en wijnplassen doet Europa ook hard mee aan het 
geven van subsidies aan landbouwbedrijven. 

Diefstal
Wereldwijd wordt in rijke landen een miljard dollar per dag 
aan landbouwsubsidies verstrekt. 
Ik durf daarom de stelling aan dat subsidie aan de Europese 
landbouw feitelijk diefstal betekent van de kleine boeren in 
Afrika. Het subsidieert producten en trekt handelsverhoudin-
gen scheef waardoor kleine boeren in ontwikkelingslanden 
geen eerlijke kans krijgen en vaak in chronische armoede 
leven.

Kaalslag
Er is al jaren kaalslag in de Nederlandse en Europese land-
bouw. Dat kan bij individuele ondernemers en gezinnen tot 
tragische situaties leiden waarbij een sociaal vangnet wellicht 
gepast is. De Nederlandse overheid heeft daar de verantwoor-
delijkheid in om bijvoorbeeld te assisteren bij omschakeling 
naar alternatief landgebruik of naar niche producten waar wel 
een eerlijke markt voor is. Open markten leidden tot onherroe-
pelijke en soms pijnlijke verschuivingen. Maar het structureel 
en langdurige subsidiëren van productie om de pijn te verzach-
ten voor bepaalde beroepsgroepen is daarbij geen goede oplos-
sing. Dat leidt tot overproductie en kunstmatig lage prijzen. Of 
het nu boeren zijn, buurtwinkels of auto’s. Zeker als de slacht-
offers daarvan bij de armsten van deze wereld horen.”   ■

Schaf landbouw subsidie af
Rein Dekker, Hoofd programma's bij ZOA-vluch-

telingenzorg, stelde tijdens een discussiemiddag 

van het WI: “Elke euro landbouwsubsidie is een 

afgepakte euro van boeren in het zuiden 
Voor
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Van der Horst: “De eerste gedachte die bij je op komt als je de 
stelling leest, is ‘Eindelijk iemand die iets aan de problematiek 
in de derdewereldlanden wil doen.’ 

Vervolgens reageer je als volgt: ‘Dat is makkelijk praten, een 
euro bij iemand anders weg graaien en met een gul gebaar aan 
de derdewereldlanden geven.’ Als je dan gevraagd wordt om 
een reactie te geven, kom je tot de ontdekking dat het allemaal 
toch niet zo eenvoudig ligt, maar goed dat wisten we ook al.

Kleine boer
Dat er aandacht wordt gevraagd voor de boeren in de Derde 
wereld is helemaal terecht. Ze hebben het minder dan de 
boeren in Europa. In het kader van de WTO onderhandelingen 
heeft Europa de subsidie op de export van landbouwproducten 
al sterk afgebouwd. Maar hoe bereik je nu dat een kleine boer 
uit de Derde wereld meer kans krijgt op de Europese markt? 
Want al snel profiteren alleen de grotere concerns ervan en 
komt het de kleine boer niet ten goede.

Gezonde landbouw
De subsidie die de landbouw krijgt uit de EU-begroting komt 
grotendeels terecht bij ontwikkeling en verbetering van na-
tuur- en landschapsprojecten. Hier vormt de subsidie geen 
enkele bedreiging voor de productie in de Derde wereld. De 
subsidie is dus niet bestemd voor productie van voedsel.
Verder heeft Nederland er alle belang bij dat hier een gezonde 
landbouw is en blijft. Daar hoort ondersteuning bij. De afbouw 
van financiële Europese ondersteuning heeft een enorme 
schaalvergroting tot gevolg. En dat heeft weer gevolgen voor 
de vitaliteit van het platteland, onder andere minder bedrij-
ven, minder aandacht voor onderhoud landschap, minder 
aandacht voor welzijn dieren. 

Goed besteed
Conclusie: de ondersteuning aan de Europese landbouw, de 
Nederlandse landbouw, is goed besteed. Als het de landbouw 
goed gaat en de consument een redelijk goedkoop voedselpak-
ket aangeboden krijgt, blijft er van de ene euro landbouwsub-
sidie die gegeven wordt misschien wel het dubbele over om 
te besteden aan de derdewereldlanden. Als we tenminste ook 
hierin onze christenplicht verstaan.”  ■

Schaf landbouw subsidie af
(de Derde wereld)”. Melkveehouder en voor-

zitter van GMV Agrariërs, Dick van der Horst, 

vindt dat een te snelle conclusie.    

Een korte discussie:
Tegen

Een euro weggraaien en weggevn 
aan de Derde wereld is te makkelijk
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“Het onderwijs is behoorlijk veranderd in 25 jaar. Maar 
misschien nog wel niet genoeg. De samenleving is ook sterk 
veranderd, denk aan de komst van internet, de grenzeloze 
beschikbaarheid van kennis en informatie, de vele buiten-
schoolse bijbaantjes. De leerlingen zelf zijn dus ook veran-
derd. 
Je kunt wel klagen of kritiek hebben op veranderingen, 
maar volgens mij zijn ze gewoon een gegeven. Belangrijker 
is: ‘Hoe speel je als school in op die veranderingen, wat be-
tekenen ze voor je onderwijs? Volgens mij hebben scholen 
daar nog erg veel moeite mee.”

“Minister doe er iets aan” 
“De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is in het geding,” stelde het WI 

in haar 100-dagen discussie. ChristenUnielid, Anneke de Wolff denkt dat het 

met die vermeende belabberde kwaliteit wel meevalt. Maar ze maakt zich wél 

zorgen over het leren van leerlingen in de toekomst. 

Waar blijft de leerling? 
“In de huidige onderwijsdiscussies gaat het over leraren en 
drukte en organisaties. Waar blijven de leerlingen zelf? Vol-
gens mij is de belangrijkste vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat leerlingen beter gaan leren?’. Wanneer de Chris-
tenUnie vindt dat ze een onderwijspartij is, dan moet die 
vraag telkens het vertrekpunt zijn. Het verkiezingsprogram-
ma doorlezend krijg ik de indruk dat de positie van ouders 
meer op het netvlies staat dan de positie van leerlingen. 
Ik denk aan het pleidooi voor gratis schoolboeken of het 
waarborgen van de identiteit van scholen. Overigens heeft 

Politiek bemoeit zich teveel met onderwijs

Anneke de Wolff 

promoveerde op:  

Typisch Christelijk.

Een onderzoek naar de 

identiteit van een christelijke 

school en haar vormgeving’. 

Ze werkt als adviseur bij de 

Besturenraad Protestants 

Christelijk Onderwijs en 

ondersteunt besturen en 

directies van basis- en 

middelbare scholen bij 

kwaliteitszorg. 



.

Mooie tijden

Column

Tijdens een van mijn vele kennisma-

kingsgesprekken vertrouwde een 

bezoekende generaal mij plotsklaps 

toe sympathisant te zijn van de  

ChristenUnie. Deze ontboezeming 

deed bij mijn ambtenaren de  

wenkbrauwen omhoog gaan. 

Kennelijk werd dit als minder gepast be-
schouwd. Ik had daar wat minder last van. In 
die ontboezeming proefde ik namelijk iets dat 
algemener is nu wij regeerverantwoordelijk-
heid dragen. Dat is het beeld van christenen, die 
als het ware de maatschappelijke schuilkelder 
uitkomen en ervoor uit willen komen dat ze 
als christen in het volle leven staan. Ze trekken 
zich eraan op dat de politieke christenen van de 
ChristenUnie vanuit de marge nu in het officiële 
centrum van ons staatsbestuur zijn gekomen. 
Dat wordt ervaren als een erkenning. Ik vind het 
een verademing.
Het schept andersom extra zorgvuldigheid. Werd 
een protest tegen “de bikinidame” van Utrecht 
vroeger als folklore afgedaan, nu reageert de 
goegemeente als door een wesp gestoken. De 
folklore beschikt immers over macht! Die schrik 
prikkelt ons dan weer tot een verdiept verant-
woordelijkheidsbesef. 
Vrienden: we beleven mooie tijden! ■

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.

 mei	2007							HandSchrift			 1�

de ChristenUnie wel degelijk oog voor leerlingen, zie bijvoorbeeld 
de inzet van ChristenUnie om schooluitval terug te dringen.”

Waan van de dag
“Het lastige is dat de Tweede Kamer erg gevoelig is voor inciden-
ten. Eén bericht over een onderwijsincident in de krant en kamer-
leden roepen meteen ‘Minister, doe er iets aan’. De druk  om met 
een gedetailleerde maatregel te komen is dan erg groot. Vervol-
gens roept dat weerstand op bij scholen. De minister wil scholen 
meer ruimte geven voor eigen beleid geven. Daar hoort ook het 
vertrouwen bij dat scholen goed kunnen omgaan met die ruimte. 
Ik zie in de samenleving weinig van dat vertrouwen terug, zeker 
niet bij de Tweede Kamer.

De Kamer mag zich van mij wel wat terughoudender opstellen.
De ChristenUnie is naar mijn idee gelukkig minder gevoelig voor 
incidenten en laat zich minder leiden door de ‘waan van de dag’.” 

Gemengde scholen
De PvdA stelde onlangs dat christelijke scholen gedwongen 
allochtone leerlingen moeten aannemen. “Een slecht idee, het 
suggereert dat christelijke scholen geen allochtone leerlingen aan-
nemen. Het tegendeel is waar. Ik kan me voorstellen dat je graag 
meer gemengde scholen wilt, omdat dit de integratie bevordert. 
Maar in de praktijk blijkt dat heel lastig. Dat moet lokaal geregeld. 
Een landelijke maatregel van bovenaf opleggen, is veel te simpel 
gedacht.”

Investeer in kwaliteit
“Ik denk zelf niet dat de onderwijskwaliteit in Nederland in 
het geding is. Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat de 
scholen het gewoon goed doen. Ook in internationaal perspectief 
presteren de Nederlandse leerlingen goed. Zeker als je het afzet 
tegen de hoeveelheid geld die wordt besteed aan onderwijs... Waar 
ik me wel zorgen over maak, is het lerarentekort en de professio-
naliteit van leraren.” De Wolffs oplossing: “Investeer vooral in de 
lerarenopleidingen.”  ■

Jacolien Viveen.

Ik denk dat er hooguit een of twee 
scholen zijn waar het echt niet
goed loopt



Europa IND/DEM-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse delegatie

Een korte terugblik: twee belangrijke redenen voor ons ‘nee’ 
waren het verlies van nationale bevoegdheden en het feit dat de 
Unie steeds meer statelijke trekken ging aannemen. Zo intro-
duceert het grondwettelijk verdrag een Europese minister van 
buitenlandse zaken. En ook de naam ’grondwet’ illustreert de 
wens om te komen tot een Europese staat.

Transparant
Wij zijn niet tegen een nieuw verdrag. Het gaat ons om de 
inhoud van zo’n verdrag. Europa heeft een verdrag nodig dat 
de Unie transparanter en eenvoudiger maakt. Dit kan door 
één nieuw verdrag te ontwikkelen in plaats van de complexe 
verdragen waarmee de EU nu werkt. Het huidige Verdrag van 
Nice biedt bovendien onvoldoende handvaten om terrorismebe-
strijding en de energieproblematiek aan te pakken. Bovendien 
moeten we niet vergeten dat het Verdrag van Nice berekend 
is op een maximale omvang van 27 lidstaten. Dit betekent dat 
de EU, die op dit moment uit 27 landen bestaat, niet verder kan 
uitbreiden. Een nieuw verdrag is dus geen overbodige luxe. 

Allures
Intussen is er in Nederland veel veranderd. De nieuwe regering 
heeft in de eerste honderd dagen van haar mandaat in een 
kamerbrief duidelijk gemaakt dat zij een nieuw verdrag wil. Dit 
verdrag moet zich concentreren op de kerntaken van de Europe-
se Unie en wordt ontdaan van alle ‘grondwettelijke’ allures van 
de afgewezen grondwet. 

We moeten verder. Op 1 juni, precies twee jaar na het Neder-
lands referendum, presenteren we daarom onze visie op de in-
houd van het nieuwe verdrag. ´Nee´zeggen is één ding. Maar we 
moeten verder. Daarom komen we met concrete alternatieven 
voor een nieuw verdrag. Wanneer we het over de toekomst van 
de EU hebben, praten we over onze eigen toekomst. Een werk-
bare toekomst van de Europese Unie gaat ons daarom allemaal 
aan het hart. ■

Dick Jan Diepenbroek.

Pleidooi voor een alternatief Europees verdrag

Nee zeggen is één ding 
Het is bijna twee jaar geleden dat de Nederlandse bevolking in een referendum de Europese grond-

wet afwees. De vraag hoe we verder gaan met Europa is urgent. In juni wil de EU een besluit nemen 

over haar toekomst. De Nederlandse delegatie van de IND/DEM Groep schreef daarom een brochure 

met haar visie op de toekomst van Europa. 
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Wanneer we het over de toekomst 
van de EU hebben, praten we over 
onze eigen toekomst.
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Serie

Sinds 2001 werkt Wiepkje als ledenadministrateur op het par-
tijbureau. Ze is getrouwd met Oscar en samen hebben ze “een 
geweldig lief meisje” Prisca. Wat wel met zich meebrengt dat 
ze weinig meer toekomt aan oude hobby’s als lezen, fietsen en 
spelletjes doen. Overigens: wie van de ChristenUniërs gaat de 
uitdaging aan? “Met vier op een rij verslaat niemand mij meer”, 
aldus een gedreven Wiepkje.
Voorheen werkte ze als directiesecretaresse bij een fondsen-
wervende organisatie en als secretaresse bij een internationaal 
bedrijf. Wie dan een bedrijfseconomische opleiding verwacht bij 
deze ledenadministrateur, komt bedrogen uit. Wiepkje deed in 
een ver verleden de studie HBO Jeugdwelzijnswerk. 

De vragen
  1. Wat houdt je werk in?
“Verwerken van alle ledenmutaties voor de ChristenUnie, het 
WI, PerspectieF en de Bestuurdersvereniging.”

2. Het leukste aan deze baan is? 
“De tevredenheid als de administratie foutloos is. Maar ook 
dat mensen merken dat we iets correct afhandelen als we een 
vervelende boodschap brengen.”

3. Waarom wilde jij juist hier werken?
“Omdat ik het indertijd heel goed vond dat de kleine christelijke 
partijen, RPF en GPV fuseerden tot één grote partij.”

Zeven vragen aan de ledenadministrateur
Een giftenbrief, een campagnedag, een welkomstbrief voor nieuwe leden – 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: Wiepkje Bodika.

door: Jacolien Viveen

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met de leden.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Voor alles wat de ledenadministratie betreft… wel tussen acht 
en vijf.”

6. Wat is je doel voor het komende jaar?
”Meewerken aan een goed nieuw ledenadministratiesysteem, 
dat nog beter op de wensen van de mensen aansluit.”
 

7. Verras ons eens?
“Ik wil ooit nog eens de marathon lopen.”

De collega’s 
Roely Padding (financieel medewerker): “Wiepkje is een fijne 
collega. Je kunt altijd op haar aan. Op de ledenadministratie 
moet je zeer nauwkeurig werken. En dat doet ze!”

Alice ten Brinke (servicemedewerker bedrijfsbureau): “We noe-
men haar wel eens Sherlock Holmes, omdat ze altijd alles vindt. 
Het is een echte speurneus; ze vindt soms adressen van mensen 
die onvindbaar zijn. Eigenlijk had ze rechercheur moeten zijn.” ■

"Met vier op een rij verslaat niemand mij meer"



Hij is lid van de PvdA en politicoloog. Hij schreef zijn proefschrift over de catch-all partij in West-

Europa en ontwikkelde een alternatief voor de kieswijzer: het Kieskompas. En onlangs sprak hij op 

een van de 100-dagen bijeenkomsten die het WI organiseerde. Een kort maar pittig gesprek met 

André Krouwel.

Wat typeert volgens u het verschil tussen het CDA en   
de ChristenUnie?
Sinds de fusie heeft de ChristenUnie een duidelijk christelijk 
sociaal profiel. Het lijkt daarmee sterk op het oude CDA. Maar 
omdat het CDA rechtser werd, is de ChristenUnie eigenlijk een 
betere versie van het oude CDA geworden. Ze hebben, op het 
pro-Europa standpunt na, de kernwaarden van het CDA over-

genomen: zorgvuldig omgaan met de verzorgingsstaat en een 
centrale rol voor het traditionele gezin. 
Of de ChristenUnie doorgroeit en een serieuze concurrent 
van het CDA wordt, is de vraag. Dat hangt voornamelijk af 
van de voorkeuren van de kiezers. Maar het is duidelijk dat 
de verharding en verrechtsing van het CDA op lange termijn 
contraproductief is. Eigenlijk heeft Balkenende de verkiezingen 

De 100 dagen
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ChristenUnie is betere versie van CDA



Nederlandleeftmetwater.nl

Column

Eén van de 100-dagenbijeenkomsten van 

het WI staat in het teken van klimaatver-

andering en duurzaamheid. Laat dat nu 

net het uitdagende spanningsveld zijn 

waar ik als verantwoordelijk bewindsper-

soon voor het waterbeleid en een groot 

deel van het OV-beleid dagelijks  

middenin sta.

Wij Nederlanders zijn eraan gewend te leven 
met veel water om ons heen. We vinden het 
vanzelfsprekend dat er genoeg en ook nog 
eens schoon drinkwater uit de kraan komt.  
Dat we droge voeten houden, want de dijken 
zijn immers sterk genoeg. En vanzelfsprekend 
dat ons afvalwater wordt gezuiverd, zodat het 
water in onze omgeving schoon is. Maar hoe 
begrijpelijk die vanzelfsprekendheid ook is, 
terecht is ze beslist niet. Nu we in Nederland zo 
langzamerhand nadrukkelijker met de gevolgen 
van klimaatverandering worden geconfronteerd 
(stijgende zeespiegel; langere periodes met he-
vige regenval, maar ook van grotere droogte met 
hoge en dus ook lage rivierafvoeren tot gevolg), 
is het hoog tijd dat die vanzelfsprekendheid eraf 
gaat en wij - om zo te zeggen - een hoger water-
bewustzijn krijgen. Water is te waardevol, maar 
ook te bedreigend om links te laten liggen. 
Leef dus bewust met water! ■

Tineke Huizinga,
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
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ChristenUnie is betere versie van CDA

ook verloren. Want hoewel het CDA de grootste partij is, heeft 
Balkenende zijn beleid drastisch moeten herzien. 

Ziet u parallellen in Europa als het gaat om het succes van  
de ChristenUnie?
In Nederland vindt een herwaardering plaats van de messi-
anistische politiek. Ofwel: de politiek met een groter verhaal. 
Dat kon het conservatieve CDA niet bieden. De ChristenUnie 
wel. In andere Europese landen zie je eenzelfde patroon dat 
zich op verschillende manieren manifesteert. Presidentskan-
didaat Bayrou in Frankrijk profileerde zich als een reactie op 
de secularisering en hield een pleidooi voor de traditionele 
waarden. In Duitsland zie je het in de winst van de christen-
democraten. En in Italië is een deel van de christen-democraten 
bezig met een duidelijke heroriëntering. 

Hoe is dat te verklaren?
Mensen zijn op zoek naar zekerheid. Het vertrouwen in de 
markt en de globalisering, dat in de jaren ’80 en ‘90 main-
stream  was, heeft overtuigingskracht verloren. Door de markt-
werking is het water, gas of de NS niet goedkoper geworden. 
Men zoekt nu een alternatief dat wel veilig voelt.  
Ooit was de christen-democratie het centrum van Europa. Dat 
raakte in verval en de conservatieven namen het over. Maar 
dat is voor het electoraat eigenlijk veel te liberaal en veel te 
rechts. En het is ook weinig christelijk meer. Wie een blik in de 
bijbel werpt, ziet veelvuldig thema’s als zorg voor de zwakken 
of steun aan de armen terug komen. Veel mensen willen sim-
pelweg die harde rechtse lijn niet. 

U noemde onlangs het CDA en de PvdA kartelpartijen. Waarom?
Deze partijen zijn al vrij lang aan de macht. Ze zijn gewend de 
macht te verdelen. Dat zie je bijvoorbeeld in het benoemings-
circuit. Daar probeert men grip op te houden. Je kan prima de 
commissaris van de koningin of de burgemeester laten kiezen. 
Maar deze plekken zijn voor de grote partijen nodig om politici 
die niet meer meedoen een baantje te kunnen geven.  ■

Ludo Hekman.

DenkWijzer
De komende DenkWijzer van het WI gaat over het coalitie-
akkoord. Diverse auteurs onderzoeken de zes pijlers van het
akkoord en analyseren kansen en bedreigingen voor de
ChristenUnie ■



PerspectieF
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Hoe raakten jullie betrokken bij de leiderschapscursus? 
Margreeth: “Ik zit zelf sinds kort in het bestuur van de  
ChristenUnie Bunschoten. Samen met een vriendin - die ook in 
het bestuur zit -  proberen we een lokale jongerenafdeling op 
te richten. Ik heb gereageerd op de oproep voor cursisten op de 
PerspectieFwebsite omdat ik me graag verder wil ontwikkelen.”
Egbert: “De voorzitter van PerspectieF belde met de vraag of ik 
coach wilde zijn. Dat vind ik erg leuk. Ik heb door de jaren heen 
veel met studenten gewerkt en een aantal van hen persoonlijk 
begeleid.” 

Hoe ziet zo’n leiderschapscursus er precies uit?
Margreeth:”Op de avonden zelf kijken we naar verschillende 
manieren van leidinggeven. We maken daarbij onder andere 
gebruik van materiaal van Bill Hybels. Ook kijken we hoe Jezus 
op bepaalde momenten leiding gaf en wat wij daarvan kunnen 
leren. 
Ik was erg blij dat ik aan de heer Schuurman werd gekoppeld. 
Daar had ik eigenlijk al een beetje op gehoopt, omdat ik veel 
positiefs over hem had gehoord.” 

Coaches voor prille politici
In januari startte PerspectieF met een leider-

schapstraining. Een groep van vijftien talent-

volle jongeren komt maandelijks bijeen om te 

praten over leiderschap. Samen zullen ze ook het 

Global Leaderschip Summit van Willow Creek

volgen. Elke jongere is gekoppeld aan een

persoonlijke coach, waarmee hij of zij een 

drietal gesprekken heeft. Cursusdeelneemster 

Margreeth Veldhuizen is gekoppeld aan Egbert 

Schuurman, fractievoorzitter van de Christen-

Unie in de Eerste Kamer

Margreeth Veldhuizen (18) is bestuurslid 
voor de ChristenUnie in Bunschoten en 
doet de Lerarenopleiding Basisonderwijs 
aan de Hogeschool Windesheim   
in Zwolle.
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Jullie hebben elkaar inmiddels drie keer ontmoet. Waarover spreken 
jullie dan?
Egbert: “De eerste keer woonde Margreeth een interview bij 
met Elsevier over André Rouvoet. Ik heb hem, toen hij als 
student bij de Tweede Kamerfractie van de RPF werkte, als het 
ware - al heette dat toen nog anders - ook gecoacht. Dan kwam 
hij eens in de zoveel tijd langs om te praten. 
Margreeth en ik hebben ook besproken of zij haar studie moet 
doorzetten. Ik probeer het probleem helder te krijgen en daarin 
advies te geven. Haar inbreng ervaar ik als zeer openhartig. Ze 
zegt heel duidelijk wat ze bedoelt.”
Margreeth: “Die eerste bijeenkomst had ik ook een aantal vra-
gen over leiderschap. Verder spraken we over een project voor 
hangjongeren, dat we gaan opzetten vanuit de leiderschaps-
cursus.”

Heeft u in uw jeugd zelf een coach gehad? 
Egbert: “Ik studeerde in Delft, maar ik had in Stadskanaal, 
waar mijn ouders woonden, wel twee mensen waar ik regel-
matig langs ging om even te praten. Bij het schrijven van mijn 

Egbert Schuurman (69) is sinds 1972 
hoogleraar in de Reformatorische 
Wijsbegeerte en sinds 1983 lid van 
de Eerste Kamer voor de RPF en later 
de ChristenUnie. Sinds 1999 is hij 
fractievoorzitter.

proefschrift heb ik ook veel advies gehad. Ik weet uiteindelijk 
niet of ik veel geluisterd heb, daar was ik misschien toch te 
eigenwijs voor, maar ik heb het wel als heel goed ervaren. 
Ik geloof dat het belangrijk is dat jongeren een voorbeeld-
figuur hebben. Ik hoop ook zeker dat PerspectieF met deze 
leiderschapscursus doorgaat, misschien met andere jongeren 
of coaches, maar het is wel heel belangrijk dat zoiets gebeurt.”

Wat wil je in de toekomst bereiken?
Margreeth: “Ik ben nog op zoek naar mijn ambities en welke 
talenten en kwaliteiten ik heb. Ik geloof dat ik die voor God 
mag gebruiken. Binnen de ChristenUnie ben ik nog maar net 
begonnen, dus ik moet nog veel leren. De komende jaren wil 
ik meer inzicht krijgen in de politiek.”
Egbert: “Voor de ChristenUnie wordt het belangrijker dan ooit 
om onze eigen identiteit duidelijk onder woorden te brengen. 
We moeten onderscheid maken tussen het compromis en 
onze eigen standpunten. Als Eerste Kamerfractie zijn wij niet 
gebonden aan het regeerakkoord. We hebben meer vrijheid 
dan de ministers en de Tweede Kamerfractie om het Christen-
Unie-geluid te laten horen. Dat ben ik dus ook van plan.” ■
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Provinciale Staten

In zes provincies aan het roer
 ChristenUnie levert eerste zes gedeputeerden

Wat het College van Burgemeester en Wethouders voor een gemeente is, dat is het College van  

Gedeputeerde Staten (GS) voor de provincie. In dat College van GS zitten gedeputeerden en de 

Commissaris van de Koningin. Zij voeren het beleid uit dat door de Provinciale Staten is  

 vastgesteld.  Voor het eerst in de geschiedenis van de ChristenUnie schreven we een gedeputeerde 

bij in de boeken: Rudi Slager te Groningen. Máár het bleef er niet bij één... 

In de aanloop naar de verkiezingen hoopten we minstens 
één gedeputeerde te mogen leveren. Misschien zelfs wel twee 
of drie. Maar intussen zijn het er al zes. Want na Rudi Slager 
kwam Henk Baas in Drenthe, Annelies van der Kolk in Gelder-
land, Joop Evertse in Zuid-Holland en Jaap van Ginkel in Zee-
land. En bij het perse gaan van deze HandSchrift werd bekend 
dat ook Friesland een ChristenUnie-gedeputeerde krijgt. Meer 
daarover in het volgend nummer van HandSchrift. Weer winst, 
boven verwachting!

Zo verstevigde de ChristenUnie niet alleen haar positie in alle 
Provinciale Staten, maar verzilverde de partij die winst ook 
nog. Het is de voortzetting van hetzelfde patroon dat we na de 
verkiezingen voor de gemeenteraden en voor de Tweede Ka-
mer zagen: flinke winst in zetels en vervolgens ook bestuurlijke 
verantwoordelijkheid mogen dragen in colleges en kabinet. 
In een serie korte interviews vertellen onze nieuwe gedepu-
teerden wat ze gaan doen op hun nieuwe positie. 

Over tien minuten staat de auto met chauffeur klaar voor gedeputeerde Rudi Slager. Die rijdt hem dan naar Oost-Groningen voor 
een gesprek over de herindeling van gemeenten rond het BlauweStadproject. Het geheim van het succes van de Groningse
ChristenUnie? Volgens Slager is dat de constructieve houding waarmee de ChristenUnie de afgelopen jaren oppositie voerde,
daar plukt de partij nu de vruchten van. 

Toen Slager onlangs een PvdA-gedeputeerde hoorde uitleggen 
wat een mooi begrip ‘rentmeesterschap’ is, kon hij een glim-
lach niet onderdrukken. 
Slager, voormalig afdelingshoofd in Smallingerland en met 
zestien jaar Statenervaring, heeft een heel gevarieerde porte-
feuille met daarin bijvoorbeeld het ‘grijze milieu’ wat milieu-
toezicht op bedrijven omvat. Daar is hij nog het meest enthou-
siast over: “Het is wat mij betreft een van de leukste dingen. 
Er kan zomaar een ambtenaar binnenkomen met het laatste 

nieuws. Dat maakt het werk verrassend en afwisselend.”
Over pakweg vier jaar wil Slager dat het sociale gezicht van de 
provincie er anders uitziet: “We willen de gemeenten niet voor 
de voeten lopen maar ze ook niet aan laten modderen.” Hij 
denkt bijvoorbeeld aan de aanpak van de armoedeproblema-
tiek, een zaak voor de gemeentes wat de sociale dienst betreft. 
“Dat is te groot is om het op z’n beloop te laten. Het is een on-
derwerp waar we ons als ChristenUnie tijdens de verkiezings-
campagne al sterk voor maakten”, aldus Slager. ■ 

Groningen
College van GS: ChristenUnie met CDA en PvdA.

Portefeuille:  Grijs milieu, Bodemdaling, Contact met gemeenten, 
Interne Zaken (Personeel & Organisatie en Facilitaire diensten)
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Henk Baas heeft een nieuwe fulltime baan aan het gedeputeerdenschap, zijn eigen adviesbureau wordt daarom voor onbepaalde 
tijd in de ijskast gezet. De grootste uitdaging als gedeputeerde is om de “onvrede weg te nemen bij vooral de gemeenten en ook 
de burgers over de houding van de provincie”. Over vier jaar moet het aantal stemmers dan hoger zijn dan de laatste opkomst van 
51 procent… 

Wat daar zeker aan kan bijdragen, is het grote integrale project 
uit Baas’ portefeuille: ‘Verbetering van de verhouding tussen 
burger en provincie’. “In de afgelopen vier jaar was er onvrede 
bij gemeentes en organisaties over de wijze waarop de provin-
cie met grote projecten omgaat. Dat gebeurt voor hun gevoel 
vanuit een ivoren toren. Wij, als de ChristenUnie, vinden dat 
dit anders moet en anders kan. We houden als provincie wel de 
regie waar het moet, maar op zo’n manier dat men graag met 

de provincie meedenkt en meewerkt.
Een van zijn ambities is om als provincie niet langer te komen 
met uitgewerkte plannen in goedogende boekwerken waar-
over dan nog eens de mening van burgers en gemeentes wordt 
gevraagd. “Ik wil van ‘inspraak’ ‘begin-spraak’ maken. Bij het 
maken van plannen wil ik veel meer inzetten op de creativiteit 
die er is bij mensen en dat verder ontwikkelen.” ■

drenthe
College van GS: ChristenUnie met PvdA en VVD. 

Portefeuille: Bestuurlijke zaken, Automatisering en informatievoorzie-
ning, Handhaving milieupolitie, Facilitaire Zaken, Begeleiden   
nieuwbouwproject provinciehuis.

Het was een ‘wat-als’-scenario. Als de ChristenUnie in het Gelderse college zou komen, was Annelies van der Kolk de aangewezen 
persoon om die zetel te vullen. In de praktijk van alledag is het wel even wennen: “Het is hectisch. Ik heb al wel door dat je van 
maandagmorgen acht tot zaterdagavond elf uur gedeputeerde bent.”

Van der Kolk verruilde haar statenzetel voor een stoel in het col-
lege: “De afweging was voor mij niet moeilijk. In het verleden 
heb ik, om verschillende redenen, besloten om geen wethouder 
te worden. Dus nu had ik me voorgenomen dat als er weer een 
kans kwam, ik het wel zou doen. Je voelt dan ook dat dit Gods 
weg is. Ik ben de Here dankbaar dat ik dit nu mag doen.”

Het gedeputeerde zijn, is hectisch, maar het bevalt Van der 
Kolk goed: “Gelderland is een schitterende maar ook heel grote 
provincie. Daarnaast heb ik een boeiende portefeuille die de 
nodige tijd vraagt. De grootste uitdaging is om het samen te 
doen met de verschillende partners. Dus kies ik voor daad-
krachtig partnerschap om onze ambities te realiseren.” ■ 

Gelderland
College van GS: ChristenUnie met CDA en PvdA.

Portefeuille: Klimaat en Milieu, Cultuurhistorie, Recreatie en Toerisme.





Column

Constant op scherp
Het is wennen als regeringspartij. 

De media legt een vergrootglas op 

uitspraken, houding en gedrag van 

ChristenUnie politici en bestuurders. 

Kortom de partij staat in de schijnwer-

pers. Dat vraagt om extra aandacht, 

wijsheid en voorzichtigheid in wat we 

voor het voetlicht brengen. 

De eerste 100 dagen die de regering uittrok voor het 
gesprek met de samenleving kunnen het vertrou-
wen in de politiek mogelijk herstellen. De Bijbel 
geeft ook op dit punt woorden die er toe doen. 
Filippenzen twee vers vier: “Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van een 
ander.” En vervolgens in vers vijf:  “Laat onder u de 
(eens)gezindheid heersen die Christus Jezus had.” 
Het WI initieert gesprekken met leden, bestuurders 
en deskundigen om vanuit de ChristenUnie bij te 
dragen aan belangrijke thema´s uit het regeerak-
koord. De eerste 100 dagen is de ChristenUnie zeer 
herkenbaar en onderscheidend, maar regeringsver-
antwoordelijkheid eist ook constante scherpte. Blij-
ven onderscheiden door vanuit de relatie met Jezus 
Christus te werken aan een relatie met de naaste 
en zijn omgeving: dat blijft ook na 100 dagen hét 
thema. ■

Bert Boerman, landelijk bestuur 

 mei	2007							HandSchrift			 ��

Met vier partijen samen regeren, zal niet makkelijk zijn. Evertse vermoedt 
dan ook dat de ChristenUnie waarschijnlijk de rol van bruggenbouwer mag 
spelen. Een rol die ze al op landelijk niveau speelt en die hem op het lijf is 
geschreven. Zijn ervaring, als bruggenboouwer, zal Evertse nodig hebben 
in zijn functie als gedeputeerde voor Groen en Landelijk Gebied. Want 
beide staan onder druk. “Er is me alles aan gelegen om die te verbeteren en 
te versterken. Er zijn veel groenplannen in Zuid-Holland maar ze worden 
maar mondjesmaat verwezenlijkt. Ik wil dat wat versnellen en daarbij 
vooral samenwerken met de agrarische sector. ■

Zeeland
College van GS: ChristenUnie met 
CDA, SGP en GroenLinks. 

Portefeuille: Natuur, landschap en 
water,  Grijs milieu

“Een aardverschuiving”, noemt Jaap van Ginkel de nieuwe politieke situ-
atie in Zeeland. Nadat onderhandelingen tussen CDA, SGP en PvdA en VVD 
stukliepen, werd de ChristenUnie samen met Groenlinks uitgenodigd voor 
een ‘verkennend’ gesprek. Binnen vier dagen lag er een akkoord en was een 
nieuw college geboren. 

In maart stopte Joop Evertse na zestien jaar Statenlidmaatschap voor Zuid-
Holland. Tijd voor iets anders. Dat ‘iets anders’ een post als gedeputeerde 
kon zijn, kwam niet bij hem op. “Ik heb wel een nachtje wakker gelegen of 
ik het moest doen. Want ik vind het werk als wethouder (in Giessenlanden) 
ook erg leuk”. 

Zuid-Holland
College van GS: ChristenUnie  
met CDA, PvdA en VVD

Portefeuille: Groen en Landelijk 
Gebied

Een enthousiaste Van Ginkel ziet spannende tijden voor de GS weggelegd: 
“Met twintig van de 39 zetels hebben we als GS een nipte meerderheid. We 
zullen dan meer moeite moeten doen voor het voeren van het politieke de-
bat.” Dat vindt Van Ginkel leuk. Hij geeft er zijn baan bij de Dienst Waterpo-
litie bij het KLPD graag voor op. Ook omdat hij door zijn portefeuille bij het 
water betrokken blijft. “Grootste uitdaging wordt wel het op poten krijgen 
van het klimaat- en waterbeleid. Hoe gaan we om met de stijging van de 
zeespiegel? We zijn uiteindelijk een deltagebied.” ■

Auteurs: Erik van Dijk en Marjon Busstra, 
Fotograaf: Jannis Looten/ RedMatters.
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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
Kaderschool
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Intensieve politieke training werpt vruchten af

De moeite waard
De ChristenUnie Kaderschool is er voor iedereen die actief is, of dat 

wil worden. Sinds we in september zijn begonnen, namen bijna 

tweehonderd mensen deel aan de Kaderschool. Daarbij blijft het 

aanbod van onze trainingen gevarieerd en actueel. 

Ruim een maand na de Provinciale Statenverkiezingen startten we bijvoorbeeld met 
een ‘Resultaten in de Staten’-training. Voor iedereen die actief is in de provincie of 
daar meer van wil weten. 

Tjitske Biersteker was één van de deelnemers. In haar weekverslag (www.denhel-
der.christenunie.nl) schreef zij: “Terugkijkend op de bijeenkomst van afgelopen 
zaterdag over provinciale politiek is er bij mij sprake van dankbaarheid en verwon-
dering: er was een flinke opkomst en we blijken in verschillende provinciale staten 
(heel) jonge vertegenwoordigers te hebben. De cursus was intensief maar zeker de 
moeite waard.” 

Voor u
Kijk, dat willen we nu met de Kaderschool: intensieve trainingen die de moeite 
waard zijn. Enthousiast geworden? Kijk dan naar ons aanbod op:   
www.christenunie.nl/kaderschool. Want de Kaderschool is er ook voor u; we bieden 
meer dan cursussen voor bestuurders alleen.

Bedankt
Bij het vorige nummer van HandSchrift vroegen we u om een gift voor de Kader-
school. Inmiddels ontvingen wij ruim 15.000 euro. Alle gevers van harte bedankt! 
Mede door uw bijdrage kunnen we verder investeren in trainers en docenten en een 
goed cursusaanbod. ■
 

      Klaas Quist.



Werkgroepen
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Macht & Invloed
Op 22 september 2007 hoopt Inclusief haar vierde landelijke congres 
te houden. Het thema is ‘Macht en Invloed’. Hoofdspreekster is Hilly 
van de Streek. Zij is actief in de vrouwenraad van het CDA en de Euro-
pese Unie en oud Tweede Kamerlid. Binnenkort leest u meer over het 
congres via:  www.christenunie.nl/inclusief.

Het geplande regionale congres in Leeuwarden op 2 juni gaat helaas 
niet door wegens gebrek aan menskracht. ■

Actief in de partij
Het gebeurt regelmatig dat mensen aangeven iets te willen doen 
binnen de ChristenUnie: vrijwilliger worden, meedoen in de politiek, 
een cursus geven. Daar zijn we erg blij mee, maar we hebben niet 
altijd direct een activiteit voorhanden om mensen aan te koppelen. 
Anderzijds zoekt de ChristenUnie soms tevergeefs mensen voor een 
activiteit. Daarom hebben de ChristenUnie en Inclusief samen een 
formulier gemaakt op de website waarop mensen kunnen aangeven 
wat hun interesses en ambities zijn. Ook wijzigen of verwijderen van 
deze gegevens is mogelijk. 

Het formulier staat op: www.christenunie.nl/mijnprofiel. Inloggen 
is noodzakelijk. Uw gebruikersnaam is standaard uw lidnummer 
(zie het adresetiket op uw HandSchrift), wachtwoord is uw postcode 
(kleine letters, zonder spaties). Het wachtwoord kunt u wijzigen. 
Bent u geen lid dan kunt u na registratie ook het profiel invullen. De 
gegevens zijn alleen bedoeld voor de ChristenUnie. Als besturen of 
politici van de ChristenUnie de gegevens uit deze database willen 
gebruiken, kunnen zij contact opnemen met het Partijbureau. ■

Overleg met 
ouderen
We zijn best een beetje nieuwsgierig 

hoe de eerste 100 dagen van onze 

ChristenUnie-fractie in de nieuwe  

samenstelling zullen verlopen.  

Na een korte periode van gewenning 

zou het goed zijn als ook het contact 

met ons kamerlid of de fractiemede-

werker die het ouderenbeleid in de 

portefeuille heeft tot stand komt. 

Als werkgroep bestaan we nog niet zo lang en 
ook wij moeten leren waar de fractie ons bij 
wil betrekken en waarover wij de fractie willen 
aanspreken.
Als ik lees met welke thema’s de 100 dagen 
van het WI het land is ingetrokken, dan maak 
ik me wat zorgen of de aandachtspunten van 
onze doelgroep (50plus) wel de nodige aandacht 
krijgen. Laten we de problemen van de 50plus 
generatie niet onderschatten (een doelgroep met 
een omvangrijke leeftijdsopbouw). Zaken als de 
invoering van de WMO, toekomstbestendigheid 
van de AOW, arbeidsparticipatie oudere werkne-
mers, woonsituaties ouderen, vrijwilligerswerk, 
om maar enkele te noemen, vragen om onder-
ling overleg en afstemming.
Als werkgroep zijn we tot dit overleg graag 
bereid! ■

Hans Hendriks, lid werkgroep 50plus.
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Wilt u ook adverteren 
in HandSchrift?
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voedsel en werk 
tegen armoede

www.tear.nl Giro 41400

In Honduras kunnen 
boeren nauwelijks 
rondkomen. Hulp bij de 
productie en het opzetten 
van coöperaties zorgt 
voor werkgelegenheid 
en inkomsten. 

Doe mee tegen armoede. 
Steun Tear en help boeren 
aan werk en inkomen.

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



In het land

Minder CO2 Ede
Op initiatief van de ChristenUnie Ede gaat elektriciteitsleve-
rancier NUON huishoudens via de jaarrekening, naast het 
verbruik van gas en elektriciteit, ook informeren over hun 
jaarlijkse CO2-uitstoot. Dit initiatief is al in 2003 opgestart 
door raadslid Marten Idema en heeft ook de belangstelling 
van de Tweede Kamerfractie. Kamerlid Esmé Wiegman 
meent dat met deze vermelding mensen bewust worden 
van hun ‘persoonlijke aandeel’ in het collectieve klimaat-
probleem. ■

Schuldhulp Alphen a/d Rijn 
ChristenUnie en SP in Alphen aan den Rijn dienden samen 
een initiatiefvoorstel in voor schuldhulpverlening. Aanlei-
ding is een onderzoek van beide fracties naar de oorzaken 
en gevolgen van problematische schulden in Alphen aan 
den Rijn. Door het maken van afspraken en betere sa-
menwerking moet de totale leefsituatie van mensen met 
problematische schulden verbeteren. Daarnaast moet de 
gemeente haar inwoners bewust maken hoe zij problemati-
sche schulden kunnen voorkomen. ■

Regionaal nieuws
Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en provinciale politici ervoor? 
De Bestuurdersvereniging peilde het, u leest het hier.

Schoonmaak Hoogeveen
Het is voorjaar! Daarom hield Hoogeveen een schoon-
maakactie. Een grote groep vrijwilligers trok erop uit om 
de Oranjebuurt schoon te maken. Onder hen ChristenUnie-
fractieleden Jan Braam, Klaas van de Laan en Wim Warrink. 
Zij deelden borstels uit aan buurtbewoners. ■

Voedselbank Eemsmond
De ChristenUnie Eemsmond diende een initiatiefvoorstel in 
waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om de verhuizing 
van de lokale voedselbank financieel te steunen. ■

Stop gasboring Wad
De Provinciale Statenfractie van ChristenUnie Friesland wil 
de gasboring onder het wad tijdelijk stilleggen tot het Wad-
denfonds is opengesteld. De ChristenUnie verwijst daarvoor 
naar de koppeling die de Tweede Kamer maakte tussen het 
winnen van gas, de compensatieregeling voor kokkelvissers 
en de openstelling van het Waddenfonds. Dit loopt ernstige 
vertraging op doordat de Europese Commissie de Subsidie-
regeling Waddenfonds niet goedkeurde. “De ChristenUnie 
wil weten hoe GS hiermee omgaat”, aldus Statenlid Sicco 
Boorsma. ■

Raadslid aan de lijn
Raadsleden uit Dronten zaten een avond aan de telefoon 
om ervaringen van burgers te horen over de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning: een nieuwe wet met veel 
gevolgen. ■
 

Trouwen in Achtkarspelen
Veel ChristenUnie-fracties zijn bezig gehouden met moties 
over gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Vaak waren 
er heftige debatten. In Achtkarspelen werd ChristenUnie-
wethouder Pieter van der Veen, als reactie op alle commotie, 
trouwambtenaar. ■

Bernadette van den Berg.

See You Barneveld 
De ChristenUnie Barneveld gaf haar ledenvergadering 
deels een andere invulling: ze noemde het 'see you' avond 
en hield de avond bij een bedrijf voor bedrijfswagens. De 
leden kregen een rondleiding door de bedrijfshallen. De 
combinatie ledenvergadering en bedrijfsbezoek viel bij-
zonder in de smaak (al was het alleen maar omdat door 
het bedrijf getrakteerd werd op ChristenUnie-gebak). ■
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Personalia en bestuurders

Volle kracht 
vooruit

BestuurdersCongres 2007

�0	 HandSchrift	 						mei	2007

Goud
Internationaal secretaris
Gerard Geijtenbeek ontving op het
Uniecongres van 28 april een gouden 
speld voor zijn jarenlange bijdrage 
aan het werk van de ChristenUnie. ■

In memoriam 
Aad van Hoffen
Op 2 april overleed Aad van Hoffen op 63-jarige leeftijd,
ChristenUnie voorman in de gemeente Emmen. Hij was al gerui-
me tijd ernstig ziek. Aad van Hoffen kwam in 1982 voor de combi-
natie RPF/GPV in de gemeenteraad van Emmen. Van 1994 tot 1996 
was hij Statenlid voor het GPV in Drenthe. Van 1996 tot 1999 was 
hij wethouder te Emmen. Aad van Hoffen was een markant politi-
cus die een duidelijk stempel op met name de principieel getinte 
debatten wist te drukken. Hij was een gedreven, enthousiast en 
bewogen politicus met goede kennis van zaken.  De ChristenUnie 
verliest in hem een zeer gewaardeerd lokaal politicus. ■

Verzilverd
Afgelopen maanden ontvingen vijf hardwerkende  ChristenUniërs 
een zilveren speld: 
■   Rein Ferwerda (Kollumerland) was acht jaar raadslid en nam na 

nog eens acht jaar afscheid als Statenlid.
■   Leo Plaisier was negen jaar raadslid te Ridderkerk.
■   Joop Evertse nam na zestien jaar afscheid als statenlid voor Zuid-

Holland, daarvoor was hij vier jaar penningmeester. Hij is nog 
immer politiek actief als wethouder (zes jaar) te Giessenlanden. 

■   Gerrit Wim van Veelen (Bodegraven) nam na acht jaar afscheid 
als statenlid in Zuid-Holland. Daarvoor was hij al 23 jaar actief als: 
secretaris, voorzitter en raadslid te Vlaardingen. Hij is momenteel 
nog wethouder te Bodegraven.

■   Hans Kamp (Middelharnis) was zeventien jaar secretaris en pen-
ningmeester in het lokaal bestuur. Daarnaast vertegenwoordigde 
hij de Provinciale Unie Zeeland in het Unieconvent. ■

Ruim driehonderd ChristenUnie-be-
stuurders (raadsleden, wethouders, 
burgemeesters, Statenleden, Kamer-
leden, etc.) brachten eind maart twee 
dagen door in Lunteren. Daar praat-
ten ze elkaar bij en werden ze bijge-
praat aan de hand van het thema 
‘Goed bestuur, dicht bij de burger’. 
Samen blikten ze terug in grote 
dankbaarheid op een jaar vol mooie 
resultaten, maar ze keken vooral am-
bitieus vooruit.

De bestuurders spraken zich uit voor een vaste 
koers en volle kracht vooruit! Ze kozen ervoor 
om in de komende jaren alles te doen wat in hun 
vermogen ligt om de grotere verantwoordelijk-
heden die de ChristenUnie in het afgelopen jaar 
heeft gekregen op de juiste wijze te dragen. Ze 
ondertekenden een verklaring waarin de kern-
woorden waren:
- principieel
-  afhankelijk van God, gebed
-  zorgvuldig, rechtvaardig en betrouwbaar
-  zwakken beschermen, steunen en activeren
-  onrecht bestrijden
-  betrokken
-  duidelijk, eerlijk, aanspreekbaar en transparant
-   respectvol, samenwerken en bruggen bouwen
-   niet heersen, maar dienen
-    toerusten tot verantwoordelijkheid
-   goede rentmeesters van de schepping ■

Lees de volledige verklaring via:   
www.christenunie.nl/bestuurdersvereniging. 



Agenda

Groen van
Prinstererlezing
‘Regeringsdeelname en vreemdelingschap?? is de werk titel van 
de Groen van Prinsterlezing op donderdag 14 juni 2007. Ds. Wim 
Rietkerk hoopt deze lustrumlezing uit te spreken in de schilder-
achtige Gertrudiskapel, zalencentrum ‘In de Driehoek’, Utrecht. U 
bent welkom vanaf 19.30. De lezing begint om 20:00 uur. Zie voor 
de route: www.indedriehoek.nl. ■
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19-05  Vriendendag Tweede Kamer
21-05  Esmé Wiegman, werkbezoek Berlijn
21-05  Arie Slob, spreekbeurt ROC De Friese Poort
24-05  Esmé Wiegman, spreekbeurt Haren (Groningen)
29-05  Verkiezingen Eerste Kamer
31-05  Joël Voordewind, spreekbeurt Gorinchem
01-06  100 dagen WI, thema Jeugd en gezin
08-06  Esmé Wiegman, werkbezoek VBOK
08-06  Esmé Wiegman, werkbezoek De Wijngaard
11-06  Esmé Wiegman, gastcollege Hogeschool Friesland
11-06 C ynthia Ortega, spreekbeurt Rotterdam
13-06   Esmé Wiegman, werkbezoek conferentie Herstel 

en Balans
13-06  Excursie Tweede Kamer
14-06  Groen van Prinstererlezing
15-06  Kamerleden op Flevodag
15-06   Esmé Wiegman & Joël Voordewind, werkbezoek 

Barneveld
 
Meer info: www.christenunie.nl/agenda. ■

ChristenUnie TV

ChristenUnie Radio
18 mei, 4 en 19 juni, 18:50 747 AM ■

24-05  17:50 - Ned. 1
04-06  17:50 - Ned. 1
05-06  09:35 - Ned. 2
11-06  21:50 - Ned. 2

14-06  11:04 - Ned. 2
20-06  17:50 - Ned. 1
26-06  17:50 - Ned. 1

Nieuw in landelijk bestuur
Op het Uniecongres kozen de kiesverenigingen vijf 
nieuwe leden voor het landelijk bestuur: Dick van Dijk, 
Sandra Korteweg, Marja Sijpestein, Peter van Duijven-
bode en Shamir Ceuleers. Door de winst van de afgelopen 
tijd, was ook een uitbreiding van het bestuur nodig.  ■

Rectificatie
In de vorige HandSchrift (nummer 2, 2007) staat een aantal fouten 
in de tekst over het openbaar vervoer (pagina negen). De juiste 
tekst voor het eerste deel van de laatste alinea is: “De groei van 
het spoor van slechts één procent uit de Nota Mobiliteit was niet 
ambitieus. In het coalitieakkoord is de ambitie verhoogd en wordt 
de groei van de afgelopen twee jaar doorgezet: een groeidoelstel-
ling van vijf procent per jaar.” ■

Ledencongres & Israël
Het eerstvolgende partijcongres is op zaterdag 17 novem-
ber. Hier staat onder meer een discussie over het Israël-
standpunt van de partij op het programma. Leden die nog 
meer politieke onderwerpen willen inbrengen, kunnen 
contact opnemen met het partijbureau via 033 422 6959 
of via bestuur@christenunie.nl. ■

Vrienden van de fractie
Een verdubbeling van het aantal Kamerleden en het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid. Wat een zegen voor de Christen-
Unie! Maar deze ontwikkeling vraagt ook om extra inspanning 
en uitbreiding van de Tweede Kamerfractie. Als coalitiepartner 
wordt vaker een beroep gedaan op onze zichtbaarheid. Hier 
ontvangt de partij geen extra subsidie voor, terwijl het wel meer 
inzet vergt op politiek én publiek terrein. Om ons werk goed en 
zorgvuldig te blijven doen, vragen we daarom uw bijdrage voor 
de komende vier jaar. Wordt u ook vriend van de fractie? Ga dan 
naar: www.christenunie.nl/ service. ■
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Uitgelicht

Word bewust van de problemen in de wereld waarin je leeft. Armoede is overal. 

Heb jij recht op rijkdom? Hoeveel meer dan iemand in een derdewereldland? Wat 

heb jij gedaan voor de kansen die je hebt gekregen? Net zoveel als iemand in een 

derdewereldland... niets. Rijkdom is geen recht. Gerechtigheid, dat is een recht. 

Wat ga je doen?
KIJK OP WWW.MICHACAMPAGNE.NL

Micha_adv_A4.indd   1 29-06-2007   09:21:07
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Een fair begin
‘Wie een kind met open armen ontvangt uit liefde voor Mij, ontvangt 
Mij.’ Met deze tekst uit Mattheüs in het achterhoofd (en de Micha
Campagne nog vers in het geheugen) is de Permanente Campagne 
gestart met een actie tegen kinderarbeid en vóór faire producten. 
Tweede Kamerleden Cynthia Ortega en Joël Voordewind geven aan 
waarom hier anno 2007 nog steeds aandacht voor nodig is. ■

16

20

31

BNP, weg ermee?!
Veel politici en economen gebruiken het bruto nationaal product 

(BNP) als graadmeter voor economische groei. Maar het BNP houdt 
geen rekening met scheve welvaartsverdeling of het milieu. Hoogleraar 

Milieueconomie, Jeroen van den Bergh, pleit sterk om het BNP af te 
schaffen. Zelfs Coen Teulings, directeur van het Centraal Plan Bureau, 

is niet zo gelukkig met het BNP. Hij pleit voor welvaartsanalyse. ■

Frisse lucht
Met Frisse lucht geeft het Wetenschappelijk Instituut van de 
Christenunie haar nieuwste visitekaartje af. In 100 dagen in-
ventariseerde het WI wat er leeft en wat het kabinet nu moet 
gaan aanpakken. Dit resulteerde in een praktisch boek. ■

Stop uitbuiting kinderen
Op zaterdagmiddag 29 september organiseert de ChristenUnie 

de actie 'stop kinderslavernij- en uitbuiting'. Kinderarbeid is 
wereldwijd nog steeds een veelvoorkomend verschijnsel. Daar 

moeten we van af. Met een aantal partners, pittige debatten 
en een songcontest rondom het lied ‘Amazing Grace’ vraagt de 

partij aandacht voor het grote onrecht van kinderarbeid. ■

5



Luisteren!

Enige tijd geleden had ik het genoegen om 
Paul van Vliet persoonlijk te ontmoeten 
tijdens een televisie-uitzending. De beste 
man is inmiddels 71 jaar oud. Dat was hem 
overigens niet aan te zien. Vol passie sprak 
hij over zijn werk als Ambassadeur voor 
Unicef. We kregen onder andere foto’s te 
zien van een klein jongetje uit India dat 
iedere dag in een steenfabriek moest wer-
ken. Paul van Vliet riep iedereen op zich in 
te zetten voor betere leefomstandigheden 
voor kinderen, zoals deze te jonge fabrieks-
arbeider. Zorg ervoor dat ze echt kind 
kunnen zijn, was Van Vliets indringende 
oproep.

Ik was onder de indruk van zijn verhaal. 
Hoe kan het ook anders. Opkomen voor 
recht en gerechtigheid is namelijk onlosma-

kelijk verbonden met christelijke politiek. 
Ons hart en onze handen gaan open bij al 
het leed en onrecht in de wereld. Dan kom 
je in beweging. Ook als ChristenUnie. Bij-
voorbeeld door ons sterk te maken voor het 
opnemen van de millenniumdoelen van de 
Verenigde Naties in het coalitieakkoord. Of 
door onze ‘permanente campagne’ in te zet-
ten in de strijd tegen kinderarbeid met een 
‘amazing grace’ actie (op zaterdagmiddag 
29 september). Daarmee ook gehoor gevend 
aan de oproep van onze God om er te zijn 
voor onze naasten in nood.
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet 
wat de HEER van je wil: niets anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten en nederig 
de weg te gaan van je God.’(Micha 6:8. NBV)

Luisteren! …. inderdaad.  ■

Voorwoord
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Kent u majoor Kees nog? Majoor Kees was in de jaren zeventig 

een typetje van de conferencier Paul van Vliet. “Is dat duidelijk? 

Vragen? Geen vragen? Luisteren!’’ We kenden de teksten zo goed 

als uit ons hoofd. Ik vond dat in die tijd geweldig. 
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Arie Slob,  fractievoorzitter ChristenUnie.
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Heb jij recht op rijkdom? Hoeveel meer dan iemand in een derdewereldland? Wat 

heb jij gedaan voor de kansen die je hebt gekregen? Net zoveel als iemand in een 
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Boodschappen doen voor je moeder, de auto wassen voor je vader. Ieder kind doet wel eens 

klusjes voor zijn ouders, dat is normaal. Het wordt anders als een kind moet werken om het 

inkomen van het gezin te verzorgen en zo niet naar school kan. Het trof Kamerleden Cynthia 

Ortega en Joël Voordewind behoorlijk dat anno 2007 wereldwijd een kwart miljoen kinderen 

móet werken.  Mede daarom handelt deze HandSchrift over fair trade.

Inleiding

Forse stijging kinderarbeid
Het aantal kinderen dat wereldwijd werkt, is ongeveer 
250 miljoen. Van alle kinderarbeid komt 95% voor in 
ontwikkelingslanden. Azië is koploper met 125 miljoen 
werkende kinderen, waaronder 50 miljoen in India. Ze 
werken vaak in fabrieken, bijvoorbeeld als tapijtkno-
per of leerbewerker. Het aantal werkende kinderen 
wereldwijd stijgt nog steeds. Volgens een internationale 
vakbondsorganisatie komen er elke dag 80 duizend 
werkende kinderen bij. Dat is meer dan 3 miljoen per 
jaar! ■

Beeld Michacampagne: RedMatters. 

 ‘Wie een kind met open armen ontvangt uit 
liefde voor Mij, ontvangt Mij.’ (Matt. 18:5)
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“Mede daarom waardeer ik de initiatieven van AgroFair, 
Fairtrade, Fairfood en Floortje Dessing”, aldus Voordewind. “Ze 
bieden ons zekerheid dat mensen die de producten maken een 
eerlijke en goede prijs krijgen én dat de producten niet door 
kinderhanden zijn gemaakt.” Ook Voordewind ervaart dat het 
moeite kost om 'fair' te leven. “Je moet goed uitzoeken welke 
producten eerlijk en zonder kinderarbeid zijn gemaakt. Daarom 
stellen we als ChristenUnie voor om kinderarbeidvrije winkels 
een keurmerk te geven met een sticker op het raam, zodat 
consumenten meteen weten dat ze hier ‘schone producten’ 
kunnen kopen.”

Niet moraliserend
Ortega valt haar collega bij: “De overheid investeert gelukkig 
al veel in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar de 
nadruk ligt teveel op ‘de maatschappij’. Je moet je persoonlijk 
bewust worden hoe je omgaat met de schepping: met mens 
en milieu. Ik spreek daarom liever over ‘ethisch verantwoord 
ondernemen’. Pas dan is er sprake van een diepere dimensie. 
Leg geen verantwoording af aan de maatschappij, maar aan 
jezelf! Aandacht voor ethisch ondernemen op alle niveaus van 
de samenleving is niet moraliserend maar bittere noodzaak...” 
Ortega pleit daarom voor een grote campagne om consumen-
ten bewust te maken van hun koopgedrag. Daarnaast oppert 
ze het idee om producten goed te labelen, zodat consumenten 
direct kunnen zien of iets ethisch verantwoord geproduceerd is. 

Pleidooi tegen kinderarbeid en uitbuiting
Begin bij jezelf

Economische kansen
Milieueconoom Van den Bergh pleit verderop in HandSchrift 
om het BNP af te schaffen. Dat gaat Ortega te ver. Maar ook zij 
vindt dat relativering op zijn plaats is. “Mijn voornaamste be-
zwaar bij het BNP is dat veel níet wordt gemeten en het heeft 
maar beperkte waarde. Kosten voor behoud van de natuur én 
verlies van natuur door milieuschade worden niet meegewo-
gen. Terwijl natuur en milieu belangrijk zijn voor het welzijn 
van mensen, maar ook voor economische kansen van een 
samenleving. We moeten een evenwichtiger instrument ont-
wikkelen of meerdere instrumenten naast elkaar hanteren 
om een compleet beeld te krijgen van de economische situatie 
in een land.”  

Jolande Uringa, voorlichter Tweede Kamerfractie



Interview

Eerlijk eten
Is mijn tomaat bedreigend voor mensen die 

moeten leven van landbouw? Hoe zit het 

met de chocoladepasta? Is die door kinderen 

geproduceerd? Wie bewust wil eten, kan 

voortaan ‘eerlijk’ boodschappen doen met 

een lijst van Fairfood. Sinds kort staat op 

www.Fairfood.org een opsomming van 1600 

producten die in mindere of meerdere mate 

eerlijk zijn. 

�	 HandSchrift	 						juli	2007

Vorig jaar waren er in Nederland zestigduizend mensen die, 
door informatie van Fairfood, bewust en eerlijk consumeerden. 
In het jaar 2020 moet twintig procent van de Europese 
bevolking zo ver zijn, vindt de organisatie Fairfood. 
Fairfood is een organisatie die de consument aanspoort 
(en in staat stelt) om ‘faire’ producten te eten en te drinken. 
Producten waarvan de productie en verkoop tot minder 
honger en armoede leidt in ontwikkelingslanden.  

Honderd procent?
Maar wat is ‘fair’, en wat is ‘eerlijk’ precies? Initiatiefnemer 
Eelco Fortuijn vertelt: “Een product is ‘fair’ als het hoger scoort 
op economische, ecologische en sociale eisen dan de concur-
renten en als het controleerbaar en transparant is. Fair is zel-
den perfect. Maar als je kunt kiezen, en er is geen 100% eerlijk 
product, kies dan het relatief eerlijke product.” Een voorbeeld 



Voor de kleine:

- Vier maanden gemengd fruithapje (Beberix)

- Babyvoeding met rijst (Olvarit) 

Voor het ontbijt:

- Sinaasappel (Eosta of Oke)

- Thee (AH Biologisch Max Havelaar)

- Suiker (CSM ruwe rietsuiker klontjes)

- Cereal (Jordans The original Crunchy naturel)

Voor de lunch:

- Hazelnootpasta (Fair trade Original)

- Tonijn voor in salade (Princes tonijn 

   moot in olijfolie)

- Koffie (AH Perla; pads, bonen of filter), of

- Instant koffie (DE oploskoffie aroma rood)

- Melk (Campina Boerenland volle melk)

Voor het avondeten:

- Sperziebonen (Jonker Fris)

- Wereldgerecht Kip Madras (Knorr)

- Zilvervliesrijst (Knorr)

- Soyasaus (Conimex ketjap)

- Rode wijn (West Kaap shiraz moonlight)

- Fruitsalade (Dole bananen; Oke Mango 

  en Ananas en Royal - Dawn-druiven)

- Thee (Cerro Azul kaneel thee)

 

Tussendoortje:

- Chocolade (Fair Trade Original puur of melk)

- Mueslireep (Eat Natural fruit and nut bar)

- Kruidkoek (Wieger Ketellapper)

- Fris (Lipton ice tea; Appelsientje)

- Rijst crackers (Hema Tokio Mix)

- Rozijntjes (Zonnatura)
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Fair bood-
schappenlijstje
Wie fair wil eten, heeft keus uit 

steeds meer eerlijke producten. 

HandSchrift stelde een mogelijk 

boodschappenlijstje voor u samen. 

daarvan is Appelsientje. Deze sinasappelsap is vergeleken met an-
dere frisdrankmerken, ‘relatief eerlijk’ geproduceerd. Het is dus nog 
niet honderd procent fair trade, maar vormt wel een goede keus in de 
aanloop daar naar toe.

Mensenrechten
Fairfood enquêteerde onlangs zo’n 450 bedrijven en vroeg hen hoe 
‘fair’ hun producten zijn. Of wel: hoeveel aandacht in het productie-
proces wordt besteed aan internationale afspraken over mensen-
rechten, bescherming van het milieu en bijvoorbeeld corruptie en 
belastingontduiking. Dit resulteerde in een lijst van zestienhonderd 
producten uit zo’n honderd productgroepen. “Mensen maken hun 
boodschappenlijstjes toch vaak thuis”, vertelt Fortuijn, “dan kunnen 
ze deze lijst erbij houden om te zien in hoeverre hun producten ‘fair’ 
zijn en wat mogelijke alternatieven zijn.” 

Huismerken
Mochten veel consumenten nog denken dat ‘fair’ kopen vooral een 
dure aangelegenheid is, niets is minder waar. “We hebben het hier 
over heel gewone producten als rookworsten, pindakaas, chocolade-
pasta enzovoort”, legt Fortuijn uit. “Soms is het iets duurder, maar je 
weet wel dat het ‘eerlijk’ tot stand is gekomen”. 
Helaas, wie goedkoop uit wil zijn met de huismerken van de super-
markten: de meeste van deze worden niet onder ‘eerlijke’ omstandig-
heden geproduceerd, aldus Fortuijn.  

Transparant
Fairfood is betrokken bij de actiedag tegen kinderuitbuiting op 
29 september. Fortuijn ziet een cruciale rol voor de politiek in het 
complexe vraagstuk van eerlijke handel. “Het zou fantastisch zijn 
als de ChristenUnie wetgeving zou voorbereiden die vanaf juli 2008 
bedrijven verplicht om transparant te zijn over hoe hun producten 
tot stand komen. Dus of daaraan kinderarbeid te pas komt en hoe ze 
dat terugdringen. Het is een kwestie van rechtvaardigheid, dat kan 
niet compleet aan het bedrijfsleven en de consument overgelaten 
worden.”
Rechtvaardigheid is heel belangrijk voor Fortuijn. Zijn christen-zijn 
speelt daarin ook een rol: “Op heel veel plaatsen in de Bijbel legt God 
zelf de link tussen het leven in relatie met Hem, en hoe je met je 
naaste omgaat. Daarbij is geen sprake van een keus, maar van een 
opdracht. Maar wat ook speelt is dat ik in een welvarend nest ben 
geboren. Het heeft alles te maken met doen voor een ander wat je 
wilt dat de ander ook voor jou zou doen.” ■

Marjon Busstra.

Via www.Fairfood.org vindt u nog veel 
meer faire producten. ■
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Van top tot teen fair
Groeiende aandacht voor ‘eerlijke kleding’

Oprichter Floortje Dessing in haar faire-kledingzaak. 

�	 HandSchrift	 						juli	2007

“Mensen worden zich steeds meer bewust van wat gaande 
is in de wereld en dat ze daar iets aan kunnen doen”, aldus 
Nukuhiva manager Peter Schuitema. De aandacht voor ‘eerlijke 
kleding’ groeit: “Zes jaar geleden zeiden mensen nog: “Fair 
trade, het zal me een worst wezen. Als het maar leuk is.” Dat 
is nu anders. Mensen zijn zich bewust dat ze de aarde op een 
andere manier kunnen nalaten aan hun kinderen. Je ziet dat 
ook bij bedrijven: een bekend merk als G-star heeft nu ook een 
organische lijn. En bekende gezichten zoals Bono, U2 en ook 
Floortje zijn hierbij min of meer de vaandeldragers.” 

Hip
Floortje Dessing is, behalve presentatrice ook ambassadeur 
voor Max Havelaar. Zij startte vorig jaar, samen met drie vrien-
den, de faire-kledingwinkel Nukuhiva in Amsterdam.  Schui-
tema: “Doel was om een leuke winkel met eerlijke en modische 
kleding te starten, die kon concurreren met andere vrije-tijds-
kledingzaken. Behalve een merk als Kuyichi, verkopen we 
kleding van merken waarvan we weten dat het op een eerlijke 
manier is gemaakt: zonder kinderarbeid, tegen een eerlijke 
beloning en gefabriceerd in een schone ruimte.” 

Modebewust-zijn en het dragen van ‘eerlijke’ kleding. In 2007 gaat dat heel goed samen. 

Wie bij ‘fair trade’ nog stoffige associaties heeft, moet dat bijstellen. Faire kleding is namelijk 

in, hip zelfs. Een winkel als Nukuhiva bijvoorbeeld, de faire-kledingwinkel van RTL-presentatrice 

Floortje Dessing in Amsterdam, draait als een tierelier. 



Oprichter Floortje Dessing in haar faire-kledingzaak. 

Fair gekleed

Als je bij ons de winkel uitloopt, 
kun je van top tot teen hippe en 
faire kleding dragen
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Wie ook meer ‘faire kleding’ in 

zijn kasten wil, kan op honderden 

winkeladressen in het hele land te-

recht. Als je even verder kijkt, heeft 

praktisch elke stad wel een faire-

kledingzaak. Daarnaast is er nog 

een groot aantal webwinkels. 

Mens- en milieuvriendelijk gekleed? 
Kijk op:
www.nukuhiva.nl  ■  vrije-tijdskleding
www.kuyichi.com  ■  jeans en vrije-tijdskleding
www.allesduurzaam.nl  ■  kleding en meer
www.sari-wereldmodewinkels.nl  ■  stoffen 
www.continental-europe.com  ■  t-shirts 
www.brennels.nl  ■  kleding, schoenen, geurtjes

www.sincero.nl  ■  kleding voor het hele gezin
www.boweevil.nl  ■  kleding en meer
www.ecologicfashion.nl  ■  o.a. dameskleding
www.faborganics.eu  ■  vrije-tijdskleding, 
www.fair21.com  ■  kleding en tassen 

www.kledingchecker.nl  ■  zoek uit of je merk 
‘goed bezig’ is
www.fairwear.nl  ■  brancheorganisatie voor 
modeondernemers ■

Groeiende aandacht voor eerlijke kleding vertaalt zich in een 
groeiend aanbod van leuke en modische kleding, zegt Schui-
tema. Wie dat wil, kan helemaal hip en ‘fair’ gekleed gaan, 
zegt hij: “Als je bij ons de winkel uitloopt, kun je van top tot 
teen faire kleding dragen. Inclusief de accessoires”. Wijzend op 
zichzelf: “De rubberen zolen onder mijn schoenen zijn gemaakt 
van rubber van een speciale plantage. Mijn broek is van orga-
nisch katoen en heeft een schoon wasproces ondergaan.” Maar, 
niet helemaal onbelangrijk, hoe liggen de prijzen? Die liggen 
niet veel hoger dan bij die van vergelijkbare merken, verzekert 
Schuitema.

Eerlijke jeans
Schuitema zelf is al wat langer betrokken bij de ‘eerlijke kle-
ding’. Zes jaar geleden maakte hij de overstap van de reguliere 
kledinghandel naar Kuyichi, een distributiebedrijf van ‘eerlijke 
jeans’. Wat begon als een uitdaging zette bij hem ook een denk-
proces in gang: “Tot die tijd was ik niet erg met eerlijke handel 
bezig. Ik gaf wel aan goede doelen. Maar dat bleef allemaal 
redelijk ver weg. Mijn werken met eerlijke kleding heeft zaken 
als armoede en milieu dichterbij gebracht”.

Een winkel blijkt een goed middel om ‘fair trade’ in de belang-
stelling te krijgen, merkt Schuitema. Het spreekt meer aan dan 
een politiek geluid. Vooral ook bij de jeugd. “Maar de politiek 
zou wel het fair trade standpunt kunnen uitdragen en promo-
ten. En ik zie het ervan komen dat op alle importproducten 
vermeld moet staan waar het vandaan komt en hoe het is 
gemaakt.”  ■

Marjon Busstra.



Tweede Kamer nieuws
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Achter de ramen in de rosse buurten van onze grote steden 
gaat veel ellende schuil. Schaars geklede vrouwen die voorbij-
gangers een glimlach gunnen, maar diep van binnen de pijn 
voelen van dagelijkse vernedering en (seksuele) mishandeling. 
En hun klanten? Die sluiten gemakshalve de ogen voor alles 
wat wijst op duistere praktijken of uitbuiting van deze vrou-
wen.  
 
Stel bezoeker strafbaar 
In de huidige situatie is de exploitant (werkgever) van onvrij-
willige prostitutie strafbaar. Maar de ChristenUnie vindt dit 
niet ver genoeg gaan en pleit ervoor de bezoeker van deze pros-
tituee strafbaar te stellen, zodat het aanbieden van ‘verhan-
delde vrouwen’ onaantrekkelijk wordt voor de exploitant. 
Dit geluid van de ChristenUnie valt niet bij alle politici in 
goede aarde. Tegengeluiden worden gehoord maar de argu-
mentatie is niet sterk genoeg om Kamerlid Ed Anker te weer-
houden dit initiatief door te zetten. “Als ik op straat voor tien 
euro een fiets koop van een junk, ben ik strafbaar. Ik kan wel 
zeggen dat ik niet wist dat het om een gestolen fiets ging, toch 
rekent de politie me in voor heling. Geldt dit niet des te meer 

Streven naar eerlijke handel en een rechtvaardige markt doet direct denken aan een katoenveld 

of chocoladeplantage in Afrika. Maar in eigen land is ook veel terrein te winnen op het gebied van 

rechtvaardigheid… 

voor het bezoeken van een slachtoffer van mensenhandel?! Als 
zo’n vrouw niet of nauwelijks Nederlands spreekt, een lage prijs 
vraagt of er verwond en angstig uitziet moet toch een lampje 
gaan branden”, aldus Anker. 

Medeplichtig aan uitbuiting
In gesprek over eerlijke handel en rechtvaardigheid is het on-
voorstelbaar dat anno 2007 vrouwen in eigen land worden uit-
gebuit en gedwongen tot prostitutie. Geschat wordt dat 80% van 
alle prostituees onvrijwillig achter het raam zit. Dat betekent 
niet dat ze allemaal slachtoffer zijn van uitbuiting en mensen-
handel, de groep waar Anker zich met name op richt. Die groep 
illegale prostituees is moeilijk in kaart te brengen omdat de 
vrouwen niet geregistreerd staan en vaak in clubs werken waar 
de politie geen of nauwelijks zicht op ze heeft. 

Het kabinet gaat een onderzoek instellen naar de mogelijkheid 
om ‘hoerenlopers’ die illegale prostituees bezoeken, te straffen. 
Anker: “Op z’n minst hoop ik dat door aandacht voor dit onder-
werp, het morele besef van de mannen wordt aangesproken en 
ze daarom deze vrouwen zullen mijden voor hun gerief. Doen ze 
dat niet, dan zijn ze medeplichtig aan uitbuiting.”  ■

 Moderne slavernij in Nederland

Fair woman



“Bij duurzaamheid, leggen we de focus vaak op ‘duurzaam 
gebruik’”, vindt Ernst Cramer. “Maar dan zijn we al een stap 
te ver. Duurzame productie vraagt minstens zoveel aandacht. 
Dat houdt in dat goederen verantwoord zijn gemaakt. Onlangs 
kocht ik nieuwe tuinstoelen waarbij gerecycled materiaal (dus 
het afval van kunststofproductie) is toegepast. Als consument 
kun je bewust kiezen voor zulke producten. Maar duurzame 
productie is ook: spaarzaam omgaan met water. Tijdens een 
werkbezoek in een koeienstal, zag ik hoe gebruikt water werd 
gezuiverd en hergebruikt binnen het bedrijf. Dit leverde een 
besparing op van 90% op het waterverbruik. Geweldig toch?

Door verantwoorde productie in de landen van herkomst te 
stimuleren en daar een eerlijke prijs voor te betalen, help je 
de welvaart in die landen. Betere scholing en bijvoorbeeld 
watervoorziening komen dan sneller binnen handbereik. Uiter-
aard probeer ik zelf een steentje bij te dragen door gebruik van 
duurzame elektriciteit en een zuinige(re) auto, maar indirect 
ook door het afdragen van belasting. Deze regering heeft het 
bedrag voor ontwikkelingssamenwerking weer op een hoger 
niveau gebracht. Dat vind ik belangrijk.” 
 www.millenniumdoelen.nl. ■

Jolande Uringa, voorlichter Tweede Kamerfractie.
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De vraag anno 2007 is of de doelen al zijn verworden tot speer-
punten van de Nederlandse politiek. Onze kamerleden Ernst 
Cramer en Esmé Wiegman vertellen over hun persoonlijke mil-
lenniumdoel.

“Bij ondersteuning van dit doel denk ik aan gezondheidsvoorlich-
ting”, aldus Esmé Wiegman. “Zeker als het gaat om bestrijding 
van aids, vind ik dat meer nodig is dan een kil ‘condoom-beleid’. 
Niet een ‘safe sex’-boodschap, maar een ‘save sex’-boodschap: 
bewaar seksualiteit binnen een relatie van huwelijkstrouw. Dat 
verkrachting van vrouwen aan de orde van de dag is, gaat mij 
door merg en been.
Enige zelfreflectie is voor ons Nederlanders wel op z’n plaats. 
We moeten de Nederlandse cultuur niet als exportproduct 
gebruiken en onze ideeën over vrouwenrechten (waar volgens 
velen abortus onder valt) ergens anders opleggen. Verkrachte 
vrouwen zijn niet geholpen met een abortus, maar met werke-
lijke hulpverlening voor verwerking van traumatische gebeurte-
nissen en het vergroten van weerbaarheid in relaties.”
 

De millenniumdoelen van…

Kinderen in Ecuador die - dankzij de Fairtrade premie - 
ieder jaar van de bananencoöperatie El Guabo schoolmateriaal 
ontvangen en een rugzak. Fotograaf: R.v.d. Bergh/ AgroFair.

In 2015 moeten ze alle acht gerealiseerd zijn: de millenniumdoelstellingen van de 

Verenigde Naties voor een meer rechtvaardige wereld. Deze doelen zijn onder meer 

gericht op het uitbannen van armoede en honger en het verbeteren van de toegang 

tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. 

Milleniumdoelstelling 6
In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt

Milleniumdoelstelling 7
In 2015  leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
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“AgroFair heeft een signaalfunctie”, zegt marketingmana-
ger Astrid Kortekaas, “het laat zien dat je succesvol kunt 
zijn met eerlijke handel.” AgroFair is een bedrijf dat vers 
tropisch fruit importeert. Het werd bekend om de Oké-
banaan, maar levert ook mango’s, ananas en sinaasappels 
aan supermarktketens. Deze professionele fruitleveran-
cier telt een vijftigtal medewerkers in Europa en Amerika 
en werkt met duizenden boeren in Zuid-Amerika en 
Afrika. 

“Ik had nooit gedacht dat zo’n relatie mogelijk was in de commerciële wereld. Dit is 

een verandering van denken. Dit is uniek”, zegt John Boyes. Boyes is algemeen manager 

van een sinaasappelplantage in Zebediela, Zuid-Afrika. Zijn plantage levert wekelijks 

dozen met sinaasappels voor export aan AgroFair, een Nederlands bedrijf. Of beter een 

commercieel bedrijf dat is gespecialiseerd in eerlijke handel. 

Commercieel én fair
 “Je koopt geen banaan voor zestig cent”

“Ons bedrijf is niet alleen fairtrade, maar de boeren zijn 
ook aandeelhouder en mede-eigenaar van AgroFair”, al-
dus Kortekaas. Dat is uniek voor een commercieel bedrijf. 
Kortekaas is net terug van een bezoek aan Ecuador waar 
ze een aandeelhoudersvergadering bijwoonde: “Het gaat 
daar over de strategie van het bedrijf, het jaarverslag 
maar ook over de dividenduitkering. Want het bedrijf 
maakt sinds enkele jaren winst en dus gaat er dividend 
terug naar de boeren.”



.

Eerlijke handel, 
heilige wandel

Column bestuur

“Eerlijk zullen we alles delen, suiker-
goed en marsepein”. Bekende regels, 
dat oude 5 december versje. 
Waarschijnlijk even bekend is de 
versie: “Ik een beetje meer als jij?”
Hoezo eerlijk? 

Eer-lijk. We zien het woord eer, anders gezegd 
glorie.
Hand-el. De eerste vorm van handel, ruilhandel, 
roept nog de associatie met ‘hand’ op.
Kijk je zo naar ‘eerlijke handel’, dan zou je 
kunnen vragen: tot wiens glorie gebruiken 
we onze handen? Duurzaam voor elkaar? 
Is het onze eigen eer, die onze handen stuurt? 
Of de eer van Hem, Die onze handen maakte? 
Die het beheer van Zijn Maaksels in onze handen 
heeft gelegd. 
Wat krijgt ‘eerlijke handel’ dan een andere lading. 
Een zware lading, als we eerlijk zijn, maar ook 
weer een lichte. We kennen immers de trouw van 
Onze Maker, die het werk van Zijn Handen niet los 
laat (Psalm 138). Hij houdt ons bij de les van Zijn 
Woorden in het verkeer met mensen, diensten en 
producten. Lees maar na in Jesaja 58, verzen 6-8.
Inderdaad, eerlijke handel is heilige wandel.
Met de belofte dat gerechtigheid voor ons uitgaat. 
■

Betty Poutsma, secretaris.
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Op je rug
De boeren zijn georganiseerd in coöperaties. Kortekaas: “El 
Guabo bijvoorbeeld, een bananencoöperatie in Ecuador, telt 
ongeveer 450 deelnemende boeren. Ze krijgen een kostendek-
kende prijs voor hun bananen. Dat geeft hen niet alleen een 
goed inkomen, maar ook geld om te investeren in materialen 
die hun werk vergemakkelijken zoals een railsysteem die de 
zware bananenbunches naar het pakstation vervoeren in 
plaats van op de rug van een arbeider. Verder is er geen kinder-
arbeid en wordt milieuvriendelijk geteeld. En ze krijgen een 
premie per doos om te investeren in gemeenschapsprojecten.”

Schoolboeken
Die gemeenschapsprojecten zorgen ervoor dat niet alleen de 
producerende boeren en hun gezinnen het goed hebben, maar 
ook de gemeenschap om hen heen. “In Ecuador heeft El Guabo 
apotheken gerealiseerd waar de hele gemeenschap tegen een 
redelijk tarief medicijnen kan krijgen. Ook zijn er schoolmate-
rialen voor kinderen uit de omtrek en is een school opgericht 
voor gehandicapte kinderen. Daar krijgen nu 25 kinderen 
speciaal onderwijs”, aldus Kortekaas. Dat kinderen naar school 
kunnen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een land, 
benadrukt ze. “Als de boeren een goed inkomen krijgen, hoe-
ven kinderen niet te werken. Ouders dromen er nu van dat één 
van hun kinderen dokter wordt. En het is goed voor Ecuador 
om te investeren in andere dingen dan alleen de bananen. Een 
te grote afhankelijkheid van één product maakt kwetsbaar.”

Boodschappenlijstje
Het zou mooi zijn als de politiek zich sterk(er) zou maken voor 
fair trade, vindt Kortekaas. Ze zou graag zien dat het kabinet 
fairtrade schoolfruit stimuleert en publiciteit en voorlichting 
voor fairtrade fruit in supermarkten faciliteert. “De consument 
moet bewust worden van het feit dat je met het kopen van fai-
re producten meer voor een land doet, dan wanneer je alleen 
ontwikkelingshulp geeft en je niet weet hoe het terecht komt. 
Bovendien, als je altijd geld stuurt, kunnen mensen zoals in 
Ecuador nooit trots zijn op een product dat ze maken. Het zou 
mooi zijn als we als consumenten onze verantwoordelijkheid 
nemen en niet met het boodschappenlijstje in de hand altijd 
op zoek zijn naar het goedkoopste. Want een banaan voor 60 
eurocent, dat kan gewoon niet als je ziet wat er allemaal voor 
moet worden gedaan.”  ■

Marjon Busstra.
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“Het woord ‘eerbied’ is ontleend aan het vijfde gebod. In 
Matteüs 15 verklaart Jezus dit gebod als een economische 
plicht jegens de ouders. De ouders staan in pregnante zin 
voor de behoeftige naaste.” 

Bijbel én economie?  
”Wij kunnen niet zomaar moderne economische recepten 
aan de Bijbel ontlenen, maar wel een geloofsvisie op de 
werkelijkheid. De bijbelverhalen hangen alle samen. 

Hoe typeert u uw economische visie? 
“Het gaat om een richting van denken. De moderne econo-
mie – met zijn goed en kwaad – is niet onder één noemer 
te brengen. Dat vereist betrokkenheid, studie en reflectie. 
Moet het toch met een enkel woord, dan zeg ik: ‘Ieder lette 
niet op zijn eigen belang, maar op dat van anderen’ (Fil. 2:4).”

De Micha Campagne is...
“Een schot in de roos, zoals er meer goede schoten zijn. Al die 
schutters kunnen samenwerken. Het gaat immers niet om 
het tonen van een christelijk paspoort (zie Matt. 25:31-46), 
maar om het doen van gerechtigheid.” 

 Wat kan de ChristenUnie voor elkaar krijgen? 
“Voor het beleid attendeer ik graag op de ‘geschenkecono-

Economie van de eerbied
In zijn boek ‘Economie van de eerbied’ verbindt Roelf Haan het denken over economie 

met de bijbelse boodschap. Dat levert verrassende inzichten op. Haan werkte onder-

meer voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington, gaf les aan 

een Argentijnse Universiteit en de VU en is nu voorzitter van Solidaridad. Een kort 

interview over ‘de economie van de eerbied’ en de rol van de ChristenUnie daarbij. 

mie’. De (christen)econoom Kenneth Boulding (1918-1993) 
schreef hierover een helder boekje (The economy of love 
and fear. A preface to Grant Economics, Belmont 1973). 
Daarin analyseert hij hoe de markteconomie in feite 
drijft op de gift-economie: eenzijdige en wederzijdse 
overdrachten in individuele, groeps- en collectieve sfeer.

Er zijn goede initiatieven in de ontwikkelingswereld, die 
verder steun verdienen. Lees het nieuwe Jaarverslag van 
het interkerkelijke Solidaridad (2006). De strijd tegen de 
flagrante en systematische mensenrechtenschendingen 
in de gehele wereld vormen een eerste prioriteit voor de 
internationale politiek.  
Een lokale politicus kan ook het goede voorbeeld geven 
aan het publiek. (Semi)publieke instellingen kunnen 
fair trade producten afnemen, bijvoorbeeld Café Oké 
van Albert Heijn en andere Max Havelaarproducten.”

Wat wilt u de ChristenUnie meegeven? 
“Niet aan de partijnaam, maar aan de vruchten kent 
men de boom. Het christelijk uitgangspunt moet in 
de politiek worden vertaald. Het sluit niet uit, maar in. 
Met dit serieuze politieke en maatschappelijke com-
mitment is een felicitatie op zijn plaats.” ■

Geert Jan Spijker, Wetenschappelijk Instituut.  

Foto: Joe Sheehan/ AgroFair.
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Goed voorbeeld...

Column

Is er een relatie tussen de kabinets-

deelname van de ChristenUnie en de 

motivatie van christelijke jongeren 

actief uit hun geloof te leven?

Die vraag kreeg ik tijdens de EO-Jongerendag, 
die dit jaar een nieuw record brak met 34.000 
bezoekers. Zo’n vraag zegt iets over de voorbeeld-
werking die aan de ChristenUnie wordt toege-
schreven.
Het is mooi als kabinetsdeelname van de 
ChristenUnie gelovigen inspireert tot kleur be-
kennen, tot actieve presentie in de samenleving. 
Als zoutend zout invloed uitoefenen. Maar nooit 
gericht op eigen belang of op de macht: het moet 
gaan om het belang van de ander, de naaste. 
Dat was de essentie van mijn oproep op de 
EO-jongerendag. 
In een vrijgevochten, liberale cultuur is dat een 
cruciale boodschap. 
Om het met Joost Zwagerman te zeggen: “veel 
individuele en collectieve vrijheden [zijn] ont-
spoord tot individuele of collectieve intimidaties 
in het publieke domein”. Binnen die context zijn 
oer-christelijke principes van zelfverloochening, 
opkomen voor het belang van een ander, van de 
zwakkeren, hard nodig. Dat mag het handels-
merk zijn van christelijke actie in politiek en sa-
menleving. Goed voorbeeld doet goed volgen. ■

André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin
 en vice-premier.
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Slaafvrije chocolade
Een reep, een bonbonnetje, chocoladepasta. 

Wist u dat u aan het happen bent in chocolade 

die door moderne cacaoslaven kan zijn gemaakt? 

Dat hapt meteen een stuk minder lekker.

RVU-documentairemaker Teun van de Keuken ontdekte tijdens 
het maken van een documentaire hoe erbarmelijk de situatie in 
de chocolade-industrie is en hoe groot daarmee de aanklacht aan 
het adres van het Westen is. 

Te goedkoop
Van de Keuken: “Afrikaanse boeren krijgen veel te weinig voor 
de cacao-opbrengst om hun werknemers voldoende te betalen. 
Daarnaast werken Europese invoerheffingen de Westerse produ-
cent in de kaart, ten koste van de Afrikaanse cacaoboer.” Europese 
producten kopen nu veel te goedkoop een grondstof als cacao in 
en verwerken dat tot chocolade. “Als we dit neokoloniale systeem 
afschaffen, dan kan de chocola bijvoorbeeld in Ghana zelf gepro-
duceerd en geëxporteerd worden.” Dat levert het land van her-
komst veel meer geld op.

Vette winst
Van de Keuken zette alles op alles om slaafvrije chocola op de 
Nederlandse markt te brengen. Dat lukte met Tony Chocolonely. 
Zijn chocoladerepen zijn inmiddels op zo’n vierhonderd verkoop-
punten te krijgen (www.chocolonely.nl). 
Vette winst maakt Tony Chocolonely nog niet, maar het product 
lijkt een goede toekomst te hebben. 
Maakt het chocoladedilemma van Van de Keuken een cynisch 
man? “Nee. En vader zijn én cynisch zijn, dat kan niet. Ik wil graag 
de wereld een beetje mooier maken! Mijn boodschap aan de 
HandSchriftlezer is: neem niet alles klakkeloos aan, laat je in-
formeren, leef bewust! Met kleine stappen gaan we vooruit.” ■

Jonathan van der Geer



De stelling

Teulings (directeur CPB): “Wereldwijd berekenen statische 
bureaus het BNP voor hun land. Het BNP is ruwweg gelijk aan 
de lonen en winsten van de inwoners. Het is een belangrijke 
graadmeter voor de stand van de economie, waar we in onze 
analyses dankbaar gebruik van maken, zeker voor een grove 
vergelijking van de welvaart tussen landen. Maar er is meer 
onder de zon dan alleen loon en winst.”

Welvaart
“Voor de kosten-batenanalyse van grote projecten hebben we 
de goede gewoonte om het begrip welvaart centraal te stel-
len. Bij de welvaart, in brede zin,  gaat het niet alleen om de 
verdiensten van mensen maar bijvoorbeeld ook om de waarde 
van vrije tijd, effecten op het milieu, de natuur en de veilig-
heid. Wat economen ‘welvaart’ noemen lijkt sterk op wat in 
het populaire spraakgebruik onder ‘welzijn’ wordt verstaan. 
Ik ben er voor om veel vaker kosten-batenanalyses, oftewel 
welvaartsanalyses, te maken.

Dat is in de praktijk nog lang niet altijd even makkelijk. Wat 
de een mooie natuur vindt, vindt de ander afschuwelijk. Er is 
dan ook een uitgebreide literatuur ontstaan over de vraag hoe 
mensen zaken als de natuur waarderen. Voor zover er brede 
consensus is over de waardering gebruiken we die uitkomsten 
in onze analyses. Is er geen consensus dan gaan we niet onze 
subjectieve waardering verwerken in de sommen.”

Kansarmen
“Ook belangrijk is de vraag wie van de hogere welvaart profi-

teert. Zijn het mensen die het toch al goed hebben of zijn het 
vooral kansarmen, zijn het de huidige generaties of toekom-
stige generaties? Over de vraag hoe men de verdeling van de 
welvaart moet waarderen bestaat geen consensus. Om die re-
den zullen wij daar nooit een waarde-oordeel over uitspreken, 
ook niet diep verstopt in de berekeningen. Dat laten we aan 
de politiek over. Wel laten we altijd duidelijk zien wie voor-
deel heeft en wie nadeel. Vervolgens zullen politici, op basis 
van deze zakelijke informatie, moeten oordelen of het project 
maatschappelijk gewenst is of niet.”

Geluk
“Sommigen pleiten er voor om nog een stapje verder te gaan 
door niet de welvaart, maar het geluk van de mensen centraal 
te stellen. De laatste jaren is er een stroom publicaties op gang 
gekomen die laat zien dat je ‘geluk’ kunt meten, door mensen 
te vragen, op een schaal van 
één tot tien, hoe gelukkig ze 
zijn. De conclusies uit derge-
lijke analyses komen soms 
redelijk overeen met die uit 
de ‘klassieke’ welvaartsana-
lyse, maar soms ook hele-
maal niet. Wij volgen deze 
nieuwe ontwikkeling met 
veel belangstelling.
Kortom: het BNP is best 
aardig, welvaart -in de 
brede zin- is veel beter.” ■  

BNP, weg ermee?!
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Het bruto nationaal product (BNP) is het totale inkomen van de mensen die in een 
bepaald land wonen (ongeacht of ze er werken). Veel politici en economen gebruiken 

het BNP als graadmeter voor economische groei. Een land met een hoog BNP zou rijk zijn. 
Hoogleraar Milieueconomie aan de VU, Jeroen van den Bergh, is het daar totaal niet mee eens. 

Zijn motto is zelfs: “BNP, weg ermee.” Directeur van het Centraal Plan bureau, Coen Teulings, vindt 
dat te sterk geformuleerd, hij houdt het bij “niet zo gelukkig met het BNP.” 

Coen Teulings
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BNP, weg ermee?!

Van den Bergh (milieueconoom VU): “Het bruto nationaal 
product (BNP) is de centrale indicator bij het beoordelen van de 
nationale economie. Deze benadering volgt niet uit een gedegen 
theorie over het BNP als welvaartsmaat, maar is zo gegroeid in de 
loop der tijd. Het valt daarbij op dat veel journalisten en politici, 
ongeacht hun politieke voorkeur, zo kritiekloos zijn over het BNP.
Terwijl onderzoek suggereert dat in de meeste westerse (OESO) 
landen - ergens in de periode tussen 1950 en 1970 -  de toename 
van welvaart of geluk is gestokt of zelfs is omgeslagen in een 
negatieve trend; ondanks een gestage groei van het BNP.” 

Opzichtige consumptie
“Diverse studies tonen aan dat mensen snel gewend raken aan 
nieuwe omstandigheden, zodanig dat hun subjectief gevoelde 
welvaart niet toeneemt, ze zijn rijker maar voelen zich niet rijker. 
Daarbij richt het BNP zich op gemiddelde inkomens en negeert 
de inkomensverdeling. Terwijl welvaart juist wordt gekenmerkt 
door een vergelijking met anderen en rivaliteit, wat zich uit in 
het streven naar opzichtige consumptie en statusgoederen (de 
buurman een SUV, dan ik ook). Status is echter schaars: als de een 
het heeft, ontbeert de ander het. Economische groei helpt niet 
deze schaarste op te lossen.”
 
Rijker rekenen
“Vervolgens neemt het BNP alleen beprijsde activiteiten en 
transacties mee. Het negeert zo informele transacties tussen 
mensen buiten de markt om (bijvoorbeeld mantelzorg). Hiermee 
hangt samen dat BNP groei vaak neerkomt op het overhevelen 
van bestaande informele activiteiten naar de formele markt. Dus 
de baten werden reeds genoten maar de marktkosten zijn nog 

niet meegenomen in het BNP (denk aan kinderopvang, vroeger 
bij opa en oma, nu in een dure crèche). Steeds meer economen 
pleiten- voor een afweging van kosten en baten voor beleidseva-
luatie. Maar als het over de richting van de economie als geheel 
gaat, zijn ze ineens tevreden met pure kosten, namelijk BNP 
informatie. Tot slot laat het BNP de schade aan natuurlijk milieu 
en uitputting van grondstofvoorraden buiten beschouwing. Ka-
pitaalafschrijvingen daarvoor ontbreken in de BNP berekening. 
Zo rekenen we onszelf rijker dan we werkelijk zijn.” 

Nerveus
“Het BNP is tevens een oorzaak van instabiliteit; omdat markten, 
economische agenten en overheden nerveus reageren op lage 
groei. Laat je BNP informatie weg dan zijn paniekreacties en 
recessies - vanwege de dreiging van stagnerende BNP groei - 
niet langer mogelijk.
Ik pleit niet tégen economische groei. Men dient niet in het 
algemeen vóór of tegen BNP groei te zijn aangezien BNP geen 
welvaartsindicator is. Wat het BNP doet, zou geen enkele goede 
econoom moeten boeien. Onder alle omstandigheden naar BNP 
groei streven komt neer op ‘groeifetisjisme’.Het beperkt onnodig 
de ruimte waarbinnen we naar welvaartsverbetering zoeken.

Wat is de oplossing? Het toevoegen van welvaartsindicatoren 
lost het probleem van misleidende informatie die BNP is niet 
op. We moeten ook niet wachten op een perfecte alternatieve 
welvaartsindicator, want die is er niet. Zolang BNP beschikbaar is 
zal het worden misbruikt. Daarom is mijn voorstel om BNP geen 
aandacht meer te geven in de voorbereiding en evaluatie van 
overheidsbeleid.” ■

Jeroen van den Bergh

Het bruto nationaal product (BNP) is het totale inkomen van de mensen die in een 
bepaald land wonen (ongeacht of ze er werken). Veel politici en economen gebruiken 

het BNP als graadmeter voor economische groei. Een land met een hoog BNP zou rijk zijn. 
Hoogleraar Milieueconomie aan de VU, Jeroen van den Bergh, is het daar totaal niet mee eens. 

Zijn motto is zelfs: “BNP, weg ermee.” Directeur van het Centraal Plan bureau, Coen Teulings, vindt 
dat te sterk geformuleerd, hij houdt het bij “niet zo gelukkig met het BNP.” 



De één is al een aantal weken bezig, de ander 

net een week. Maar voor beide mannen geldt 

dat een nieuwe fase is aangebroken: Piet Adema 

en Frans Hamelink zijn de nieuwe ChristenUnie 

gedeputeerden in respectievelijk de staten van 

Friesland en Zeeland. 

Frans Hamelink, 
fotograaf: Wim Kooyman

Piet Adema, 
fotograaf: Bert/ RedMatters

Zeeland

Friesland

Het zijn twee waterrijke provincies en zowel Adema als Hame-
link heeft op de één of andere wijze ‘water’ in zijn portefeuille. 
Adema ziet het als een van zijn grootste uitdagingen om de 
komende tijd water bij het Openbaar Vervoer te betrekken. “Op 
het rijk na is Friesland de grootste vaarwegbeheerder. Waarom 
kijken we niet naar alternatieve en innovatieve manieren van 
openbaar vervoer? Ik kan me best voorstellen dat er bijvoor-
beeld een snelle bootlijn van Harlingen naar Leeuwarden gaat 
varen. Zonder de auto ben je dan zo in hartje Leeuwarden.” 
Maar ook het armoedebeleid en vrijwilligerswerk zijn punten 
waarvoor hij zich sterk gaat maken.

Zichtbare partij
Hamelink volgt ex-gedeputeerde Jaap van Ginkel die helaas 
om medische redenen het werk neer moest leggen. De kers-
verse gedeputeerde was de afgelopen vier jaar lid van het 
dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws Vlaanderen. 
Hij heeft twee “redelijk zware dossiers” in zijn pakket. Hame-
link hoopt dat tegen het einde van zijn termijn van vier jaar 
zowel het emotioneel geladen ‘Natuurpakket Westerschelde’ 
als de voorgestelde fusie tussen Waterschap Zeeuws Vlaan-
deren en Waterschap Zeeuwse Eilanden tot een goed einde 
zijn gebracht. En hij wil graag werken aan de zichtbaarheid 
van de ChristenUnie in beleid en uitgangspunten van het 
provinciaal bestuur.

De portefeuilles
Piet Adema: Droge en natte infrastructuur, Openbaar 
Vervoer, Milieu, Armoedebeleid en Vrijwilligerswerk.
Frans Hamelink: Waterhuishouding, Waterkeringen 
en Natuur en landschap. ■

Marjon Busstra.

Provinciale Staten
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De laatste nieuwe 



Europa

Onderhandelen
We hebben net de Europese Top achter de rug. De rege-
ringsleiders zijn het na lang onderhandelen eens geworden 
over een nieuw Europees verdrag. In het nieuwe verdrag 
zijn niet alle elementen die we in de brochure voorstellen, 
overgenomen. Wel zijn we blij dat de ‘oranje kaart’ die in 
het nieuwe verdrag komt, is overgenomen. Dit betekent dat 
zowel de Raad als het Europees Parlement betrokken wor-
den bij de subsidiariteitstoets door de nationale parlemen-
ten. Al met al kunnen we zeggen dat het nieuwe verdrag 
een duidelijke verbetering is ten opzichte van de ‘grondwet’ 
die in 2005 aan de kiezer werd voorgehouden. 

Nieuwsgierig geworden naar de inhoud van de brochure? 

U kunt Verder zien bestellen via ons kantoor te Rotterdam; 

mail uw bestelling naar: info@eurofractie.nl. ■

	 	 	 Hans Blokland

Verder zien 
Uitzicht op een nieuw 
Europees verdrag

IND/DEM-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse delegatie
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Congres toekomst Europa
Verder zien; uitzicht op een nieuw Europees verdrag. 

Zo heet de brochure die de Nederlandse delegatie 

van de IND/DEM groep op 1 juni 2007 presenteerde 

tijdens een congres over de toekomst van Europa. 

Precies twee jaar na het ‘Nederlandse ‘nee’ komt 

de fractie met concrete voorstellen voor een nieuw 

verdrag. 

Wat ons betreft, moest het debat over de EU bij de kern be-
ginnen. Daarom gaat de brochure van de IND/DEM groep 
gedetailleerd in op de grenzen en bevoegdheden van de EU. 
Waar moet de EU zich mee bezig houden en welke onder-
werpen kunnen bij de lidstaten blijven liggen.

Ontvangen
De brochure is vol lof ontvangen. De twee gastsprekers op 
1 juni, de professoren Van Dijk (Vrije Universiteit) en Bes-
selink (Universiteit Utrecht), spraken waarderende woor-
den voor het initiatief van de fractie en de gestructureerde 
uitwerking ervan. Uiteraard plaatsten zij ook kritische 
kanttekeningen zoals in een politiek debat verwacht mag 
worden. 

Afwijken
De brochure doet concrete voorstellen op het gebied van 
immigratie en energiebeleid. We stellen voor de onder-
handelingen met Turkije te beëindigen, maar een land als 
Oekraïne een duidelijk toetredingsperspectief te geven op 
lange termijn. Ook het handelsbeleid van de Unie komt 
aan bod. Zo stellen wij voor de Commissie iedere drie jaar 
een geactualiseerd mandaat te geven door de Raad voor de 
besprekingen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daar-
mee willen we voorkomen dat de onderhandelingsresulta-
ten van de Commissie al te zeer afwijken van de nationale 
belangen van de lidstaten. 



Wetenschappelijk Instituut
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Vier bijeenkomsten, tweehonderd bezoekers, internetdiscus-
sies, een DenkWijzer en vele debatten later presenteerde het 
WI op 13 juni in Nieuwspoort het resultaat: de bundel Frisse 
lucht en een rapportage over de ‘100 dagen van het WI’. 

Roel Kuiper overhandigde Arie Slob en Sytze Faber de publi-
caties met concrete aanbevelingen voor de ChristenUnie en 
het kabinetsbeleid. De vele ideeën en voorstellen die het 100 
dagen-project van het WI opleverden, gebruikt de partij nu 
voor verdere bezinning en concretisering. Arie Slob was con-
tent met de wijze waarop het WI van de ChristenUnie de 100 
dagen-termijn invulde. Hij hekelde de partijen die afgaven op 
de periode van beleidsbezinning. “Het is beter eigen opvattin-
gen te formuleren dan zuur aan de zijlijn te staan”. 

Dubbele boodschap
Frisse lucht gaat ondermeer over arbeidsparticipatie en 
gezinsbeleid. Het coalitieakkoord legt grote nadruk op die 
arbeidsparticipatie en daarnaast op de wens meer tijd en rust 
te gunnen aan gezinnen tijdens het ‘spitsuur’ van het leven. 
Een dubbele boodschap van het regeerakkoord, volgens het 
boek. Daarom moet de ChristenUnie zich sterk maken voor 
een gezinsbeleid waarin ouders daadwerkelijk gelegenheid 

“Zet in op het anderhalfverdienersmodel.” 

“Nederland kan de zeespiegelstijging aan.” 

“Het kabinet moet duidelijk maken dat ze 

doorgaat met het Nieuwe Leren in het MBO.” 

Uitgedaagd door dit kabinet organiseerde 

ons Wetenschappelijk Instituut (WI) een 

eigen 100 dagen-project. 

hebben hun kinderen op te voeden. De Tilburgse arbeidssocio-
loog Peter Ester meent dat veel winst is te halen uit het langer 
laten doorwerken van oudere werknemers. Zo wordt de druk 
op gezinnen verminderd. “Het is een mythe dat oudere werk-
nemers minder productief of creatief zijn. Het gezinsbeleid 
moet aansluiten bij het ‘anderhalfverdienersmodel. Dat heeft 
de duidelijke voorkeur van ouders met kinderen.” Het WI 
werkt dit model verder uit. 

Verrassende bijdragen
Frisse lucht bevat verder zo’n twintig essays over het regeer-
akkoord. Deskundigen uit de achterban van de ChristenUnie 
geven hun visie op het gewenste beleid. Een korte greep uit 
een aantal verrassende bijdragen:
■ Jan Boersema (milieuhoogleraar, VU) schrijft over de milieu-
doelstellingen van dit kabinet. Wat hem betreft moet alles er 

100 dagen



.

Veilig naar 
school

Column

In een gesprek in Kaboel met de 
Amerikaanse commandant van ISAF 
(de internationale troepenmacht in 
Afghanistan) beeldde hij het werk af 
met de figuur van een man, die met 
zijn ene hand het werk deed en in 
de andere een wapen vasthield. 
Dat kwam mij bekend voor. 

Het verwijst naar het verhaal van de tegenstand, 
die de teruggekeerde ballingen ondervonden bij 
de herbouw van de muur van Jeruzalem (Nehe-
mia 4). Amerikanen kennen de Bijbelse geschie-
denissen!
Dat is wat Nederlanders doen in Uruzgan: 
helpen met de wederopbouw van een ernstig 
gebutst land met een gelijktijdige voorziening 
van veiligheid.
De meeste media-aandacht gaat helaas uit naar 
het militaire deel van die arbeid. Wie drama 
zoekt tegen een boeiend decor kan inderdaad 
veel filmen. Ook de chaos en emoties bij een 
bomaanslag. Er is echter meer: tal van projecten 
om het land weer aan een basis te helpen, zodat 
kinderen naar school kunnen en een toekomst 
leren zonder het eeuwigdurend wapengeweld. 
In dat land liggen mijn portefeuille en die van 
André Rouvoet heel dicht bij elkaar! ■

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.
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op gericht zijn deze nu echt te halen. 
■ Enne de Boer (TU Delft) levert een nuchtere beschouwing 
over waterbeheer: een versterking van dijken en waterkerin-
gen volstaat wat hem betreft. Het ‘ruimte voor de rivier’-pro-
gramma kan verdwijnen.
■ Sander Luitwieler en Peter van Dalen schrijven over een 
nieuw Europees verdrag en doen voorstellen voor een houd-
bare bevoegdheidsverdeling. Bij een omvangrijk verdrag 
pleiten zij voor een referendum.
■ Bart Nitrauw (SGJ) wijst, in zijn stuk over jeugdzorg, op 
de relatie tussen de toenemende hulpvraag en ongezonde 
trekken in de jongerencultuur.
■ Henk Jochemsen (Lindeboominstituut) en Georgette 
Lageman (VBOK) schrijven elk over het terugdringen 
van de Nederlandse abortuspraktijk.

Frisse lucht bestellen
HandSchriftlezers kunnen het boek, met bijgaande bon, 
bestellen voor een gereduceerde prijs (winkelprijs: e 16,90; 
gereduceerde prijs: e 12,90). Naast dit boek leverde het 100da-
gen-project het rapport Meer frisse lucht op. Meer lezen of het 
rapport bestellen kan via: www.Christenunie.nl/100dagen. 

Boekgegevens: Roel Kuiper (e.a.), Frisse Lucht. De ChristenUnie 
en het kabinetsbeleid (uitgave van het Wetenschappelijk 
Instituut van de ChristenUnie), Buijten en Schipperheijn: 
Amsterdam, 2007. ISBN: 978-90-79032-01-3. ■

ACTIEPRIJS
Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u €4,00 voordeel op
de aanschaf van 

Frisse lucht
De ChristenUnie en het
kabinetsbeleid

Van €16,90 voor €12,90

Geldig van 1 juli t/m 30 september 2007. 
In deze periode kunt u deze bon inleveren bij de
boekhandel. Actienummer 501-93837

ISBN 978-90-79032-01-3 ✂
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Serie

Drink Koele wijn met Koelewijn

Zeven vragen aan de 
vaste vrijwilliger

Een giftenbrief, de congresuitnodiging, een pakket promotiemateriaal– met de 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 is dat: Arend Koelewijn.

Sinds 2004 werkt Arend (62) als vaste vrijwilliger op het 
partijbureau. De Bunschotenaar werkt al vanaf zijn zestiende. 
“Op mijn achttiende had ik diverse, niet zo interessante, 
baantjes gehad, ik dacht ‘wat moet dat worden’.” Toen kwam 
Pon’s Automobielhandel, waar hij vervolgens veertig jaar als 
automatiseringsdeskundige werkte.   
Arend is ook meer dan veertig jaar getrouwd met Francijn, 
samen hebben ze drie kinderen en acht kleinkinderen. 
 
De vragen
1. Wat houdt je werk in?
“Bestellingen afhandelen van kiesverenigingen en informatie- 
en schoolverzoeken (materiaal voor spreekbeurten). En als 
de voorraad promotiemateriaal opraakt, geef ik een brul.

2. Het leukste aan deze baan is? 
“Ik zie dit niet als baan. Na mijn pensionering bood ik hier 
gewoon mijn diensten aan.”

3. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Ik ben al vanaf de oprichting van de RPF actief en zie het 
echt als een verhoring van gebeden dat RPF en GPV samen 
zijn gegaan.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met Wiepkje, Alice en Henk, de mensen van het bedrijfsbureau.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Ik ben hier maar één dag per week, dus ik krijg niet zoveel 
telefoon.”

6. Wat is je doel voor het komende jaar? 
“Ik heb hier niet zoveel doelen. Op het politieke vlak in 
Bunschoten, dáár heb ik ze wel. Het raadswerk kost me 
minimaal tien uur per week, ik doe dat echt met plezier.”

7. Verras ons eens…
“Ik heb al jaren een druivenstruik en ik droom er van om daar 
een keer eigen wijn van te maken. Die noem ik dan ‘Koele wijn’.”

De collega’s
Wiepkje Bodika, ledenadministrateur: “Arend heeft een 
uitgesproken mening, we hebben al heel wat gediscussieerd. 
Verder zijn we ontzettend blij dat hij de bestellingen (zeer tijd-
rovend) verzorgt.”
Klaas Quist, hoofd Service & Ontwikkeling: “Hij is een trouwe 
en harde werker die, met een groot hart voor de ChristenUnie 
en veel plezier, het bureau ondersteunt!” ■

Jacolien Viveen



.

Micha in praktijk

Column

Mooie woorden. Die hebben we als 
christenen wel paraat als we het heb-
ben over minder armoede en minder 
onrecht in de wereld. En we menen 
ze! We zijn ervan doordrongen – toch? 
– dat we deze wereld delen met zoveel 
anderen. 

Anderen voor wie het iedere dag totaal onvoor-
spelbaar is en niet vanzelfsprekend dat ze kunnen 
voorzien in de meest elementaire basisbehoeften, 
zoals schoon water en gezond voedsel.
Maar hoe de daad bij het woord te voegen? Micha 
zegt het ons voor: recht doen, trouw betrachten en 
nederig de weg gaan van onze God. Concreet: ge-
bed en gireren; maar ook bewust consumeren en 
consuminderen. Eerlijke handel komt ook dichter-
bij als wij daadwerkelijk beginnen met het kopen 
van ‘eerlijke’ producten.
En natuurlijk door een goed beleid, waardoor de 
millenniumontwikkelingsdoelen echt dichterbij 
komen. Daaraan mag ik ook mijn steentje bijdra-
gen. In millenniumdoel zeven is vastgelegd dat het 
aantal mensen zonder toegang tot veilig drink-
water en sanitaire basisvoorzieningen gehalveerd 
moet worden. Daar zetten collega Koenders en ik 
ons voor in: Nederlandse steun voor veilig drink-
water en sanitaire voorzieningen wereldwijd. ■

Tineke Huizinga, staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat.
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De ChristenUnie organiseert op zaterdag-

middag 29 september de actie: stop kinder-

slavernij- en uitbuiting. Kinderarbeid is 

wereldwijd nog steeds een veelvoorkomend 

verschijnsel. Daar moeten we van af.

Daarom organiseert de ChristenUnie de 29e, samen met o.a. 
CNV, FNV, Hivos, Stop the Traffik, Landelijke Indiawerkgroep, 
Tear, Fairfood een politiek en cultureel podium. Uiteraard treft 
u deze septembermiddag pittige debatten met politici, verte-
genwoordigers van commerciële bedrijven en hulporganisaties. 
Maar ook een competitie van koren en bands voor de beste en 
meest meeslepende uitvoering van de song ‘Amazing Grace’.
 
I was blind…
Dit jaar is het exact tweehonderd jaar geleden dat William 
Wilberforce het Engelse parlement zo ver kreeg om de slavernij 
af te schaffen. Daarom organiseert de ChristenUnie nu dit 
politieke debat en de ‘songcontest’. Zo willen we aandacht 
vragen voor het lot van de miljoenen kinderen die leven en 
werken als moderne slaven. De ChristenUnie vindt dat geen 
enkel menselijk wezen, en zeker geen kind, de dupe mag wor-
den van misbruik, manipulatie, macht en onderdrukking. 

… but now I see!
In navolging van de dichter van ‘Amazing Grace’ willen we 
zeggen: I was blind, but now I see. We weten wat er wereld-
wijd gebeurt en die kennis brengt verantwoordelijkheid met 
zich mee. We mogen kinderuitbuiting niet langer een kans 
geven door er onopgemerkt aan mee te werken. Laat deze 
kans niet liggen, draag uw ‘maatschappelijk verantwoord’ 
steentje bij en kom naar de actiedag.
www.christenunie.nl/ amazinggrace  ■

Amazing grace 
actie
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Verdubbeld team Eerste Kamer
Op 29 mei verdubbelde het fractieteam van de Eerste Kamer van twee naar vier leden. Dat betekent een 
behoorlijke verlichting voor de nu 69-jarige Egbert Schuurman, die onlangs weer bijtekende voor vier jaar 
Eerste Kamer. Zijn drie nieuwe fractiegenoten en hij hebben er zin in. Sterker nog: ze zijn al begonnen. 

De nieuwe senatoren zijn: Remmelt de Boer (65), Flora Lager-
werf-Vergunst (43) en Roel Kuiper (45). Voor De Boer, voorheen 
wethouder in Kampen, is onderwijs het favoriete terrein. 
“Waar ik me vooral betrokken bij voel, is het groot aantal jon-
geren dat afhaakt in het onderwijs en eindigt zonder diploma. 
Dat gaat nog voor grote problemen zorgen op de arbeidsmarkt. 
Juist daar wil ik me de komende tijd mee bezig houden.”

Duurzaam
Van senator Schuurman kan de Eerste Kamer de komende 
periode een pittig debat verwachten over duurzame landbouw. 
“Ik wil zeker meer aandacht voor biologische landbouw, 
natuurbehoud en genetische manipulatie.” Daarnaast blijft 
hij zich inzetten voor schaalverkleining op kwetsbare gebie-
den als onderwijs en zorg. 

Mensenrechten
Ons eerste vrouwelijke kamerlid, Flora Lagerwerf, is rechter 
in het dagelijks leven. Ze is ondermeer geraakt door het on-
derwerp ‘mensenrechten'. “Dat overstijgt alles, het raakt niet 
alleen de buitenlandse politiek maar ook de binnenlandse 
politiek, bijvoorbeeld daar waar grondrechten worden inge-
perkt vanwege terreurdreiging. Vooralsnog vind ik de politiek 
daar heel weinig kritisch in.”

Nu hebben we de tijd en de ruimte 
als ChristenUnie, die moeten we 
goed benutten

De vierde senator, Kuiper, merkt nu al op allerlei gebieden 
een grotere invloed van de christelijke politiek. “Er wordt beter 
geluisterd naar onze argumenten, we kunnen veel meer berei-
ken. Dit zorgt echt voor een grotere invloed van de christelijke 
politiek. Nu hebben we de tijd en de ruimte als ChristenUnie, 
dat moeten we goed benutten.”

Gerechtigheid
Kuiper beet onlangs het spits af in de Kamer met zijn maiden-
speech, over ondermeer het Europees verdrag. “Het gaat in 
Europa om welvaart, vrede en veiligheid. Daarin is heel veel 
bereikt. Maar het gaat in Europa ook om sociale gerechtigheid 
met wereldwijde dimensies. (…) globalisering heeft ook scha-
duwkanten die zichtbaar worden in sociaal verlies, ontwrich-
ting en destabilisering van samenlevingen. Juist met het oog 
daarop is een goede institutionele structuur nodig, zodat goed 
bestuur zo dicht mogelijk bij de burger blijft.” ■

Het volledige interview met de vier senatoren en hun eerste Kamer-
bijdragen vindt en leest u via www.christenunie.nl/eerstekamer.
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Heidema in actie als burgemeester 

“Het is als simultaan schaken 
op honderden borden”
Burgemeester in een grote stad

Burgemeester 
en fair trade
“Als gemeente kun je bij de aanbestedingen rekening houden 
of bedrijven wel fair trade werken. Zo kozen we in Neder-
Betuwe bewust voor fair trade koffie. Soms moet je gewoon 
bereid zijn iets meer te betalen voor een eerlijk product, ook 
als gemeente.” ■
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Heidema doorliep een sollicitatieprocedure als ieder ander. 
Compleet met assesment en meerdere afvalrondes. Wie nog 
het romantisch beeld koestert van de burgervader die wat 
rondkuiert over het dorpsplein afgewisseld met een gezellig 
verjaardagsborreltje met hoogbejaarde dorpsbewoners, komt 
anno 2007 bedrogen uit. 
“Het is een intensieve en bijzonder veelzijdige functie die hoge 
eisen stelt aan de kwaliteiten van de burgemeester”, aldus 
Heidema.

Complex 
“Het is als simultaan schaken op honderden borden. In een 
veelheid van ontwikkelingen en activiteiten houd jij als bur-
gemeester het overzicht. Je bent bestuurlijk manager, voorzit-
ter, leider, coach en klankbord. Je ondersteunt en faciliteert 
daar waar het nodig is. Je bent boegbeeld en burgervader. Het 
samenwerken met mensen, de complexiteit, de hectiek en veel-
heid van rollen dagen mij uit, geven mij energie.” Heidema was 
eerder projectmanager bij de overheid, raadslid en wethouder. 

“Als ik het voor m’n rust zou doen, had ik niet in Deventer gesol-
liciteerd. Ik wist waar ik aan begon. Ik heb veertien jaar in de 
politiek van Zoetermeer gewerkt, een stad met 120.000 inwo-
ners en veel dynamiek. Daarna was ik vijf jaar burgemeester 
in Neder-Betuwe. Een plattelandsgemeente, bestaand uit een 
fusie van drie  totaal verschillende gemeenten, met geheel 
eigen problemen - het begon zelfs als artikel twaalf gemeente.

Burgemeester en ChristenUnielid Andries Hei-

dema verruilde begin juli het platteland voor de 

stad: van het ruim 22.000 zielen tellende Neder-

Betuwe naar het bijna honderdduizend inwoners 

tellende Deventer. Van een verzameling rustieke 

dorpen en buurtschappen tussen de Betuwse 

rivieren naar een forse provinciestad met een 

Rivierenwijk op de ’veertig-probleemwijkenlijst’. 

Jacolien Viveen

Spanning
Nu staat het goed op de rails, de eerste spanning is er wat af. 
Tijd voor iets nieuws. Deventer is een stad met de bijbehorende 
grote-stadsproblemen, maar het kent ook een aantal kernen 
en dorpen eromheen. Zeker een kwart van de Deventenaren 
woont in plattelandsgemeenten. De rest in de stad, samen bijna 
100.000 inwoners.” 

Een andere gemeente, andere taken. ”In Deventer zijn mijn 
kerntaken vooral openbare orde en veiligheid, regionale taken 
en het voorzitten van de gemeenteraad en het college. In Neder-
Betuwe had ik veel meer beleidstaken: grondbeleid, toerisme 
en recreatie, economische zaken. Prachtig, maar dat kan in deze 
grote gemeente niet meer. Hier is je basistaak als burgemeester 
al veelomvattend genoeg.” ■
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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.

Dit partijblad is gedrukt op 
milieuvriendelijk papier.   

Colofon
Kaderschool

Open dag ChristenUnie Kaderschool  
15 september 2007  ■  Cultureel centrum, Harderwijk  ■		10.00 - 15.00 uur

15 september Open dag Kaderschool
Opleiden met overtuiging
Honderden mensen zijn, met grote toewijding, actief binnen de Christen-
Unie. Maar wie actief is weet het: politiek is een ambacht. Met toewijding 
en enthousiasme alleen kom je er niet. Via de ChristenUnie Kaderschool 
kunt u kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn voor de verschil-
lende politieke functies en taken. Voorafgaand aan komend cursusseizoen 
kunt u op 15 september kennis maken met de Kaderschool op de Open dag.

Actief of niet? De ChristenUnie Kaderschool biedt verdieping of verbreding aan voor iedereen. 
Op 15 september kunt u kennis maken met het brede aanbod van de Kaderschool door het 
volgen van diverse workshops. Zo kunt u zich oriënteren op de mogelijkheden die de Kader-
school voor u heeft. 

Trainingen 
De 15e september biedt de Kaderschool ondermeer korte trainingen voor: 
• het besturen van een lokale kiesvereniging,
• het voeren van functioneringsgesprekken,
• de achtergrond van de ChristenUnie,
• politieke vaardigheden,
• de werking van ons staatsbestel, 
• lokale kiesverenigingen die in 2010 voor het eerst meedoen met gemeenteraadsverkiezingen. 

Daarnaast geven vertegenwoordigers van de ECPM, PerspectieF, Inclusief en het WI workshops. 
En verder praten onze aanwezige Kamerleden, bewindslieden en bestuursleden uit uw eigen 
regio u op deze Open dag graag bij over de politieke situatie. 

Kinderen mee 
Kom samen als bestuur en fractie. Of kom als lid dat graag iets binnen de ChristenUnie wil doen. 
Maak kennis met docenten en trainers. Maak kennis met elkaar. Heeft u kinderen in de basis-
schoolleeftijd? Neem ze mee. Voor de vier tot twaalfjarigen is er een speciaal kinderprogramma.  

Het belooft een geweldige dag te worden. Wilt u meer weten over het dagprogramma of over de 
Kaderschool zelf of u alvast aanmelden? Leest u dan verder op www. kaderschool.christenunie.
nl. Mist u een internetaansluiting, bel dan voor meer informatie met onze officemanager Rieke 
Elsenbroek via 033 422 69 56. ■

Annerieke Pruim.
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Werkgroep actief op 50+beurs

Column
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DenkWijzer in de zomer
Het onlangs verschenen zomernummer van DenkWijzer, studieblad 
van het WI, gaat over het regeerakkoord. Tien deskundigen uit de 
achterban schrijven kritische bijdragen over het akkoord en de kan-
sen voor de ChristenUnie in dit kabinet. Schrijvers zijn onder andere 
Meindert Leerling, Benne van Popta, Bort Koelewijn en Jan Hoogland. 
Zie www.christenunie.nl/denkwijzer. ■

Privacy 
voor oudere
Van 19 tot 22 september wordt de 

50+beurs gehouden in de Utrechtse 

Jaarbeurs. Onze Werkgroep 50+ be-

reidt zich daar al maanden, samen 

met het partijbureau, goed op voor. 

Ieder jaar maken we daarvoor spe-

ciaal promotiemateriaal, zoals een 

beurskrant. 

Onze vorige beurskrant behandelde de naderen-
de verkiezingen, maar nu de ChristenUnie in het 
kabinet zit, moeten de plannen, vooral voor onze 
ouderen, echt inhoud gaan krijgen.
Hoe de kabinetsplannen precies gaan uitvallen 
voor de ouderen, weten we op het moment van 
schrijven nog niet. De minister van Volksgezond-
heid had al wel goed nieuws voor de mensen 
in de verpleeghuizen en -afdelingen, met de 
toezegging dat er zoveel mogelijk éénpersoons-
kamers moeten komen. Tijdens een bezoek aan 
een bouwproject, bleek deze maatregel al tijdens 
de bouw ingevoerd te zijn! Onze werkgroep is 
heel blij dat daarmee een stukje meer privacy is 
bereikt voor bewoners van verpleegtehuizen.

Tot slot: Vergeet niet onze stand te bezoeken als 
u op de 50+beurs komt! ’s Woensdags is de kans 
groot om één van onze kamerleden of bewinds-
lieden te ontmoeten tijdens een forum of gewoon 
in de wandelgangen. ■

RUST NEMEN
Geen boeiende kop voor een column. 

Een beetje obligaat ook voor een 

zomernummer. En toch bewust ge-

kozen. Vooral vanwege dat woordje 

‘nemen’. Dat woordje vraagt om 

meer dan vrije dagen of op reis gaan. 

Want je kunt tegenwoordig zeven keer vieren-
twintig uur online zijn, ook in de vakantie. We 
krijgen van alle kanten het idee opgedrongen 
niet meer mee te doen, als je iets gemist hebt 
van de inner circle. Toch is dat een leugen. En 
het is een weldadige beleving als je die voor 
jezelf kunt ontmaskeren. Pas dan komen de 
mediahypes, politieke crises en zelfs die gewel-
dige mogelijkheden voor de ChristenUnie in 
het juiste perspectief te staan. Focus op het doel 
van ons bezig zijn in de politiek helpt daarbij. 
Wat mij betreft is dat doel niet primair macht of 
een programma, maar navolging van Christus. 
Van Hem leer ik, dat Hij tijd nam voor gebed en 
persoonlijke omgang met God de Vader. Zo hield 
Hij stand in dat geweldig hectische leven, dat 
Hij geleid moet hebben. Hem navolgen lijkt me 
daarom een goed motto in de politiek; ook in de 
vakantie. ■   

Henk van Rhee, directeur partijbureau.



Zie voor nog meer vacatures: www.christenunie.nl/vacatures 

www.tear.nl

In Oeganda haalt 1 op de 
4 kinderen zijn vijfde ver-
jaardag niet. Dankzij goede 
voorlichting en toegang tot 
schoon drinkwater worden 
kinderlevens gered. 

Doe mee tegen armoede. 
Steun Tear en geef kinderen 
schoon drinkwater.

schoon drinkwater 
tegen armoede

Giro 41400

Mirjam Bikker Linda Horst Marjan Haak
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[ a d v e r t e n t i e s ]

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



In het land

Hardenberg 
Millenniumgemeente 
Hardenberg is de eerste Millenniumgemeente van Overijs-
sel. De gemeenteraad ging akkoord met een initiatiefvoor-
stel van de lokale ChristenUniefractie om Hardenberg aan 
te melden als Millenniumgemeente. De gemeente gaat zich 
extra inzetten voor het bereiken van de Millenniumdoelen 
(zie ook pagina 11).  ■

Lovergirls Utrecht
Op voorstel van de ChristenUnie Utrecht start het college 
een onderzoek naar lovergirls in Utrecht. Fractievoorzitter 
Mirjam Bikker bracht dit onderwerp onder de aandacht van 
de gemeenteraad. Lovergirls is een nieuw fenomeen, het 
verwijst naar de ‘loverboys’. De ‘lovergirls’ gebruiken dure 
cadeaus om nieuwe vriendinnen te paaien, zo ontstaat een 
afhankelijkheidsvriendschap. Het gevolg is dat het gepaai-
de meisje uiteindelijk in de prostitutie belandt. ■ 
 

Nieuw college Ommen
Ommen heeft een nieuw college. Eind vorig jaar werd het 
vertrouwen in de wethouder van Leefbaar Partij Ommen 
(LPO) opgezegd. Na overleg tussen CDA, ChristenUnie, 
PvdA en VVD werd al snel duidelijk dat de vier partijen een 
oplossing zagen in een college zonder de LPO en mét de 
ChristenUnie. Harry Burema werd wethouder namens de 
ChristenUnie. ■

Regionaal nieuws
Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en provinciale politici ervoor? 
De BestuurdersVereniging peilde het, u leest het hier.

Arm in Woerden 
De armste inwoners van Woerden kunnen in de toekomst 
een beroep doen op een noodfonds. ChristenUnie-wethou-
der Marjan Haak wil zo een laatste vangnet oprichten voor 
de mensen die tussen de bestaande voorzieningen doorglip-
pen. ■

Prijs raadslid Nijkerk 
ChristenUnie-SGP raadslid Linda Horst is onderscheiden 
met de Juustem Award. Zij kreeg de onderscheiding als 
‘aanstormend politiek talent’. We feliciteren Linda van 
harte met deze onderscheiding. ■

Herstart Appingedam
Op 2 juli heeft de ChristenUnie kiesvereniging in 
Appingedam een herstart gemaakt. In 2010 hoopt 
de partij in de gemeenteraad te komen. ■

Bernadette van den Berg.
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Nieuws  
Zelf iets nieuws te melden? 
Mail naar: bestuurdersvereniging@christenunie.nl.  
Meer nieuws lezen: www.christenunie.nl/inhetland  ■
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Onderscheiden
Afgelopen maanden ontvingen vier actieve partijleden een 
zilveren speld:
■	 	Piet Zwaan, nam na vijf jaar afscheid als secretaris van de 
 ChristenUnie Putten, daarvoor was hij al tien jaar bestuurslid  
 van de lokale RPF. 
■   Arie de Graaff (Putten) is sinds de oprichting van de RPF leden-

werver en lokaal promotor. Nu hij de 90 is gepasseerd, stopt hij 
daarmee. In het verleden was De Graaff jarenlang lid van het 

 Provinciaal bestuur Gelderland en hielp hij diverse  
 kiesverenigingen oprichten.
■   Eise Douma was twaalf jaar raadslid in Leusden 
 en werd twee maal verkozen tot politicus van het   
 jaar. 
■   Henk Tamminga  was vier jaar penningmeester 

voor de RPF in Ten Post/ Ten Boer. Na verhuizing 
naar Haren deed hij nog jarenlang bestuurswerk, 
zo was hij tot 2007 voorzitter van de ChristenUnie 
Haren.

■   De voormalig zeeuwse gedeputeerde, Jaap van 
 Ginkel, werd lid in de orde van Oranje Nassau.
■  De Groningse gedeputeerde Rudi Slager is eind 
 juni geridderd.  ■

November 2005 nam het congres van de 
ChristenUnie een resolutie aan, waarbij 
de eigen politici werden opgeroepen de 
mogelijkheden te onderzoeken om een 
GIDS groep te starten in hun eigen dorp 
of stad. GIDS floreert inmiddels. Initia-
tiefnemer Stan Uyland legt nog even 
kort uit waar GIDS nu voor staat.

“GIDS is een christelijke netwerkorganisatie, 
opgericht in 2004. Zij wil in iedere burgergemeente 
leiders uit alle geledingen van de  maatschappij en 
alle denominaties met elkaar verbinden en infor-
meren, zowel persoonlijk als via onze website. Doel 
hiervan is het zo effectief mogelijk aanpakken van 
problemen en kansen in de lokale samenleving. 
Uitgangspunt is de navolging van Christus in zijn 
streven naar vrede en gerechtigheid.”

Wat is het voordeel daarvan voor de ChristenUnie? 
“GIDS fungeert als schakel tussen overheid en 
maatschappelijke sleutelfiguren, bijvoorbeeld op 
het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt dat GIDS inmiddels 
in veel gemeenten organiseert. Men kan daar zowel 
de burgemeester als leiders uit bedrijven, kerken, 
zorg, kunst en onderwijs tegenkomen. De Christen-
Unie kan er zo achterkomen met welke partijen 
mogelijk op projectbasis of anderszins een samen-
werking aan kan worden gegaan. 
GIDS beperkt zich niet tot zakenmensen of tot 
directe hulpverlening, maar wil juist verbindingen 
leggen tússen zakenmensen en hulpverleners.

Heeft GIDS ook iets met fair trade? 
GIDS streeft naar vrede en gerechtigheid, dus ook 
naar fair trade. Zij heeft geen leden, maar kan fair 
trade wel in bijeenkomsten op de agenda zetten. 

www.gidsnetwerk.nl. ■

Voor 'vrienden van 
de fractie'
Als dank voor uw vriendschap ontvangt u deze HandSchrift. 
De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie wenst u veel 
leesplezier toe en hoopt op uw steun en gebed te mogen 
rekenen. ■

BDU Vak- en Publieksmedia

Gerwin de Jonge
Tel:  0342 - 494258
Fax:  0342 - 494299
E-mail:  g.d.jonge@bdu.nl

Wilt u ook adverteren 
in HandSchrift?

Wilt u ook 1-8 adv._HandSchrift.1   1 1-5-2007   13:57:12

[ a d v e r t e n t i e ]



Agenda

08-08  Ernst Cramer, werkbezoek GMV-Agrariërs
20-08  Esmé Wiegman, stage ‘De Riethorst’
22-08  Ernst Cramer, werkbezoek LTO Nederland
22-08  Arie Slob, lezing CSR Delft
23-08  Ernst Cramer, werkbezoek pluimveehouders
24-08  Esmé Wiegman, stage in de bouw
03-09  Esmé Wiegman, werkbezoek FIOM
05-09  Start introductiecursus, Nijmegen
10-09  Arie Slob, spreekbeurt Krimpen a/d IJssel
12-09  Excursie Tweede Kamer
12-09  Vervolg introductiecursus, Nijmegen
15-09  Open dag Kaderschool, Harderwijk
15-09  Najaarsbijeenkomst Bestuurders, Harderwijk
19-09  Vervolg introductiecursus Nijmegen
22-09  Congres Inclusief 
29-09  Actiedag tegen kinderarbeid, Amsterdam
 
Meer info: www.christenunie.nl/agenda. ■

Najaarscongres
Graag nodigt de partij u alvast uit voor het 

najaarscongres op zaterdag 17 november in De 

Buitensociëteit te Zwolle. Het programma start 

om 09.30 en duurt tot 16.00 uur en is gevuld met 

discussies, stemmingen en lezingen van onder-

meer André Rouvoet en Arie Slob.

 
Op het  vijfde Ledencongres  kunnen leden meepraten over de 
politieke inhoud. U kunt hiervoor voorstellen indienen over:
■  Jongeren en maatschappelijke verantwoordelijkheid
■  Balans tussen werk en zorg
■  Israël en het Midden Oosten
■  De verzilvering van de samenleving
■  Alternatieven voor abortus en euthanasie
■  Onderwijs: kwaliteit en identiteit
■  Eindplaatje Europa
 

De lokale besturen ontvangen nog een uitnodiging voor het 
Uniecongres. Daar worden de herziening van statuten en regle-
menten van onze partij, waaronder de contributieregeling, be-
sproken. En we nemen afscheid van de Landelijk Bestuursleden: 
Bert Niehof en Arie de Graaf.
 
Aanmelden
U kunt zich vanaf 21 augustus tot 3 november aanmelden via 
www.christenunie.nl/congres. Hier vindt u ook het definitieve 
programma. ■

Macht en invloed
Op zaterdag 22 september houdt Inclusief haar vierde 
congres, getiteld ‘Macht en invloed’; over machtsspelletjes 
en positief invloed uitoefenen in de politiek. Meer weten? 
Zie: www.christenunie.nl. 

Snuffelcursussen
In oktober en november 2007 organiseert Inclusief Snuf-
felcursussen voor vrouwen die niet politiek actief zijn, 
maar dat eventueel wel willen worden. U vindt cursussen 
in: Leeuwarden/ Drachten, Hardenberg, Veenendaal/ Ede, 
Harderwijk, Alphen aan de Rijn/ Rijnwoude, Katwijk, 
Dordrecht, Roosendaal, Middelburg, Eindhoven. Aanmelden 
en informatie via: www.christenunie.nl/snuffelcursus. 
Of bel op maandag: 033 4226980. ■ 

Het Inclusiefcongres 2006. Fotograaf: Lucas A. Nijenhuis.
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Meer ruimte voor...
Een nieuwe vormgeving 
voor het partijblad van 
de ChristenUnie. Ik ben 
er blij mee. En echt 
niet alleen vanwege 
het feit dat ik van de 
redactie meer ruimte 
heb gekregen... Al is dat 
mooi meegenomen. Er 
is altijd genoeg om over 
te schrijven, nietwaar. 
Ons nieuw vormgegeven 
partijorgaan ziet er 
goed uit. Dat kan 
alleen maar bijdragen 
aan een groter bereik 
van de ChristenUnie-
boodschap. Daar gaat 
het uiteindelijk allemaal 
om. 

In dit nummer staat het onderwijs 
centraal. Onderwijs is voor de 
ChristenUnie een belangrijk 
aandachtsgebied. Als fractievoorzitter 
droeg ik een aantal portefeuilles 
aan de andere Kamerleden over, 
maar ik ben onderwijs blijven doen. 
Primair onderwijs, speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs vallen onder mijn 
beheer. Alleen het hoger onderwijs 
heb ik aan Ed Anker overgedragen.

VRIJHEID
Het is misschien een open deur, 
maar goed onderwijs is belangrijk. 
Voor de kinderen die het onderwijs 
volgen, maar uiteindelijk ook voor 
de samenleving. De overheid draagt 
daarbij een belangrijke taak. Als 
ChristenUnie zijn we blij met de vrijheid 
van onderwijs die ons land kent. De 
onderwijsvrijheid biedt ouders namelijk 
de mogelijkheid hun kinderen naar  
scholen te sturen die aansluiten bij de 
opvoeding die ze voor hun kinderen 
voorstaan. 
Maar de vrijheid van onderwijs is geen 
vanzelfsprekendheid. In de afgelopen 
jaren is diverse malen geprobeerd 
deze vrijheid aan te tasten. Dat was 
voor de ChristenUnie een belangrijke 
reden om de vrijheid van onderwijs 
een plekje in het regeerakkoord te 
geven. Dat is mooi, maar uiteindelijk 
moet de vrijheid van onderwijs vooral 
in de schoolpraktijk zelf worden 
waargemaakt. Als de vlag (identiteit) 
van de school de lading niet meer 
dekt, dan zijn we in Den Haag ook 
snel klaar. 

VERANTWOORDELIJKHEID
De scholen zijn na de zomervakantie 
weer gestart. Ik hoop dat alle 
betrokkenen bij het (bijzonder) 
onderwijs zich bewust zijn van hun 
grote verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid dragen we 
ook voor kinderen met een extra 
zorgbehoefte. Soms lukt het om hen 

in het regulier onderwijs te houden. 
Soms is het nodig dat ze naar het 
speciaal onderwijs gaan. Fijn dat die 
mogelijkheden er dan ook zijn. 
De (financiële) problemen van het 
speciaal onderwijs zijn groot. Ook 
hiervoor heeft de ChristenUnie 
aandacht gevraagd en gekregen in het 
regeerakkoord. Dat was, voor zover wij 
weten, nog nooit eerder gebeurd. Juist 
kinderen met een grote zorgvraag 
én hun ouders verdienen echter 
onze aandacht. Ze kunnen ook deze 
regeerperiode weer op ons rekenen. 

POSITIEF
Waar ik overigens ook op reken is dat 
we positief blijven spreken over het 
onderwijs. Onlangs sprak ik daar ook 
minister Plasterk op aan. Hij vond het 
nodig om, in een interview met Vrij 
Nederland, zich te voegen in het koor 
van mensen die vinden dat er teveel 
managers in het onderwijs rondlopen. 
Nu is het goed om daarnaar te kijken, 
maar het gaat echt te ver om alle 
managers als de grote plaag van het 
onderwijs te zien. Zo is er bijvoorbeeld 
in het primair onderwijs zelfs een 
tekort aan leidinggevenden. Ik ben 
er van overtuigd dat het negatieve 
spreken over het onderwijs een extra 
drempel vormt voor jonge mensen 
om het onderwijsvak in te stappen. 
Laten we dus positief blijven spreken 
over het onderwijs (want er gaat 
gelukkig veel goed) maar wel samen 
de schouders eronder zetten als het 
gaat om het oplossen van bestaande 
problemen.

Arie Slob, fractievoorzitter



4 MOGEN WE WEER  
GEWOON LES?

Het onderwijsveld tekent zich meestal 
door heftige discussies. Al jarenlang 
worden onderwijsvernieuwingen door 
voor- en tegenstanders publiekelijk 
uitgevochten. Zo woedt momenteel 
een storm over het ‘nieuwe leren’. 
Een artikel over de verschillen tussen 

competentiegericht onderwijs het nieuwe leren; de voor- en nadelen van beide 
onderwijsvormen en de visie van de ChristenUnie op die onderwijsvernieuwin-
gen. 
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16 VIER PITTIGE 
PUNTEN VOOR 
PRINSJESDAG

Deze zomer bereidde onze Tweede 
Kamerfractie een aantal pittige pun-
ten voor Prinsjesdag voor. De fractie 
ligt alvast een tipje van de sluier op 
in HandSchrift. Het gaat om heel uit-

eenlopende zaken zoals: een buddy voor pubers, belspelletjes geweerd van tv, 
humane vreemdelingenbewaring en betere beleidsplannen om zelfdoding onder 
jongeren te voorkomen. 

14 OUD-MINISTER 
LOEK HERMANS EN  
HET VMBO

Het vmbo krijgt er een variant bij: de 
vmbo-vakcolleges. Een antwoord 
op het slechte imago dat de school 
kreeg door vroegtijdige schoolver-
laters en falende aansluiting op ver-
volgopleidingen. Mede daarom wil oud-minister en huidig MKB-voorzitter Loek 
Hermans terug naar een vakschool, zoals vroeger de ambachtsschool was. Een 
oud-leerling van de ambachtsschool reageert op zijn plannen.

26 DE HORZEL VAN 
HET PARTIJBUREAU

Vertrekkend directeur, Henk van 
Rhee, omschrijft zichzelf als de ‘hor-
zel’ van het partijbureau. “Ik kon op 
zijn tijd wel een vervelende prik uitde-
len.” Van Rhee kwam in 2003 bij de 
ChristenUnie; hij trof de partij in zwaar 
weer. Inmiddels zijn we een paar succesvolle verkiezingen verder en vindt Van 
Rhee het tijd om bij een ander organisatie orde op zaken te gaan stellen.  
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Mogen 
we weer 
gewoon les?



Het onderwijsveld te-
kent zich meestal door 
heftige discussies. Al 
jarenlang worden onder-
wijsvernieuwingen door 
voor- en tegenstanders 
publiekelijk uitgevochten. 
Op dit moment woedt 
een storm rondom de 
effectiviteit van het zoge-
naamde ‘nieuwe leren’. 
Onder die noemer wor-
den eigenlijk alle vernieu-
wingen van de laatste 
periode samengevat.

Deze keer wordt de discussie ook 
gevoed door de instelling van een 
parlementaire onderzoekscommis-
sie en dat maakt het extra beladen. 
Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn is 
sinds 25 april lid van deze commissie. 
De onderzoekscommissie is onder 
andere ingesteld na een manifestatie 
van afgelopen voorjaar waar leerlingen 
zelf meer les eisten. Dat protest was de 
druppel die de emmer deed overlopen.
De commissie richt zich vooral op 
het proces van de onderwijsvernieu-
wingen. Daarbij gaat het om de wijze 
waarop onderwijsvernieuwingen wor-
den bedacht, ingevoerd en uitgevoerd. 
Beleidsmedewerkers lijken te makkelijk 
er vanuit te gaan dat de vernieuwingen 
in de praktijk wel naar ieders tevreden-
heid worden ingevoerd. De commissie 
kijkt ook of de vernieuwers wel genoeg 
aandacht hebben besteed aan de 
balans tussen kennis en vaardigheden. 
De conclusies van deze parlementaire 
commissie moeten de overheid helpen 
om effectiever bij te sturen in de kwa-
liteit van het onderwijs. Intussen gaat 
de maatschappelijke discussie over de 
inhoud ervan gewoon door. Waar gaan 
die onderwijsvernieuwingen dan over 
en hoe geven we competentiegericht 
onderwijs vorm? 

HET NIEUWE LEREN
Even een korte zijsprong naar het nieu-
we leren, vaak ten onrechte verward 
met competentiegericht onderwijs. 

Afgaande op de enorme hoeveelheid 
artikelen en ingezonden stukken in 
kranten, lijkt het ‘nieuwe leren’ een evi-
dent onderwijsconcept met uitgespro-
ken voor- en tegenstanders. Onterecht 
worden alle onderwijsvernieuwingen 
van de afgelopen jaren onder deze 
term geschaard; ‘het nieuwe leren’ als 
vergaarbak van alle onderwijsellende. 
Zelfs voor de overheid was het niet 
helemaal duidelijk wat de term ‘nieuwe 
leren’ nu precies inhoudt. 
In 2006 verstrekte het ministerie van 
Onderwijs opdracht aan het SCO-
Kohnstamm Instituut het nieuwe leren 
te verhelderen. Volgens dit instituut 
is een veelgenoemd principe van 
het nieuwe leren dat leerlingen een 
grote(re) verantwoordelijkheid moeten 
krijgen voor het eigen leerproces en 
docenten meer moeten optreden als 
begeleiders. Leerlingen stellen eigen 
leerdoelen, ze gaan over hun eigen 
leerproces en werken samen met an-
dere leerlingen. Het nieuwe leren doet 
meer appèl op de intrinsieke motivatie 
van leerlingen om te studeren. 

In de praktijk blijkt dat het zelfstandig 
werken van leerlingen vooral gaat over 
de inrichting van het leerproces en 
dan met name op het inplannen en het 
maken van leerschema’s. Docenten 
zouden eigenlijk leerprocessen moeten 
begeleiden, in plaats van initiëren. In de 
praktijk blijkt dat docenten toch vaak 
blijven sturen. 
In ieder geval is op geen enkele school 
echt sprake van volledig leerlinggericht 
onderwijs. Alle scholen worstelen met 
het vinden van een balans tussen een 
aanbodgestuurde en vraaggestuurde 
aanpak. 

COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS 
Bovengenoemde omschrijving van het 
nieuwe leren maakt duidelijk dat dit 
anders is dan het competentiegericht 
onderwijs(CGO). Dat competentie-
gericht onderwijs is meer gericht op 
het leren van een vak. Het is ontstaan 
vanuit de vraag van het bedrijfsleven 
naar leerlingen die beter zijn voorbe-
reid op de arbeidsmarkt. De bedoeling 
was om met dit competentiegericht 
onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven 
aan het onderwijs. De arbeidsmarkt 
verandert snel. Het onderwijs moet die 
veranderingen verwerken in het onder-

wijsaanbod. Dat zorgt voor veranderde 
eisen aan afgestudeerde mbo’ers. 
Daarom is het bedrijfsleven vanaf het 
begin zeer betrokken geweest bij de 
ontwikkeling en de totstandkoming van 
het competentiegericht onderwijs. 

Voor het onderwijsproces betekent 
het competentiegericht onderwijs een 
grote onderwijsinhoudelijke herziening. 
Elke functie op de arbeidsmarkt krijgt 
- voor zover zinvol- een eigen kwalifica-
tiedossier waarin staat wat een leerling 
moet kennen en kunnen. Daarnaast 
wordt gewerkt met kerncompetenties 
zoals samenwerken, communiceren, 
zelfstandig werken, gedisciplineerd 
werken, problemen oplossen, plannen 
en organiseren. 
Maar vernieuwing van de onderwijsin-
houd betekent ook verandering van het 
lesaanbod, de examens en verande-
ring van de manier waarop wordt les-
gegeven. Iemand die een beetje op de 
hoogte is van de manier waarop een 
school functioneert, ziet dat dit een 
energieslurpende operatie betekent, 
die veel vergt van een organisatie. 

Een ingrijpend proces dus, met veel 
stuurlui aan wal en mondige studen-
ten op het schip. Toch stellen ook de 
grootste criticasters in het maatschap-
pelijke debat dat het competentiege-
richt onderwijs in sommige opzichten 
een verbetering betekent ten opzichte 
van het louter aanbod gerichte onder-
wijs. Leerlingen zijn erbij gebaat, omdat 
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ze direct worden opgeleid voor een 
vak en het onderwijs op die manier aan 
kan sluiten bij de veel gehoorde wens 
om meer met je handen te mogen 
werken. Het competentiegericht onder-
wijs biedt jongeren meer maatwerk, zo 
kunnen ze beter op de arbeidsmarkt 
worden voorbereid. Het mbo houdt 
jongeren zo meer gemotiveerd en laat 
ze meer plezier beleven aan school, 
zodat ook voortijdige schooluitval beter 
wordt voorkomen. En het is mooi mee-
genomen dat, door verbetering van 
de aansluiting op de arbeidsmarkt, de 
rekrutering van vaklui door competen-
tiegericht onderwijs ook verbetert.

‘HET-WAAIT-WEL-WEER-OVER’
Het concept van competentiegericht 
leren hoeven we dus niet op voor-
hand af te wijzen. Toch is er in het 
veld genoeg aan de hand. Leerlingen, 
docenten en werkgevers zijn in verwar-
ring over het proces van vernieuwing. 
Docenten zijn het veranderen moe en 
op het punt beland van een ‘het-waait-
wel-weer-over’-gevoel. Werkgevers 
vinden dat de leerlingen weliswaar 
beter vakinhoudelijk worden voorbe-
reid, maar dat zij te weinig kennen. Ze 
beklagen zich over jongeren die niet 
meer weten wat gehoorzaamheid, 
discipline, concentratie, en sociaal 
gewenst gedrag is. 
Leerlingen beklagen zich over het 
gebrek aan structuur, het gebrek aan 
inhoud, de onzekerheid over alles wat 
er gebeurt, het gebrek aan begelei-
ding, het gebrek aan beloning voor 
individuele prestaties, en het gebrek 
aan faciliteiten en luidden in januari van 
dit jaar zelfs de ‘noodklok’. 

Daarnaast blijkt het competentiegericht 
onderwijs en het zelfstandige leren, zo-
als het nu is ingevoerd op verschillende 
scholen, niet voor iedereen geschikt is. 
Met name op het lagere niveau zie je 
dat leerlingen moeite hebben met het 
gebrek aan structuur en organisatie. Zij 
vallen daardoor tussen wal en schip; 
ze hebben niet de kracht om het zelf 
op te lossen en de school doet het niet 
meer voor ze. Over het algemeen blijkt 
overigens dat meisjes er makkelijker 
mee kunnen werken dan jongens.

Deze klachten zijn structureel en 
moeten worden gehoord. Met name 

de combinatie van het nieuwe leren 
en het competentiegericht onderwijs 
vergt veel van leerlingen en docenten. 
Het zelfstandige leren in combinatie 
met competentiegericht werken is 
lastig. Een leerling ontvangt juist daarin 
graag persoonlijke begeleiding van een 
docent of een stagebegeleider op het 
moment dat het echt nodig is. Maar die 
moet er dan wel zijn. 

BOZE JONGEREN
Tijd dus voor actie. Gelukkig is staats-
secretaris Van Bijsterveldt (CDA) al 
hard aan de slag gegaan, naar aanlei-
ding van diverse kritische rapporten en 
de boze jongeren. De manifestatie van 
de opgelopen frustratie in het onder-
wijsveld en de alsmaar slechte uitkom-
sten van kwaliteitsrapportages, leidden 
er toe dat de staatssecretaris al tijdens 
de 100-dagen periode een daadkrach-
tig plan van aanpak presenteerde. De 
ChristenUnie steunt een groot deel 

van deze voorstellen. Hoewel we zeer 
hechten aan de vrijheid van instellin-
gen en een beperkt sturende over-
heid, moeten we voorkomen dat er 
een generatie leerlingen verloren gaat. 
Daarom zijn noodmaatregelen, zoals 
een minimale norm voor onderwijstijd 
en strakkere aansturing op de inhoud 
van de kwalificatiedossiers noodzake-
lijk. Strakkere normen kunnen instellin-
gen een kader bieden om de structuur 
van de opleidingen weer op de rails te 
krijgen. 

De Roc’s krijgen ook meer tijd om het 
competentiegericht onderwijs in te 
voeren. Wat meer rust in de tent moet 
het draagvlak verbeteren voor het 
competentiegericht onderwijs bij do-
centen, leerlingen, ouders en bedrijfsle-
ven. Meer tijd geeft de mogelijkheid om 
beter te luisteren naar de wensen van 
al deze groepen betrokkenen.
Roc’s moeten de komende periode 
dan ook hard investeren in de com-
municatie met deze betrokkenen. Ze 
moeten werken aan het vergroten van 
het draagvlak en realistisch zijn over 
wat er in een bepaalde tijd kan ge-
realiseerd. De opdracht is dus: zorg 
voor een ideale school waarbij balans 
is tussen theorie en praktijk, structuur 
en flexibiliteit, begeleiding en vrijheid, 
stages en leren, collectieve en indivi-
duele beoordeling. Een school die dat 
voor elkaar krijgt, krijgt ook de leraren 
en het bedrijfsleven mee. Pas als dat 
evenwicht er is, kunnen we goed be-
oordelen of de invoering van compe-
tentiegericht onderwijs voor iedereen 
de moeite waard is geweest. 

Swannet Westland, beleidsmedewerker Tweede 

Kamerfractie van de ChristenUnie.

DENKWIJZER OVER ONDERWIJS
Wilt u zich verder verdiepen in de visie van de ChristenUnie op het thema onder-
wijs? Lees dan ook de nieuwe DenkWijzer, het studieblad van ons wetenschappe-
lijk instituut. Daarin vindt u allereerst een uitgebreid interview met fractievoorzitter 
en onderwijsdeskundige Arie Slob. Verder bevat het een studie naar bijzonder on-
derwijs van senator Remmelt de Boer en een onthullend artikel over het probleem 
van laaggeletterdheid. Daarnaast een blik op de steeds groter wordende scholen: 
is dat een kwalijke ontwikkelingen en wat zijn de voordelen? De schooluitval in het 
beroepsonderwijs komt ook aan bod.
Zie verder www.wi.christenunie.nl. Op deze site kunt u ook alle voorgaande uitga-
ven van DenkWijzer downloaden.
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docent wisselt lesvormen af, ziet het 
eigene van leerlingen en beseft dat 
geïsoleerde kennis pas landt binnen 
een context. Ook geeft hij leerlingen in 
toenemende mate keuzevrijheden en 
grotere  zelfwerkzaamheid. 

Alleen, wie deze inzichten niet meer 
kan relativeren, dramt door. Docenten 
hebben ook hun persoonlijke lesstij-
len. Juist hun verschillen in eigenheid 
komen de verschillende leerlingen ten 
goede. En leerlingen maken geluk-
kig meestal diverse docenten mee. 
En waarom een leerling niet iets laten 
doen wat niet past bij zijn of haar pri-
maire leerstijl? Leren door lezen ligt niet 
iedereen, maar je zult wel vaker iets 
moeten lezen. ‘Kennis en vaardighe-
den’ suggereert twee werelden, terwijl 
veel vaardigheden echt niet zonder 
kennis kunnen. Een automonteur 
zonder onderdelenkennis komt niet 
ver. En teveel verantwoordelijkheden 
bij te jonge pubers, zal niet leiden tot 
verlaging van schooluitval.
Wie uitsluitend redeneert vanuit de 
leerling zelf, ziet iets over het hoofd wat 
het ‘oude’ trechtermodel wel laat zien: 
Er komt iets van buitenaf binnen, dat, 
terwijl het een onhanteerbare vloeibare 
massa leek, op gedoseerde wijze ver-

der stroomt. Iedere leerling start met 
blinde vlekken: Het onderwijs vult die 
in met stof, die eerst buiten de horizon 
van de leerling viel, en volgens zijn 
eigen leerpatroon misschien wel daar 
buiten was blijven vallen. Doceren is 
dus doseren en selecteren, aangepast 
aan de leerling. Deze inzichten waren 
en zijn basaal bij onderwijs.

Jongeren, van neonazi’s tot moslims, 
kunnen radicaliseren doordat ze in hun 
eigen wereld blijven hangen en hun 
eigen ‘sites’ of hun eigen gedragspa-
tronen verabsoluteren. Onderwijs is 
de kans om de horizon van leerlingen 
te verruimen. Dat heet ‘overdracht’. 
Les! Daarvoor is en blijft de volwassen 
generatie verantwoordelijk, hoeveel 
zelfwerkzaamheid je ook stimuleert!

ONDERWIJZER? DENKWIJZER! 
Meer bezinning op onderwijs bieden 
het oktobernummer van DenkWijzer 
over onderwijs en andere recente 
publicaties van het wetenschappelijk 
instituut zoals: ‘Frisse lucht’ en ‘Meer 
frisse lucht’. Zie ook de vernieuwde 
website wi.christenunie.nl. 

Rob Nijhoff, medewerker wetenschappelijk 

instituut. 

Giet maar in de trechter
EEN KRITISCHE BESCHOUWING OVER ONDERWIJSVERNIEUWINGEN

Het nieuwe leren. Fel 
voor of fel tegen, lijken 
de opties. Eenzijdige 
goeroes van ‘het nieuwe 
leren’ binnen en buiten 
het Ministerie van On-
derwijs lokken reacties 
uit. Zoals leerlingen die 
zelf demonstreren om 
‘meer contacturen’, om 
weer les te krijgen. 
Les! En het initiatief Be-
ter Onderwijs Nederland 
(van wetenschapper Ad 
Verbrugge en anderen).

Het ‘oude leren’ – wat een imago 
opeens –  doen de goeroes af als 
een misverstand gebaseerd op een  
achterhaald ‘trechtermodel’: via een 
trechter zou de docent zomaar kennis 
in het hoofd van de leerling gieten. Die 
leerling onder de trechter lijkt zo een 
passief reageerbuisje.

Uiteraard zullen de radertjes bij de 
leerling zelf moeten gaan draaien, dat 
snapt elke docent. Het ‘nieuwe leren’ 
legt daarom veel nadruk op: 
• Activering van de leerling door een 
veelzijdige leeromgeving aan te bieden 
met allerlei leer-vormen; de leerling kan 
vormen kiezen die hem liggen;
• bewustwording bij de leerling van 
deze persoonlijke, individuele, leerstijl;
• verwerving van competenties (vaar-
digheden) die in het – werkzame • le-
ven van pas komen; met kennis alleen 
kom je er niet;
• eigen verantwoordelijkheid van de 
leerling voor zijn of haar eigen leer-
proces: Kies je profiel en vul je eigen 
bijbehorende ‘portfolio’.

Nu zijn dit geen verrassend nieuwe 
didactische inzichten. Een goede 



Twee docenten, de één aan het eind van zijn onderwijsloopbaan, de ander aan 
het begin, vertellen over hun ervaringen met leerlingen, de pabo, het onderwijs-
beleid én over hoe ze plezier in hun werk houden. Vernieuwing op vernieuwing 

treft hun vak al decennialang. Dat de leerlingen dit alles niet altijd kunnen waarde-
ren, bleek uit een manifestatie eerder dit jaar. Ook docenten zijn niet altijd geluk-

kig met de nieuwe onderwijsvormen, vakeisen en vele inspecties.

Docenten over     
      onderwijs
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Ze staat nu net een jaar voor 
de klas. Mét plezier. Dat had ze 
halverwege één van haar eerste 
stages niet durven dromen. Inge 
Stamhuis-Dam (37 jaar) startte op 
haar 32e nog een nieuwe carrière 
in het onderwijs. Na vier jaar Pabo 
geeft ze nu les aan groep 1 en 2 op 
de Tamboerijn, een gereformeerde 
basisschool in Assen. 

“Deze week zag ik een meisje rondlo-
pen van begin twintig tussen de groep 
8-ers. Ze stak er nauwelijks boven uit. 
Dat lijkt me echt heel moeilijk, zo jong 
voor de klas. Mijn eerste stages vond ik 
al moeilijk, als ik jonger was geweest, 
was ik echt afgehaakt. Als docent 
ben je het middelpunt van de klas: jij 
moet het doen, jij moet het weten. Een 
collega voegde me in die tijd toe: ‘Dat 
vinden we toch prachtig, als docenten 
zijn we nu eenmaal mensen die ervan 
houden om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan’. Maar daar 
houd ik helemaal niet van!” 
“Ik heb thuis dan wel vier kinderen, 
maar hier is het toch een hele klas vol. 

Je moet voortdurend alert en snel zijn. 
Je moet leren problemen voor te zijn 
en toch alles gladjes te laten verlopen. 
Lastig, maar wel heel leuk. In de lagere 
groepen heb je als juf ook een gewel-
dige status. ‘De juf zegt’, dat is redelijk 
heilig voor de kleuters. Dan moet je 
wel uitkijken wát je zegt, zeker bij de 
jongsten. Ouders spreken me daar ook 
op aan: ‘Volgens juf moest het zo’.”

“Ik ben eigenlijk begonnen met de 
Pabo met het idee van ‘ik wil mijn 
hersens weer eens laten kraken’. Deze 
opleiding leek ook goed te combi-
neren met een gezin; in de praktijk is 
dat wel iets lastiger. Het omslagpunt 
kwam voor mij toen ik stage liep bij 
iemand (waar ik in het begin heel veel 
op gemopperd heb) die heel veel van 
me verwachtte maar ook liet zien hoe 
je anders les kunt geven. Buiten de 
geijkte boekjes om. Dan zeggen ze op 
de Pabo ook ‘laat je methodes los’. Dat 
kost tijd en lukt niet zomaar. De eerste 
docent die me dat liet zien en mij daar-
in stimuleerde is echt een soort goeroe 
voor me geworden. Daarna vond ik 

het lesgeven een stuk leuker.” Is er iets 
veranderd sinds deze docente zelf, zo’n 
25 jaar geleden, op de basisschool 
zat? “Alles. Echt alles is veranderd. De 
methode, de klassikale lessen, alles is 
anders. Vroeger was het: ‘Op je stoel, 
aan je tafel en je mond dicht houden’. 
Dat kun je je nu niet meer indenken. Ik 
herinner me bijvoorbeeld het klassikaal 
lezen; dan was ik meestal bladzijden 
verder en hield tegelijkertijd bij waar de 
anderen waren zodat ik bij een beurt 
niet door de mand viel. Met zo’n me-
thode als dat klassikale lezen, frustreer 
je de snelle leerlingen én de langzame 
leerlingen die het lezen niet bijhouden. 
Nu hebben kinderen meer inbreng, dat 
vind ik positief. Het is hun onderwijs, 
zij moeten het doen. Dat geeft ze ook 
meer leerplezier.”
Ook Stamhuis is het niet ontgaan dat 
de Pabo niet vaak meer positief in het 
nieuws komt. “Dat hoor je al jaren. Je 
kunt wel hard mopperen op studenten, 
maar die testen vallen echt niet mee. In 
anderhalf uur tijd moet je een flink aan-
tal sommen maken op groep 8-niveau. 
Dat zou makkelijk zijn, maar het gaat 

De startende docent Inge Stamhuis-Dam
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om een manier van rekenen die je op 
de middelbare school niet meer krijgt. 
Je hebt dus te maken met je eigen 
‘roestige systeem’ dat die sommen wel 
herkent, maar niet 1-2-3 meer kan op-
lossen. Het is wennen, omdat het weer 
uit het hoofd moet. Wie rekent er op 
de middelbare school nu nog zonder 
rekenmachine? Niemand meer. Mijn 
dochter doet de brugklas, die heeft 
altijd haar rekenmachine bij zich. Zoiets 
als rijtjessommen kom je ook niet meer 
tegen na de basisschool. Misschien 
komen er wel minder studenten naar 
de Pabo, omdat ze tegen die testen op 
zien.”

“Het beroep van docent is één van de 
weinige beroepen die jongeren op die 
leeftijd meemaken. Je leraren blijven je 
altijd voor ogen. Docenten zijn rolmo-
dellen. Vermoeide leerkrachten stralen 
niets uit. Dan denken leerlingen niet 
van ‘dit wil ik ook doen’.”
“Of vutters inzetten het docententekort 
oplost? Als ik heel eerlijk ben, ik ken 
een paar oudere docenten, als ik hen 
zie, denk ik: ‘Nee’. Je kunt heel veel 
van mensen verwachten. Maar je moet 
behoorlijk energiek zijn, zeker met de 
grote groepen van tegenwoordig. Dat 
kun je niet meer verwachten van vut-
ters. Dan mag ‘Den Haag’ eerst wel 
eens iets aan die grote groepen doen. 
Vutters kun je wel deeltaken geven, 

maar niet meer fulltime voor de klas 
laten staan. “

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap stelt op haar website: 
Minder regels en meer vrijheid voor 
scholen zijn belangrijke uitgangspunten 
in het nieuwe onderwijsbestel’. Daar 
merkt de jonge docent nog niks van 
in de praktijk: “Nee, absoluut niet. Ik 
heb net mijn eerste inspectie gehad. 
Dan gaat het helemaal niet om hoe je 
lesgeeft, maar hoe je dat vastlegt. Een 
voorbeeld: Wij gaan om vijf over tien 
fruit eten. De inspecteur opperde om 
dan tegelijk voor te lezen, dan is het 
nog benut als leertijd. Maar dat gaat 
praktisch helemaal niet. De kinderen 
zijn dan aan het eind van hun span-
ningsboog, je hebt allerhande krakende 
zakjes en verpakkingen. De concentra-
tie is nul. Dan denk ik dat de inspectie 
te veel wil vastleggen.”

“Wat ik de politiek zou willen vragen? 
Minder regels voor het onderwijs, en 
dan echt. Ik ben ook erg voor kleinere 
klassen. In de Scandinavische landen 
is het heel goed geregeld, dat is een 
mooi voorbeeld voor ons. Neem het 
project ‘Samen naar school’, daarmee 
krijg je veel meer probleemkinderen in 
de groepen, die al groot zijn. Daar moet 
echt wat aan worden gedaan.”

Maar vader Bosland besliste anders 
en de jonge Bosland had begin jaren 
zestig geen andere keus dan de 
kweekschool. En na “het verplichte 
wapenrokje” te hebben aangehad, 
begon hij zijn loopbaan in het onderwijs 
met lesgeven in het christelijke lagere 
onderwijs aan de toenmalige Groen 
van Prinstererschool te Gouda. Na 
twee jaar ging hij door naar de mavo. 
Zijn opvolger aan de Van Prinsterer-
school was verrassend genoeg, de 
later tv-presentator Jack Spijkerman. 
De laatste twintig jaar gaf Bosland les 
aan de reformatorische Driestar Pabo. 

“Aanvankelijk had ik niets met het 

onderwijsvak. Ik wilde graag naar de 
machinistenschool en de grote vaart. 
Maar mijn vader had meer invloed dan 
de meeste vaders nu. Die besliste dat 
ik onderwijzer wilde worden. De tijd 
op de kweekschool vond ik leuk, maar 
de stage haatte ik. Toen ik in dienst 
zat mocht je betaald verder leren. De 
keus voor Nederlands was arbitrair: Er 
waren nog twee jongens die dat gingen 
doen en ik ben een sociaal mens. Toch 
werd ik gaandeweg gegrepen door het 
beroep: ik ga graag met jonge mensen 
om en de meeste van hen vinden mij 
wel aardig.” 

“Voor mij was het samengaan van de 
Pedagogische Academie (PA) en de 
kleuteropleiding de eerste ingrijpende 
onderwijsvernieuwing. Veel meisjes 
met een mavo-diploma konden plotse-
ling niet meer in het onderwijs terecht, 
terwijl zij juist uitermate geschikt waren 
voor de onderbouw. Dat zorgde voor 
een geweldige inkrimping van onze 
school. Er werd een sociaal plan 
opgesteld en voor wie te weinig werk 
was, werden opleidingsmogelijkheden 
gecreëerd. Ik mocht de HBO biblio-
theekopleiding gaan volgen.
Het gevolg was dat studenten allemaal 
een veel bredere opleiding moesten 
gaan volgen in dezelfde tijd. Het kon 
niet anders dan dat dit voor minder 
diepgang zorgde. Ook de overgang 
naar het modulaire systeem zorgde 

De vertrekkende docent 
Wim Bosland

DE MEESTE  
JONGE MENSEN 

VINDEN MIJ WEL 
AARDIG

Hij is begonnen met de kweek-
school in 1963. Van de lagere 
school, mavo, havo, kleuteroplei-
ding tot pabo; bijna alle onderwijs-
vormen heeft hij wel gezien. 
En nu, een kleine veertig jaar later, 
valt het doek voor deze bevlogen 
docent. Wim Bosland (61) moet, 
mede om gezondheidsredenen, 
gaan vutten. 

Knappen sommige jonge collega’s  
al na luttele jaren af door de hoge 
werkdruk in het onderwijs, Bosland 
daarentegen hield het bijna veertig jaar 
vol. En met plezier. Terwijl hij ooit een 
heel andere loopbaan voor ogen had.
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voor ingrijpende veranderingen. Het 
aantal contacturen werd teruggebracht 
en een flink aantal nieuwe vakken 
toegevoegd. Op de PA bijvoorbeeld 
kregen studenten gedurende drie jaar 
wekelijks vier uur Nederlands. Dat is 
terug gebracht tot een half uur (twee 
modules van acht uur per jaar). Dan is 
er uitsluitend tijd voor didactiek en niet 
voor algemene ontwikkeling op het 
gebied van Nederlands.”
 
“Vroeger hadden studenten een grote 
parate kennis. Nu is het belangrijk dat 
studenten zich snel nieuwe stof kunnen 
eigen maken. Maar tegelijkertijd weet 
ik dat werkstukken vaak van elkaar 

worden overgenomen of van internet 
gehaald. Ik overdrijf, maar veel stu-
denten zijn bedreven in knippen en 
plakken, zonder een concept van de 
werkelijkheid te hebben. Bovendien 
gaat bij veel studenten een groot deel 
van hun tijd op aan reizen en bijbaan-
tjes. Er blijft dus veel minder tijd over 
voor de studie.”

“Als ik het goed heb, steken leerlin-
gen in de basisschoolperiode tachtig 
tot negentig procent van hun kennis 
buitenschools op. Die verhouding zal 
bij hoger onderwijs wel iets anders zijn. 
Maar voor het resterende deel heb-
ben leerlingen en studenten graag een 
gids, een voorbeeld. Iemand die hen 
helpt de kennis te verwerken. Ik denk 
dat je bovendien van een te optimis-
tisch mensbeeld uitgaat als je denkt 
dat jongeren willen leren. Veel kennis 
is absoluut niet interessant, maar wel 
gewoon nodig.”

Onderwijsadviseur Marcel de Jong, 
stelde een tijdje terug in het Neder-
lands Dagblad: “Het nieuwe leren leidt 
tot moreel verval.” Wat vindt Bosland 
daar van? “Ik kan me daar voorzichtig 
in vinden, omdat je kinderen het bos 
instuurt.” De voormalig docent is ook 
voorzichtig als het gaat om twijfelen 
aan het kwaliteitsniveau van de huidige 
generatie Pabo-studenten. “Ik kan 
dat niet helemaal goed beoordelen. 
Ik vertrouw de onderwijsinspectie die 
de havo ś controleert. Maar dat zelfs 
van atheneumstudenten een aantal 
de basistoets voor spelling en rekenen 

op niveau ‘groep 8’ niet haalt, zegt 
wel iets. Van de havo-studenten haalt 
ongeveer de helft het niet de eerste 
keer en bij de mbo-studenten ligt het 
percentage nog veel hoger. Maar tege-
lijkertijd hebben ze op andere gebieden 
een voorsprong! Ik zou dus niet zeg-
gen slechter, maar anders. Ik ben het 
helemaal eens met wat twee studenten 
van de week in een ingezonden stukje 
in de Trouw schreven: “Stop met alle 
negatieve verhalen en laten we er weer 
tegenaan gaan.”

De voorzitter van de HBO-raad Doekle 
Terpstra merkte onlangs in de media 
op: “De opleiding (Pabo) is kwalitatief 
goed, maar niet sexy genoeg.” Daar-
over kan Bosland heel kort zijn: “Geen 
idee wat hij met sexy bedoelt.”
Een ander bericht in diezelfde tijd 
kwam van het ministerie van Sociale 
Zaken, dat stelde dat leraren die in 
de VUT zitten, mogelijk weer aan het 
werk konden in het onderwijs, om zo 
het dreigende tekort aan docenten te 
bestrijden. Bosland ziet daar het nut 
niet zo van in. Zelf is hij net met de 
VUT, mede om gezondheidsredenen. 
Hij vermoedt dat hogere salarissen een 
betere motivator zijn om het onderwijs 
in te gaan, dan allerlei andere prikkels. 
“Militaire luchtmachtpiloten gaan ook 
naar de KLM, als ze daar meer kunnen 
verdienen. Ik zou geen andere reden 
kunnen bedenken waarom jongens 
andere beroepen prefereren boven dat 
van een leraar. Dat beroep heeft weinig 
status meer.”
Jacolien Viveen

KRIJTDAMPEN INGEADEMD
Ruim elf jaar was ik actief in het voortgezet onderwijs. Onder 
meer als docent geschiedenis en maatschappijleer. Daarna 
heb ik vijf jaar als onderwijskundig adviseur gewerkt bij een 
schoolbegeleidingsdienst. Ook was ik directeur van een 
onderwijsorganisatie. In mijn huidige werk als Kamerlid komt 
dat onderwijsverleden me goed van pas. Het scheelt echt 
als je zelf de krijtdampen hebt ingeademd. Je weet wat er 
speelt en kunt de reacties van de onderwijsmensen op het 
overheidsbeleid vaak ook goed begrijpen. Ik luister nog 
steeds graag naar mensen uit de praktijk. Uiteindelijk zijn zij 
het die het onderwijs inhoud moeten geven. Ik geniet van 
verhalen van mensen zoals Wim Bosland. Dat zijn leerkrach-
ten die liefde voor hun vak uitstralen. Zulke docenten gun je 

onze jongeren. Je ziet bij hem ook een nuchtere kijk op de 
onderwijsvernieuwingen. Ik deel overigens zijn opvatting dat 
we op moeten passen dat het vergaren van kennis steeds 
meer ondergeschikt raakt aan het verwerven van andere 
vaardigheden. Inge Stamhuis laat zien dat je ook op latere 
leeftijd het onderwijs in kunt stappen. In september komt de 
commissie Rinnooy Kan met allerlei aanbevelingen om het 
vak van docent weer aantrekkelijk te maken. Terecht wijst 
Inge Stamhuis erop dat docenten zelf voor een groot deel 
het imago van hun vak bepalen. 
Het lerarentekort is voor de komende jaren een grote zorg. 
Docenten als Wim Bosland en Inge Stamhuis laten zien hoe 
mooi het werk van een docent kan zijn. Daar kan ik uit eigen 
ervaring ook van getuigen. Dat nog maar veel jongeren zich 
daardoor aangesproken mogen weten. 
Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer.

MINDER REGELS, 
MEER VRIJHEID? 
DAAR MERK IK 
NIKS VAN
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In Binnenlands Bestuur 
van 17 augustus 2007 
uitten de onderwijswet-
houders van de vier gro-
te steden hun frustratie 
over het feit dat ze veel 
door het rijk opgelegde 
taken moeten uitvoeren, 
maar te weinig bevoegd-
heden hebben om echt 
te kunnen doorpakken. 

Naast de vrijheid van onderwijs, waar-
door bijzondere scholen zelf veel voor 
het zeggen hebben, zijn er omvangrijke 
professionele en machtige school-
organisaties ontstaan met een grote 
mate van autonomie. De invloed van 
de onderwijswethouder is zo behoorlijk 
beperkt. 

Op een aantal gebieden zijn de taken 
en bevoegdheden wettelijk geregeld: 
onderwijshuisvesting (PO en VO) en 
het handhaven van de leerplicht. Zeker 
de laatstgenoemde taak is belangrijk in 
het kader van het bestrijden van vroeg-
tijdig schoolverlaten. Maar wat doe je 
als wethouder wanneer een school 
naar jouw oordeel te weinig actief inzet 
op het tegengaan van achterstanden, 
een gebrekkige zorgstructuur heeft of 

bijvoorbeeld te weinig aansluiting zoekt 
bij het vervolgonderwijs? Heb je dan 
eenvoudigweg het nakijken?

GOED OVERLEG
De onderwijsvrijheid staat voor mij niet 
ter discussie. Ook het streven naar 
een grote mate van autonomie van 
de scholen zelf is een goede zaak. 
Daarom zal de gemeente vooral in 
goed overleg en met overtuigings-
kracht scholen moeten aanspreken als 
daar aanleiding voor is. Wat betreft de 
onderwijsinhoud en –organisatie is dat 
een taak van de inspectie. 
Het gemeentebestuur heeft het alge-
meen belang te dienen. Het bieden 
van kansen en perspectief aan jonge 
burgers van jouw gemeente is een 
(terecht!) gevoelde verantwoordelijk-
heid. Ga als onderwijswethouder vanuit 
die intentie het gesprek aan met de 
scholen. Onderzoek wat ze doen, hoe 
ze het doen, en vraag door als je van 
mening bent dat ze best een tandje 
kunnen bijzetten. 

VERANTWOORDE AUTONOMIE
Autonomie houdt niet in dat je niets 
met een ander te maken hebt, maar 
betekent juist dat je bereid bent verant-
woording af te leggen en reageert op 
meningen en vragen van de omgeving. 
Als de gemeente extra geld beschik-
baar stelt, voor huisvesting, voor extra 
activiteiten, voor de zorgstructuur, is 
er de mogelijkheid om je invloed aan 

te wenden. Voor wat, hoort wat. In 
Dordrecht heeft de gemeente veel ex-
tra geld gestoken in nieuwe, moderne 
huisvesting van het vmbo (openbaar, 
PC en reformatorisch) in de directe 
nabijheid van het MBO en allerlei leer-
werkbedrijven met als doel een impuls 
te geven aan onderwijsvernieuwing 
in het vmbo en betere doorlopende 
leerlijnen vmbo-mbo. Hoe de scholen 
dat doel realiseren is hun professie, 
maar de afspraak met de gemeente ligt 
er wel dat daar keihard aan gewerkt 
wordt. 

PUBLIEK REKENSCHAP
Er wordt ook publiek reken-
schap gevraagd en gegeven. Het 
(beroeps)onderwijs wordt daar abso-
luut anders verzorgd dan vroeger. Er is 
veel variatie in werkvormen en didac-
tiek. Als school moet je daarover goed 
nadenken en er een verantwoorde 
keus in maken. ‘Het nieuwe leren’ 
bestaat niet en er is geen onderwijswet 
waarin zoiets verplicht wordt gesteld. 
Een goed onderwijskundig leider 
zal samen met het team voor een 
moderne en flexibele aanpak kiezen 
om de leerlingen een goede basis te 
bieden voor hun verdere ontwikkeling. 
Daarmee is ook het algemeen belang 
gediend.

Aaike Kamsteeg, wethouder te Dordrecht en lid 

van de Onderwijsraad, voorheen rector van een 

scholengemeenschap.

Heeft de 

onderwijswethouder 
het nakijken?
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Waarom komt bij politieke discus-
sies over onderwijs regelmatig 
artikel 23 van de Grondwet over de 
vrijheid van Onderwijs op de prop-
pen? Het centrale van de Grond-
wet is immers, dat het de burgers 
een aantal vrijheden, rechten geeft 
en zo die burger beveiligt tegen 
een dominante overheid. Waarom 
zou je als burger of politicus die 
vrijheid willen beperken? 

De overheid heeft een terecht alge-
meen belang bij goed onderwijs: het 
welzijn van de burger is daarbij immers 
in het geding. Dat algemeen belang 
- concreet: kunnen lezen, schrijven, 
rekenen - beperkt een ongebreidelde 
vrijheid van burgers. Burgers die de 
onderwijsvrijheid willen aanpassen 
hebben soms een eigen belang: de 
prioriteit van het eigen standpunt moet 
dan de ruimte voor anderen inperken. 
Opmerkelijk is dat over de meeste bur-
gerrechten wordt nauwelijks gediscus-
sieerd, omdat ze gewoon voor ieder-
een vanzelfsprekend zijn. Denk maar 
aan de vrijheid van vergadering, of van 
drukpers of het kiesrecht. Hoewel... de 
recente door Wilders aangezwengelde 

discussie over het gebruik van de Ko-
ran laat zien, dat ook vanzelfsprekende 
rechten van burgers plotseling in dis-
cussie kunnen komen. De vrijheid van 
Onderwijs is veel vaker het onderwerp 
van hevige discussie geweest. 

SCHOLEN STICHTEN
Om het burgerrecht op de vrijheid van 
onderwijs iets nader te omschrijven: 
de grondwet geeft burgers het recht 
om zelf scholen te stichten, dus náást 
de gewone overheidsscholen, wat de 
openbare scholen eigenlijk zijn. Dat 
zelf stichten van scholen wordt in de 
Grondwet verder uitgewerkt. De wet 
heeft het dan allereerst over de vrijheid 
van oprichting van scholen. Verder 
over de vrijheid van de richting van 
de school. Dat wil zeggen dat ouders 
een school mogen hebben die over-
eenkomst met hun eigen levensover-
tuiging. En tenslotte de vrijheid van 
inrichting van de school: ouders zelf 
mogen bepalen hoe en wat er geleerd 
wordt op hun school.

ONBEPERKTE VRIJHEID
Natuurlijk zijn die vrijheden niet onbe-
perkt. De overheid mag eisen dat er 
goed onderwijs wordt gegeven. Door 
bijvoorbeeld bevoegde docenten te 
eisen. Daar geeft de wet op het basis-
onderwijs bijvoorbeeld richtlijnen voor. 
Bovendien is er de onderwijsinspectie 
die de kwaliteit van het gegeven onder-
wijs toetst.

De ChristenUnie heeft terecht het 
onderwijs tot een van de speerpunten 
van haar politiek gemaakt. Daarbij is 
de volledige handhaving van artikel 
23 voor de ChristenUnie van zeer 
groot belang. Daaraan zullen wetten 
en regelingen door onze Eerste en 
Tweede kamerfracties ongetwijfeld 
grondig worden getoetst. Kinderen zijn 
het namelijk waard dat ze onderwezen 
en opgevoed worden zoals ouders dat 
vanuit hun levensovertuiging wensen.

Remmelt de Boer, Eerste Kamerlid en voorheen 

lid van de Onderwijsraad.

Islam:
vrede én conflict

Deze zomer bleek opnieuw dat de 
islam onze samenleving voor indrin-
gende vragen plaatst. Eerst was er 
de discussie of we in de toekomst in 
Nederland kunnen spreken van een 
‘joods-christelijk-islamitische traditie’ 
en daarna het pleidooi voor een Ko-
ranverbod.
Eerlijk gezegd denk ik dat noch een 
oppervlakkig-verzoenende benade-
ring, noch een onverzoenlijk-confron-
terende benadering ons verder helpt. 
De eerste gaat eraan voorbij dat  de 
aanwezigheid van moslims in Ne-
derland niet direct betekent dat de 
islam ook tot onze traditie  behoort . 
De tweede ontneemt een hele bevol-
kingsgroep rechten en vrijheden die 
in een democratische rechtsstaat aan 
iederéén toekomen. Er is behoefte aan 
een  samenbindende benadering die 
recht doet aan onze geschiedenis  en 
de democratische uitgangspunten én 
die de maatschappelijke vrede dient. 
Die vinden we niet bij de liberaal-se-
culieren, bij wie de vrijheid van me-
ningsuiting doorslaat in een recht op 
beledigen en godsdienstvrijheid in een 
pleidooi voor een religievrije samenle-
ving. Evenmin bij de multi-culturalisten, 
die uit politieke correctheid de geeste-
lijke verschillen te verdoezelen.

Voor de ChristenUnie, die zich als po-
litieke partij verantwoordelijk weet voor 
de hele samenleving ligt er de uitda-
ging een weg te wijzen die de maat-
schappelijke vrede met moslims zoekt 
zonder de geestelijke verschillen te 
verdoezelen. 

André Rouvoet, 

minister voor Jeugd en Gezin en vice-premier.
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Als snel repte de media over de her-
intrede van de ambachtsschool. Maar 
dat is niet helemaal de juiste term, als 
het aan Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 
Nederland ligt. “Wij willen niet terug 
naar de oude ambachtsscholen”, stelt 
MKB-voorzitter Loek Hermans. 
De ambachtsschool was een school 
waar jongens in de negentiende en 
twintigste eeuw naar toe gingen om 
een ambacht of nijverheid te leren. 
Er waren opleidingen tot timmerman, 
meubelmaker of schilder. De am-
bachtsschool werd, na invoering van 
de Mammoetwet in 1968, omgedoopt 
tot de lagere technische school, dat 

later voorbereidend beroepsonder-
wijs werd (vbo). In 1999, toen VVD’er 
Hermans minister van Onderwijs was, 
werden het vbo, het lbo en de mavo 
samengevoegd in het voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). 

Een onderwijsvernieuwing die, in de 
jaren die volgden, nog veel politieke 
en maatschappelijke discussie veroor-
zaakte. “Er zijn grote geboorteproble-
men geweest bij het neerzetten van het 
vmbo”, beaamt Hermans. De aanslui-
ting van het vmbo op het bedrijfsleven 
en het mbo was vóór de invoering be-
ter, volgens de oud-minister. Maar daar 
wordt aan gewerkt. Het vakcollege zou 
‘één van de oplossingen’ kunnen zijn.
“Het vmbo-vakcollege kent alleen win-
naars” schrijven de initiatiefnemers op 
de website vmbovakcollege.nl hoopge-
vend. De vakcolleges leiden op voor de 
technische sector. Jaarlijks kunnen er 
zo drieduizend technisch geschoolde 
arbeidskrachten bij komen. Het gaat 
voorlopig alleen om metselaars, fiet-
senmakers of loodgieters. In januari 
2008 start een proefproject met tien 
vmbo-scholen; die bieden plaats aan 
vijftig jongeren per school per leerjaar.

SCHREEUWENDE BEHOEFTE
Als vertegenwoordiger van het midden- 
en kleinbedrijf juicht Hermans de plan-
nen voor de vakcolleges toe. “Er is een 
schreeuwende behoefte aan vakmen-

sen.” De vakscholen moeten volgens 
Hermans náást de bestaande vmbo’s 
worden aangeboden. De MKB-voor-
man maakte in 2004 al duidelijk veel 
waarde te hechten aan het vmbo en 
de meer dan half miljoen leerlingen die 
erop zitten. Zij vormen wat hem betreft 
het fundament van de samenleving.
En hoewel Hermans niet wil tornen aan 
de wettelijke leerdoelen waaraan alle 
middelbare scholen moeten voldoen, 
pleit hij ervoor leerlingen de mogelijk-
heid te geven zo snel mogelijk een vak 
te kiezen. “Als een basisschoolleerling 
een fietsenmaker wil worden, dan moet 
hij daar meteen na de lagere school 
mee kunnen beginnen. Zo iemand kan 
vanaf zijn dertiende al een vak leren. 
Die moet je niet eerst vier jaar in een 
opleiding drukken die hij niet wil. Dat 
werkt echt demotiverend. Daardoor 
mis je talent.” 

BAANGARANTIE
Het voordeel van de vakcolleges is, 
volgens Hermans, dat de jongeren nu 
gemotiveerd blijven voor hun opleiding. 
En natuurlijk de baangarantie. “Ik kan 
je verzekeren dat iemand die een schil-
dersopleiding volgt bij een bedrijf, ook 
bij dat bedrijf aan de slag kan.”
Want zo zal het gaan werken met de 
vakcolleges, volgens de initiatiefne-
mers. Jongeren die voor het college 
kiezen, komen direct na de basis-
school in aparte klassen. Ze krijgen 

Een basisschoolleerling  

kan meteen fietsenmaker 
worden LOEK HERMANS OVER HET VMBO-VAKCOLLEGE

Het vmbo krijgt er een variant bij: de vmbo-vakcol-
leges. Een antwoord op het slechte imago dat de 
school kreeg door vroegtijdige schoolverlaters en 
falende aansluiting op vervolgopleidingen. Politieke 
partijen riepen vorig jaar al in hun verkiezingspro-
gramma’s dat niet langer zo kan doorgaan, terwijl het 
bedrijfsleven blijft schreeuwen om vakmensen.
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in het eerste deel van de opleiding 
onderwijs in de wettelijke kerndoelen 
die voor alle middelbare scholieren 
gelden. Maar daarnaast wordt meteen 
extra aandacht besteed aan techniek 
en technologie. Docenten met prak-
tijkervaring, bedrijfsbezoeken en de 
contact met beroepsbeoefenaars gaan 
het college aantrekkelijk maken voor 
de leerlingen.

KOSTENBESPARING
In het tweede deel van de opleiding 
gaan de leerlingen gedeeltelijk ‘wer-
kend leren’. Door veel bij bedrijven bin-
nenshuis te leren, wordt gewerkt aan 
de specifieke eisen voor de uitoefening 
van het beroep. In het derde afslui-
tende deel gaat de leerling volledig 
werkend leren. Het college begeleidt 
de leerling nog wel tot het diploma. 
Daarmee voldoet de leerling meteen 
aan de onlangs geïntroduceerde start-
kwalificatieplicht.
De vakcolleges geven het bedrijfsleven 
een grotere rol in het onderwijs. Her-
mans: “Scholen moeten de kennis van 
het bedrijfsleven benutten. Bedrijven 
weten waar de opgeleide vakmensen 
aan moeten voldoen.” Daarvan zouden 
bedrijven, scholen én leerlingen kun-

Een basisschoolleerling  

kan meteen fietsenmaker 
worden

nen gaan profiteren. De kostenbespa-
ringen die bedrijven maken op wer-
ving en selectie van personeel is een 
bijkomend voordeel. 
Volgens Hermans bedreigt die ver-
gaande inmenging door het bedrijfs-
leven de onderwijsvrijheid niet. “Wat 
ons betreft zou de relatie tussen het 
onderwijs en het bedrijfsleven nog veel 
intensiever mogen.”
Anne Paul Roukema.

OUD-LEERLING 
AMBACHTSSCHOOL

Jaco Bos is oud-leerling van de 
ambachtsschool (1949–1951). Hij kijkt 
met “heel veel plezier” terug op zijn 
schooltijd. Het belangrijkste dat hij 
leerde was “met mijn handen werken 
en technisch inzicht ontwikkelen, teke-
ningen maken en lezen.”
Bos is het niet helemaal eens met 
Hermans’ pleidooi voor een vakschool 
voor twaalfjarigen. “Ik zou kiezen voor 
algemene vakken, ter oriëntering. Als 
twaalf of dertienjarige weten maar 
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weinig kinderen exact wat hun doel 
is, veel beroepen zijn op die leeftijd 
nog onbekend en ontrekken zich aan 
hun waarneming. Ik pleit voor een 
beroepskeuze test, vóór de school 
keuze. Wanneer een jongere zich 
ontwikkeld in een beroep wat hem of 
haar ligt, zal dat het zelfvertrouwen 
enorm stimuleren. Wat in die levens-
fase uitermate belangrijk is en uitval-
lers zal beperken. Vroeger was de 
ambachtschool een school om een 
vak te leren. Nu is het, naar mijn idee, 
een afvalschool. Zo’n school moet een 
positieve keuze zijn en geen laatste 
keus.”

Bos wist als jonge leerling ook niet 
precies wat hij wilde. Uiteindelijk werd 
hij getest voor de ambachtsschool. 
“Na twee jaar slaagde ik als een 
van de beste leerlingen, dat gaf veel 
zelfvertrouwen, wat een belangrijke rol 
speelde bij mijn verdere ontwikkeling.” 
Via de middelbare tuinbouwschool 
belandde Bos bij een groot bloemen 
exportbedrijf als logistiek manager.” 
Zijn conclusie: “Ik heb uiteindelijk veel 
dingen geleerd op de ambachtsschool 
die me van pas zijn gekomen.”



1- BUDDY VOOR PUBER
De ChristenUnie maakt zich hard voor 
goed onderwijs waarin leerlingen zich 
thuis voelen. Onderwijs draagt niet 
alleen bij aan het verhogen van het 
kennisniveau, maar is ook van belang 
in de opvoeding en in het overdragen 
van waarden en normen. 

De laatste jaren heeft de ChristenUnie 
veel concrete voorstellen gedaan om 
voortijdig schooluitval te voorkomen. 
Eén van de voorstellen die opnieuw 
onder de aandacht zal worden ge-
bracht bij de begrotingsbehandeling, is 
het buddyproject. Leerlingen zijn vaak 
méér bereid om zich te laten adviseren 

en ondersteunen door een ‘gelijke’ dan 
door een volwassen docent. Daarom 
kan de begeleiding van alledaagse 
problemen van pubers op school, thuis 
(en met problemen met zichzelf) het 
best door andere jongeren worden 
uitgevoerd. 

Daarom is de ChristenUnie samen met 
de HBO-raad het project ‘Aan de study 
met een buddy’ gestart. Het is één van 
de instrumenten om schooluitval tegen 
te gaan. De leerlingen helpen elkaar bij 
het studeren en bij het verkrijgen van 
een plaats in de samenleving en de 
school. De leerlingen worden door de 
gesprekken met hun mentoren meer 

gestimuleerd zich in te zetten. Maar 
mentorprojecten zijn niet alleen gunstig 
voor de leerlingen; ook de mentoren 
hebben baat bij de begeleiding. Zo 
krijgen ze de kans zich te verdiepen in 
een maatschappelijk thema, kunnen ze 
een betekenisvolle bijdrage leveren aan 
de samenleving en doen ze coachende 
ervaring op die van belang is voor hun 
beroepspraktijk. 

2- BELSPELLETJES VAN TV
Het is één van de televisievullende 
programma’s die onze irritatiegrens 
snel overschrijdt: belspelletjes. Terwijl u 
en ik zappen naar een ander kanaal in 
de hoop op een meer vruchtbaar pro-
gramma, blijven talloze Nederlanders 
kleven aan het ontbrekende woord dat 
ze in één oog opslag raden en aan de 
riante geldsom die daar als beloning 
tegenover staat.  
Belspelletjes zijn feitelijk ‘kansspelen 
met winstoogmerk’ en moeten, wat 
ons betreft, behandeld worden op 
basis van de criteria uit de kansspel-
wetgeving. 
Nu vallen belspelletjes onder de noe-

Nieuwe 
ronde, 
nieuwe kansen

VIER PITTIGE PUNTEN VOOR PRINSJESDAG

De fractie kan er weer volop tegenaan na een paar 
weken van (gedeeltelijke) rust in het zomerreces. Met 
Prinsjesdag voor de deur heeft ze haar handen vol 
aan het formuleren van nieuwe beleidsprioriteiten. 
Waar zet de ChristenUnie zich het komende jaar voor 
in? De fractie licht er vier uiteenlopende punten voor 
u uit: 
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mer ‘promotionele kansspelen’. Denk 
daarbij aan de kruiswoordpuzzel in de 
krant. De belspelproducenten gebrui-
ken deze maas in de wet ten volle. Er is 
geen toezicht, geen controle en al hele-
maal geen zicht op verslavingsgedrag. 
Sociaal zwakkeren kunnen hiervan snel 
het slachtoffer worden.... 
De ChristenUnie heeft op het punt van 
het gokbeleid altijd aandacht gevraagd 
voor verslavingsproblemen. Ook hier 
willen we juist de zwakkeren in be-
scherming nemen. Suggestieve prijzen, 
wisselende opdrachten en een tele-
foonlijn die aangeeft bezet te zijn terwijl 
de omroepster zich hardop afvraagt 
waarom er niemand belt. Zolang list 
en bedrog de boventoon voeren in de 
spelletjes, wil de ChristenUnie ze weren 
van de buis. Gokspelletjes horen niet 
op televisie.

3- HUMAAN OMGAAN 
MET VREEMDELINGEN
Een vreemdeling die geen rechtmatig 
verblijf in Nederland heeft of bepaalde 
beslissingen afwacht, kan met het oog 
op zijn uitzetting in vreemdelingenbe-
waring gesteld. Zo belanden ze bijvoor-
beeld in het ‘grenshospitium’ ofwel de 
‘grensgevangenis’.
De ChristenUnie begrijpt dat het nodig 
kan zijn om bepaalde vreemdelingen 
in bewaring te nemen, met het oog 
op de openbare orde en veiligheid of 
om te voorkomen dat (grote) groepen 
vreemdelingen verdwijnen in de il-
legaliteit voordat ze terugkeren. Tegelijk 
moeten we ons goed realiseren dat 
het hier gaat om een vrijheidsbene-
mende maatregel die grote impact 
heeft op het leven van de betreffende 
vreemdelingen. Deze mensen hebben 
– uitzonderingen daargelaten - geen 
criminele achtergrond en komen niet 
vast te zitten vanwege een gepleegd 
strafbaar feit. Het zijn lang niet alle-
maal ‘gelukszoekers’; er zijn mensen 
bij die daadwerkelijk hebben moeten 
vluchten. Niemand wenst gezinnen met 
kinderen dit toe.
De omstandigheden in de inrichtingen 
voor vreemdelingenbewaring zijn vaak 
erg sober, op het schrijnende af. Hierbij 
komen dan nog de spanningen en 
onzekerheden rondom de verblijfspro-
cedure, de afwezigheid van familie en 
vrienden en een bekende omgeving, 
soms medische en/of psychische 

problemen. De ChristenUnie wil zich 
nadrukkelijk inzetten voor een zorgvul-
dige en humane vreemdelingenbewa-
ring. We kijken kritisch naar de gevallen 
waarin vreemdelingenbewaring wordt 
ingezet, de omstandigheden waaron-
der vreemdelingen in bewaring verblij-
ven, de mate van vrijheidsbeneming 
(ook als het gaat om het ontvangen 
van bezoekers en de mogelijkheid zich 
te laten bijstaan door een organisatie 
als Vluchtelingenwerk), de duur van de 
bewaring en de wijze waarop de bewa-
ring (door de rechter) wordt getoetst.

4- ZELFDODING JONGEREN 
VERMIJDEN
De kranten maken er geen melding 
van, tenzij het op een bijzondere ma-
nier gebeurt. Toch is zelfdoding onder 
jongeren tussen de 10 en 25 jaar, na 
verkeersongevallen, de meest voorko-
mende doodsoorzaak. Het gaat om 
1.500 slachtoffers en 30.000 pogingen 
per jaar. Onder schoolgaande jeugd 
(11-17 jaar)  blijkt dat 11,2% er wel 
eens aan denkt om een eind aan het 
leven te maken en 6,6%  (anderhalve 
leerling per klas) verwondde zich in het 
laatste half jaar opzettelijk of deed een 
zelfmoordpoging. In grote steden komt 
dit met 40% meer voor dan op het 
platteland.  

Voor belangrijke problemen als ver-
keersveiligheid en aids bestaan integra-
le beleidsplannen en preventiedoelen. 
Maar voor preventie van zelfdoding is 
nog geen plan van aanpak, terwijl dat 
in omliggende landen wel zo is. Het 
kan niet zo zijn dat de overheid de an-
dere kant op kijkt, terwijl dit inmiddels 
uitgroeit tot volksziekte nummer 1. 
Dat veel mensen in situaties terecht-
komen, waar zelfdoding wordt gezien 
als enige uitweg, zegt ook iets over de 
kwaliteit van onze samenleving. Tijd 
voor de ChristenUnie om actie te on-
dernemen en op te komen voor deze, 
vaak wanhopige, mensen. De partij wil 
onderzoek naar het plan van aanpak 
in omliggende landen. Met informatie 
uit zo’n onderzoek wordt een notitie 
geschreven en zal de ChristenUnie, 
samen met betrokken organisaties, bij 
het kabinet pleiten voor budget om de 
aanpak te bekostigen.  

Jolande Uringa, voorlichter Tweede Kamerfractie

HET KAN NIET 
ZO ZIJN DAT DE 
OVERHEID DE  
ANDERE KANT  
OP KIJKT
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Leren in het leger 

De opkomstplicht – die in de jaren ne-
gentig werd afgeschaft – gaf destijds 
aan de krijgsmacht ook het karakter 
van integratie-instrument bij uitstek. 
De dienstplichtigen kwamen in aan-
raking met land (en lot-)genoten, die 
men van huis niet tegenkwam of soms 
zelfs liever ontweek. Door het samen 
optrekken verdwenen vaak vooroor-
delen en kreeg men een realistischer 
beeld van ‘de ander’. Op deze belang-
rijke maatschappelijke functie heeft de 
krijgsmacht dus wat ingeboet.
Maar daar is een andere functie voor 
in de plaats gekomen! Als een van de 
grootste ‘bedrijven’ van ons land, doet 
de krijgsmacht zeer veel aan interne 
(bij)scholing van de ingestroomde 
militairen. In het bijzonder heeft de 
krijgsmacht betekenis voor jongeren 
die in het regulier onderwijs geen 
einddiploma haalden, maar binnen de 
krijgsmacht een tweede kans krijgen 
en benutten. Dat is doorgaans zo’n 
succes dat, na kwalificatie, nogal wat 
militairen weer naar het bedrijfsleven 
worden gelokt. Aan de ene kant ziet 
Defensie dat met lede ogen aan, aan 
de andere kant zijn we er trots op dat 
we ook op deze wijze maatschappelijk 
relevant kunnen zijn. 

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.

COLUMN



‘Weer Samen Naar School’ (WSNS) 
is een project waarmee basisscholen 
sinds 1991zelf extra aandacht en zorg 
kunnen geven aan hun zorgleerlingen. 
Zo kunnen leerlingen die anders naar 
het speciaal basisonderwijs uitstromen, 
op een reguliere basisschool blijven. 
Voordeel is dat de leerling op dezelfde 
school blijft als zijn eventuele vriendjes, 
vriendinnetjes, broers en zussen. 

DOORGESLAGEN
Helaas zijn er ook nadelen. ‘Weer 
Samen Naar School’ moest ‘overbe-
zetting’ van het speciaal onderwijs 
tegengaan. Dat was hard nodig, want 
het percentage leerlingen dat speci-
aal onderwijs volgde, liep in sommige 
regio’s op tot elf procent. 

Nu blijkt in de praktijk dat op veel 
reguliere scholen leerlingen zitten die 
onvoldoende zorg en begeleiding kun-
nen krijgen, omdat de deskundigheid 
en extra menskracht gewoonweg ont-
breekt op de gewone school. Waarom 
zitten de leerlingen daar dan nog? 
Omdat hun problemen niet als ‘ernstig 
genoeg’ worden gekwalificeerd om 
voor plaatsing op het speciaal onder-
wijs in aanmerking te komen. Zo vallen 
veel zorgleerlingen tussen wal en schip. 

TE DUUR
Ook leerlingen die wel worden gekwa-
lificeerd voor het speciaal onderwijs, 
komen daar niet zomaar. De toegangs-
criteria zijn strikt en de kans dat een 
leerling die met moeite op een normale 
basisschool functioneert, een ‘entree-
bewijs’ krijgt voor het speciaal onder-
wijs is heel klein. Oorzaak? De kosten. 
Het speciaal onderwijs was namelijk 
al jaren ‘te duur’. Voor de begeleiding 
van een kind op een reguliere school is 
aanmerkelijk minder geld beschikbaar 
dan voor een speciaal-onderwijsplek. 
Geheel in de geest van ‘Weer Samen 
Naar School’ wordt steeds vaker nood-
gedwongen  gezocht naar een oplos-
sing binnen de reguliere school van de 
leerling. Daarvan zijn de zorgleerling en 
zijn of haar klasgenoten en de docent 
dan de dupe. In sommige gevallen 
blijkt het zelfs onmogelijk om de leer-
ling binnen het reguliere onderwijs te 
houden en zit deze weken tot maanden 
onnodig thuis, omdat de indicatie (nog) 
niet rond is. 

Het speciaal 
onderwijs is er 
niet voor niets

Docenten in het reguliere basisonderwijs zien 
steeds meer kinderen die extra zorg nodig hebben, 
naar hun scholen komen. Ondertussen neemt het 
aantal kinderen in het speciaal onderwijs af. Dat lijkt 
tegenstrijdig. Gerda Visser, politiek commissaris  
onderwijs van jongerenorganisatie PerspectieF,  
pleit ervoor dat zorgleerlingen weer makkelijker  
en sneller naar het speciaal onderwijs kunnen.
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BLOEI 
Het wordt tijd om in te zien dat zorg 
op maat op een reguliere school niet 
altijd haalbaar is. Het is zaak dat een 
zorgleerling zo snel mogelijk op de 
juiste plek terecht komt, zonder einde-

loze procedures. Daarvoor het aantal 
plaatsen binnen het speciaal onderwijs 
wel worden uitgebreid. Tegelijkertijd 
moeten de budgetten voor zorgleer-
lingen in het reguliere basisonderwijs 
naar een reëel niveau worden ge-

bracht. Iedere leerling moet immers tot 
bloei kunnen komen in het onderwijs 
dat het beste bij hem past, op de plek 
die daar het meest geschikt voor is!

Gerda Visser-Wijnveen. 

De zevenjarige zoon van Anita Barendregt bezoekt 
sinds een jaar het speciaal onderwijs. Barendregt en 
haar man vermoedden al jaren dat hun zoon Thijs niet 
mee zou kunnen komen op het reguliere onderwijs. 
Eigenlijk al voor hij naar school ging. Het duurde jaren 
voordat de school dit bevestigde en Thijs daadwerkelijk 
kon doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. 

Vanaf de peuterspeelzaal - Thijs was toen twee jaar - twijfel-
den zijn ouders al of hij niet naar het speciaal onderwijs zou 
moeten. “De peuterleidsters vroegen ons allerlei dingen zoals: 
‘Hoort hij wel goed? En: ‘We kunnen niet goed zien of hij blij 
is? Of: ‘Hij noemt zijn eigen naam nog steeds niet’ en ‘Zijn 
ontwikkeling is niet zoals het moet lopen’.” De peuterspeel-
zaal en de basisschool wisselden gegevens uit. Verder werd 
niets met de gegevens gedaan. Pas na twee jaar basisschool 
- Thijs was inmiddels zes jaar - werd hij grondig getest. 

OVERBEZORGDHEID
Daarvoor had de jonge leerling al een heel traject doorlopen. 
Eerst deed hij groep 1 twee maal. Twee moeizame jaren 
waarin Thijs weinig leerde. Medeleerlingen begonnen dit door 
te krijgen en hem te treiteren. Daarnaast moest hij continu 
lessen missen, omdat hij elders fysiotherapie moest volgen 
en weer elders logopedie. Het plezier in school ebde weg bij 
Thijs. Zijn ouders pleitten ondertussen voortdurend voor ver-
der onderzoek, de schoolleiding wuifde hun ‘overbezorgdheid’ 
het eerste jaar af met: ‘We hebben wel wat vragen, maar een 
kind van vier kan zich nog zó ontwikkelen’.

Aan het einde van Thijs’ tweede schooljaar werd hij eindelijk 
uitgebreid getest. De test bevestigde de vermoedens van de 
ouders dat hij het voorlopig niet zou redden op het regulier 

onderwijs. Thijs was zeker intelligent, maar dat kwam er nog 
helemaal niet uit. Vaardigheden die andere kinderen spelen-
derwijs opdeden, zoals kleuren leren of fietsen, vormden voor 
hem een enorme opgave. 
Vaak krijgen kinderen die niet kunnen meekomen met de rest 
van de leerlingen op een gewone basisschool een rugzak. “In 
die twee jaar kregen we geen ‘rugzak’ voor Thijs. Een ‘rugzak’ 
is voor kinderen met een duidelijke handicap. Bij Thijs was 
er niks duidelijk aanwijsbaar. Dus daar kwam hij niet voor in 
aanmerking.”

VEILIG
Voor Thijs’ ouders is het overduidelijk dat het basisonderwijs 
te grote klassen heeft om genoeg aandacht te kunnen geven 
aan kinderen die niet mee komen. “Het is er zeker niet op 
ingesteld om een kind één op één aandacht te geven. Dat 
is niet haalbaar met 28 kinderen. Ze hebben het bij Thijs wel 
geprobeerd met remedial teaching, maar dat is niet afdoende 
bij dit soort kinderen. Dat is leuk voor kinderen waarbij het niet 
helemaal lekker loopt. Bij Thijs liep het helemáál niet.” 
“De basisschool hield ons wel te lang aan het lijntje. Het was 
een school met veel probleemkinderen, veel kinderen uit ge-
zinnen met gescheiden ouders, in een achterstandswijk. Dat 
helpt niet mee.” 
”Over het speciaal onderwijs zijn we echt vol lof. De aandacht 
die ze Thijs geven is geweldig. Het kind leert naar zichzelf te 
kijken en te denken ‘ik ben een heel speciaal persoon’. Op 
het basisonderwijs leren ze je alleen wat je niet kan. Op het 
speciaal onderwijs krijg je de boodschap mee: ‘Hier ben je 
veilig, hier kun je alles zijn wat je wilt zijn’. Ja letterlijk: ‘Je bent 
speciaal’.” 

Jacolien Viveen.

Zoon op het speciaal onderwijs
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EVANGELISCHE TOERUSTING SCHOOL

   Voor iedere christen die de ������ beter 

      wil leren ������ en ���������
biedt de EBS een �������������� cursus: 

        de Evangelische Toerusting School (���)

De ETS behandelt op systematische wijze bijbelboeken 
en thema’s. U kunt de lessen volgen in vrijwel elke 
regio van het land, één zaterdag of twee avonden 
per maand. U kunt als kennismaking een proefles volgen.

Voor informatie: �����������������,
mail naar �����������of kijk op ��������������

advertenties

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



Want je bent als politicus vaak zo druk 
dat je soms vergeet wat je drijfveer is. 
Er staat van alles op de agenda, maar 
hoe kijk je als christen eigenlijk tegen al 
die verschillende zaken aan en last but 
not least: wat is het standpunt van de 
ChristenUnie? 
“We willen met deze training mensen 
aanmoedigen om vrijmoedig te zijn en 
richting te durven geven in de politiek”, 
vertelt Klaas Quist, hoofd Opleiding & 
Advies van de ChristenUnie. “Wanneer 
je je diepste motivatie kent, kun je je 
boodschap pas echt overbrengen.” 
Van der Spoel, predikant en commu-
nicatietrainer, legt uit dat het om een 
basistraining gaat, geschikt voor alle 
politici: ervaren en onervaren. “We wil-
len zorgen voor een brede en gemeen-
schappelijke basis onder alle politici. 
Die basis heb je nodig om steeds, 
als er een punt op de agenda komt, 
dezelfde vertaalslag te maken; wat is 

het christelijk-sociale element en wat 
is ons standpunt hierin?” Om dat goed 
te doen, moet je stevig in je schoenen 
staan.

SPAGAAT
De trainers weten dat er veel behoefte 
aan een dergelijke training is. Quist: 
“Veertig procent van onze wethouders 
geeft aan het soms moeilijk te vinden 
zich te profileren als christenpoliticus. 
Ze dienen het algemeen belang, moe-
ten het collegestandpunt uitdragen, 
maar worden ondertussen ook aange-
sproken als ChristenUnie politicus. Dat 
is zo nu en dan een spagaat.” 
Voor raadsleden ligt dat anders, maar 
ook zij geven aan soms onzeker te zijn. 
Onzeker over neerbuigende reacties 
van andere politici en over hoe je je 
christen-zijn uitdraagt. Een belangrijk 
deel van de training bestaat dan ook 
uit bezinning. Maar tegelijkertijd wordt 
gekeken hoe je daar nu in de praktijk 
mee aan de slag kunt. “Hoe breng je 
je standpunt over als het bijvoorbeeld 
over verkeersdrempels gaat en het 

christelijk-sociale element helemaal niet 
zo duidelijk is?” Van der Spoel vertelt 
dat hij een denkkader wil aanreiken, 
waar je in elke situatie naar terug kunt 
grijpen. Welke argumenten gebruik 
je bijvoorbeeld? Zijn die ook herken-
baar voor niet-christenen? “Maar we 
spreken ook over hoe je het volhoudt 
bij weerstand. We behandelen casus-
sen die deelnemers zelf aanreiken. Zo 
leer je ook veel van elkaar.” Tenslotte 
wordt er samen met elke deelnemer 
een actieplan opgesteld dat je mee de 
praktijk in neemt. 

JUIST NU
Quist geeft aan dat juist nu deze 
training van belang is. “Wij zijn ons 
ervan bewust dat dit een nieuwe tijd is 
voor de ChristenUnie met veel nieuwe 
verantwoordelijkheid. Juist op het 
moment dat we zo hard groeien, is het 
belangrijk om naar die basis terug te 
gaan en ons te bezinnen. Deze training 
is wat dat betreft voor iedereen een 
investering.” 
Arenda Prosman.

Stevig in je schoenen

Ron van der Spoel en 
Klaas Quist introduceren 
een nieuwe politieke trai-
ning in de Kaderschool: 
een politieke weerbaar-
heidstraining met als titel 
‘Stevig in je schoenen’. 
Een training waarbij je 
nadenkt over je diepste 
motivatie en hoe je je in 
de praktijk onderscheidt 
en neerzet als christen-
politicus.

POLITIEKE WEERBAARHEIDSTRAINING GAAT TERUG NAAR DE BASIS

Lees alles over het aanbod van 
de Kaderschool en de Open dag 
van 15 september op:
www.kaderschool.christenunie.nl
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Een fraaie zomeravond 
op loopafstand van het 
Europees Parlement 
(EP) in Brussel. Op een 
levendig terras bereid ik 
me voor op de commis-
sievergaderingen van de 
volgende dag. Heerlijk 
buiten! En passant ge-
niet ik van een goed glas 
wijn. Alleen thuis in Apel-
doorn is het nog beter.

Opeens zie ik een Duitse collega 
(CDU!) voorbijlopen. In mijn eerste 
mandaatsperiode in het EP (1999-
2004) was hij ook lid van de commissie 
buitenlandse zaken. Jarenlang een 
kundig rapporteur voor de toetreding 
van Tsjechië. Na de EP-verkiezingen 
van 2004 koos hij voor de commissie 
ontwikkelingssamenwerking. Onze 
blikken kruisen elkaar: tijd voor een 
tweegesprek.

Mijn tafelgenoot komt uit de deelstaat 
Saksen. Dresden is zijn geboorte- en 
woonplaats. Hij heeft, kortom, per-
soonlijk weet van een communistisch 
regime. In zijn geval de DDR. We halen 
samen herinneren op aan een voorma-
lig kopstuk van de DDR die ook lid was 
van het EP. Geen spoortje rancune van 
zijn kant. Integendeel!

ATHEÏSTISCH MILIEU
“Voor christenen die van goddelijke 
vergeving leven, moet ook menselijke 
vergeving centraal staan”, licht hij toe. 
“Zeker, mijn vrouw heeft het daar van 
tijd tot tijd heel moeilijk mee. Ze vindt 
me te verzoeningsgezind tegenover 
het DDR-verleden. Een houding die ik 
overigens goed kan plaatsen.”
En dan hoor ik uit de eerste hand hoe 
precies een Oost-Duitser zijn eigen 
verleden de baas is. Let wel, een over-
tuigd christen die stamde uit een fel 
atheïstisch milieu. Zijn vader was een 
‘gelovige’ communist. Wars van elke 
religie, in het bijzonder van het chris-
tendom. Tot diens ontzetting raakte 

het Evangelie het hart van zijn enige 
zoon. “Vader was er compleet van slag 
van. Mijn bekering was aanvankelijk 
onbespreekbaar voor hem”, vertelt 
Kollege S.

VADER EN GOD
Hoe ging dat echter verder? “Mijn 
vader had het er lange tijd heel moeilijk 
mee dat ik naar de kerk ging, de bijbel 
las, getuigde van de hoop die in mij 
was. In de laatste fase van zijn leven 
stond hij me toe samen Gods Woord 
te lezen. Alleen God weet wat dit heeft 
uitgewerkt bij vader.”
Een harde DDR-ervaring trof hem als 
vrijmoedig student aan de beroemde 
Berlijnse Humboldt Universiteit. Al 
spoedig gold hij als dissident. Met 
als consequentie verwijdering van 
de universiteit. Na de “Wende” van 
1989 bood de Humboldt Universiteit 
daarvoor officieel haar excuus bij hem 
aan. Zij had immers verraad gepleegd 
jegens de academische vrijheid.

TERUGKEER NA VIJFTIG JAAR
Twee glinsterende ogen kijken me aan. 
“In 2009 zal het precies vijftig jaar gele-
den zijn dat ik de Humboldt Universiteit 
moest verlaten. Dan hoop ik ook mijn 
terugkeer te vieren met de verdediging 
van een proefschrift. Kan het mooier?!”
Als historicus van origine ben ik erg ge-
interesseerd in de velerlei persoonlijke 
en institutionele uitwerkingen van het 
verleden, zeker in die van de zoge-
noemde volksdemocratieën van het 
vroegere Oostblok. En opeens hoor 
je dan een authentieke persoonlijke 
overwinning op dat enghartige, ja mee-
dogenloze communistische verleden. 
Inderdaad, mijn collega is zijn politieke 
verleden de baas! Op een geestelijke 
wijze. Dan word je dankbaar stil... voor 
God.

Bas Belder, lid Europees Parlement voor euro-

fractie ChristenUnie-SGP.

Het verleden de baas
EUROFRACTIE CHRISTENUNIE-SGP EN OOST-DUITSE ONTMOETINGEN

IND/Dem-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse Delegatie
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‘Macht en Invloed’ is het thema 
van het Inclusiefcongres op zater-
dag 22 september in Amersfoort. 
Hoofdspreekster is Hillie van de 
Streek, directeur Stichting  
Reformatorische Wijsbegeerte  
en secretaris-generaal van EVP-
Vrouwen. Politica Simone Kennedy 
(werkgroep Inclusief) interviewde 
haar.

Gaan mannen en vrouwen anders om 
met macht en invloed?
“Ik wil niet teveel generaliseren, omdat 
de verschillen tussen personen van 
hetzelfde geslacht vaak groter zijn dan 
die tussen de geslachten. Het is wel zo 
dat mannen door hun werk vaak meer 
ervaring hebben dan vrouwen met het 
uitoefenen van invloed. Uit onderzoek 
blijkt ook dat vrouwen beter dingen 
tegelijk kunnen doen. Zij nemen er snel 
nog een klusje bij en kunnen aandacht 
en tijd over verschillende taken verde-
len. Mannen zijn meer taakgericht, ze 
hebben vaak meer focus in hun werk. 
Dat wordt beloond als je vijf dagen per 
week werkt en je niet laat afleiden door 
iets anders, dan neemt men je serieu-
zer dan een parttimer en krijg je meer 
kans je macht en invloed te vergroten.”

Hoe vergroot je je invloed in de poli-
tiek?

Macht & invloed
JAARLIJKS CONGRES WERKGROEP INCLUSIEF

“Voer je taak goed uit. Doe er niet 
allerlei andere dingen bij, dan lever je 
misschien half werk en word je minder 
betrouwbaar. Baken je grenzen af, 
laat anderen geen taken afpakken. En 
laat het weten als jij die taken goed 
uitvoerde. Wees niet te bescheiden.” 

Hoort een christenpoliticus anders om 
te gaan met macht en invloed?
“Jazeker, als christenpoliticus moet 
je herkenbaar zijn aan je authentici-
teit, aan het respect dat je toont voor 
personen en hun zaak. Je moet je 
handelen kunnen verantwoorden. Maar 
zelfs dan moet je soms helder en hard 
zijn in je politieke oordeel. Niet iedereen 
is daarvoor geschikt. Het is goed om te 
leren hoe je macht en invloed uitoefent. 
Politiek is niet vies. Je moet de spelre-
gels kennen en die weten te hanteren.” 

Wat moet je doen als je slachtoffer 
bent van machtsspelletjes? 
“Zit niet bij de pakken neer. Analyseer 
je gevoelens en bezie ook je eigen rol 
daarin. Probeer op grond daarvan les-
sen te trekken voor de toekomst.”

Zie voor meer informatie:  
www.christenunie.nl/inclusief of  
bel naar het partijbureau: 033 422 
6969 (maandag) of mail naar  
carinabezemer@christenunie.nl.

COLUMN
Op naar Prinsjesdag

De wegen vullen zich met school-
gaande kinderen. En ook de dienstau-
to’s van de bewindspersonen zijn van 
stal gehaald. Na een periode van rust 
gaan de handen weer uit de mouwen.

Terwijl de Kamer zich nog in ‘zomer-
slaap’ bevindt, legt het kabinet de 
laatste hand aan de Rijksbegroting en 
bereidt zich daarmee voor op Prins-
jesdag. De dag waarop het door de 
regering voorgenomen beleid voor 
2008 bekend wordt. Althans, als het 
al niet eerder op de een of andere 
wonderlijke manier is uitgelekt... 

Voor de ChristenUnie doet Prinsjes-
dag er dit jaar meer toe dan ooit. Dan 
zal voor iedereen duidelijk worden in 
welke mate het geluid van de Christe-
nUnie doorklinkt in de kabinetsplan-
nen. Zijn in de kabinetsmuziek de 
mooie ChristenUnie-tonen duidelijk te 
onderscheiden? Krijgt onze partij bo-
ter bij de vis? Ik mag u natuurlijk niets 
verklappen, maar ik heb goede hoop 
dat deze vragen positief beantwoord 
zullen worden. Ik zie dan ook uit naar 
een mooie Prinsjesdag.

Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat.
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COLUMN
Witte vlekken

Politiek verengt zich in dit blad en de 
partij vaak tot Den Haag. Dat is niet 
terecht. Onderzoek leert namelijk, dat 
een belangrijk deel van ons goede par-
tij-imago te danken is aan de inzet van 
betrouwbare en bekwame bestuur-
ders in het land. 

Daarom in deze column eens aan-
dacht voor, wat er ergens aan de rand 
van onze brede basis gebeurt. Appin-
gedam. De bevolking daar neemt af, 
maar de lokale ChristenUnie presteert 
het om binnen een half jaar van één 
contactpersoon uit te groeien tot  een 
kiesvereniging met een voltallig be-
stuur en met een schaduwfractie. 

Belangrijk motief voor deze ‘doorstart’ 
is de kans op een raadszetel in 2010. 
Wat mij betreft begint in Appingedam 
de victorie. Want er zijn nog veel ande-
re plekken, waar de ChristenUnie een 
raadszetel kan innemen. Vandaar dat 
het partijbureau samen met de Provin-
ciale Unies intensief aan de slag is met 
de zogenaamde ‘witte vlekken’. Dat 
zijn plekken, waar we genoeg stem-
men halen voor een raadszetel, maar 
nog geen kiesvereniging hebben ‘om 
ze op te rapen’. Verbreding van de ba-
sis. 

Appingedam, bedankt voor jullie  voor-
beeld.  

Henk van Rhee, directeur partijbureau.

De ChristenUnie staat weer op 
de kaart van Appingedam. Na 
bijna twee jaar stilte vond Suzan 
Broekhuizen (40) dat het niet lan-
ger meer kon zonder bijbelvaste 
christelijke partij in de stad. Ze 
besloot er zelf mee te beginnen. En 
met succes. Op 2 juli benoemt de 
ledenvergadering een bestuur en 
schaduwfractie.
 
Broekhuizen komt, naar eigen zeggen 
uit een politiek ‘rood nest’. Na haar 
bekering op 22-jarige leeftijd is ze een 
aantal jaren zoekende geweest naar 
haar christelijke identiteit in de politiek. 
Die vond ze bij de ChristenUnie, maar 
daar kon ze bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006 niet terecht.

Sinds maart 2007 ging Broekhuizen 
met andere initiatiefnemers aan de 
slag. Het begon met oriëntatieavonden 
waar mensen met politieke aspiraties 
voor waren uitgenodigd. “Het was zo 
mooi om te zien dat er belangstellen-
den waren uit verschillende kerkelijke 
stromingen. Dat kan ook in het kleine 
Appingedam. De bijbel staat centraal.” 
Intussen heeft Appingedam een scha-
duwfractie met drie leden, een vijfkop-
pig lokaal bestuur en bijna veertig 
leden. Fractielid Broekhuizen en colle-
ga’s maakten dankbaar gebruik van de 
kennis en ervaring van de fractie van 
buurgemeente Delfzijl en de provinciale 

fractie. Ook de expertise van partijbu-
reau speelde een belangrijke rol.
 
“Het is heel belangrijk dat het partijbu-
reau onze plannen serieus nam”, licht 
Broekhuizen toe. “Ik denk dat we in de 
toekomst zeker gebruik gaan maken 
van de cursussen van de Kader-
school.”
Broekhuizen raadt andere ‘witte vlek-
ken’ (zie column Van Rhee) aan om 
ook voorgangers van de kerkelijke 
gemeenten te benaderen. “Zij hielpen 
ons aan namen van mensen die wel 
bij de lokale fractie betrokken wilden 
raken.” Vervolgens speelde het continu 
contact onderhouden met mensen die 
betrokken willen zijn een sleutelrol. 
 
Bij het opzetten van een fractie be-
nadrukt Broekhuizen het belang van 
keuzes maken in de speerpunten. “Er 
zijn in Appingedam veel portefeuilles 
waar je in kunt duiken, maar wij zijn 
maar met drie leden. We kozen voor 
de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 
(Wmo), onderwijs en communicatie 
op basis van onze achtergronden. Je 
moet niet denken dat je overal wat aan 
kunt doen.” 

Anne Paul Roukema

De initiatiefnemers: vlnr. Leon Buiten-
dam, Rita Joustra, Elfriede Kooi, Ferdi-
nand Vonk en Suzan Broekhuizen.

Op de kaart
KIESVERENIGING APPINGEDAM MAAKT SUCCESVOLLE START
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Sinds begin 2005 werkt Reina voor de ChristenUnie. Eerst 
als stagiair voorlichting voor de Tweede Kamerfractie; ze 
studeert dan nog HBO communicatie. Daarna op het par-
tijbureau, waarna ze rondom de kabinetsonderhandelingen 
tijdelijk terugkeert om het voorlichtingsteam van de fractie te 
ondersteunen. Vanaf voorjaar 2007 werkt ze weer op het par-
tijbureau. Een bevlogen werker, tijdens haar bruiloft met man 
Marc werd ze uitgedaagd door collega’s een promotiepraatje 
te houden voor de aanwezige CDA-familieleden. Reina nam 
de uitdaging met beide handen aan en hield een vlammend 
betoog voor ‘haar’ partij. 

DE VRAGEN 
Wat houdt je werk in?
“Promotie voor de Kaderschool. Ik ben nu bezig met de 
studiegids, teksten voor nieuwsbrieven, promotiematerialen 
bestellen. Daarnaast begeleid ik werkgroepen die  trainingen 
voorbereiden.” 

Het leukste aan deze baan is? 
“Het contact met lokale politici en kiesverenigingen. Tijdens 
de trainingen zie je voor wie je het allemaal doet. Dat vind ik 
ook leuk aan de congressen: de leden ontmoeten.” 

Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“De ChristenUnie heeft een mooi product: én sociaal én 
groen én opkomen voor leven.”

Met wie heb je het meest contact? 
“De collega’s van Opleiding & Advies en de werkgroepen.”

Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Als je iets wilt doen voor de Kaderschool.”

Wat is je doel voor het komende jaar ? 
“Zoveel mogelijk mensen werven voor de Kaderschool. Ons 
scholingsaanbod is enorm toegenomen, we hebben vijfhon-
derd deelnemersplaatsen.

Verras ons? 
“Ik heb ooit ongetraind de Nijmeegse vierdaagse gelopen. 
Dus dat kan. Daarna heb ik wel een week geen schoenen 
aangehad...” 

DE COLLEGA’S
Rieke Elsenbroek (officemanager Kaderschool): “Reina is 
een informele, sociale, super nieuws-gierige collega. Ik moet 
de hele tijd lachen als ik aan haar denk.”
Bernadette van den Berg (beleidsmedewerker Bestuur-
dersVereniging): “Een heel gezellige collega. Regelmatig trak-
teert ze op iets lekkers! Of ze komt aan met heerlijke lunches 
van ‘de Dirk’.”

Jacolien Viveen.

7
VRAGEN AAN ‘En sociaal 

én
groen én 
opkomen 

voor leven’

Een giftenbrief, de congresuitnodiging, een training ‘Iedereen van de partij’– met vriendelijke groeten van het par-
tijbureau te Amersfoort. Maar wie is nu wie en wie doet wat? In zeven vragen en antwoorden kennismaken met 
de medewerkers. Deze keer: Reina Dijksterhuis-Mulder (24), medewerker beleidsontwikkeling en projecten op 
afdeling Opleiding & Advies.
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Zo vestigt Van Rhee aandacht op zijn 
vertrek, zijn aantreden én op de de 
psycho-pastorale hulpverlening van zijn 
nieuwe stichting aan ‘dubbel gediscri-
mineerde’ christenen die worstelen met 
een homofiele oriëntatie en daar niet 
aan toe willen geven.  

Drie vliegen in één klap door de ‘hor-
zel’ van het partijbureau. Een typering 
waarmee de vertrekkend directeur 
zichzelf omschrijft. “Ik kon op zijn tijd 
wel een vervelende prik uitdelen. Voor 
zover ik dat onnodig kwetsend deed, 
bied ik alsnog mijn excuus aan. Maar 
het was absoluut noodzakelijk.” 
Van Rhee kwam bij de ChristenUnie 
nadat bij twee verkiezingen het zetel-

De horzel van het
partijbureau

Met nog één been bin-
nen bij de ChristenUnie 

weet Henk van Rhee zijn 
entree bij Stichting Tot 
Heil des Volks van lan-
delijke media-aandacht 

te voorzien. Tussen neus 
en lippen door venti-

leerde hij zijn idee om via 
een bootje in de Am-

sterdamse Canal Parade 
aandacht te vragen voor 

de hulp aan homofilie 
mensen die niet zoals 

het COC en de gay-
scene alle ‘achterhaalde 

christelijke remmingen’ 
los willen laten. 

Beste Henk,
Toen jij tijdens het Uniecongres in 
2003 werd verwelkomd, merkte de 
voorzitter op dat je zo lang bent. Ik 
heb toen gezegd te hopen dat je ook 
lang zou blijven!
Ik zou het tijdperk-Henk willen 
typeren met de woorden: ‘strategie, 
creativiteit, communicatie, profes-
sionalisering’. En wat betreft de 
persoonlijke verhoudingen: het wás 
even wennen aan elkaar, maar ik ben 
je zeer erkentelijk voor je uitdagende 
en stimulerende wijze van samen-
werken. In het bijzonder denk ik met 
dankbaarheid terug aan je geweldige 
inzet, maar zeker ook je vriendschap 
en geestelijke steun tijdens de laatste 
verkiezingscampagne.  
Het ga je goed bij je nieuwe werk-
gever, waarvan de naam een goede 
typering is van wat jou dreef bij de 
ChristenUnie!
André Rouvoet

DIRECTEUR PARTIJBUREAU HENK VAN RHEE NEEMT AFSCHEID

aantal van vijf naar drie was gedaald. 
“De nood was in mei 2003, na de ver-
kiezingsuitslag, zo hoog dat ik ondanks 
mijn kritiek op het opereren van de 
partij alsnog besloot om daar aan de 
slag te gaan. Het bestuur had nu wel 
behoefte aan een ondernemend type.” 
Ondernemend was Van Rhee zeker, op 
zijn eerste werkdag leegde hij de com-
plete archiefkast uit de directeurskamer 
in de papiercontainer. Het papierwerk 
bleek al die jaren door niemand gemist. 
Zijn aantreden betekende voor de partij 
dat er meer ‘beeldend, kernachtig en 
soms zelfs wat agressief’ campagne 
werd gevoerd. “De ChristenUnie heeft 
antwoorden op de vergaande individu-

alisering in de maatschappij, maar dat 
kwam niet goed uit de verf.”

Voor de ‘permanente’ campagne 
introduceerde Van Rhee het eigen 
wielertenue van de partij. Zo voerde hij 
eens, met twaalf andere partijleden, 
campagne tijdens een wielertocht in 
Limburg. “Toen we op een bepaald 
moment achter een andere wielerploeg 
reden, maakte iemand daaruit de 
opmerking of we hen ook links konden 
inhalen. Dat lieten we ons geen twee 
keer zeggen. Toen we bergop passeer-
den, werd ons nageroepen: ‘Mijn stem 
heb je’.”

Van Rhee wil wel een kanttekening 
plaatsen het succes van de partij. “Het 
kan voor onze christelijke identiteit 
gevaarlijk zijn als we een gevestigde 
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Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt 
de tenaamstelling: Vereniging de Christen-
Unie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het ka-
lenderjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenadministra-
tie: ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gege-
vens van alle leden. Zorgvuldig geselec-
teerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of 
bezwaar? Bel onze ledenadministratie. 

Milieu
Dit partijblad is gedrukt op milieuvriendelijk 
papier. 

Geschiedenis als vak “mag” geluk-
kig weer. Er waren te veel klachten 
over de ontbrekende kennis. Een 
volk dat zijn geschiedenis vergeet, 
vergeet zijn wortels en zonder 
wortels gaat een plant dood. 

Geschiedenis is leerzaam. Als ou-
ders hun levensgeschiedenis aan 
(klein)kinderen vertellen, brengen 
ze levenswijsheid aan de volgende 
generatie over. Maar de aandacht 
voor geschiedenis, zowel thuis als op 
school, lijkt verloren te zijn gegaan. 
Langzamerhand dringt het door dat 
dit niet goed is. De oorzaak van die 
kentering is onduidelijk. Is het de drei-
gende vergrijzing? Opende het boek 
“De eeuw van mijn vader”, van Geert 
Mak de ogen? Of de groei van de 
Ouderenbonden? Het huidige kabinet 
veranderde wel wat in Nederland. Zo 
mochten burgemeesters na hun 65e 
indien gewenst, doorwerken tot 70 jaar. 
Het doorwerken van senioren tot 65 
jaar, vanwege de betaalbaarheid van 
de AOW, is op zijn minst bespreek-
baar (Waardering voor ouderen). Ook 
de opdracht van het Kabinet aan een 
Commissie om een (de Canon is inmid-
dels gereed) overzicht te maken van de 

vaderlandse geschiedenis is een stap 
in de goede richting (Waardering voor 
het verleden). 
De Werkgroep 50+ van de Christe-
nUnie vindt dit erg belangrijk. Goed 
ouderenbeleid heeft ook met het 
verleden te maken. Bovendien kunnen 
ouderen meehelpen het beleid voor de 
toekomst te bepalen.  
Op 5 november staat dat ouderenbe-
leid centraal tijdens een congres in “de 
Schakel” te Nijkerk. Kamerleden van 
de ChristenUnie geven daar aan hoe 
het er in Nederland met de ouderen 
voorstaat. Onze werkgroep staat, 
anderhalve maand daarvoor (van 19 tot 
22 september) ook op de 50+ beurs 
in de Jaarbeurs te Utrecht. Bij beide 
gelegenheden ontmoeten wij graag 
veel senioren.  
Als Werkgroep50+ houden wij u graag 
op de hoogte van onze standpunten. 
Heeft u problemen of een goed idee? 
Stel u in verbinding met de werk-
groep, bijvoorbeeld via ons mailadres:   
werkgroep50plus@christenunie.nl.  
We willen graag naar u luisteren. 
Werkgroep50+.

Kijk voor de kortingsbon voor de 50+ 
beurs op pagina 31.

Uit de oude doos?

partij worden. Het gaat verkeerd als 
het ooit meer zou gaan om de positie 
van de partij dan om het navolgen van 
Christus.” 
In het verlengde van die opmerking 
benadrukt Van Rhee het belang om 
‘vooral zelf de politieke agenda te gaan 

bepalen’. “Natuurlijk zijn er coalitiebe-
langen, maar we moeten meer zijn dan 
een partij die alleen maar netjes zijn 
bijdragen levert. We zijn als christenen 
nu eenmaal niet van deze wereld. Niet 
alleen ik, maar ook de partij heeft een 
‘horzelfunctie’.”

DIRECTEUR PARTIJBUREAU HENK VAN RHEE NEEMT AFSCHEID

“Henk kan je aansporen op een prikkelende manier; zulke types heb je nodig. Niet 
tevreden zijn, ook niet als je zelf denkt dat het best goed gaat, maar breed vooruit 
kijken. Daarom begrijp ik ook goed dat hij weer een nieuwe uitdaging zocht na 
alles wat de ChristenUnie heeft bereikt de afgelopen tijd – zonder daarmee te 
willen zeggen dat we geen aansporing meer nodig hebben natuurlijk. Maar Henk 
kennende zal hij vast nog wel eens iets van zich laten horen.”
Arie Slob

“Henk is een ploegleider die soms nauwelijks de neiging kan weerstaan om zelf 
voorop te gaan rijden. Een ploegleider is ambitieus, Henk is dat ook, maar hij 
wordt weerhouden door zijn bescheidenheid. Nooit eerder zag ik bij iemand die 
twee zo duidelijk in balans.” 
Peter Blokhuis
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Nieuws uit het land

Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en 
provinciale politici ervoor? De BestuurdersVereniging 
peilde het, u leest het hier.

COFFEESHOP BASISSCHOOL ENSCHEDE
De ChristenUnie Enschede vindt het onbegrijpelijk dat vol-
gens de huidige regels in een straal van 250 meter rond een 
basisschool gewoon een coffeeshop mag worden geves-
tigd terwijl bij middelbare scholen dit bijvoorbeeld niet mag. 
De fractie stelde vragen over een geplande coffeeshop in 
de buurt van een Twentse basisschool. Burgemeester den 
Oudsten wil naar aanleiding van de vragen van de Christen-
Unie de regels rond het vestigingsbeleid van coffeeshops op 
een enkel punt aanscherpen. Wat Den Oudsten betreft gaat 
de 250 meter-regel ook gelden voor basisscholen. Hij maakt 
zich hier in de evaluatie van het coffeeshopbeleid, dit najaar, 
hard voor.

GROWSHOPS EDE 
De ChristenUnie Ede nam samen met het CDA het initi-
atief om een voorstel te ontwikkelen dat het vestigen van 
zogenoemde grow-, head- en smartshops moet reguleren. 
Oogmerk was criminaliteitspreventie en voorkoming van ver-
storing van de openbare orde. Het voorstel werd besproken 
naar aanleiding van de documentaire ‘Bureau van den Heu-
vel’. Daarin wordt met een verborgen camera de criminele 
handel en wandel van growshophouders getoond. Deson-
danks kreeg het voorstel geen meerderheid en is het voor-
stel voorlopig ingetrokken. 

REMCO OOSTERHOFF 
POLITIEK TALENT 2007
Het Rotterdamse Christen-
Unie-SGP gemeenteraadslid 
Remco Oosterhoff is door 
Rotterdamse journalisten 
uitgeroepen tot het politieke 
talent 2007. Volgens de jury-
voorzitter steekt Remco Oos-
terhoff met kop en schouders 
boven de andere raadsleden 
uit. Zonder discussie en una-
niem was de jury van oordeel 
dat Oosterhoff “maximaal po-

litiek rendement haalt als eenmansfractie. Hij weet zijn rela-
tieve positie dankzij inhoudelijk solide bijdragen ruimschoots 
te compenseren. Hij spreekt met gezag en heeft zich het 
politieke ambacht snel eigen gemaakt. Hoewel in zijn bijdra-
gen elke vorm van frivoliteit ontbreekt, heeft hij de maximale 
aandacht van collega’s en media.” Remco Oosterhoff (29) is 
sinds de verkiezingen van 2006 lid van de gemeenteraad. In 
zijn dankwoord betrok Oosterhoff zijn drie fractiemedewer-
kers zonder wie hij zijn werk niet zo zou kunnen doen.

BREDE SCHOOL APELDOORN
De ChristenUnie Apeldoorn organiseert thema-bijeenkom-
sten over het lokale verkiezingsprogramma. Doel is de ach-
terban meer te betrekken bij de uitvoering. Voor een bijeen-
komst worden sprekers uitgenodigd die een rol spelen bij 
de uitvoering van een bepaald programmapunt. Besproken 
onderwerpen zijn: de invoering van de WMO en de herin-
richting van de Kanaalzone. De volgende bijeenkomst gaat 
over het behouden van de christelijke identiteit op een Brede 
School en Vleugelschool.

FLEVOLAND OP BIO-BRANDSTOF
Tijdens de Algemene Beschouwingen van Provinciale Sta-
ten is een motie van de ChristenUnie Flevoland aangenomen 
waarin vastgelegd is dat voer- en vaartuigen van de provincie 
in 2013 voor zestig procent gebruikmaken van bio-brandstof. 
De lease-auto’s van de gedeputeerden zijn als eerste aan 
de beurt. Ook worden de mogelijkheden in het Openbaar 
Vervoer bekeken. 

ZILVER LANSINGERLAND
Op 3 september ontvingen Sybe Stavorinus en Paul de Wit 
van de gemeente Lansingerland elk een zilveren speld voor 
hun jarenlange inzet voor de partij.

KLIMAAT IN ZEIST
Woensdag 26 september organiseert de ChristenUnie-SGP 
Zeist, samen met de lokale Raad van Kerken, een avond met 
als thema: ‘Klimaatsverandering; kan ik daar wat aan doen?’. 
Eén van de sprekers is dominee Wim Rietkerk. Locatie is het 
Kerkelijk Centrum Zeist West.

NIEUWS
Zelf iets nieuws te melden? Mail naar: bestuurdersvereni
ging@christenunie.nl. Meer nieuws lezen: 
www.christenunie.nl/inhetland 
 
Bernadette van den Berg.

NIEUWS UIT HET LAND
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AGENDA
15-09   Open dag Kaderschool, Harderwijk
19-09   Vervolg introductiecursus Nijmegen
22-09  Congres Inclusief 
29-09  Actiedag tegen kinderarbeid, Amsterdam
15-09   Najaarsbijeenkomst BestuurdersVereniging
17-09   Ed Anker Cultuur College Amsterdam
19-09   ChristenUnie op 50+ beurs tot en met 22-09
22-09  Congres Inclusief Amersfoort 
26-09  Derde introductiecursus Nijmegen
28-09  Training Overtuigend spreken regio noord
29-09  Actiedag tegen kinderuitbuiting Amsterdam
29-09  Cursus Leiding geven lokaal Amersfoort
29-09  Arie Slob spreekbeurt Schooldag TUA Apeldoorn
03-10   Excursie Tweede Kamer
04-10   Cynthia Ortega congres Arbeidsmarkt en Zorgvraag
05-10   Arie Slob spreekbeurt Harlingen
08-10   Cynthia Ortega platform armoedebestrijding
09-10   Eerste cursusavond De BV Nederland 
12-10   Statenmiddag BestuurdersVereniging
13-10   Cursus gemeentefinanciën, Zwolle
20-10   Training voortgangsgesprekken Amersfoort
23-10   Tweede cursusavond De BV Nederland
17-11   Partijcongres Zwolle

EUROPEES FAMILIENIEUWS
Op 21 en 22 september staat het derde jaarlijkse ECPM 
Congres gepland. ECPM betekent European Christian Po-
litical Movement. Met de ECPM werkt de ChristenUnie aan 
internationale samenwerking met andere christelijke politieke 
partijen binnen Europa. Het thema van het ECPM congres is 
Focus on the family en gaat over familiebeleid. In juni was er 
al een ECPM conferentie in Vilnius (Litouwen) over christe-
lijke politiek, mede georganiseerd door de ChristenUnie. Hier 
konden de Baltische christelijke partijen samen nadenken 
over hun christelijke politieke visie.

ZOMERSCHOOL
Ook PerspectieF is internationaal bezig deze zomer. De 
jongerenorganisatie van de ChristenUnie hielp in Wurzburg 
(Duitsland) met de organisatie van een summerschool. De 
ChristenUnie ondersteunde ook zo’n zomerschool in Molda-
vië. Het doel van deze summerschools is om jonge Oost-Eu-
ropeanen vertrouwd te laten worden met Christelijk-sociale 
politiek. 

PERSONALIA
• Op 10 september nam Henk van Gelder, na precies 25 
jaar raadslidmaatschap, afscheid van de Hattemse gemeen-
teraad. Zijn opvolger is Hans Havinga.
• Joop Alssema is eind juli herbenoemd als burgemeester 
van de gemeente Staphorst. 
• Voorzitter van de bestuurdersverenging en wethouder, 
Frans de Lange volgt eind november Henk Visser op als bur-
gemeester van Elburg. Visser, die jarenlang intensief betrok-
ken was bij het werk van de RPF, gaat met pensioen.

GIFTEN
De giftenactie voor de Kaderschool heeft € 23.908,- op-
gebracht. De giftenactie voor de ‘solide reserve’ bracht  
€ 20.194,- op. Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven!

BLIJFT HANDSCHRIFT NU HANDSCHRIFT? 
Het zal u als lezer niet zijn ontgaan dat ons partijblad een be-
hoorlijke restyling heeft ondergaan. Half juli stuurden we ook 
een poll uit over een nieuwe naam voor het partijblad. Dat 
leverde ons veel reacties van verontruste lezers die gehecht 
waren aan hun titel HandSchrift. Dat verraste ons. Maar 
deed ons uiteindelijk ook besluiten om de naam HandSchrift 
voorlopig niet te wijzigen. 

IN MEMORIAM: DOMINEE VELEMA
Met het overlijden van ds. J.H.Velema is opnieuw een van de 
oprichters van de RPF ons ontvallen. “Politiek is een geestelij-
ke aangelegenheid” en “Wij moeten Gods Woord naspreken, 
ook in de politieke praktijk.” In deze woorden van ds. Velema 
ligt zijn motivatie om aan de oprichting en de uitbouw van de 
RPF mee te werken. In de moeilijkste jaren van de RPF trad 
hij toe tot het partijbestuur. Zijn persoonlijk gezag was in de 
jaren tachtig voor de eenheid van de partij van grote waarde. 
Ook liet hij niet na te ijveren voor politiek samengaan van 
hen, die buigen onder het gezag van Gods Woord. Dominee 
Velema heeft deze wens ten dele in vervulling zien gaan bij 
de vorming van de ChristenUnie. Wij gedenken met groot 
respect zijn verdienste voor de christelijke politiek.  
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Lever deze bon in aan de kassa
tijdens de 50PlusBeurs van
19 t/m 23 september 2007 
in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Kijk op: www.50plusbeurs.nl

Betaal geen € 15,- maar 
slechts € 13,50 p.p. Geldig 
voor 1 persoon. U mag de bon
kopiëren als u met meer mensen
de beurs bezoekt. Niet geldig in
combinatie met andere acties.

€ 1,50 KORTING
met deze bon

Ontvang € 2,50 korting en kom binnen zonder wachten. Verkrijgbaar
bij ANWB, Marskramer, www.plusticket.nl of via (026) 377 97 36.

Combikaart bus én beurs: € 15,- (kortingen reeds verwerkt).
Opstapplaatsen in het hele land. Boek via www.oad.nl of bel 
(0547) 28 44 49. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. 
Aanbieding geldig voor vrijdag, zaterdag en zondag.

€ 2,50 KORTING in de voorverkoop

Beleef het mee op de

Gemakkelijk met de bus naar de beurs

Ná de beurs naar de Drie Baritons? Elke dag van 17:30-19:30 uur.
Combikaarten met korting: www.plusticket.nl of via (026) 377 97 36.

Exclusief: ná de beurs Drie Baritons
U ontvangt daarbij op de beurs gratis taart én de 50PlusGids!
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DE CHRISTENUNIE EN IK? 
“DAT IS LOGISCH, WANT DAARDOOR DRAAG IK MIJN POLITIEKE STEENTJE BIJ, 

VANUIT DE OPDRACHT DIE GOD ONS GEEFT MET HET OOG OP ONZE SAMENLEVING.”
 

KEES VAN DER ELST, BESTUURSLID EN STEUNFRACTIELID VAN DE AFDELING THOLEN, 
BESTUURLID PCU VAN ZEELAND, LID PERMANENTE CAMPAGNE.
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Het zal 
mijn zorg zijn

Beter met de ChristenUnie | Geen gouden handdruk | Actiedag tegen kinderarbeid succes
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De zorg is ons een zorg
In september vertrok 
mijn oudste dochter 
Esther (20) samen 
met drie andere 
studiegenoten naar 
Nigeria voor een stage 
van drie maanden. 
Esther werkt als 
derdejaars studente 
HBO-V in een ziekenhuis 
in Mkar. Daar maakt ze 
veel mee. Via de site 
www.estherinnigeria.
waarbenjij.nu volgen 
wij haar belevenissen, 
inclusief foto’s, op de 
voet. Uit haar verslagen 
wordt in woord en 
beeld duidelijk dat de 
gezondheidszorg in 
Nigeria ver achter ligt 
bij het niveau en de 
kwaliteit van de zorg in 
Nederland.

De contrasten zijn groot. Dat wisten 
we natuurlijk wel, maar nu komt het 
via mijn dochter een stuk dichterbij. 
Haar belevenissen onderstrepen 
weer het grote belang van goede 
ontwikkelingssamenwerking. 
Armoedebestrijding, onderwijs, zorg: 
laat het ons écht een zorg zijn.  

ONRUST THUISzORG
Over de zorg in eigen land is ook 
genoeg te doen. Met name de laatste 
maanden is er veel onrust over de 
thuiszorg. Met de invoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) onder het vorige kabinet zou 
de kwaliteit van de thuiszorg overal 
hollend achteruit gaan. Nu blijkt dat dit 
in de praktijk (gelukkig) niet overal zo 
is, maar wij houden graag de kritische 
vinger aan de bestuurlijke pols. 
Daarom waren we tijdens 
de coalitieonderhandelingen 
terughoudend in het maken van 
afspraken over het toevoegen van nog 
meer zorgtaken aan de WMO. Laten 
we eerst maar eens een paar jaar 
ervaring opdoen met de thuiszorg in 
deze vorm. Deze periode moeten we 
wel goed gebruiken om na te denken 
over de toekomst van de AWBZ. In 
financieel opzicht staat de AWBZ 
zwaar onder druk. We moeten keuzes 
maken. De Sociaal Economische Raad 
(SER) brengt hierover advies uit. Maar 
het is goed als we ons ook binnen de 
partij hierover bezinnen. Als de zorg 

ons echt een zorg is, kunnen we voor 
deze vragen niet weglopen.

PRIJS vAN zIEkTE
De discussie over zorguitgaven 
speelt ook bij de zogenaamde 
no-claimteruggaveregeling. De 
ChristenUnie-fractie is blij dat 
de no-claim per 1 januari 2008 
wordt afgeschaft. De regeling is 
onrechtvaardig omdat die nadelig 
uitwerkt voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Zij betalen immers wel 
mee aan de no-claim, maar krijgen 
nooit geld terug omdat ze nu eenmaal 
(structureel) meer gebruik maken van 
zorg. Gezonde mensen worden zo 
beloond omdat ze gezond zijn en zieke 
of gehandicapte mensen betalen een 
extra hoge prijs; de wereld op z’n kop! 
Daarom heeft de ChristenUnie-
fractie zich altijd fel tegen de no-
claim verzet. Dit betekent niet dat 
we iedere vorm van eigen betaling 
afwijzen. De groei van de zorguitgaven 
moet ergens worden beperkt, 
daarvoor zijn prikkels nodig.  We 
erkennen ook dat burgers een eigen 
verantwoordelijkheid hebben in het 
dragen van de zorgkosten en dat er 
een noodzaak is om onnodig gebruik 
van zorgvoorzieningen te remmen. 
Het systeem van een ‘verplicht eigen 
risico’ kan in eerste instantie daarin 
een grotere bijdrage leveren dan de 
no-claimregeling, omdat een negatieve 
prikkel vooraf een groter remmend 
effect lijkt te hebben dan een positieve 
prikkel achteraf. Maar een verplicht 
eigen risico is voor de ChristenUnie-
fractie alleen aanvaardbaar, wanneer 
recht gedaan wordt aan de bijzondere 
positie van chronisch zieken en 
gehandicapten. Op het moment van 
schrijven zijn we daarover nog in debat 
met minister Klink. 

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer.

4 GOUDEN HART 

De zorgsector staat voor enorme uit-
dagingen. Meer ouderen (verzilvering), 
meer ruimte voor marktwerking en er 
zijn grote veranderingen in de zorg na 
invoering van de WMO. Een gesprek 
met Tweede Kamerlid Esmé Wieg-
man over wat echt nodig is in de zorg 
in Nederland. “We willen als Christen-

Unie een samenleving die meer naar elkaar omziet, ook in informele zorg.”
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16 MARkTwERkING 
BROODNODIG?

Chiel Bos is directeur Zorg van Zorg-
verzekeraars Nederland en fervent 
voorstander van marktwerking in de 
zorg. Wat hem betreft krijgt de ‘pre-
miebetalende’ burger zo waar hij 
recht op heeft. Zijn opponent in deze 

discussie is Martin Buijsen, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan de 
Erasmus Universiteit. Hij is tegenstander van wat hij noemt ‘marktfundamenta-
lisme’. 

7 ROUvOET: vOORkOM 
MAASMEISJES

Het afgelopen jaar werd ‘het Maas-
meisje’ een begrip in het nieuws. 
Daarmee wordt gedoeld op het Rot-
terdamse meisje Gessica, dat vorig 
jaar werd vermoord en gedumpt in 
de Maas. Achteraf bleek dat in de 
samenwerking tussen de hulpverleners was misgegaan. Mede daarom pleit Mi-
nister Rouvoet voor meer zorgcoördinatie in de op te richten centra voor Jeugd 
en Gezin.

18 ACTIEDAG TEGEN 
kINDERARBEID SUCCES

Kinderrechten zijn mensenrechten. 
Dus kinderarbeid moet zo snel mo-
gelijk worden uitgebannen, stelt het 
Waterloopleinakkoord dat zaterdag 
29 september door ondermeer CNV, 
FNV, HIVOS, en Tear is ondertekend. 
Ook politici van PvdA, SP en CDA sloten zich aan bij dit initiatief om zo snel mo-
gelijk alles op alles te zetten om het onrecht van kinderarbeid uit te bannen..  

partijblad van de ChristenUnie | HS | 3
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De zorgsector staat voor 
enorme uitdagingen. De 
bevolkingssamenstel-
ling verandert (verzilvert), 
marktwerking krijgt meer 
ruimte en er zijn grote 
veranderingen in de 
zorg na invoering van de 
WMO. Een gesprek met 
Tweede Kamerlid Esmé 
Wiegman over de zorg 
in Nederland. “We wil-
len als ChristenUnie een 
samenleving die meer 
naar elkaar omziet. Daar 
past informele zorg heel 
goed bij.”

De ChristenUnie was voorstander van 
marktwerking in de zorg, mits goed 
ingebed. Verloopt het naar tevreden-
heid? 
“Ja, maar we zijn er nog niet. Helaas 
is het woord marktwerking een heel 
eigen leven gaan leiden, het lijkt nu als 
een donkere wolk boven de zorg te 
hangen. Wat de ChristenUnie graag wil 
is dat we leren van de sterke kanten 
van het bedrijfsleven (om het woord 
marktwerking maar even te vermijden). 
Een bedrijf zoekt voortdurend hoe het 
kwaliteit tegen een concurrerende prijs 
kan leveren. In de zorg gaat enorm 
veel geld om. Dat moet goed worden 
besteed en daar mogen best prikkels 
voor bestaan. Het geld in de zorg kan 
niet zomaar achteloos worden uitgege-
ven omdat het er toch wel is. 
Ik wil niet alle knelpunten in de zorg 
aan de marktwerking ophangen. 
Dat doet de SP wel met de huidige 
campagne. Terwijl het resultaat van 
een organisatie sterk afhankelijk is van 
het gevoerde beleid. Daar begint het. 
En als het echt niet lukt, dan moeten 
zorginstellingen natuurlijk aan de bel 
trekken.”

En dan kan men op de ChristenUnie 
rekenen?
“Jazeker. Men mag me altijd mailen 
of uitnodigen voor praktijkbezoeken, 
graag! Ik loop ook niet weg voor verve-
lende voorbeelden. Maar gelukkig tref 
ik nog regelmatig goede voorbeelden 
op werkbezoeken. Zo ben ik zelf zeer 

te spreken over kleinschaligheid in ver-
pleegzorg. Dus echte kleinschaligheid 
in de wijk, of kleine groepen in grotere 
verpleeghuizen. Onlangs zag ik dat in 
de praktijk: een zorginstelling die groe-
pen van zes tot acht mensen creëert, 
die allemaal een eigen slaapkamer 
hebben en een woonkamer en keuken 
delen. Er wordt met elkaar boodschap-
pen gedaan, gekookt en gegeten. De 
was wordt gedaan, waarbij bewoners 
bijvoorbeeld helpen met handdoeken 
vouwen. Die kleinschaligheid levert 
zo echt een huiselijke sfeer. Het is 
dan  – bleek ook daar – niet alleen 
een kwestie van geld. Het heeft alles 
te maken met de cultuur en structuur 
van een instelling. Daarom leek het ons 
waardevol om de goed functionerende 
organisaties te belonen en te kijken wat 
hun geheim is. Daar kunnen andere 
van leren. Onlangs hebben we ook een 
versimpeling van de regels doorge-
voerd, zoals de vereenvoudiging van 
de AWBZ, dat is weer een stap in de 
goede richting. Allerhande kleine en te 
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‘Geen mensen    
    met een gouden    
 handdruk, maar  
met een gouden hart’



betuttelende regeltjes in de zorg zijn nu 
afgeschaft.”

De ChristenUnie kreeg onlangs een 
brief van een medewerker uit de ou-
derenzorg van Aveant. Een spontane 
en bezorgde boodschap: de ouderen 
kwamen niet meer buiten, ze moest 
als gastvrouw in haar eentje negentien 
demente bejaarden verzorgen, die niet 
meer dan een uur activiteitenbegelei-
ding per week kregen. Kortom, bewo-
ners lijken veel te kort te komen. Deze 
Aveant-medewerkster was vooral de 
bureaucratie beu, waar volgens haar 
het geld in gaat zitten. Een bekend 
geluid?
“Ik hoor de geluiden wel vaker. Die 
neem ik zeker serieus. Het is belangrijk 
om te investeren in goede profes-
sionele zorg. Geen mensen met een 
gouden handdruk, maar met een 
gouden hart. Het is hierbij vaak lastig 
om echt een vinger achter de oorzaak 
te krijgen, omdat er heel veel verschil-
lende dingen spelen: er is een tekort 
aan mensen die in de zorg werken. Er 
zijn enorme veranderingsprocessen 
bezig (WMO, AWBZ, zorgverzekerings-
wet) die de zorg voor grote nieuwe 
uitdagingen stelt. Bovendien komt er 
een grote groep 65-plussers aan. Niet 
iedere organisatie kan die veranderin-
gen al heel goed opvangen, dan gaat 
inderdaad soms mis.
De WMO heeft nu bijvoorbeeld onze 
bijzondere aandacht. De enorme 
verschuivingen op de arbeidsmarkt 
na de invoering van de WMO heeft, 
denk ik, niemand voorzien. Er wordt nu 

bijvoorbeeld vaak voor de constructie 
van Alfahulp gekozen. Daarbij is fel op 
de prijs geconcurreerd, waarbij er een 
prijs is uit gerold waar we mensen niet 
fatsoenlijk voor kunnen laten werken. 
Daarin moeten we heel goed kijken wat 
er mis is gegaan.” 

Uit onderzoek van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) blijkt dat artsen soms gefêteerd 
worden om een bepaald (duur) medi-
cijn voor te schrijven. Ook de medicijn-
industrie houdt de prijzen kunstmatig 
hoog. Kan de politiek daar iets aan 
doen?
“Dat is lastig, maar vorige maand (16 
september) is wel het transitieakkoord 
gesloten, waardoor de medicijnen 
behoorlijk in prijs zullen dalen. Dat is 
een geweldig mooie bezuinigings-
ronde geweest. Het kan op jaarbasis 
tweehonderd euro per huishouden 
gaan schelen. Ik denk dat de politiek 
meer kan doen om de onnodig hoge 
medicijnprijzen te bestrijden. Er zijn 
bijvoorbeeld aanwijzingen dat octrooi-
en op geneesmiddelen met juridische 
procedures jarenlang worden gerekt 
omdat dit eenvoudigweg vanwege 
de exorbitante prijs van zogenaamde 
nieuwe geneesmiddelen lonend is.”

Over prijzen: hoe verantwoordt de 
ChristenUnie de bezuinigingen op de 
AWBZ?
“We zijn behoorlijk geschrokken van 
de bedragen die omgaan in de AWBZ. 
De AWBZ is bedoeld voor chronisch 
zieken en gehandicapten, mensen die 

gebruik moeten maken van langdurige 
zorg. Wat je nu ziet is dat er allerlei 
voorzieningen door de AWBZ bekos-
tigd worden – op zich vaak mooie 
dingen – waar de regeling niet voor 
bedoeld is. Daarom zoeken we naar 
andere oplossingen hiervoor. Bijvoor-
beeld op gemeentelijk niveau of door 
informele zorg. Neem de boodschap-
penhulp. Dat kan een belangrijke 
ondersteuning zijn voor mensen die 
slecht ter been zijn, maar moet dat nu 
door een professional gebeuren? We 
willen als ChristenUnie een samenle-
ving die meer naar elkaar omziet. Daar 
past informele zorg heel goed bij.”

Uit verschillende rapporten blijkt dat 
sommige ziekenhuizen in een financieel 
alarmerende positie verkeren. Ook het 
garantiefonds sloeg onlangs alarm: 
zeventien ziekenhuizen zitten in de 
gevarenzone – mede doordat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun onroe-
rend goed. Als de marktwerking leidt 
tot faillissement, moet de politiek dan 
steunen? 
“Wel als de zorg voor patiënten daar-
door in gevaar komt. De overheid blijft 
verantwoordelijk voor een goede sprei-
ding en bereikbaarheid van ziekenhui-
zen. Het is dan ook geen kwestie van 
zomaar de marktwerking erop loslaten. 
Ook hier geldt: ziekenhuizen ga goed 
met je geld om, werk efficiënt en lever 
goede hulp.”

13, 14 en 15 november bespreekt de 
Kamer de begroting voor VWS. Wat 
zijn jouw  wensen hierin?
”Voor mij springen er twee belangrijke 
punten uit. Het eerste is de geestelijke 
verzorging. Dat is wat te vrijblijvend 
geworden bij allerlei instellingen. Het is 
niet meer vanzelfsprekend dat mensen 
bij een gemeenschap horen waardoor 
ze automatisch pastoraat over de vloer 
krijgen, daardoor is de noodzaak van 
een geestelijk verzorger toegenomen. 
Een ander punt is de palliatieve zorg. 
Dat krijgt op zeer verschillende manie-
ren vorm. Ik was pas bij een instel-
ling voor kinderpalliatieve zorg. Dat is 
belangrijke zorg waar nu onvoldoende 
aandacht voor is. Daar moet dus 
ruimte voor worden gecreëerd, ook 
financieel.”

Ludo Hekman
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het hulpverleningscircuit zitten. Niet-
temin vind ik een betere zorgcoördina-
tie enorm belangrijk. Op grond van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) moet de gemeente de zorg te 
coördineren. Daarbij ligt het voor de 
hand dat de jeugdgezondheidszorg 
zelf het voortouw neemt: het consul-
tatiebureau ziet immers vrijwel alle kin-
deren. Door de komst van Centra voor 
Jeugd en Gezin zullen hulpverleners 
in de toekomst eenvoudiger afspra-
ken kunnen maken over wie de zorg 
voor een jeugdige coördineert. Deze 
centra zijn voor alle jeugd tot achttien 
jaar (consultatiebureaus voor de jeugd 
van van nul tot vier) en bundelen de 
verschillende jeugdhulpverleners.

vOORkOM PROBLEEMGEzINNEN
Het aanwijzen van een duidelijke 
regisseur is een belangrijke stap om 
meer Maasmeisjes in de toekomst te 
voorkomen. Maar er gebeurt meer. Zo 
wordt binnenkort gestart met (proef-
tuinen voor) de verwijsindex. Gaat het 
op twee vlakken mis met een kind, 
dan rinkelt er automatische een belletje 
bij de betrokkenen die een melding 
deden, zo kan snel hulp worden gebo-
den. Daarbij is het natuurlijk belangrijk 
dat mensen die met kinderen omgaan, 
goed in staat zijn om signalen op 

te vangen en de juiste actie kunnen 
ondernemen. Zo kun je voorkomen 
dat jongeren en gezinnen met kleine 
probleempjes uitgroeien tot probleem-
jongeren of probleemgezinnen.

UITwISSELEN MAG
Het uitwisselen van gegevens, vooral 
tussen professionals in verschillende 
sectoren, is niet altijd even vanzelfspre-
kend. Dat is risicovol. Helaas denken 
hulpverleners nog wel eens dat ze door 
privacywetgeving geen gegevens over 
cliënten mogen uitwisselen met andere 
hulpverleners. Dat is een onterecht ge-
dachte: de wettelijke bepalingen rond 
het beroepsgeheim bieden profes-
sionals een eigen afwegingsruimte om 
informatie over kinderen uit te wisselen. 
Dit is onlangs bevestigd door het Col-
lege Bescherming Persoonsgegevens.
Ik ben minister voor alle jongeren in 
Nederland. Maar slachtoffers van 
kindermishandeling hebben een apart 
plekje in mijn hart. Ze zijn vaak weer-
loos en kwetsbaar. Daarom wil ik de 
komende drie jaar alles op alles zetten 
om het aantal slachtoffers van kinder-
mishandeling naar beneden te krijgen. 
Ieder geval is er één teveel.    

André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin en 

vice-premier.

Voorkom Maasmeisjes, bundel Jeugdzorg
EEN PLEIDOOI vAN MINISTER ROUvOET vOOR MEER zORGCOöRDINATIE

Het afgelopen jaar werd 
‘het Maasmeisje’ een 
begrip in het nieuws. 
Daarmee wordt gedoeld 
op het Rotterdamse 
meisje Gessica, dat vo-
rig jaar werd vermoord 
en gedumpt in de Maas. 
Een onschuldig meisje 
uit groep 7 van de basis-
school dat plots van het 
leven werd beroofd. Een 
enorme tragedie voor 
allen die dichtbij Gessica 
stonden. 

Tragedies als deze krijgen in de media 
vaak eventjes heel veel aandacht. 
Zo niet bij Gessica. Het Maasmeisje 
werd mede een begrip omdat de zaak 
een staart kreeg. Het meisje bleek al 
bekend bij hulpverleners. Verschillende 
inspecties meldden achteraf dat er 
bij de  hulpverlening aan Gessica iets 
mis was gegaan. Het medisch dossier 
van Gessica was niet door alle instan-
ties goed bijgehouden, waardoor de 
risico’s die Gessica liep niet tijdig zicht-
baar werden. Zo kon – uiteraard – ook 
niet worden ingegrepen. Kortom: een 
goede zorgcoördinatie ontbrak.

NEEM HET vOORTOUw
Natuurlijk besef ik dat je drama’s niet 
altijd kunt voorkomen. Was het maar 
waar! Veel gezinsdrama’s spelen zich 
af in gezinnen waar ogenschijnlijk niets 
aan de hand is en kinderen ook niet in 



eerder open staan voor contacten 
met stads- en buurtgenoten.” Ook 
de politiek is betrokken bij dit initia-
tief. De Haagse wethouder kreeg van 
de gemeenteraad opdracht om voor 
februari 2008 op zoek te gaan naar 
een bouwlocatie. Naast de gemeente 
zijn woningcorporatie Haag Wonen 
en projectontwikkelaar AM betrokken. 
Welk belang heeft een woningcorpora-
tie bij een woonproject als dit? Samad-
han: “De corporatie is heel positief, zij 
kunnen straks verhuren aan tevreden 
bewoners die heel erg zuinig zullen zijn 
op ‘hun’ wijk.” 

wARM GEvOEL
Sakoeran Nohar hoopt één van de 
nieuwe bewoners te worden. Zij mist 
het warme gevoel wat ze kent uit Suri-
name en denkt dat in dit woonproject 
te vinden “Ik hoop daar te gaan wonen 
met mijn kinderen en kleinkinderen. De 
jongeren zijn erg positief. Zo kunnen 
we naar elkaar blijven om zien. In de 
toekomst neemt het zorgaanbod af, 
hiermee vangen we dat op.” Ze merkt 
dat autochtone Nederlanders vaak 
positief reageren op het Meergeneratie 
Woonproject. “Ik hoop dat Nederlan-
ders het zien als een mooi voorbeeld 
van ons allochtone Nederlanders.”

Maar wat is het Meergeneratie Woon-
project nu precies? Drie generaties 
Hindoestanen wonen bij elkaar in een 
wijk van circa tachtig woningen, die 

gesitueerd zijn rond een binnentuin/
plaats. Het gaat om sociale huurwo-
ningen en koopappartementen voor 
de ouderen, ééngezinswoningen voor 
tweeverdieners met kinderen en koop-
appartementen voor starters. Dit met 
een gemeenschappelijke ruimte voor 
vieringen, feesten, rouwdiensten en 
andere bijeenkomsten.

zORG vOOR ELkAAR
Tweede Kamerlid Esmé Wiegman vindt 
het een mooi project, dat goed aansluit 
bij de WMO-gedachte. “Het biedt men-
sen de mogelijkheid om zorg te dragen 
voor elkaar. Bij het laatste kamerdebat 
over de WMO pleitte ik ervoor om 
anders om te gaan met het protocol 
gebruikelijke zorg. Dat moet veel meer 
een protocol ‘om de voordeur’ in plaats 
van een protocol ‘achter de voordeur’ 
zijn. Daarmee bedoel ik dat niet alleen 
gezinsleden in hetzelfde huis, maar 
ook bijvoorbeeld een buurvrouw of een 
tante van verderop bij het protocol be-
trokken worden. Dit woonproject kan 
daar op een geweldige manier handen 
en voeten aan geven. Wiegman vindt 
het goed dat er projecten en woon-
vormen komen die aansluiten bij de 
vermaatschappelijking van de zorg. Zo 
kunnen ouderen steeds langer comfor-
tabel thuis blijven wonen. “Maar dit is 
alleen mogelijk als daar de faciliteiten 
voor zijn. Dus  goede zorgverlening, 
maar ook de bouw van voldoende 
seniorenwoningen. Om de vergrijzing 
op te vangen moet daarin de komende 
jaren flink worden geïnvesteerd. Mede 
op aandringen van de ChristenUnie 
is in het Coalitieakkoord afgesproken 
dat gemeenten meer mogelijkheden 
krijgen om daarover bindende afspra-
ken te maken met woningbouwcorpo-
raties.” 

AFSPIEGELING SAMENLEvING
Liane Wubbels, directeur ouderen-
bond ANBO, ziet in het Meergeneratie 
Woonproject een mooie stimulans om 
de solidariteit tussen de generaties en 
het zorgen voor elkaar te bevorderen. 
“Andere Europese landen hebben al 
ervaring met dit soort projecten. Daar 
blijkt dat door met meerdere gene-
raties in één woonproject te leven de 
sociale cohesie wordt vergroot, de 
druk op mantelzorgers afneemt en het 
gebruik van de reguliere zorg ver-

minderd. Erg interessant in het kader 
van de WMO dus! In dit woonproject 
is specifiek gekozen om dit binnen 
de Hindoestaanse gemeenschap te 
houden. Prima, maar de ANBO zou dit 
soort projecten nog liever volledig ge-
integreerd zien. Dus jong en oud, chris-
telijk, islamiet en niet-gelovig, autoch-
toon en allochtoon. Een Meergeneratie 
Woonproject als een afspiegeling van 
onze pluriforme samenleving.” 

Wubbels vindt dat de keuzevrijheid 
uiteraard aan ouderen zelf is, maar dat 
deze vernieuwende en creatieve woon-
projecten zeker navolging verdienen. 
De ANBO ziet graag dat, voor zover 
mogelijk, de ChristenUnie dit soort ini-
tiatieven landelijk bevordert en beleids-
matig inbedt en onder de aandacht te 
brengt. Wat Wubbels betreft zouden 
zowel de ChristenUnie als de ANBO dit 
in de lokale politiek onder de aandacht 
kunnen brengen van gemeenteraadsle-
den, het college van B& W en uiteraard 
de woningbouwcorporaties en project-
ontwikkelaars. 

vOORzIET IN BEHOEFTE
Jan Rietkerk is voorzitter van de 
50+werkgroep van ChristenUnie. Hij 
denkt dat een meergeneratie woonpro-
ject zeker voorziet in de behoefte van 
bepaalde ouderen. “Ik kan me voor-
stellen dat mensen uit andere culturen 
in Nederland een eigen invulling willen 
geven aan hun bestaan, die lijkt op hun 
eigen cultuur. De 50+werkgroep ziet 
het als een positieve zaak dat ouderen 
op deze natuurlijke manier door jonge-
ren geholpen worden. En dat jongeren 
zo wat van ouderen leren. Waarom zijn 
er bezwaren als opa en oma’s dicht bij 
de kleinkinderen willen wonen? Pas als 
alleen de grootouders het economisch 
voor het zeggen hebben,  zoals soms 
vroeger op de boerderijen, dan kunnen 
er misstanden ontstaan. Dit project 
gaat op basis van vrijwilligheid en lost 
zo’n probleem dus vanzelf op. Samen-
hang in een gemeenschap is goed.” 
Rietkerk meent wel dat de bouwkundi-
ge uitwerking nog vraagt om creativiteit 
en invloed van ook de oudere bewo-
ners, zodat bijvoorbeeld alles gelijk-
vloers wordt aangelegd. Maar verder is 
hij erg positief over dit initiatief. 

Jonathan van der Geer

    woonproject
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Met drie verschillende 
familiegeneraties in de-
zelfde wijk wonen? Dit 
zal nog zelden voorko-

men in Nederland, maar 
in Den Haag gaat het 

weer gebeuren. Voor de 
Hindoestaanse gemeen-

schap komt binnenkort 
een grote droom uit:  

het Meergeneratie 
Woonproject.

SAMEN zORGEN vOOR DE FAMILIE

Het idee om dicht bij de familie te 
wonen lijkt voor veel Nederlanders een 
benauwende gedachte, wat moet je 
met je familie op je lip? In eerste instan-
tie zullen veel mensen zo reageren op 
het initiatief van Rosemary Samadhan, 
manager van RS Woonconsultancy uit 
Den Haag. Samadan weet, door haar 
Hindoestaanse wortels, hoe belangrijk 
familieverbanden binnen de gemeen-
schap zijn. “Vanuit onze opvoeding 
krijgen we mee hoe belangrijk het is 
om naar elkaar om te zien. Dit genera-

tiecomplex, waar opa’s en oma’s met 
hun kinderen en kleinkinderen wonen, 
draagt dat gevoel uit. Het gezag van 
grootouders en ouders is nog steeds 
aanwezig en bepalend. Er wordt naar 
hen geluisterd. Daarmee is er sociale 
cohesie en sociale controle.” 

Samadhan wijst het idee dat samen-
wonen in dezelfde wijk gettovorming 
in de hand werkt, resoluut af. “De wijk 
heeft open deuren. Wanneer mensen 
zich ergens thuis voelen, zullen ze juist 

Meergeneratie
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zijn voor de identiteit van de scholen. 
Neutraliteit bestaat niet; ook niet op het 
gebied van voorlichting; beter gezegd: 
juist niet op het terrein van (seksuele) 
vorming.

INvESTEER IN GEESTELIJkE zORG
Uit de beleidsbrief blijkt ook dat het 
kabinet sterk hecht aan het verbeteren 
en versterken van de palliatieve zorg. 
Palliatieve zorg betekent ondersteu-
ning van patiënten in de terminale fase 
van hun leven op de vier essentiële 
domeinen van het leven, namelijk het 
lichamelijke, psychische, sociale en 
spirituele domein. Hierin wordt geïn-
vesteerd, zowel in de opleiding, als in 
de zorgverlening in verpleeghuizen, 
hospices en thuis. De ChristenUnie 
schenkt bijzondere aandacht aan de 
geestelijke verzorging. Nu steeds meer 
mensen niet meer verbonden zijn aan 
een kerkelijke gemeente, moet er aan-
dacht zijn voor de mogelijkheden voor 
geestelijke verzorging bij mensen thuis 
als daar behoefte aan is. 

EUTHANASIE IS GEEN RECHT
In de beleidsbrief wordt nog eens 
onderstreept dat een patiënt geen 
recht heeft op euthanasie en de arts 
geen plicht heeft om het euthanasie-
verzoek uit te voeren. Daarnaast wordt 
expliciet vermeld dat er geen wetswij-
zingsvoorstellen worden gedaan. Ook 
voor dit onderwerp geldt het besef 
van de realiteit van de bestaande 
euthanasiewetgeving. Geen wijzigings-
voorstellen betekent echter in ieder 
geval geen verruiming van de wet of 
het toestaan van experimenten, zoals 
de pil van Drion. Het is bemoedigend 
dat de frequentie van euthanasie en 
hulp bij zelfdoding is gedaald en het 
meldingspercentage is gestegen. Uit 
de praktijk blijkt dat er een positief 
verband is tussen verbetering van 
palliatieve zorg en de afname van het 
aantal verzoeken om euthanasie. Het 
onderwerp medische-ethiek bestrijkt 
nog veel meer gebieden. Denk aan 
onderwerpen als stamcelonderzoek, 
prenatale screening, lichaamsmate-
riaal, medische keuringen, mensen 
met een verstandelijke handicap en 
een kinderwens. Wat het embryonaal 
stamcelonderzoek betreft is inmiddels 
besloten dat het verboden blijft om 
embryo’s voor stamcelonderzoek te 

kweken. Volwassen stamcelonderzoek 
wordt daarentegen gestimuleerd. Een 
keuze die we als ChristenUnie sterk 
toejuichen. In deze kabinetsperiode 
wordt volop gedebatteerd over de 
medisch-ethische onderwerpen. Van 

de ChristenUnie-fractie kunt u een 
positief-kritische toonzetting verwach-
ten. Positief, niet omdat we inleveren 
op onze standpunten ten aanzien van 
abortus en euthanasie, maar omdat 
we ongekende mogelijkheden zien om 
hulpverlening en zorg te verbeteren: 
hulp en ondersteuning van kwetsbaar 
(ongeboren) leven; barmhartigheid en 
liefdevolle zorg aan mensen die het zo 
bijzonder hard nodig hebben. We zul-
len een stem geven aan wat zelf geen 
stem (meer) heeft.

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, 

Tweede Kamerlid

Begin september  
verscheen van de hand 
van Staatssecretaris Jet 
Bussemaker de beleids-

brief Ethiek. Niet alleen 
de forse omvang was 
opvallend. De inhoud 

van de brief kent opval-
lend positieve ombuigin-

gen op het gebied van 
de medisch-ethische 

onderwerpen abortus en 
euthanasie.

De beleidsbrief Ethiek start met een 
ethisch kader over de ontwikkelingen 
in het medisch-ethische debat tot nu 
toe. Medisch-technologische vindingen 
brengen niet alleen zegeningen met 
zich mee zoals een verbeterde gezond-
heid van de mens en de stijging van de 
levensduur. De brief staat ook nadruk-
kelijk stil bij de schaduwzijden van 
meer kennis en meer mogelijkheden. 
Welke maatschappelijke consequen-
ties heeft kennis over erfelijkheidsri-
sico’s? Willen en moeten mensen wel 
alles weten over mogelijke toekomstige 
ziekten? Hoe zit het met de privacybe-
scherming bij genetische testen?

GEkOESTERDE AUTONOMIE
In het voorgestelde kabinetsbeleid 
staan bepaalde waarden centraal: 
autonomie, de beschermwaardigheid 
van het leven en goede zorg. Waar de 
medisch-ethische discussie jarenlang 
gedomineerd is door de begrippen 
autonomie en zelfbeschikking is het 
goed dat het kabinet in deze brief 
benadrukt dat de waarden gelijkwaar-
dig zijn. Opmerkelijk is dat juist vanuit 
de autonomie-gedachte gepleit wordt 
voor een grotere keuzevrijheid voor 
vrouwen bij een ongewenste zwanger-
schap. Bij verschillende weging van 
waarden is het blijkbaar mogelijk om 
samen concrete beleidsvoornemens te 
maken. 
Het is goed om te realiseren dat het 
begrip autonomie niet enkel om het 
‘baas-in-eigen-buik’ principe gaat. De 
beleidsbrief besteedt veel aandacht 
aan de rechten van de patiënten als 
het gaat om informatie, de zeggen-
schap van de mens over zijn lichaams-
materiaal en het geven van toestem-
ming voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoek. Belangrijke aspecten van 
het begrip autonomie die we ook als 
ChristenUnie koesteren. ‘Het streven 

van dit kabinet is een abortuspraktijk 
omgeven met eisen van zorgvuldig-
heid en gebaseerd op de waarde van 
goede zorg.’ De bestaande abortus-
wetgeving is een realiteit. Voor een an-
dere wettelijke regeling is helaas geen 
meerderheid. Maar het kabinetsstre-
ven naar meer zorgvuldigheid, betere 
zorg en meer keuzemogelijkheid in de 
hulpverlening geeft grote kansen om 
het aantal abortussen terug te dringen. 
Het geeft ook kansen om de zorg voor 
moeder en kind te verbeteren. Betere 
hulpverlening in de besluitvorming, in-
dividueel maatwerk en goede toegan-
kelijkheid van keuzemogelijkheden zijn 
belangrijke aandachtspunten. Bij een 
gesprek in het VBOK-huis met tiener-
moeders en hulpverleners blijkt aan die 
toegankelijkheid nog veel te schorten. 
Het kiezen voor het uitdragen van de 
zwangerschap betekent vaak een 
bureaucratisch gevecht om passende 
huisvesting, uitkeringen en het mogelijk 
maken van studie en werk. Die verbe-
tering van zorgvuldigheid blijkt al uit het 
protocol dat ontwikkeld wordt, mede in 
samenwerking met de VBOK.
 
Ook de preventie krijgt extra aandacht. 
Wat ons betreft moet er ruimte zijn 
voor identiteitsgebonden instellingen 
om hieraan een bijdrage te leveren. 
Voor de ontwikkeling en implementatie 
van seksuele vorming op de basis-
school en middelbare school moet oog  

Tussen autonomie 
& bescherming
DE BELEIDSBRIEF ETHIEk OvER ABORTUS EN EUTHANASIE

Uw steun maakt een 
LEVENSgroot verschil!

De VBOK, dé organisatie waar moeder, vader en 
ongeboren kind gelijkwaardig betrokken worden in 
voorlichting en hulpverlening bij onbedoelde en/of 
ongewenste zwangerschap en na zwangerschaps-
verlies.

www.vbok.nl
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Baas in eigen buik of betuttelen? 
Na de presentatie van het nieuwe regeerakkoord was de voornaamste 
vraag van de pro-choice beweging: Blijft de vrouw ‘baas in eigen buik’ of 
gaat de overheid ‘betuttelen’? De VBOK is blij dat de beleidsbrief ethiek 
van staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) spreekt over waar het daad-
werkelijk om gaat: de preventie van ongewenste zwangerschappen en 
concrete hulp voor de ongewenst zwangere vrouw. 

Zoals Esmé Wiegman al zei: “Abortus blijft helaas toegestaan, maar alles is erop 
gericht het aantal abortussen terug te dringen.” Dit is volgens de VBOK in het 
belang van de ongewenst zwangere vrouw en het ongeboren kind.  Wij zien dat er 
een verschuiving heeft plaatsgevonden van abortushulpverlening naar de hulpverle-
ning voor de ongewenst zwangere vrouw. Dit is een positieve ontwikkeling. In deze 
beleidsbrief ligt het accent op de keuzemogelijkheden die de ongewenst zwangere 
vrouw heeft. Onafhankelijk van welke keuze zij maakt, dient de vrouw geholpen te 
worden en alle benodigde steun te krijgen. Het kabinet ambieert betere hulp voor 
vrouwen die afzien van een abortus en voor vrouwen die nadelige gevolgen onder-
vinden van een abortus. De hulpverlening aan deze vrouwen moet onder andere 
bestaan uit opvang, (psychosociale) ondersteuning en begeleiding; hulpverlening 
zoals de VBOK die al 35 jaar biedt. 

Naast de toename in aandacht voor de hulpverlening aan de ongewenst zwan-
gere vrouw, is de VBOK blij met de erkenning die zij als hulporganisatie in deze 
beleidsbrief krijgt. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen startte tien jaar 
geleden met de ontwikkeling van een richtlijn. Hier was de VBOK destijds niet bij 
uitgenodigd, omdat de NGvA twijfelde of de VBOK wel neutraal genoeg was om 
hieraan mee te werken. Nu, tien jaar later, meent het kabinet dat de protocollering 
rondom het besluitvormingsproces zorgvuldig tot stand moeten komen, met betrok-
kenheid van de NGvA, de FIOM én de VBOK. Een teken dat de VBOK als hulporga-
nisatie voor de ongewenst zwangere vrouw, in ieder geval door dit kabinet, serieus 
genomen wordt.

Door een optimale preventie van ongewenste zwangerschap én een optimale 
hulpverlening aan de ongewenst zwangere vrouw, kan het aantal abortussen terug 
gedrongen worden. Dát beleidsvoornemen én de aanwezigheid van de Christen 
Unie in het kabinet, stemt ons dan ook verwachtingsvol. Samen met de Christen-
Unie blijft de VBOK zich in zetten voor de beschermwaardigheid van het leven!
Arjet Borger-Korf, VBOK



Maakt dat verschil? Ergens niet; het is 
ook hier hard aanpakken en doorwer-
ken, in regen en weer en wind zullen 
de dieren gevoerd moeten worden, 
het hek verzet en het hout voor de 
verkoop gestapeld.  Ergens is er ook 
wel verschil, want heel efficiënt gaat 
het er niet aan toe allemaal. Dat kan. 
De werkers mogen ook genieten van 
deze omgeving, ze mogen fouten 
maken: een veld worteltjes plukken als 
die net geplant zijn of de pony zes keer 

water geven. Die fouten worden dan 
met liefde hersteld door de boer en 
zijn twee vaste agrarische zorgbege-
leiders. Net als een gewone boerderij 
heeft ook deze zorgboerderij eigenlijk 
24 uur per dag aandacht nodig. Want 
schapen die lammeren houden zich 
niet aan kantoortijden. Maar dat doen 
deze agrarische zorgbegeleiders er 
met plezier bij. Dat maakt het wel druk. 
Eigenlijk, bekent één van de begeleid-
sters, is het een ramp als er iemand 

ziek is. Dan kunnen de zorgcliënten 
nergens heen, dan zitten ze letterlijk 
een dag achter de geraniums en de 
dieren zonder eten. Dat is geen optie. 
Maar waarom dan gekozen voor zo’n 
complexe dagbesteding als op de 
zorgboerderij? Met werk dat altijd 
doorgaat en vraagt om efficiënte en 
continue arbeid? “Omdat onze cliënten 
anders spijkers in doosjes kunnen 
pakken in een leeg lokaal, dat is voor 
de ABWZ ook dagbesteding. Onze 
medewerkers kiezen specifiek voor het 
werk op de boerderij of in de winkel. 
Voor hen is inpakwerk geen passende 
dagbesteding”, vertelt clustermanager 
Rian Drenth. Zij en boer Arend Koe-
koek werken op de zorgboerderij van 

Mensen met Mogelijkheden (MMM) in 
Zeewolde. Die naam is niet voor niets 
gekozen. Hier spreekt men niet over 
gehandicapten of mensen met een 
beperking. Momenteel zijn er vijftien 
mensen met mogelijkheden die ook 
wel gewoon ‘de medewerkers’ worden 
genoemd.
Op de zorgboerderij is nog plek voor 
zo’n tien medewerkers meer, daarvoor 
is eerst wel geld nodig. Een deel wordt 
betaald uit de ABWZ, maar andere 
subsidies en donaties zijn erg welkom. 
Of een bijdrage in nature, door bijvoor-
beeld met een bedrijf of (kies)vereni-
ging een dag hard te werken rondom 
de boerderij. Zo is bijvoorbeeld de 
pluktuin aangelegd door medewerkers 
van NUON. 

Drenth: ‘We zijn niet commercieel, we 
hoeven geen winst te maken. Maar 
we moeten wel uit de kosten komen.” 
Koekoek: “Met het geld uit de ABWZ 
betalen we de begeleiding en de 
gebouwen. Maar niet het benodigde 
varkensvoer, het pootgoed, de trek-
ker. Het geld daarvoor moeten we zelf 

verdienen.” Drenth geeft aan dat ze 
voorheen nog veel ‘genieters’ hadden, 
mensen die niet konden werken maar 
wel enorm genoten van de boerderij 
en haar omgeving. Dat lukt niet meer, 
nu moeten echt alle medewerkers mee 
kunnen werken. In de verzorging van 
de dieren, op het land of als dat kan in 
de houtzagerij en de houtverkoop. Of 
in de eigen biologische supermarkt in 
één van de grote schuren. Deze winkel, 
de bijbehorende speeltuin en kinder-
boerderij en de jaarlijkse kerstbomen-
verkoop trekken behoorlijk wat mensen 
uit de omgeving aan. Dat is goed voor 
de integratie: de zorgboerderij wordt zo 
een brug tussen de bewoners van de 
Flevopolder en de medewerkers. Want 
de ervaring van de clustermanager 
en haar collega’s is dat mensen met 
een handicap nogal makkelijk vereen-
zamen. En soms op hun beurt door 
‘gewone mensen’, worden bestempeld 
als vreemd en anders, soms zelfs als 
‘eng’. 

De kerstbomenverkoop zorgt voor 
een heel lage drempel tot de zorg-
boerderij. Boer Koekoek is dan ook 
laaiend enthousiast over dit jaarlijkse 
fenomeen. “Vanmorgen heb ik daar-
voor samen met de medewerkers al 
boompjes uitgezocht. In het weekend 
na Sinterklaas gaan we die verkopen. 
Daar voelt iedereen zich heel erg bij 
betrokken, alle medewerkers zijn er erg 
mee bezig, ze hebben er enorm lol in. 
En het zorgt door de verkoop ook voor 
integratie met de omgeving. Mensen 
uit Zeewolde die hier anders nooit 
komen, kopen nu wel makkelijk even 
een boompje.” Of neem het werken 
met de machines. “Ik probeer mede-
werkers die dat kunnen zoveel mogelijk 
met machines te laten doen. Dan zie je 
zo’n jongen boven op de tractor zitten, 
helemaal trots van ‘dat hij dat kan’. Dat 
geeft hem ook een bepaalde status. 
Dat is prachtig. Het is wel spannend, 
ook voor jezelf, als ze scheef rijden, 
ligt er wel zo’n dure tractor in de sloot. 
Maar het is heel mooi dat daar hier de 
ruimte voor is.”

Zorgboerderij MMM is te vinden via: 
www.zorgboeren.nl/zorgboer/boerderij.
php?boerid=472

Jacolien Viveen

Zorgboerderij 
Zeewolde

Geen tweede kabinet 
Den Uyl

VVD-leider Mark Rutte noemde na 
Prinsjesdag het zittende kabinet “Het 
tweede kabinet Den Uyl”. Dat kwam bij 
mij hard aan. Mijn politieke gang op en 
rond het Binnenhof begon tijdens het 
(eerste) Kabinet Den Uyl. De politieke 
en maatschappelijke verhoudingen 
waren toen sterk gepolariseerd en dat 
kabinet belichaamde de revolutiegeest 
van de jaren zestig. De dominante sfeer 
was seculier en de traditionele (seksu-
ele) moraal kwam definitief onder vuur. 
Het mens- en maatschappijbeeld was 
optimistisch, alles zou maakbaar zijn. 
In dat klimaat voelde ik me niet thuis.
Ben ik nu zo veranderd of is het onzin 
om te spreken over dat tweede kabi-
net? Ik meen het laatste. Het is eerder 
te verdedigen dat dit kabinet bezig is 
de gevolgen van de ongenormeerde 
permissiviteit van de jaren zestig en 
zeventig te repareren. Jeugd en gezin 
krijgen nu (weer) positieve aandacht. 
PvdA-collega Plasterk bond onlangs 
de strijd aan tegen het overheersende 
beeld van vrouwen als lustobject; op-
bouwende waarden en normen mogen 
weer en ik heb weinig last van pacifisti-
sche sentimenten. 
Hierbij voel ik me wél thuis.

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.
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Tweede Kamerlid Esmé Wiegman:
 “Ik ben hier heel positief over. Ik 
ben nu op verschillende zorgboer-
derijen geweest, het is ontzettend 
leuk om de initiatiefnemers te ont-
moeten. Dat zijn mensen die vaak 
heel bijzondere vaardigheden weten 
te combineren. Ze staan midden 
in de samenleving en zijn vaak ook 
nog eens mooi kleinschalig.”

Een zonnige herfstmorgen op een boerderij in Zee-
wolde. Een meisje hangt dromerig over een tractor 
en kijkt toe hoe twee mannen een kar vol hout sta-
pelen. Een groepje vrouwen stapt met stevige laar-
zen door de wei en verzet paaltjes voor de pony’s, 
een jongen giet water in de drinkbak voor de geiten. 
Daartussen een pluktuin met uitbundige zonnebloe-
men. Zomaar een idyllisch agrarisch tafereel. Maar 
wel op een zorgboerderij met vijftien cliënten met een 
verstandelijke handicap of een psychiatrische achter-
grond.

MeNseN Met  
eeN haNdiCap 
vereeNzaMeN  
MakkeLijk

aLs ze sCheef  
rijdeN, Ligt  
er wel zo’n 
dUre traCtOr  
iN de sLOOt



De ChristenUnie is sinds een aantal 
maanden bezig om haar standpunt 
op het gebied van orgaandonatie te 
bezien. In een notitie stelt de partij voor 
om een nieuw registratiesysteem in 
te voeren dat het schrijnende tekort 
aan donoren aanpakt. Het huidige 
systeem gaat er vanuit dat de donor er 
expliciet mee instemt om zijn organen 
na zijn dood ter beschikking te stel-
len, of er expliciet mee instemde dat 
zijn nabestaanden daarover beslissen. 
In dit stelsel kunnen mensen kiezen 
om donor te zijn, het hoeft niet. Veel 
mensen hebben nog niet aangegeven 
of zij donor willen zijn of niet. Onder 
deze mensen is een groep die er voor 
zichzelf nog niet uit is. Ze schuiven de 
beslissing vooruit.

SLACHTOFFERS
Bereidheid om donor te zijn, is maar 
één van de factoren die het aantal 
donoren bepaalt. Het aantal verkeers-
slachtoffers (een categorie die sterk 
daalt), het aantal slachtoffers van 

herseninfarcten, de leeftijd waarop én 
de ziekte waaraan mensen sterven, zijn 
ook allemaal factoren die een belang-
rijke rol spelen. Welk donorregistratie-
systeem we ook kiezen, er zal altijd een 
probleem blijven omdat er nu eenmaal 
minder mensen overlijden (hoe prettig 
die ontwikkeling ook is).

PRIkkELS
Binnenkort discussieert de Kamer 
opnieuw over de mogelijke opties in 
het donorregistratiesysteem. Wat wil 
de samenleving en wat is nodig? Het 
huidige systeem behouden of verbete-
ren. Dat kan bijvoorbeeld door betere 
voorlichting, het actiever benaderen 
van mensen met (financiële) prikkels of 
andere voordelen. Of is er een nieuw 
systeem nodig zoals een Actief Donor-
registratiesysteem (ADR) of een variant 
daarop? 

We moeten de discussie over orgaan-
donatie met alle gevoeligheid en zorg-
vuldigheid voeren. Daarbij ontkomen 

we er als ChristenUnie niet aan om 
onszelf een aantal kritische vragen te 
stellen. ‘Van wie is het lichaam?’ Dat is 
ten diepste het onderliggende vraag-
stuk. Wij zien het leven en het lichaam 
als geschenk van God. Daarmee zijn 
we er nog niet uit, want de een ziet 
orgaandonatie dan als vorm van naas-
tenliefde. De ander meent juist dat het 
niet aan de mens is om zelf te kiezen 
voor orgaandonatie.

NOOD
Bij het kiezen van een donorregistra-
tiesysteem is het uitgangspunt dat de 
keuze voor het donorschap in de eer-
ste plaats een zaak is van burgers on-
derling. Burgers zijn niet het eigendom 
van de staat. Dan kan er nooit sprake 
zijn van een dwingende keuze, opge-
legd door de overheid. Orgaandonatie 
steunt op basis van de bereidwilligheid 
van de ene burger naar de andere. 
Orgaandonatie is belangeloos. 
Aan de andere kant: daar waar sprake 
is van nood, mag wat worden ge-

vraagd om aan deze nood tegemoet te 
komen. Orgaandonatie is van wezen-
lijke betekenis voor het verbeteren 
van de leefsituatie van ernstig zieken; 
daarom mogen we minimaal inzetten 
op verhoging van de bereidheid van 
potentiële donoren om inderdaad de 
keuze voor orgaandonatie te maken. 

NABESTAANDEN
Een ander aspect in de discussie is 
de rol van de nabestaanden. Bij de 
behandeling van de tweede evalu-
atie van de Wet op de orgaandonatie 
is voorgesteld om nabestaanden niet 
langer zeggenschap te geven als de 
betrokkene expliciet met een wilsbe-
schikking toestemming heeft gegeven 
voor orgaandonatie. Dit betekent dat 
de wilsbeschikking van de overleden 
persoon prevaleert. Als de overledene 
expliciet heeft beschreven dat hij of zij 
donor wil zijn, lijkt geen twijfel mogelijk 
over de laatste wil. Maar in de praktijk 
is het lastig om de nabestaanden op 
afstand te zetten. Wanneer de nabe-

een ‘grote 
donorshow’
ORGAANDONATIE BLIJFT ONS EEN zORG

Vol verbazing volgden meer dan een miljoen mensen 
de ‘Grote Donorshow’ van BNN. De oproer vooraf 
was nog niets vergeleken bij de commotie achteraf, 
toen de hele show in scène bleek gezet. Dat neemt 
niet weg dat de boodschap, het tekort aan dono-
ren, serieus onder de aandacht werd gebracht. Voor 
even. Inmiddels is het weer stil rondom het thema en 
lijkt men de ernst van de zaak vergeten. 

staanden weigeren de wilsbeschikking 
van de overledene te respecteren, zou 
de arts de uiteindelijk de beslissing 
moeten nemen. De arts moet dan de 
wil van de overledene afwegen tegen 
de bezwaren van de nabestaanden. 
Een enorme opgave. 

kIEzEN
Invoering van het ADR-systeem zonder 
meer kent een aantal grote bezwaren. 
Het stelsel heeft als uitgangspunt dat 
als iemand geen keuze heeft gemaakt, 
er van uit mag worden gegaan dat 
hij expliciet heeft ingestemd met een 
mogelijk gebruik van zijn organen na 
zijn dood. Geen registratie staat dus 
gelijk aan een bewuste positieve keuze. 
Maar wat als geen keuze niet gelijk 
staat aan een positieve keuze?

NAASTENLIEFDE
Op de drie bestaande systemen voor 
registratie van orgaandonatie zijn 
varianten mogelijk. Zoals bijvoorbeeld 
een registratievorm waarbij mensen de 
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mogelijkheid krijgen de keuze te maken 
om niet te kiezen. Hoe dubbelzinnig dit 
ook klinkt. Hiermee kunnen mensen 
hun keuze voor donorregistratie uitstel-
len. De invoering van zo’n registratiesy-
steem, met de optie om geen keuze te 
maken, moet wel gepaard gaan met in-
tensieve voorlichting. Met een regelma-
tige herinnering aan de geregistreerde 
keuze en ook respect voor het laatste 
woord van de nabestaanden.

Mensen worden zo indringender voor 
de keuze geplaatst om wel of geen 
donor te worden. Aan de vrijblijvend-
heid rondom de keuze moet een einde 
komen. Dit betekent ook dat de vrije 
keuze aan de mensen zelf blijft en 
dat orgaandonatie dus een zaak blijft 
van burgers onderling. Getypeerd 
als ‘naastenliefde’ voor wie daar voor 
kiezen. Met blijvend respect voor de 
mensen die daar niet voor kunnen 
kiezen… 

Esmé Wiegman en Jolande Uringa

Er was eens… 

Onze Tweede Kamerleden, v.l.n.r.: Cynthia Ortega, Arie Slob, Ed Anker, Ernst Cramer, Esmé Wiegman en Joël Voordewind.



“In de zorg is het heel lang goed ge-
gaan. Dit vanuit de visie, dat de alles 
verzorgende overheid het allemaal wel 
regelde in de voorzieningen. Zowel 
in wet als in voorwaarde. Maar dat 
systeem heeft zijn plafond bereikt. In 
principe zou het goed moeten werken, 
maar de ongewenste bijwerking is, dat 
zorgaanbieders in een steeds veelei-
sender rol zijn beland en de aansluiting 
met de bewust wordende consument 
absoluut hebben verloren. De aan-
bieders van zorg werden immers toch 
wel betaald, wat er ook gebeurde. Dat 
automatisme leidde tot wachtlijsten, 

eigen belang boven het belang van 
de patiënt, eenzijdig eigen spelregels 
vaststellen en eigen prioriteiten bepa-
len. Dat systeem moest exploderen. En 
dat is ook gebeurd. Er is een keerpunt 
in de gedachtevorming gekomen. 
Waarom kan de consument overal in 
de maatschappij zelf kiezen en niet in 
de zorg?

GEEN wACHTLIJSTEN MEER
“Om de steeds stijgende lijn en de on-
doorzichtige financiële eisen van aan-
bieders in de zorg te stoppen is een 
overstap naar een systeem van markt-

werking uiterst zinvol. Het automatisme 
stopt. Je moet nu eerst laten zien wat 
je kunt en zien dat de klant centraal 
staat. In dit systeem van marktwerking 
passen geen wachtlijsten en vermijd-
bare doden meer. Veel klachten over 
een instelling of behandelaar en toch 
het volle pond betalen, gaat niet meer 
samen. Wie niet goed presteert, wordt 
ter verantwoording geroepen om het 
beter te doen of te stoppen. Zo werkt 
het ook in een gewone markt. De zorg-
verzekeraar is (als betaler van de zorg) 
samen met de patiënt een belangrijke 
partij om dat bij zorgaanbieders op 
gang te brengen, bijvoorbeeld middels 
prestatiecontracten. Net als in iedere 
andere markt, waarin dat de normaal-
ste zaak van de wereld is.”

DE PREMIEBETALENDE BURGEr
“Marktwerking leidt tot openheid en 
het leveren van de beste prijs-kwali-
teitverhouding. Dat geldt voor verzeke-
raars én aanbieders van de zorg. Alles 
ten behoeve van de premiebetalende 
burger, die plotseling ziek kan worden 
en dan ineens patiënt is. Voordat hij 
patiënt wordt, moet het systeem door 
de verzekeraar zodanig in prijs en 
kwaliteit zijn gecontracteerd, dat elke 
patiënt krijgt waar hij recht op heeft. 
In kwaliteit, bereikbaarheid en betaal-
baarheid. Verzekeraars, die dat het 
beste doen voor hun verzekerden wor-
den beloond met nog meer aanmeldin-
gen van premiebetalende burgers.”

“Marktwerking is niet nieuw in de zorg. 
Om in hun inkomen te voorzien, moes-
ten hulpverleners altijd al hun diensten 
boven de kostprijs aanbieden. Ook de 
oude ziekenfondsen komen voort uit 
particulier initiatief. Uit de markt dus. 
Gezondheidszorg was in Nederland 
nooit een pure overheidsaangelegen-
heid. Dat wordt het nooit ook. Wie 
dus tegen marktwerking in de zorg is, 
denkt erg ongenuanceerd.”

ONRECHT
“Wel bezwaarlijk is ‘marktfundamenta-
lisme’ in de zorg. Marktfundamentalis-
ten schakelen de sector volledig gelijk 
met andere economische deelter-
reinen. Ze gaan voorbij aan de eigen 

normativiteit van de zorg. Vanwege het 
bijzondere belang dat de zorg dient – 
gezondheid – kenmerkt de sector zich 
van oudsher door bijzondere spelre-
gels. Neem de no-claim-teruggaaf-
maatregel. Een idee dat elders zinnig 
is, namelijk in de branche van autover-
zekeringen, verwordt tot onrecht wan-
neer het in de zorg wordt ingevoerd.”

URGENT
“Meer marktwerking in de zorg leidt 
in theorie tot betere kwaliteit, meer 
zorg op maat en meer doelmatigheid. 
Maar marktfundamentalisme, teveel 
marktwerking dus, werkt onvermijde-
lijk verschillen in de toegankelijkheid 
van zorg in de hand. Moeten we de 
toegang van de gezondheidszorg echt 
afhankelijk maken van iets anders dan 
het gezondheidsprobleem? Is het niet 
buitengewoon onrechtvaardig om de 
verdeling van zorg afhankelijk te maken 
van andere individuele kenmerken, 
zoals het vermogen om ‘verstandige’ 
keuzes te maken ten aanzien van de 
zorgverzekering, het geld dat iemand 
heeft of zijn levenstijl? Snelle en 
kwalitatief goede zorg dient niet het 
antwoord van de maatschappij te zijn 
op keuzes van een individu, maar op 
het bestaan van een urgent medisch 
probleem.”

PROFITEREN
“Zowel het internationale recht (ge-
zondheidszorg is een mensenrecht) 
als de medische ethiek verzetten zich 
tegen ongelijke behandeling in de 
zorg. Volgens die normen is het bij de 
verdeling van gezondheidszorg niet 
toegestaan om onderscheid te maken 
tussen mensen op andere gronden 
dan verschillen in objectieve medische 

behoefte. Het internationale recht ver-
plicht de overheid de gelijke toegang 
tot voorzieningen van gezondheidszorg 
nauwgezet te bewaken. Door mee 
marktwerking kunnen kwaliteit en 
capaciteit toenemen, maar het gevaar 
is zeer reëel dat niet iedereen daar in 
gelijke mate van profiteert. De vrees 
bestaat dat de losgemaakte krachten 
van de markt te sterk zullen zijn voor 
de overheid om gelijke toegang te kun-
nen blijven garanderen.
Het aanbestedingsgebeuren bij de 
thuiszorgorganisaties laat zien dat 
concurrentie op kwaliteit, vooralsnog, 
niet plaatsvindt. Dat gekwalificeerd 
personeel ontslagen wordt in een tijd 
waarin de vraag naar de diensten die 
deze mensen kunnen leveren zo groot 
is (en waarschijnlijk alleen maar zal 
toenemen) is onbegrijpelijk.”

Anne Paul Roukema

Stelling: Marktwerking in  de zorg is broodnodig
STOP MARkTFUNDAMENTALISTEN
Martin Buijsen, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan de Eras-
mus Universiteit, is tegenstander van wat hij zelf noemt ‘marktfundamen-
talisme’. “Marktfundamentalisten schakelen de sector volledig gelijk met 
andere economische deelterreinen en gaan voorbij aan de eigen normati-
viteit van de zorg.”
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EERST zIEN, DAN BETALEN
Chiel Bos is directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, de branche-
organisatie van zorgverzekeraars. Hij is fervent voorstander van markt-
werking in de zorg. Zo krijgt de ‘premiebetalende’ burger waar hij recht 
op heeft. “Om ondoorzichtige financiële eisen van aanbieders in de zorg 
te stoppen, is een overstap naar een systeem van marktwerking uiterst 
zinvol.”

zORG vOOR kwETSBAREN
Marktwerking in de zorg is nog pril. Van 
slechts tien procent van de zieken-
huiszorg zijn de prijzen vrij gegeven. 
Daarbij gaat het om de planbare zorg 
(dus geen spoedeisende zorg), zoals 
bijvoorbeeld knieoperaties (het zoge-
naamde B-segment). In het Coalitieak-
koord is (mede op aandringen van de 
ChristenUnie) afgesproken om het vrije 
prijssegment deze kabinetsperiode uit 
te breiden tot twintig procent van de 
totale ziekenhuiszorg. 
Zo zijn de oorspronkelijke plannen om 
nu al de prijzen helemaal vrij te geven, 
flink afgeremd. Die zorgvuldigheid 
is goed. Zorg is te belangrijk en de 
doelgroep te kwetsbaar om ermee te 
experimenteren.
Fysiotherapie is de enige zorgmarkt met 
(vanaf 1 januari 2008) volledige markt-
werking. De afgelopen twee jaar was 
hier een proef met concurrentie en vrije 
prijzen. De Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), die toeziet op de marktwerking 
in de zorg, bepaalde daarna dat de fy-
siotherapiemarkt klaar is voor volledige 

marktwerking.   Waarom is markt-
werking nodig? Het oude zorgstelsel 
miste prikkels om de zorg doelmatig te 
houden. Daardoor stegen de zorgkos-
ten ieder jaar behoorlijk. Om de zorg 
betaalbaar te houden, was deze stelsel-
wijziging hard nodig. De ChristenUnie 
heeft geen principiële bezwaren tegen 
marktwerking in de curatieve zorg. Mits 
het niet ten koste gaat van kwaliteit en 
toegankelijkheid. 
De overheid moet goede randvoor-
waarden blijven stellen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de plicht voor zorg-
verzekeraars om mensen aan te nemen 
voor het basispakket van de zorgverze-
kering.  

In het Coalitieakkoord is (mede op 
aandringen van de ChristenUnie) ook 
opgenomen dat in de AWBZ-zorg geen 
marktwerking komt, omdat deze zorg 
aan (vaak kwetsbare) mensen zich daar 
niet voor leent.

Josine Wiskerke, beleidsmedewerker Tweede 

Kamerfractie.

Marktwerking?
Het is belangrijk om onderscheid te 
maken tussen op genezing gerichte 
zorg (curatieve zorg) en langdurige 
zorg, zoals opname in een verpleeg-
huis (de AWBZ). Het vorige kabinet 
voerde een nieuw zorgstelsel voor de 
curatieve zorg in, dat zich kenmerkt 
door gereguleerde marktwerking. Dat 
betekent: marktwerking onder voor-
waarden. Die voorwaarden moeten de 
toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van de zorg waarborgen. De 
nieuwe Zorgverzekeringswet (van 1 
januari 2006) regelt de marktwerking 
op de zorgverzekeringsmarkt (relatie 
verzekerden – zorgverzekeraar). Zorg-
verzekeraars werken nu al volgens de 
wetten van de markt. Zij concurreren 
dus op basis van prijs, kwaliteit en 
dienstverlening. Momenteel worden 
de regels omtrent zorgaanbieders 
versoepeld en zorgaanbieders steeds 
meer risicodragend om uiteindelijk 
echte marktpartijen te worden.



probleem? “Ja, het is een probleem 
van ons. De vraag is: wordt je nog 
geraakt door deze andere kant van 
globalisering”, aldus vakbondsman Van 
Splunder. In sommige Oost-Europese 
landen en zelfs Italië is kinderarbeid 
nog aan de orde van de dag. Boven-
dien: als een product hier onwaar-
schijnlijk goedkoop in de winkel ligt, 
dan weet je als consument dat ergens 
in de productieketen is bezuinigd: of 
door slechte arbeidsomstandigheden 
te creëren voor volwassen werkne-
mers of door kinderen het product te 
laten maken. Een prachtige maar toch 
verdacht goedkope spijkerbroek met 
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COLUMN
De riolering
wereldwonder ondergronds

De belangrijkste investering van de 
mensheid ligt onder de grond. Terwijl 
mensen opkijken tegen ingenieus 
geconstrueerde bruggen, prachtige 
paleizen en hemelhoge wolkenkrab-
bers, ligt een constructie met een veel 
grotere impact onder hun voeten: het 
riool. De uitvinding van het gesloten 
riool heeft meer dan enig andere 
uitvinding bijgedragen aan verlenging 
van de levensverwachting. Het wordt 
daarom niet voor niets één van de ze-
ven wereldwonderen van de Nieuwe 
Tijd genoemd. Opvallend genoeg 
vormde niet ziekte, maar stankoverlast 
de belangrijkste aanleiding voor de 
aanleg van een gesloten riolerings-
systeem. De enorme bijdrage aan de 
volksgezondheid bleek een onvoor-
zien, maar zeer welkom neveneffect.
Het riool, of breder, de beschikbaar-
heid van goede sanitaire voorzie-
ningen is voor ons de normaalste 
zaak van de wereld. Maar 2,6 miljard 
mensen in ontwikkelingslanden 
beschikken niet over sanitaire basis-
voorzieningen. Gecombineerd met 
een gebrek aan schoon drinkwater 
kost dat jaarlijks miljoenen mensen 
het leven, vooral kinderen. Om daar-
voor aandacht te vragen, hebben de 
Verenigde Naties 2008 uitgeroepen 
tot Internationaal Jaar van de Sanita-
tie. Ik hoop dat dit jaar voor miljoenen 
mensen net zo veel zal betekenen als 
de aanleg van het gesloten riool een 
eeuw geleden voor ons.

Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat.

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: al maanden voert 
de ChristenUnie, samen met ondermeer CNV, FNV, 
Landelijke India Werkgroep, HIVOS, AOb, Fairfood, 
Stop the Traffik en Tear actie tegen kinderarbeid. Op 
zaterdag 29 september ondertekenden zij daarvoor 
gezamenlijk het Waterloopleinakkoord. Ook politici 
van PvdA, SP en CDA sloten zich aan bij dit initiatief 
om zo snel mogelijk alles op alles te zetten om het 
onrecht van kinderarbeid uit te bannen. Een over-
zicht van deze actie.

verdienen voor hetzelfde werk waar het 
kind nu 40 eurocent voor verdient.” Het 
gaat om oneigenlijke concurrentie, be-
aamt ook Rienk van Splunder van het 
CNV. “Een kind verdient altijd minder 
dan een ouder.” Volgens Oonk moeten 
werkende kinderen daarom ook niet 
worden afgescheept met avondklassen 
(gesubsidieerd door ontwikkelingsgeld 
van de Nederlandse overheid). “Laat ze 
gewoon dagelijks naar school gaan en 
volwassenen hun werkplek innemen.”

TE GOEDkOOP
Maar is kinderarbeid ook een westers 

het label ‘made in India’ is hoogstwaar-
schijnlijk onder slechte arbeidsom-
standigheden of door kinderhandjes 
in elkaar gezet. Ook andere katoenen 
kleding, stenen tegels of chocolade zijn 
vaak niet op een faire manier geprodu-
ceerd.

wEES TRANSPARANT
Maar hoe kun je er als consument nu 
zeker van zijn dat je spijkerbroek of 
chocola of vloertegels op een faire ma-
nier zijn geproduceerd? Op dit moment 
zijn er al enkele kledinglabels (zoals het 
blauwe made by label) die eerlijke kle-
ding garanderen. Maar veel winkeliers 
weten eigenlijk zelf niet eens hoe hun 
product precies is gemaakt, laat staan 
dat ze het hun argeloze klant kunnen 
vertellen. Terwijl de klant het wel wil 
weten. Bram Verkerk van Solidaridad 
vertelt dat 85% van de consumenten 
nu wel eerlijke producten wil kopen, 
maar eenvoudigweg niet weet waar die 
te vinden zijn. Daarom pleiten onder 
andere de ChristenUnie Kamerleden, 
Cynthia Ortega en Joël Voordewind 
voor een informatieplicht. Dat begint 
met transparantie in de keten, zo wordt 
kinderarbeid in het productieproces 
zichtbaar voor winkelier en klant. Ove-
rigens geven de beide Kamerleden de 
producenten eerst nog de kans dit te 
zelf goed regelen, middels het informa-
tierecht. 

Naast de producenten aanspreken 
kan onze Nederlandse overheid ook 
direct andere overheden aanspreken. 
Oonk (Landelijke Indiawerkgroep) en 
Van Splunder (CNV) pleitten tijdens de 
actiedag ervoor dat staatsbezoeken en 
handelsmissies worden aangegrepen 
om het onderwerp kinderarbeid en 
eerlijke handel aan te kaarten. Dat kan 
door NGO’s te betrekken bij handels-

missies. Maar ook heel concreet door: 
“Bijvoorbeeld de Koningin die op 24 
oktober naar India gaat en daar ter 
plekke het onderwerp kinderarbeid op 
tafel legt”, aldus Oonk. 

wORDT vERvOLGD
Heeft het Waterloopleinakkoord ef-
fect? Ortega: “Ik ben om te beginnen 
zeer tevreden met dit initiatief van het 
partijbureau. De samenwerking met de 
verschillende organisaties, het partijbu-
reau en de fractie is zeer bijzonder te 
noemen. Door het ondertekenen van 
het Waterlooplein-akkoord is er een 
structurele alliantie aangegaan om te 
werken aan de invoer van ‘kinderar-
beidproef’ producten en grondstoffen.” 
Voor de ChristenUnie betekent dit 
bijvoorbeeld dat de partij, in de vorm 
van Kamerlid Joël Voordewind, tot eind 
2007 samen met Fairfood en Stop the 
traffik bedrijven gaat benaderen met 
duurzame alternatieven en oplossingen 
voor hun gecompliceerde productie-
ketens.
En daags na de actiedag riepen Or-
tega en Voordewind ook het kabinet 
(met steun van alle fracties in de 
Tweede Kamer) op tot concrete actie 
tegen kinderarbeid. Met als voorbeeld 
de grootschalige kinderarbeid in de 
Indiase katoenteelt. Ze stelden hier-
over schriftelijke vragen aan minister 
Verhagen van Buitenlandse Zaken en 
staatssecretaris Heemskerk van Eco-
nomische Zaken.
Eén van de initiatiefnemers van het Wa-
terloopleinakkoord is Shahied Badoella 
(hoofd communicatie & campagnes 
ChristenUnie). Hij concludeert: “Met 
deze actie geeft onze permanente 
campagne een geweldige impuls 
aan het debat over kinderarbeid. Nu 
spreekt men niet alleen over kinderar-
beid maar er wordt ook daadwerke-
lijk iets mee gedaan. Zo is er nu een 
kamermeerderheid vóór dat koningin 
Beatrix in haar komende werkbezoek 
aan India ook vragen stelt over kinder-
arbeid in dat land.”
 
MEER OvER kINDERARBEID?
Lees het op www.christenunie.nl of  
in de komende DenkWijzer. Deze is 
vanaf 8 december bestelbaar via: 
denkwijzer@christenunie.nl.

Jacolien Viveen

Koop,  
eet & 

produceer fair 
 SAMEN ACTIEvOEREN TEGEN kINDERARBEID

Wat is nu precies kinderarbeid? Daar 
is sprake van als kinderen die veertien 
jaar of jonger zijn niet of nauwelijks 
naar school kunnen en verplicht moe-
ten werken, aldus de definitie van de 
International Labour Organisation (ILO). 
Is kinderarbeid voor arme mensen niet 
gewoon een must? “Nee”, stelt Gerard 
Oonk van de Landelijke Indiawerk-
groep resoluut, “de grootste mythe 
is dat kinderen die naar school gaan, 
zullen sterven van de honger. Met kin-
derarbeid neemt het kind juist de baan 
in van de ouder.” Zijn ervaring met de 
katoenpluk is dat een ouder 2 euro zou 



Na zijn studie Politicologie aan de VU werkte Erik eerst bij 
het EO-actualiteitenprogramma 2Vandaag. Maar het inhou-
delijke en verdiepende politieke werk trok hem meer en dus 
startte hij december 2000 als medewerker Wetenschappelijk 
Instituut voor de ChristenUnie. In 2005 stapte Erik over naar 
het partijbureau. Weliswaar maar twee deuren verder op 
dezelfde verdieping, maar toch een heel andere baan. Nu is 
hij actief voor de Bestuurdersvereniging. Naast de politiek, 
interesseert Erik zich voor tuinieren en gitaar spelen. Samen 
met zangeres Janike (onlangs te horen op de actiedag tegen 
kinderarbeid) heeft hij twee dochters van negen en elf jaar. 

DE vRAGEN 
1. Wat houdt je werk in?
“Al onze bestuurders kunnen me advies vragen over beleids-
inhoud of over strategie, bijvoorbeeld bij collegeonderhande-
lingen.”

2. Het leukste aan deze baan is? 
“Het leukste is om met goed advies te zorgen dat mensen en 
teams beter functioneren. Het allerleukste zijn de teamtrainin-
gen.” 

3. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Ik wilde graag bijdragen aan het samengaan van RPF en 
GPV tot ChristenUnie en het vervolgens opbouwen van die 
partij.” 

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met Bernadette (ook medewerker Bestuurdersvereniging) en 

Klaas (hoofd O&A).”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Ik ben aanspreekpunt voor de meer dan vierhonderd raads-
leden, zeventig wethouders, 38 statenleden, zes gedeputeer-
den en acht burgemeesters. Dat vind ik wel genoeg.”

6. Wat is je doel voor het komende jaar? 
“De Kaderschool goed neerzetten, vooral de training voort-
gangsgesprekken en het nieuwste fenomeen: ‘Wethouders-
weekend’.”

7. Verras ons eens? 
“Ik ben geboren in het Noord-Hollandse Dirkshorn en via 
Nijeveen (Drenthe) in het Noordwesten van Friesland beland, 
in Berlikum (pas op; ik versta Fries). Na drie jaar Nijkerk, 
woon ik nu al weer negentien jaar in Amsterdam, waarvan de 
laatste elf in Zuidoost.” 

DE COLLEGA’S
Shahied Badoella (hoofd communicatie & campagnes): 
“Erik is een sympathieke professional die z’n zaakjes goed op 
orde heeft. Met vragen sta je bij hem nooit voor een gesloten 
deur.”
Kees Sinke (medewerker ondersteuning beleid en projec-
ten, O&A) “Wat ik in hem bewonder is zijn vakmanschap en 
dienstbaarheid, je stelt Erik een vraag en uit de range van 
mogelijkheden haalt hij onmiddellijk een accuraat antwoord.”

Jacolien Viveen

7
vRAGEN AAN AMSTERDAMMER ERIk vAN DIJk: 

‘Pas op; 
ik versta 

Fries’

Een giftenbrief, de congresuitnodiging, een training – met de groeten van het partijbureau te Amersfoort. Maar wie 
is nu wie en wie doet wat? Deze keer: Erik van Dijk (37), adviseur en trainer raads- en statenleden op de afdeling 
Opleiding & Advies (O&A). 
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Doel van de aanbevelingen: Interactie 
tussen samenleving en medialand 
zó bevorderen, dat de neiging tot 
maatschappelijk onverantwoorde 
programma’s afneemt. Een andere 
aanbeveling die Van Brussel steunde 
was een jaarlijks mediaberaad. Dat 
moet een debat zijn waar mediabazen 
en –professionals elkaar ontmoeten én 
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld 
ouderorganisaties, jongerenorganisa-
ties en politieke partijen. Verontwaar-
digde geluiden over de Gouden Kooi 
kun je toch beter ventileren waar de 
bedenkers bij zijn?! En leg als Publieke 
Omroep maar aan de belastingbetaler 
uit waarom het journaal sensationeler 
is geworden. Of hoe een programma-
maker morele dilemma’s oplost. Zo’n 

jaarlijks mediaberaad kan al starten 
met een mediatop in 2008.

kORANvERBOD
Is er dan nu zo’n kloof tussen media 
en burger? Toen Hervormd en Gere-
formeerd Nederland fuseerden tot de 
PKN, had geen enkele van de zeshon-
derd (!) NOS-medewerkers voldoende 
affiniteit met deze kerken om dit goed 
te kunnen verslaan. Dus moest de 
NOS voor deze historische fusie ver-
slaggevers inhuren van de NCRV. Voor 
een echt representatief, geschakeerd 
en genuanceerd beeld van de samen-
leving moet je voorlopig nog niet in 
Hilversum en omstreken zijn.
Nog een voorbeeld van de kersverse 
ombudsman: De NRC plaatste Geert 

Wilders’ artikel over een Koranverbod 
niet; de Volkskrant wel – zij het met een 
negatief commentaar ernaast. Extre-
men krijgen zo toch weer aandacht. 
Zijn journalisten dan niet meer dan 
doorgeefluik? Een zinvolle professione-
le vraag voor het journaille bij elk item 
is: Welk doel dient zo’n artikel of een 
tv-fragment? Welke publieke waarden 
bevorder ik ermee? 

wEBLOGS
Media zijn immers meer dan middelen 
van individuele zelfexpressie, het zijn 
niet alleen maar weblogs. Naar hun 
aard hebben ze ook een verbindings-
functie. Om bevolkingsgroepen die uit 
elkaar groeien bij elkaar in beeld te krij-
gen; zeker niet om verder te polarise-
ren. Een gedragscode voor de media 
(of een Kort Commentaar daarover) is 
dan hoogstens een begin. Het vraagt 
professionele wilskracht om media 
maatschappelijk relevant in te zetten.

Rob Nijhoff, WI

Interesse? Bestel het Kort Com-
mentaar Maatschappelijk relevante 
media en voor €4,50 (excl. verzend-
kosten) via: wi@christenunie.nl of via 
wi.christenunie.nl. 

Waarom is het journaal zo sensationeel? 
COMMENTAAR OvER DE kLOOF TUSSEN MEDIA EN BURGER

Zijn eerste publieke zaaloptreden als NOS-ombuds-
man besteedde Ton van Brussel aan het nieuwste 
Kort Commentaar (KC) van het Wetenschappelijk in-
stituut van de ChristenUnie: Maatschappelijk relevan-
te media. Op de Christelijke Hogeschool Ede nam hij 
op 26 september het eerste exemplaar in ontvangst. 
Een van de aanbevelingen uit dit KC was immers: 
Een ombudsman voor de Nederlandse media. 



Het thema ‘zorg’ speelt 
een belangrijke rol in het 
Europees Parlement. 
Europa heeft geen be-
voegdheden op het 
gebied van gezond-
heidszorg, maar wel over 
een thema als product-
veiligheid. De interne 
markt van de Europese 
Unie heeft immers niet 
alleen technische regels 
nodig over vrij verkeer 
van personen, goederen 
en diensten, maar gaat 
daarnaast heel concreet 
over de veiligheid van de 
producten die vanuit niet 
EU-landen de interne 
markt binnenkomen.

Van alle onveilige producten die in de 
Unie worden ontdekt, komt 48 pro-
cent uit China. Denk daarbij aan gif in 
matrassen of kleding of in speelgoed. 
Te hoge concentraties lood in het 

speelgoed of loszittende magneetjes 
vormen een direct gevaar voor de vei-
ligheid van kleine kinderen. Zij hebben 
immers nogal eens de gewoonte om 
speelgoed in hun mond te stoppen. 
De Nederlandse delegatie van de IND/
DEM Groep neemt deze situatie hoog 
op en probeert op verschillende ma-
nieren hiertegen actie te ondernemen.

IMPORTvERBODEN
Om de veiligheid van kinderspeelgoed 
te verbeteren, is het allereerst belang-
rijk om met de Chinezen te spreken. 
Veiligheid wordt immers niet pas een 
thema als de producten de EU hebben 
bereikt. De veiligheid moet al in een zo 
vroeg mogelijk stadium in de produc-
tieketen leidend zijn. Dit betekent ook 
dat wij ons niet alleen druk maken over 
de veiligheid van Europese consumen-
ten. Oók de veiligheid van de Chinese 
consument, en niet te vergeten die van 
de Chinese arbeiders, gaan ons aan 
het hart. 
Helaas los je problemen niet altijd al-
leen met gesprekken op. Daarom moet 
de EU niet te vrijblijvend met China in 
gesprek gaan. Wanneer de veiligheid 
van producten niet wordt gegaran-
deerd, moet de Unie de moed tonen 

om importverboden op te leggen. De 
EU mag haar economische belangen in 
China nooit laten prevaleren boven de 
belangen van de Europese consument. 
Dat geldt al helemaal wanneer de vei-
ligheid van kinderen in het geding is.

HUISwERk vOOR EUROPA
Het zou niet eerlijk zijn om te doen 
alsof alleen de Chinezen hun huiswerk 
beter moeten doen. De Europese Unie 
heeft hierin ook haar eigen verant-
woordelijkheid. Importeurs moeten 
speelgoed uit China beter controleren 
voor ze het naar de winkels te stu-
ren. Binnen de EU gelden duidelijke 
normen waaraan het speelgoed moet 
voldoen. Deze normen zijn verwoord 
in de speelgoedrichtlijn. De oorzaak 
van onveiligheid ligt namelijk niet altijd 
in China, maar kan ook veroorzaakt 
zijn door fouten in de ontwerpfase. 
Een voorbeeld hiervan is de Ameri-
kaanse speelgoedfabrikant Mattel, die 
in augustus twintig miljoen onveilige 
speelgoedproducten uit de winkels te-
rugriep. Later bleek dat het bedrijf zelf 
fouten had gemaakt in de ontwerpfase. 

Naast betere controle en zorgvuldige 
ontwerpen zijn wij tevreden dat de Eu-
ropese Commissie besloot om voor het 
einde van het jaar de speelgoedrichtlijn 
aan te scherpen. Gevaarlijke stoffen 
die nu nog in speelgoed voorkomen, 
kunnen dan onvoorwaardelijk worden 
verboden. Het gaat daarbij om stoffen 
die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn 
of giftig voor het voortplantingsstelsel. 
Zo willen we vanuit het Europees Parle-
ment ons steentje bijdragen aan zorg 
en productveiligheid in Nederland.

Hans Blokland, lid Europees Parlement voor 

ChristenUnie-SGP

Wilt u op de hoogte blijven van ons 
werk in Europa? Meld u aan voor de 
nieuwsbrief op www.eurofractie.nl

Waarom organiseren Christen-
Unievrouwen een congres over 
‘Macht en Invloed’? Willen ze 
binnen de partij de macht grijpen? 
Onlangs hield werkgroep Inclusief 
alweer haar vierde jaarlijkse con-
gres. Dagvoorzitter, Tjitske Kuiper, 
maakte direct aan het begin van 
het congres duidelijk dat de macht 
grijpen niet in de lijn van dit con-
gres lag. Wat dan wel? Een kort 
verslag door het Amersfoortse 
raadslid Simone Kennedy.

Als vrouw en vooral als politicus word 
je in deze maatschappij veel gecon-
fronteerd met machtsstreven en de op-
roep om je invloed te vergroten. Maar 
als ChristenUnie politici (man en vrouw) 
hebben we toch een andere ambitie, 
namelijk: dienstbaar zijn aan God en 
aan de samenleving, zei Tjitske Kuiper. 

kOM MET INHOUD
Hoofdspreker, Hillie van de Streek 
(directeur Stichting Reformatorische 
Wijsbegeerte) vertelde uit eigen erva-
ring hoe ze als vrouw minder moge-
lijkheden kreeg om zich te ontplooien 
en haar invloed te vergroten omdat 
veel werkgevers nog weinig rekening 
houden met vrouwen. 

Ze erkende het bestaan van verschil-
len tussen de seksen, maar ageerde 
tegen een bedrijfscultuur waar je alleen 
carrière maakt als je fulltime werkt en 
je volledig concentreert op je baan en 

Veilig speelgoed en veilige arbeid
EUROPA TOETST CHINESE PRODUCTIEkETEN

‘Ga niet direct koffieschenken’
INCLUSIEF COACHT vROUwEN IN DE POLITIEk 

niet ook op je gezin en de samenleving 
om je heen (zoals veel vrouwen juist 
doen). Ze raadde vrouwen verder aan 
om niet bij de eerste de beste politieke 
vergadering aan te bieden om te notu-
leren of koffie te schenken, maar eerst 
te komen met een inhoudelijke bijdrage 
om stereotypering te voorkomen. Haar 
tips: “Ken je positie en je takenpakket, 
ken de spelregels van je partij en de 
plaats waar je bent. Ontwikkel een mis-
sie, onderhoud je netwerk en bereid je 
voor op tegenstand. En: wees eerlijk, 
authentiek en initiatiefrijk, durf risico’s 
te nemen en wees niet te bevreesd om 
je macht te tonen.”

GA NETwERkEN
De ervaren politica en Gelderse Gede-
puteerde Annelies van der Kolk stelde: 
“Wees eerlijk en betrouwbaar. Doe niet 
mee aan machtsspelletjes.” Waarbij 
ze de aanwezige vrouwen stimuleerde 
om zich te profileren en gericht te gaan 
netwerken “zoals mannen dat kunnen.” 
Ook Van de Streek benadrukte het 
belang van netwerken, ze gaf aan dat 
veel vrouwen vaak gezellig kletsen bij 
een bijeenkomst, terwijl mannen dan 
heel gericht op zoek zijn naar iemand 
die ze nodig kunnen hebben.

Vanaf 17 november ligt het boek 
‘Vrouwen in de politiek: van stem naar 
zetel’ in de winkel. Het boek is een 
uitgave van Inclusief en kost €15,-. Via 
www.christenunie.nl koopt u het tot 17 
november voor slechts €10,-.

IND/Dem-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse Delegatie
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CONGRES 17 NOvEMBER
Op zaterdag 17 november bent u van-
af 8.45 uur van harte welkom op het 
gecombineerde Leden- en Uniecon-
gres in ‘De Buitensociëteit’ te Zwolle. 
Het programma loopt van 9.30 uur 
tot ongeveer 16.00 uur. Uiteraard zijn 
vice-premier André Rouvoet en frac-
tievoorzitter Arie Slob aanwezig met 
een motiverende toespraak. Verder 
kunt u in deelsessies meepraten over 
de volgende onderwerpen: Jongeren 
en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid; Balans tussen werk en zorg; 
Israël en het Midden-Oosten; De 
verzilvering van de samenleving; Al-
ternatieven voor abortus en euthana-
sie; Onderwijs: kwaliteit en identiteit; 
Eindplaatje Europa.
Tot vrijdag 2 november kunt u reso-
luties indienen over bovenstaande 
onderwerpen via bestuur@christe-
nunie.nl. Ná 2 november leest u alle 
resoluties via www.christenunie.nl/
congres, tot 16 november kunt u die 
amenderen. De ChristenUnie stimu-
leert haar congresgangers graag om 
met het ov te reizen. U kunt via het 
digitale inschrijfformulier (vóór 3 no-
vember) een gereduceerd treinkaartje 
aanvragen. 
Wilt u zich aanmelden, meer weten 
over het Uniecongres of congres-
stukken doorlezen? Dat kan tot 13 
november via: www.christenunie.nl/
congres. Zonder internet kunt u zich 
ook telefonisch aanmelden via: 033-
422 69 69. 
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Hij heeft niets met de zogenaamde 
‘gekozen burgemeester’, wel met 
Frans de Lange uiteraard. Die is 
dan ook unaniem gekozen door 
een vertrouwenscommissie uit de 
lokale gemeenteraad en niet na 
een uitgebreide lobbycampagne 
en wat vlotte propagandastunts 
onder de Elburgse bevolking. Zes 
vragen over het burgemeesters-
schap aan scheidend burgemees-
ter Henk Visser.

Wat staat u zo tegen in het gekozen 
burgemeesterschap?
“Een burgemeester moet onafhankelijk 
zijn. Het gaat niet om je eigen ideeën, 
het gaat erom dat je een gemeente 
goed bestuurt. Het is ontzettend 
belangrijk dat je zorgt voor een goede 
harmonie. Een vertrouwenscommis-
sie zoekt een goede bestuurder. De 
bevolking kiest misschien de persoon 
met de mooiste babbel of de juiste 
politieke kleur.”  

Wat is de beste voorbereiding om 
burgemeester te worden?
“Dat is heel verschillend. Ik ben zelf 
heel kort raadslid geweest en aanslui-
tend direct burgemeester, dat was vrij 
uniek in Nederland. Het is gebruikelij-
ker dat mensen eerst een tijd raadslid, 
wethouder of bijvoorbeeld gemeente-
secretaris zijn. Tegenwoordig komen er 
ook meer mensen uit het bedrijfsleven.”

Bent u blij met een nieuwe Christen-
Unie-burgemeester? 
“Primair wil je gewoon een goede 
bestuurder. Secundair is het leuk als 
dat een ChristenUniër is. Maar als 
burgemeester sta je boven de partijen, 
je zit daar niet voor je eigen ideeën, je 
zit daar om goed te besturen. Je bent 
er voor het algemeen welzijn, niet voor 
individuele belangen.”

Hij broedt op een eigen 100-dagen 
tijd: voordat hij met een lijst prio-
riteiten gaat zwaaien eerst goed 
luisteren naar wat er leeft onder de 
lokale bevolking. Frans de Lange 
verruilt Harderwijk voor Elburg. 
Van wethouder naar burgemees-
ter. Daar heeft hij duidelijk zin in, 
sterker nog; hij is bijzonder blij met 
deze fantastische gemeente. 
Ook zes vragen voor de aanko-
mend burgervader. 

HENk vISSER:

Van burgemeester 
naar burger

Welke burgemeester is uw grote voor-
beeld? 
“Ik heb geen burgemeester als voor-
beeld. Ik ben gewoon mezelf.”

Volgens Arno Korsten, bijzonder hoog-
leraar bestuurskunde aan de Universi-
teit Maastricht, moet een burgemees-
ter creatief en onconventioneel zijn.
“Dat is nergens voor nodig, als je jezelf 
bent. Je moet vooral samenwerken, 
je doet het niet alleen. Je mag wel 
prikkelen en wakker schudden, zorgen 
dat het college niet de platgetreden 
paadjes volgt. Maar prioriteiten stellen 
doe je samen. Het is nu bijvoorbeeld 
belangrijk om samen te bedenken 
waar staan we in 2030? Het is wel 
goed als die visie hier in Elburg komt. 
We hebben maar 23.000 inwoners, 
maar er gebeurt soms net zoveel als 

met 100.000 inwoners. Het is onge-
looflijk wat er allemaal op stapel staat 
in Elburg.” 

U bent jarenlang burgemeester ge-
weest, was dat een jongensdroom? 
“Nee dat was het niet. Ik rolde er 
eigenlijk in. Ik ben partijvoorzitter ge-
weest en daarnaast actief in de kerk en 
de maatschappij. In mijn gewone werk 
was ik docent aan een middelbare 
school. En al die dingen: het omgaan 
met mensen, het besturen, het leren, 
kwamen samen in het burgemeester-
schap. Het is bepaald geen negen-
tot-vijf-baan, maar ik heb er plezier in. 
De afwisseling, het richting geven aan 
beleid, mensen bij elkaar houden, het 
burgervaderschap; de contacten met 
mensen en bedrijven in vreugde en 
verdriet. Dat is mooi.” 

Elburg krijgt opnieuw een Christen-
Unie-burgemeester. Op 1 november 
volgt de Harderwijkse wethouder 
Frans de Lange (41) de Elburgse 
burgemeester Henk Visser (61) op. 
De Lange werd unaniem gekozen 
uit een groep van 29 sollicitanten. 
De aanstaande burgemeester is 
ook actief als voorzitter van de lan-
delijke bestuurdersvereniging van 
de ChristenUnie.

Wat heeft Elburg wat Harderwijk niet 
heeft? 
“Het aardige van Elburg is dat het heel 
véél van Harderwijk heeft: aan de rand 
van het Veluwemeer, met de Veluwe in 
de rug, de spanning tussen ruimte en 
natuur. Het mooie van Elburg is dat er 
veel cultuurhistorie is bewaard geble-
ven.”

Is het burgemeestersschap de kroon 
op uw politiek carrière? 
“Ik ben pas 41. Het is een heel mooie 
stap. Maar waar God me gebruiken 
kan daar wil ik me inzetten, dat zou 

later wel eens de zending kunnen zijn. 
Vooralsnog is dat het Openbaar Be-
stuur. Als burgemeester moet je de kar 
trekken, op de voorgrond treden. Dat 
is een vak apart. Je hebt de openbare 
orde en veiligheid, dat is nieuw voor 
me. En plots lijkt ook iedereen alles van 
je te weten. Je leeft wel in een glazen 
huisje. Maar het leuke is weer dat je 
mensen kunt samenbinden, iedereen 
erbij kunt betrekken om vragen uit de 
samenleving op te lossen. En de bur-
gervaderrol: daar kijk ik naar uit. Dat is 
bijna een pastorale rol.”

Een wethouder maakt direct beleid, 
een burgemeester is voorzitter en heeft 
veel ceremoniële taken. Wordt het niet 
saai?
“Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. 
Ik denk zelf dat je in de praktijk toch 
meer invloed op het beleid hebt dan 
formeel past bij je rol. Ook als voor-
zitter van de gemeenteraad heb je 
invloed. Maar dan is het wel de kunst 
om je terughoudend op te stellen als 
de raad aan het woord is. Dat zal ik 
wel missen: het sterke sturen van de 
wethouder op dossiers.” 

Kunt u in dit werk iets van uw Christen-
Unie-identiteit kwijt? 
“Daar worstel ik wel mee in de periode 
naar het burgemeestersschap toe. 
Anders dan in bijvoorbeeld een grote 
stad als Amsterdam heeft Elburg veel 
grote christelijke partijen. Maar ik zie 
daar wel spanning in zitten; je staat 
als burgemeester toch midden tussen 
de partijen. Anderzijds ben ik gekozen 
door de gemeenteraad vanwege mijn 
christelijke profiel.” 

Kan de burgemeester van Elburg on-
conventioneel zijn? 
“Het kan. Men wil in een stad als 
Elburg ook wel eens wat nieuws. Maar 
het blijft wel typisch Veluws; ze zitten 
vast niet te wachten op een heel on-
conventionele burgemeester.” 

Wat heeft Elburg in de toekomst no-
dig? 
“Het is cruciaal dat we ons gaan bezin-
nen op wat voor stad we willen zijn. 
De agrarische sector en de visserij zijn 
op hun retour. De toekomst vraagt om 
goede plannen.”
Jacolien Viveen
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Zo’n honderdzestig mensen kwamen 
15 september naar Harderwijk om ken-
nis te maken met het cursusaanbod 
van de ChristenUnie. Roel Kuiper deed 
de aftrap van het nieuwe seizoen met 
de lezing ‘De vingerafdruk van de par-
tij’. Kuiper: “Onze afgevaardigden laten 
overal waar ze komen een vingerafdruk 
achter waarmee ze laten zien waar de 
ChristenUnie voor staat. Daarom is het 
zeer belangrijk voor iedereen die zich 
inzet voor de partij om zich te laten 
scholen.”

Na Kuipers betoog steeg de spanning 
in de zaal behoorlijk met de aankon-
diging van de volgende spreker: Hare 
Majesteit de Koningin. Zij, of haar alter 
ego de cabaretier Hans Savert, trak-
teerde het publiek op een alternatieve 
versie van de troonrede. 
Met een creatief kinderprogramma 
konden de jongste aanwezigen ken-
nismaken met de partij. De workshops 
met voorproefjes van de Kaderschool 
gaven hun ouders een indruk van het 

aanbod van cursussen en trainingen. 
De kamerleden Esmé Wiegman, Ed 
Anker en Ernst Cramer gaven acte de 
presence in het middagprogramma 
en gingen in gesprek met deelnemers 
over allerlei actuele onderwerpen.

vAARDIG IN DE RAAD
De Kaderschool biedt een keur aan 
cursussen, één training lichten we daar 
graag voor u uit. ‘Vaardig in de raad’ 
is op zaterdag 3 november te volgen. 
Bureaumedewerkster en lid van de 
werkgroep die deze training ontwikkel-
de, Bernadette van den Berg, licht toe: 
“In ‘Vaardig in de raad’ staan we stil bij: 

Koninklijke  
opening 

Kaderschool
De eerste open dag van de ChristenUnie  

Kaderschool smaakte naar meer. Of zoals één van 
de aanwezigen zei: “Alles duurde vandaag eigenlijk 

te kort”. 

netwerken, politiekambtelijke verhou-
dingen, onderhandelen en conflicthan-
tering. Vaak zijn deze vaardigheden al 
wel aanwezig. Door bewustwording 
kun je ze nog veel beter inzetten.”
‘Vaardig in de raad’ gaat ook over 
ethische aspecten van het politieke 
werk. Van den Berg: “De grens tussen 
wat kan en niet kan, is soms dun. Het 
helpt om van te voren helder te hebben 
dat je transparant wilt handelen. Een 
voorbeeld: er ligt een wijziging van het 
bestemmingsplan. Jij vindt dat een 
klein winkelcentrum niet verplaatst 
hoeft te worden. Een week later koop 
je een boek bij één van de winkeliers 

uit dat winkelcentrum. Die zegt dat je 
niet hoeft te betalen voor je aankoop. 
Wat doe je dan?” 
In deze training is veel ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen en het leren 
van elkaar. Daarnaast is er een stuk 
kennisoverdracht. Het gaat bij het poli-
tiek ambacht niet alleen om de inhoud 
maar ook om de processen eromheen. 
Van den Berg: “Je kunt dingen nog zo 
mooi zeggen, maar als je niet weet hóe 
je iets voor elkaar krijgt, bereik je niet 
het gewenste resultaat. Vaardig in de 
raad wil handvatten bieden om het wél 
voor elkaar te krijgen en dat binnen je 
eigen stijl.”

Nieuwsgierig geworden naar ons cur-
susaanbod? 
Zie: www.kaderschool.christenunie.nl.

Rieke Elsenbroek
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Adressen ChristenUnie
Partijbureau 
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
christenunie@tweedekamer.nl

Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl

Wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij 
het CBB
Tel. 0341 565 499

Druk 
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Kon.BDU Uitgeverij/Tijdschriften
t.a.v. Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494258, g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt 
de tenaamstelling: Vereniging de Christen-
Unie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het ka-
lenderjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenadministra-
tie: ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gege-
vens van alle leden. Zorgvuldig geselec-
teerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of 
bezwaar? Bel onze ledenadministratie. 

Milieu
Dit partijblad is gedrukt op milieuvriendelijk 
papier. 

De ChristenUnie staat voor de be-
scherming van huwelijk en gezin. 
Velen vallen daarover en noemen 
het een ouderwets standpunt. De 
ChristenUnie wil alleen bij een 
verbintenis tussen een man en een 
vrouw van een huwelijk spreken. 
Anderen vinden dat ongepast: hoe 
kan nu een partij uitmaken hoe 
mensen hun leven moeten inrich-
ten? Ieder maakt zijn eigen keuzes 
als het om samenleven gaat, de 
politiek zou daar buiten moeten 
blijven.

De ChristenUnie maakt onderscheid 
tussen het huwelijk van man en vrouw 
en andere levensverbintenissen. Zo 
staat het in het verkiezingsprogramma. 
Andere levensverbintenissen kunnen 
niet aan het huwelijk gelijkgesteld wor-
den. Waarom is dit voor de partij een 
principieel punt?  
 
LEvEN DOORGEvEN
Huwelijk en gezin zijn de plaatsen waar 
het leven doorgegeven wordt. Een 
vader en een moeder krijgen een kind, 
verzorgen het, voeden het op en geven 
het normen en waarden mee. Geen 
plaats in de samenleving is daarmee 
vergelijkbaar. Er zijn andere plaatsen in 
de samenleving waar ook opvoeding 
en verzorging plaatsvinden maar die 
zijn afgeleid van de plaats van huwe-
lijk en gezin. Als kinderen niet bij hun 
biologische vader en moeder worden 
opgevoed, is dat omdat het gezin niet 
meer bestaat of niet goed functioneert. 
Het doet niets af aan de onmisbaar-
heid van het gezin. Zonder die oor-
spronkelijke plaats zou de mensheid 
niet kunnen voortbestaan. Andere 
plaatsen bieden een gedeeltelijke ver-
vanging en verwijzen in feite naar het 
goede gezin als norm.
 
De staat beschermt wat goed is in de 
samenleving. Dat doet ze vanuit een 
visie op wat goed is. Als de staat het 
gezin niet als een bijzonder goed kan 
zien, vervalt de reden om het speciaal 
te beschermen. Omdat de Christen-
Unie huwelijk en gezin als een groot 

goed ziet, vraagt het daarvoor wet-
telijke bescherming en kan het onmo-
gelijk andere vormen van samenleven 
daarmee gelijk stellen. Het laatste 
zou neerkomen op verwaarlozing van 
huwelijk en gezin.  
 
HEILzAAM
Iemand denkt nu misschien: Waarom 
beroep je je niet gewoon op de Bijbel, 
en zeg je dat de ChristenUnie uit geloof 
zo over huwelijk en gezin spreekt? Mijn 
antwoord is dan dat de geboden van 
God goed en heilzaam zijn voor het 
leven van alle mensen. Het zijn niet 
redeloze verplichtingen voor alleen zij 
die nu eenmaal besloten hebben zich 
aan Gods wil te onderwerpen. Als 
iets heilzaam is, kun je dat niet alleen 
in de Bijbel lezen - je kunt het ook 
ervaren en inzien. Je kunt er dus over 
argumenteren ook met mensen die de 
Bijbel niet als norm erkennen. Zouden 
Gods geboden niet heilzaam zijn, dan 
zouden buitenstaanders gelijk hebben 
die niets van onze partij willen weten.

Peter Blokhuis, voorzitter partijbestuur

Bescherm wat goed is
EEN PLEIDOOI vOOR HUwELIJk EN GEzIN
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AGENDA
29-10 Joël Voordewind werkbezoek jeugdformaat
30-10 Joël Voordewind spreekbeurt Reeuwijk
02-11 cursus ‘Snelleren en snellezen’ Amersfoort
02-11 Cynthia Ortega werkbezoek Hengelo
03-11 Snuffelcursus Drachten, Hardenberg
03-11 Ed Anker Generaalpardon Wageningen
05-11 Arie Slob werkbezoek Hellendoorn
05-11 Spreekbeurt Eimert van Middelkoop Geldermalsen
05-11 Ernst Cramer werkbezoek haven Amsterdam
05-11 Congres werkgroep 50+ Nijkerk
05-11 Cynthia Ortega spreekbeurt Rotterdam
06-11 Zendtijd ChristenUnie radio 5
06-11 Cursus staatsinrichting Nieuwegein 
10-11 Snuffelcursus Ede, Katwijk, Dordrecht, Alphen
12-11 Ernst Cramer werkbezoek pluimveehouderijen
12-11 Cynthia Ortega bezoek Vluchtelingenwerk
12-11 Ernst Cramer ledenvergadering Limburg
12-11 Esmé Wiegman lezing Nijkerk
14-11 Excursie Tweede Kamer
14-11 Arie Slob spreekbeurt Gelderland
15-11 Esmé Wiegman gastles respect Zwolle
15-11 Joël Voordewind gastles respect Amsterdam
16-11 Cursus ‘Snelleren en snellezen’ 
16-11 Ernst Cramer werkbezoek haven Rotterdam
17-11 18e Uniecongres en 5e Ledencongres Zwolle
17-11 Cynthia Ortega debat JOVD-congres
17-11 Ernst Cramer kiesvereniging Ridderkerk
19-11 Cynthia Ortega spreekbeurt PCOB Rotterdam
20-11 Zendtijd ChristenUnie radio 5
22-11 Esmé Wiegman debat pandemiebestrijding Delft
26-11 Arie Slob spreekbeurt Hardenberg
27-11 Cursus staatsinrichting ‘De BV Nederland’
28-11 Arie Slob spreekbeurt Vlaardingen
30-11 Arie Slob debat onderwijscongres Zwolle
30-11 Ernst Cramer werkbezoek veiling Naaldwijk
01-12 Joël Voordewind workshop over Aids
01-12 Joel Voordewind deelname praise avond Zwolle
04-12 Zendtijd ChristenUnie radio 5 
12-12 Excursie Tweede Kamer
12-12 Esmé Wiegman congres klimaat Bali

vERzILvERD
- Jaap van Ginkel ontving op 14 september een zilveren 
speld voor zijn jarenlange werk voor de provincie Zeeland, hij 
was ondermeer zestien jaar Statenlid.
- Het ChristenUnie raadslid Roel Huls (Zwartewaterland) was 
afgelopen september 25 jaar onafgebroken gemeenteraads-
lid; 10 oktober ontving hij een zilveren speld. 
- Gerie Angelino-Wiesenekker (Neder-Betuwe), ontving op 
25 oktober een zilveren speld. Ze richtte in 1994 mede de 
kiesvereniging op, vanaf 1998 was ze commissielid via de 
schaduwfractie. 
 
kLIMAAT & DUURzAAMHEID
Het Wetenschappelijk Instituut (WI) start een project over 
klimaat & duurzaamheid. De ChristenUnie heeft zich altijd 

bezonnen op thema’s als rentmeesterschap, milieu en duur-
zaamheid. Nu dit kabinet er ook werk van maakt, is het goed 
als de ChristenUnie met eigen duidelijke voorstellen komt. 
Allereerst inventariseert het WI ideeën uit de historie van de 
partij en theologische concepten van duurzaamheid. Het 
project moet resulteren in nieuwe concrete voorstellen voor 
een christelijk klimaat– en milieubeleid.
Het project loopt tot eind 2008. Op een middagcongres (18 
januari 2008) bespreken we de eerste resultaten. Via www.
wi.christenunie.nl en onze digitale nieuwsbrief (opgave via de 
website) houden we u graag op de hoogte van dit project. 
Wilt u meedenken? Mail dan: robnijhoff@christenunie.nl of 
bel 033 4226960.

zORG EN zEGEN
Ondanks aanvankelijk succes, verdwenen een aantal jaren 
terug de ouderenpartijen. Deze partijen werden ooit op-
gericht om de belangen van de ouderen beter te kunnen 
bepleiten. Bij veel ouderen leeft de vrees dat ze er, politiek 
gezien, maar wat “bijhangen”. Hoe denkt de ChristenUnie nu 
over de positie van ouderen? 
Op maandag 5 november komt u het te weten op het Con-
gres Ouder Worden: “Zorg en zegen” van de Werkgroep 
50+.  Het congres is van 16.00 tot 20.00 uur in gebouw “de 
Schakel” te Nijkerk (inloop vanaf 15.00 uur). 
Tweede Kamerlid Esmé Wiegman komt spreken onder de 
titel ‘Lang zullen we leven’. Roel Kuiper, interimdirecteur van 
het Wetenschappelijk Instituut, houdt een toespraak over de 
verzilvering van de samenleving.  Ook is er een forumdis-
cussie onder leiding van het Amersfoortse raadslid Simone 
Kennedy. 
Iedereen is welkom én voor brood wordt gezorgd. Opgeven 
kan via: www.christenunie.nl of via 033 422 6969.

Nieuws uit het land

Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en 
provinciale politici ervoor? De BestuurdersVereniging 
peilde het, u leest het hier.

GRONINGEN EN ALCOHOLMISBRUIk 
De ChristenUnie Statenfractie van de provincie Groningen 
stelde, bij monde van Jan Hilverts, voor om een expertmee-
ting te organiseren over het probleem van alcoholmisbruik 
onder jongeren. De fractie ontving verontrustende berichten: 
persoonlijk en via de media over het jeugdige alcoholmis-
bruik. Doel van de expertmeeting is de Statenleden te infor-
meren over de ervaringen van betrokken instanties op het 
terrein van jeugd en alcohol. Het voorstel van de Christen-
Unie wordt statenbreed gedragen en verder uitgewerkt.

TwENTE HAPPy FRIS
De raadsfracties van de ChristenUnie in Wierden-Enter en 
Hellendoorn zien brood in het project Happy Fris, dat al in 
een aantal plaatsen ingezet is om alcoholmisbruik onder 
jongeren te bestrijden. Beide fracties stellen voor om als 
gemeenten met elkaar samen te werken op dit terrein. Het 
project beoogt jongeren met jongeren te laten praten om 
overmatig drankgebruik in te tomen. Het moet stoer en cool 
zijn om minder of niet te drinken.

BURGERPANEL zwARTEwATERLAND 
In Zwartewaterland is de notitie van de ChristenUnie be-
handeld over het instellen van een burgerpanel. Volgens de 
ChristenUnie is zo’n panel een ‘graadmeter’ van wat er leeft 
onder de inwoners. De fractie denkt hiermee de kloof tussen 

politiek en burger te kunnen verkleinen. Het panel moet be-
staan uit een representatieve groep burgers die hun mening 
geven over wat hen bezig houdt en hoe de bestuurders de 
burgers zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. De 
raad van Zwartewaterland besloot unaniem dit nader te on-
derzoeken.

GELDERLAND OP BRONSTOCHT
De voltallige fractie van de ChristenUnie Gelderland is op 
bronstocht geweest in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
Op uitnodiging van het nationaal park zochten de Statenle-
den samen met de jachtopzieners in het park naar wild en 
burlende herten. 

NIEUw COLLEGE ENkHUIzEN
Na een breuk met de PvdA in het college, 
sloten de onderhandelaars van Nieuw 
Enkhuizen, VVD/D66, CDA en Christe-
nUnie een nieuw coalitieakkoord voor 
de periode 2007-2010. Dirk van Pijkeren 
wordt wethouder namens de Christen-
Unie. 

STARTSCHOT HARLINGEN
Op 5 oktober 2007 vuurde de Harlinger ChristenUnie zijn 
startschot af. Deze nieuwe kiesvereniging wil meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Bij de Tweede Ka-
merverkiezingen in 2006 stemde ruim 5% van de Harlingers 
op de ChristenUnie.  Daarmee is de ChristenUnie lokaal de 
vijfde partij, nog vóór de PVV, GroenLinks en D66. Reden 
genoeg om de ChristenUnie in Harlingen weer op de kaart 
te zetten, aldus de enthousiaste kiesvereniging.

wITTE vLEkkEN RANDSTAD
In de vorige HandSchrift stond Appingedam als ‘witte vlek’. 
Dat is een gemeente waar geen actieve ChristenUnie kiesver-
eniging is, maar wel genoeg potentieel voor een raadszetel. 
Ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn 
witte vlekken. Zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Wilt u 
meehelpen? Bel dan: Marcel Benard, 070 3816945 (Leid-
schendam-Voorburg) of Hendrik Jan Talsma, 070 3040638 
en Alies Jonker, 070 3924088 (Rijswijk).

PERSONALIA
- Na een kwart eeuw raadslidmaatschap nam Henk van Gel-
der (68) afscheid van de Hattemse lokale politiek. Hattem 
was één van de eerste gemeenten met een gecombineerde 
lijst GPV en RPF. “Prachtig, hét hoogtepunt voor mij in al die 
jaren. De eerste schreden op weg naar de vorming van de 
ChristenUnie”, aldus Van Gelder.

NIEUwS
Zelf iets nieuws te melden? 
Mail naar: bestuurdersvereniging@christenunie.nl. 
Meer nieuws lezen: www.christenunie.nl/inhetland.  

Bernadette van den Berg.

NieUWs Uit het LaNd
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DE CHRISTENUNIE EN Ik? 
‘‘DE CHRISTENUNIE IS zEER BETROkkEN OP DE SAMENLEvING. DAT wIL Ik OOk zIJN. Ik 
BEN ENTHOUSIAST OvER DE MANIER wAAROP DE CHRISTENUNIE POLITIEk BEDRIJFT. Ik 
wERk ERAAN MEE DAT MEER LEDEN BETROkkEN wORDEN BIJ HET PARTIJwERk DOOR 

HET MEEHELPEN ORGANISEREN vAN CONGRESSEN ALS vRIJwILLIGER.’’
 

JANNy DE vRIES, vRIJwILLIGER CONGRESORGANISATIE OP HET PARTIJBUREAU. 
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Hemels geluk
Wat is geluk? Enkele 
maanden geleden 
wilde het feministische 
tijdschrift Opzij weten 
hoe ik hierover dacht. 
Hoewel ik me afvroeg 
of de Opzij-lezers op 
mijn opvattingen zaten 
te wachten, ben ik op 
de vraag ingegaan. Het 
werd een alleraardigst 
gesprek. We kregen 
het over aards geluk. 
Ik noemde de liefde 
die ik ervaar in de 
relatie met mijn vrouw. 
Maar ook de geboorte 
van mijn kinderen. 
De politiek kwam 
ter sprake; zoals het 
ultieme geluksmoment 
dat ik ervoer toen de 
ChristenUnie zes zetels 
behaalde. 

In Bhutan, een van oorsprong 
Boeddhistisch landje tussen China 
en India, bestaat een Bruto Nationaal 
Geluk; als tegenhanger van het Bruto 
Nationaal Product. Dit quotiënt houdt 
rekening met economische welvaart, 
maar ook met milieu, sociale waarden 
en innerlijk geluk. Er is onderscheid 
tussen welvaart en welzijn. De 
gedachte dat economische welvaart 
niet automatisch ook de groei betekent 
van het welzijn (dus de geluksbeleving 
van mensen) is mooi maar niet nieuw. 
De Macro Economische Verkenning 
concludeerde onlangs hetzelfde en 
ik denk dat we als Christenen altijd al 
wisten dat louter schatten verzamelen 
ons ‘tijdelijke’ leven op aarde niet 
écht verrijkt. “Als je volmaakt wilt zijn, 
ga dan naar huis, verkoop alles wat 
je bezit en geef de opbrengst aan 
de armen; dan zul je een schat in de 
hemel bezitten.”(Matt 19:21) Je mag 
genieten van alles wat God je geeft, 
maar waak er voor jezelf te verliezen in 
materialisme. 

MoEDERS EN ToPSALARISSEN
Hoe geven we dit vorm in ons 
dagelijkse én politieke leven? 
Het begint bij de inspanning voor 
betere leefomstandigheden van onze 
medemens. Die leefomstandigheden 
worden in materiele zin misschien 
wel bepaald door besluiten die we 
nemen over arbeidsparticipatie, 
ontslagrecht en topsalarissen. Maar bij 
immateriële leefomstandigheden denk 
ik aan het opkomen voor mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, het Deltaplan voor 
het Nederlands landschap enzovoort. 
De ChristenUnie streeft naar een 
samenleving waarin ruimte is voor 
keuzes die mensen misschien niet rijker 
maken, maar wel gelukkiger. Waar 
moeders misschien niet participeren 
op de arbeidsmarkt zoals het ideale 
plaatje van de Emancipatienota het 
schetst, maar waar diezelfde moeders 
wel kunnen kiezen. Voor de opvoeding 
van hun kinderen bijvoorbeeld, of om 
te zorgen voor hun hulpbehoevende 
ouders. Met een sociaal beleid, met 
ruimte voor immateriële keuzes, staat 

niet de groei van welvaart voorop maar 
de groei van welzijn. De vraag is waar 
we uiteindelijk het meeste aan hebben, 
wat ons diepste geluksgevoel bepaalt.

CARRIèRE EN RoEPINg
De ChristenUnie is een immateriële 
partij. Dat heeft te maken met 
onze christelijke identiteit. Maar we 
pretenderen niet dat onze keuzes 
mensen daadwerkelijk gelukkiger 
maken. Het gaat te ver om als politieke 
partij verantwoordelijkheid voor het 
geluksgevoel van mensen te dragen, 
dat kunnen we niet. Maar daar waar 
het kan, zullen we als partij bijdragen 
aan de keuzevrijheid van mensen om 
zich te ontplooien en in te zetten voor 
datgene wat hen roept. Daarnaast 
proberen we de leefomgeving zo in 
te richten dat mensen tot rust kunnen 
komen. We zetten ons in voor een 
schoner milieu en de (her)inrichting van 
het landschap en bepleitten de zondag 
als rustdag. 

Uiteindelijk zoeken we ‘hemels geluk’. 
Het leven is meer dan carrière maken 
en een dik belegde boterham. Niet hier 
op aarde zullen we het maken, maar 
straks in de hemel. Daar is een plaats 
voor ons bereid. Als we dit weten, 
waarom maken we ons dan nog zo 
druk om alles wat we níet hebben? 

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer.
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Den Haag zweert bij maximale eco-
nomische groei, zo lijkt het vaak. Alle 
maatregelen zijn toegestaan, als ons 
nationaal inkomen maar toeneemt en 
de cijfers van het CBS goed zijn. 
De ChristenUnie heeft gelukkig ook 
oog voor andere zaken, zoals tijd voor 

relaties. Wereldwijd geluksonderzoek toont het gelijk aan van deze benadering.     
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10 SEkS IN DE MEDIA

De verseksualisering van de media 
staat nog altijd hoog op de agenda en 
zeker niet alleen bij de ChristenUnie. 
Talloze seculiere journalisten en poli-
tici spraken zich het afgelopen jaar uit 
tegen de vercommercialisering van 
seks en het seksistische vrouwbeeld. 

Journaliste Myrthe Hilkens verwoordt het zo: “Seks wordt gepropageerd als vrij-
heid, maar het is een commerciële vrijheid, gebruikt om producten aan de man 
te brengen.” 

8 BUURMANS  
INkoMEN

Volgens de recente Macro-economi-
sche Verkenning spiegelen we ons 
inkomen aan dat van anderen en dat 
bepaalt weer hoe (on)gelukkig we 
ons voelen. Tijd voor een gesprek 
met CPB-directeur Coen Teulings 
over twintig jaar onderzoek naar ge-
luk en geld.

26 TERUgBLIk  
CoNgRES

Op zaterdag 17 november vond een 
enerverend gecombineerd Leden- 
en Uniecongres plaats in Zwolle. De 
deelsessie over Israël en de nieuwe 
gedragscode voor politici leverde 
spannende discussies op. Partijvoorzitter Peter Blokhuis en commissievoorzitter 
Janco Cnossen, van de commissie representatie, blikken terug. 
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GelukkiG wie honGeren en dorsten 
naar GerechtiGheid, want zij zullen 

verzadiGd worden 
Mattheüs 5 vers 6



Den Haag zweert bij 
maximale economische 
groei, zo lijkt het vaak. 
Alle maatregelen zijn 
toegestaan, als ons nati-
onaal inkomen maar toe-
neemt en de cijfers van 
het CBS goed zijn. Je 
krijgt de indruk dat poli-
tici menen dat ons geluk 
alleen maar afhangt van 
(meer) inkomen en werk. 
Maar is dat ook zo? 
De ChristenUnie heeft 
gelukkig ook oog voor 
andere zaken, zoals tijd 
voor relaties. Wereldwijd 
geluksonderzoek toont 
het gelijk aan van deze 
benadering.

Richard Layard, voormalig topadviseur 
van Tony Blair, schreef een boek met 
de prikkelende titel ‘Waarom zijn we 
niet gelukkig?’. De afgelopen vijftig 
jaar is ons inkomen enorm gegroeid, 
maar we zijn er nauwelijks gelukkiger 
op geworden. Onze welvaart is sterk 
gestegen, maar ons geluksniveau is al 
sinds de Tweede Wereldoorlog min of 
meer stabiel. Vreemd. 
Layard laat zien dat vanaf een bepaald 
inkomensniveau verdere inkomens-
groei nauwelijks zorgt voor meer geluk. 
Zo zijn de keihard werkende Amerika-
nen niet alleen minder gelukkig dan de 
hardwerkende Nederlanders, maar ook 
nauwelijks gelukkiger dan de veel ar-
mere Colombianen en Mexicanen - die 
maar liefst zes keer minder verdienen 
dan de Amerikanen.   

RIJkER DAN BUURMAN
Wat maakt mensen gelukkig? De vol-
gende constateringen zijn interessant: 
als mensen rijker zijn dan anderen, 
voelen ze zich gelukkiger. Maar als alle 
inwoners van een land rijker wor-
den, dan wordt niemand gelukkiger. 
Groeiende welvaart voor iedereen 
maakt ons dus niet gelukkiger. We 
worden alleen gelukkiger als we meer 
(gaan) verdienen dan degenen in onze 
omgeving. Voor geluk blijken relatieve 
inkomensposities doorslaggevend. Als 
we met zijn allen tegelijk rijker worden, 
betekent dat dus gek genoeg niet dat 
we ons gelukkiger gaan voelen. De 

buurman koopt dan immers net als jij 
een grotere auto, je vriendinnen net als 
jij duurdere merkkleding, je klasgeno-
ten evenals jij een nog hippere mobiel. 
Layard constateert ook dat we heel 
snel wennen aan een hoger inko-
mensniveau. In de woorden van de 
econoom Frank Kalshoven: “Er is een 
direct verband tussen het inkomen 
dat mensen verdienen en het inkomen 
dat mensen denken nodig te heb-
ben om te kunnen leven.” Als mensen 
veel verdienen, denken ze dit geld 
ook allemaal nodig te hebben; ook al 
verdienden ze vijf jaar terug minder en 
kwamen ze daar toen prima van rond. 
Dat zet aan tot denken... 
 
zEvEN gELUkSFACToREN
Kortom, voorbij een bepaald  
inkomensniveau worden mensen  
nauwelijks gelukkiger van hun stijgende 
inkomen. Hoe worden we dan wel ge-
lukkiger? Layard noemt zeven factoren 
die van doorslaggevende invloed zijn 
op ons geluk: 
1. Gezinsrelaties
2. Inkomen
3. Werk
4. Gemeenschap en vrienden
5. Gezondheid
6. Persoonlijke vrijheid
7. Levensbeschouwing
Als deze zeven zijn uitgewerkt, is zicht-
baar dat een echtscheiding gelukspun-
ten kost, evenals bijvoorbeeld werkloos 
zijn. Maar geloof in God levert geluk 
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op het geluk



op, evenals vertrouwen tussen burgers 
in de samenleving. Geluk draait dus 
niet primair om werk en inkomen.  
Heeft de volgorde van deze Top 7 
gevolgen voor beleidskeuzes in Den 
Haag? Uiteraard kunnen politici ons 
niet gelukkig maken maar ze creëren 
wel deels de randvoorwaarden voor 
geluk. 
Een regering kan door maatregelen de 
balans tussen waarden als welvaart, 

vrije tijd, solidariteit en duurzaamheid 
herzien. Zet een kabinet in op maxima-
le economische groei of laat het ook 
ruimte voor rust en relaties? Vindt het 
kabinet duurzaamheid en solidariteit 
belangrijk of gaat het vooral voor indivi-
dueel eigenbelang? Elk kabinet maakt 
daarin keuzes. Balkenende 4 doet dat 
beter dan de vorige coalities, al hinkt 
dit kabinet wel op twee gedachten, 
daar kom ik zo op terug. 

gRoEIEN EN CoNSUMEREN
De afgelopen liberale kabinetten zetten 
vooral in op maximale welvaartsgroei. 
De gedachte was: zolang er maar 
zoveel mogelijk economische groei is, 
komt het wel goed. Vooruitgang in de 
samenleving werd afgemeten aan het 
BNP, het nationaal inkomen. Dit is ons 
de afgelopen decennia zo ingeprent 
dat we niet eens meer beter weten. 
Geluk? Dat betekent dat ik inkomen 
heb. Geluksgroei? Dat houdt in dat 
mijn koopkrachtplaatjes er beter uit 
gaan zien. De VVD is natuurlijk bij 
uitstek de partij die deze gedachte 
huldigt. Dat bleek weer tijdens de 
afgelopen Algemene Beschouwingen. 
Het kabinet gaat investeren in talloze 
zaken met maatschappelijk belang, 
zoals onderwijs, zorg, wijken, milieu en 
samenhang. En uiteraard kost dit bou-
wen aan de kwaliteit van de samen-
leving geld. Jammer dat dit ten koste 
gaat van individuele koopkracht, maar 
verder volstrekt legitiem. Liberalen wil-
len echter dat de Nederlandse burger 
op korte termijn zoveel mogelijk zijn ei-
genbelang kan bevredigen (lees: meer 
kan uitgeven), zonder aan het belang 
van de kwaliteit van publieke goederen 
te denken en zonder nadelige conse-
quenties van bepaald consumptiege-
drag te verdisconteren.   
Je kunt dit kortzichtige liberale geluid 
afdoen als goedkope oppositieretoriek, 
maar er zit meer achter. Dit denken zit 
diep in onze samenleving verankerd, 
ook in de politiek – gevoelig als men 
daar is voor de overwegingen van de 
kiezers; de kiezer die vaak denkt met 
zijn portemonnee. Ook Balkenende 4 
ontkomt daar helaas niet aan.   

WERk, WERk, WERk
Het huidige kabinet hinkt op twee 
gedachten. We zagen dat het aan de 
ene kant op allerlei maatschappelijke 
vraagstukken inzet, zoals zorg, onder-
wijs, veiligheid, samenhang en duur-
zaamheid. Het heeft er oog voor dat 
er meer is dan werk en inkomen. Het 
beseft dat geluk van meer afhangt dan 
van zoveel mogelijk economische groei 
in combinatie met zo groot en flonke-
rend mogelijke koopkrachtplaatjes. Dit 
past bij de aandacht voor waarden en 
normen die Balkenende – tegen de 
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stroom in, waarvoor hulde – altijd heeft 
geuit. Maar, wat dan weer opvalt (de 
tweede gedachte) is dat dit kabinet al-
les op de kaart zet van de participatie. 
En voor de duidelijkheid: met participa-
tie bedoelen we tegenwoordig arbeids-
participatie. Kortom: werk werk werk. 
Iedereen moet aan het werk en het 
liefst zoveel mogelijk uren per week. 
Worden we daar gelukkig van? 
Het lastige is dat Balkenende vastzit in 
de welhaast onontwarbare knoop van 
de bescherming van de verworven-
heden van zijn kiezers, zoals AOW en 
hypotheekrenteaftrek. Daarom zet het 
CDA op zo halsstarrige wijze in op ver-
soepeling van het ontslagstelsel – met 
Donner als dupe. Die flexibilisering van 
het ontslagrecht moet mede zorgen 
voor de nodige participatie. En die 
participatie dient weer om de kosten 
van de vergrijzing op te vangen. Dus 
iedereen moet aan het werk om zo de 
vergrijzing betaalbaar te houden. 
Door deze eenzijdige benadering ligt 
de nadruk op het stimuleren van meer 
en langer werkende vrouwen - zie 
bijvoorbeeld de Emancipatienota van 
Minister Plasterk. Inzet op participatie 
(van vooral vrouwen) beschouwt men 
als het tovermiddel, vooral omdat het 
CDA (met haar kiezers in het achter-
hoofd) niet wil tornen aan andere hei-
lige huisjes, zoals de hypotheekrente-
aftrek en de AOW. Gevreesd wordt dat 
Balkenende daar zeker tot de volgende 
verkiezingen aan vasthoudt. 

RUIMTE vooR RUST EN RELATIES 
De ChristenUnie kan een stap verder 
zetten. Daar ligt de kracht van de partij. 
We zien vanuit Bijbels perspectief dat 
leven meer is dan werk. Juist in een 
christelijke visie ligt de nadruk op rust 
en ruimte voor relaties, tijd voor men-
sen. Niet voor niets staat op Layards 
wetenschappelijk verantwoorde lijstje 
met zeven geluksfactoren een gezond 
gezinsleven op de eerste plaats. Goe-
de familiebanden zijn cruciaal voor het 
geluk. Zorg voor het kind door vader 
en/of moeder dient dus mogelijk blij-
ven. Fulltime kinderopvang mag geen 
automatisme worden. De overheid 
moet niet iedereen de arbeidsmarkt op 
willen jagen, zeker niet degenen die in 
het spitsuur van hun leven zitten. Er zijn 

meer mogelijkheden om de vergrijzing 
te betalen. Denk aan herzieningen van 
de AOW en ingrijpen op de woning-
markt. Werk is niet alles. 
Tegelijk is werk wel belangrijk. Het 
heeft een betekenis in zichzelf. Het 
biedt de mens, zowel  man als vrouw, 
de mogelijk zijn of haar gaven te 
ontwikkelen. Ook de mogelijkheid tot 
scholing en ontwikkeling van talenten 
zijn wezenlijk. Maar werk moet niet als 
eerste doel hebben om de economie 
te doen groeien. Alsof geluk alleen in 
termen van materiële welvaart uit te 
drukken is. Sociale factoren zijn van 
groter belang voor geluk dan bezit en 
inkomen. Die boodschap dringt bij Bal-
kenende 4 nog niet helemaal door. 
Professor Johan Graafland schrijft 
in zijn recente boek ‘Het oog van de 
naald’: “Geluk heeft meer te maken 
met tijdbesteding dan met geldbeste-
ding”. Graafland laat zien dat vrije tijd 
van groot belang is voor de kwaliteit 
van relaties. Om relaties te kun-
nen onderhouden is tijd nodig. Rust 
vinden we bijvoorbeeld op de rustdag. 
Graafland zegt daarover: “Zoals God 
als schepper zes dagen werkte en op 
de zevende dag rust nam om van zijn 
werk te genieten, zo mag de mens, als 
beelddrager van God, het onderhou-
den van de schepping laten rusten op 
de sabbat en zich verheugen in het 
werk van zijn handen.” 

gERICHTE gRoEI oF SCHEEFgRoEI?
Dus is economische groei slecht? 
Zeker niet. Waar het om gaat is dat 
groei gericht is op waardevolle zaken 
en dat we niet domweg maximale 
groei en een hoger BBP najagen. Daar 
is het geluk van de burgers niet mee 
gediend. Harder en meer werken moet 
mogelijk zijn voor de liefhebbers, maar 
geef als bedrijfsleven en politiek aan 
ouders ook de mogelijkheid om voor 
hun kinderen te zorgen. Een gezond 
gezinsleven is immers een belangrijke 
bouwsteen voor geluk, leert onder-
zoek. Zodra economische groei ten 
koste gaat van intermenselijke relaties 
en een kabinet eenzijdig inzet op werk 
en inkomen, groeit er wat scheef. 
Balkenende 4 mag daar nog meer oog 
voor hebben. 

Geert Jan Spijker, medewerker van het 

Wetenschappelijk Instituut

Missie

Bij het aantreden van dit kabinet for-
muleerde ik drie opdrachten voor de 
ChristenUnie:  
1. Concrete resultaten boeken. Of wel 
het Coalitieakkoord, waar zoveel van 
ons verkiezingsprogramma in staat, 
uitvoeren. Het nodige is al gerealiseerd, 
maar er moet nog heel veel volgen! 
2. Een betrouwbare en stabiele rege-
ringspartner zijn. We willen laten zien 
dat we ook op landelijk niveau bestuur-
lijke verantwoordelijkheid kunnen dra-
gen, op een manier die het vertrouwen 
van burgers in de politiek ten goede 
komt.
3. Onszelf blijven. Dat is cruciaal voor 
het vervullen van de eerste twee op-
drachten. Een partij behoudt haar 
kracht alleen door trouw te blijven aan 
haar principes, ook als zij deelneemt 
aan een coalitie. De ChristenUnie is 
wat zij was en vindt wat zij vond.
Onze missie is om “vanuit ons chris-
telijk geloof invloed uit te oefenen op 
het bestuur van ons land en in de sa-
menleving. Gelovig luisterend naar het 
Woord van God en met een open oog 
voor de werkelijkheid zoeken wij naar 
Zijn wil.”
Regeringsdeelname biedt ons gewel-
dige kansen om hieraan te werken. Ik 
zal mij, met alles wat in mij is, er voor 
inzetten om die kansen te benutten én 
ons karakter als uitgesproken christe-
lijk-sociale partij te behouden.

André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin 

en vice-premier.

coluMnVervolg: Over de druk op het geluk. 
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In twee kooien naast 
elkaar zitten twee apen. 

Beiden leerden dat als 
ze een steentje aan hun 

verzorger geven, een 
lekker stukje komkom-

mer wacht als beloning. 
Dat gaat een tijdje goed. 

Totdat Aapje één nog 
steeds komkommer 

krijgt als beloning, maar 
Aapje twee een druif. 

Dit tot ongenoegen van 
Aapje één. Al snel pakt 
hij de komkommer niet 

meer aan en weigert het 
steentje te geven. Aapje 
twee daarentegen gaat 
vrolijk door. De moraal 

van dit verhaal blijkt ook 
van toepassing op men-

sen: als je ziet dat de 
ander iets mooiers krijgt, 
geniet je niet meer van je 

eigen beloning. 

Volgens de recente Macro-economi-
sche Verkenning (MEV) van het Cen-
traal Planbureau (CPB) spiegelen we 
ons inkomen aan dat van anderen en 
dat bepaalt weer hoe (on)gelukkig we 
ons voelen. Tijd voor een gesprek met 
CPB-directeur Coen Teulings.

Waarom een geluksparagraaf in de 
MEV?
“De laatste twintig jaar is veel onder-
zoek gedaan naar ‘het meten van 
geluk’ in de economische wetenschap. 
Vroeger dachten we dat geluk niet was 
te meten. Tegenwoordig wordt geluk 
wel rechtstreeks gemeten. Als psycho-
logen of medici aan mensen vragen 
op een schaal van één tot tien aan te 
geven hoe gelukkig ze zijn, dan valt uit 
het antwoord best wat uit af te leiden. 
Zo kun je uit onderzoek opmaken dat 
je van echtscheiding of baanverlies on-
gelukkiger wordt. Terug naar de MEV: 
als één ding duidelijk is geworden uit 

economisch geluksonderzoek, dan is 
het wel dat niet het absolute, maar het 
relatieve inkomen een hele duidelijke 
geluksindicator is. Dat wil zeggen dat 
je, je inkomen vergelijkt met dat van de 
buurman en dat dát voor een belang-
rijk deel bepaalt hoe gelukkig je, je 
voelt. Het gaat dan niet om je absolute 
inkomen, maar om wat je verdient in 
vergelijking tot een ander.  
Daarnaast kijk je naar ‘determinanten’ 
die de mate van geluk mede beïn-
vloeden, zoals onderwijs, veiligheid, 
gezondheidszorg. “ 

Hoe definieert u geluk?
“Als de mate van tevredenheid met je 
leven: je gezondheid, inkomen, relaties, 
noem maar op. Wij economen kijken 
naar welvaart, wat een min of meer 
geobjectiveerde vorm van geluk is. Wat 
economen bestempelen als welvaart 
lijkt op wat in het dagelijkse taalge-
bruik onder welzijn wordt verstaan: 

ook zaken als vrije tijd en veiligheid 
zijn inbegrepen. Dat bepaalt je geluks-
gevoel. Dat gaat dus veel verder dan 
alleen kijken naar het nationale inko-
men, het Bruto Binnenlands Product. 
Uit geluksonderzoek blijkt dat mannen 
ongelukkiger zijn dan vrouwen. En: 
hoge bloeddruk is slecht voor je ge-
luksbeleving. Wij Nederlanders hebben 
relatief weinig last van hoge bloeddruk. 
Amerikanen wel. Zij voelen zich, blijkt 
uit onderzoek, minder ‘happy’ dan Ne-
derlanders. Een deel van de verklaring 
kan zitten in die hoge bloeddruk.”

De een is tevreden met weinig, een 
ander lukt dat niet?
“De ene persoon is inderdaad ‘inhe-
rent gemakkelijker gelukkig’, meer in 
evenwicht met zichzelf. Dat geldt ook 
voor bepaalde culturen. Mensen in 
Zuid-Amerika zijn bijvoorbeeld geluk-
kiger ondanks een laag inkomen dan 
mensen in Oost-Europa. “  



Opvallend: bij hoge inkomens leidt ex-
tra geld nauwelijks tot meer geluk…
“Dat heeft alles te maken met relatief 
inkomen. Hoeveel verdien je in verge-
lijking met je buurman? En wat vindt je 
omgeving dat je waard bent? Mensen 
zijn ijdele wezens. Het is chic om veel 
te verdienen – in ieder geval meer dan 
je buurman. Daardoor voelen we ons 
belangrijk en dat willen we allemaal. Ie-
mand die in de Quote 500 op nummer 
vier staat is ongelukkiger dan iemand 
die op nummer drie staat. Er is ook zo-
iets als consumptiegewenning: je went 
aan een bepaald uitgavenpatroon. Bij 
een toegenomen koopkracht zie je dat 
status belangrijker wordt dan geld.”

Wat zegt dat over iemand als Rijkman 
Groenink. Hoe gelukkig is hij?
“Hij heeft ongetwijfeld veel geld, maar 
daarentegen ook veel status ingele-
verd. Daaruit zou je kunnen opmaken 
dat hij minder gelukkig is. Ik denk als je 

hem diep in zijn hart kijkt, dat hij liever 
ABN-AMRO zou leiden, dan geld op te 
strijken en status kwijt te raken.”

Wat valt er te zeggen over de verwach-
te groei van geluk?
“Boven een bepaald minimum neemt 
het geluk niet toe als iemands inko-
mensstijging in de pas blijft met de 
stijging van het gemiddelde inkomen.”

Moet de overheid streven naar hogere 
welvaart, zodat we gelukkiger worden?
“Inkomen is niet allesbepalend voor het 
welzijn. De overheid moet het welzijn 
van burgers beogen. Dat is iets anders 
dan het nationaal inkomen te maxima-
liseren. Op de Europese geluksindex 
doet Nederland het in ieder geval 
goed, we staan derde na Denemarken 
en IJsland.”

Joanne Brouwer  

Buurmans 
inkomen
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geluk
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MEER, MEER, MEER

Volgens Tweede Kamerlid  
Cynthia Ortega (ChristenUnie)  
is het “al lang bekend dat alge-
meen inkomen niet perse geluk-
kig maakt. Je raakt er snel aan 
gewend.” Maar leest een Chris-
tenUnie-politicus dit rapport 
anders dan bijvoorbeeld  
een PvdA’er? 

“Dat denk ik toch wel. De Bijbel zegt 
bijvoorbeeld dat geldzucht de wortel is 
van alle kwaad. Dus als christen kijk ik 
er met mijn eigen gekleurde bril naar.”

Wat kunt u als politica met de uitkom-
sten van dit onderzoek?
“In principe niet veel. Bij relatief inko-
men spiegelen mensen zich aan de 
ander; daar kun je als overheid niet 
veel mee. Aan de andere kant kan de 
overheid zich wel afvragen of geluk 
positief van invloed is op bijvoorbeeld 
de gezondheid. De overheid houdt 
daar nu ook al rekening mee in kosten- 
en batenanalyses van beleidsvoorne-
mens en –keuzes.  Ik vind dat vergelij-
ken met anderen ook wel armoedig.  
Ik las over een onderzoek in Amerika 
waaruit bleek dat het gedrag van chris-
tenen in dit soort zaken niet zoveel 
afwijkt. Jammer, want voor christenen 
hoort volgens mij centraal te staan dat 
je het geluk van de ander zoekt. Als ik 
mijn huidige inkomen vergelijk met dat 
van 25 jaar geleden, dan zit daar een 
groot gat tussen. Maar om nu te zeg-
gen dat ik van dat feit blijer wordt, nee. 
Geluk begint van binnenuit, dat kun je 
niet van de buitenaf opleggen.”

Klinkt wel eh…braaf.
“Dat heeft niets te maken met braaf-
heid, maar met hoe je in het leven 
staat. Welvaart en economische groei 
zijn vooral gericht op meer, meer, 
meer. Maar betekent geluk dat je alles 
hebt? Dat geloof ik niet. Geluk heeft 
voor mij weinig te maken met geld, 
maar met maximale ontplooiing van 
mijn talenten en mogelijkheden. Het 
gevoel nuttig en van waarde te zijn 
voor de ander.”
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Onlangs deed de Emancipatienota van 
minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen) veel stof opwaaien. 
Zijn nota getiteld ‘Meer kansen voor 
vrouwen’, repte over een gedragscode 
bij audiovisuele media. Plasterk wil jon-
geren via hun ‘eigen media’ aanspre-
ken, zoals internet en muziekzenders 
en ze waarschuwen voor beeldvor-
ming. Hij schrijft “Het is belangrijk dat 
meisjes en jongens kritisch leren om-
gaan met de geseksualiseerde cultuur.” 
Want jongeren hebben vaak helemaal 
niet door dat ze beïnvloed worden door 
seksueel getinte clips en afbeeldingen. 
De RVU had in het radioprogramma 
Dubbel-O (januari 2005) een item 
over ‘Seks in de samenleving’. Hierin 
konden mensen reageren op de vraag 
hoe ze omgaan met de toenemende 
hoeveelheid seks op tv. Het ging 
ondermeer over de vraag: Wat mogen 
uw kinderen zien en wanneer moet de 
tv uit? Een aantal ouders reageerde 
in deze uitzending. Een moeder zei: 
“Jongeren zijn bevattelijk voor seksueel 
getinte boodschappen op tv. Als ouder 
heb je totaal geen overzicht en boven-
dien geen invloed op de media, maar 
die hebben wel invloed op je kinderen.”

gEEN MoRALISME
Myrthe Hilkens, journaliste voor De 
Pers op Zaterdag, komt die reactie 
vaker tegen: “Tijdens gesprekken met 
ouders op scholen krijg ik reacties van 
ouders als: we staan gewoon macht

eloos. We begrijpen niet waar ons kind 
mee bezig is.”
Hilkens deed de afgelopen twee jaar 
intensief onderzoek naar de jongeren-
cultuur. Over de nota van minister Plas-
terk zegt ze: “Ik heb hem woord voor 
woord gelezen en ik snap werkelijk niet 
waar alle commotie vandaan komt, 
waarom iedereen meteen op z’n ach-
terste benen staat. Er zit namelijk niets 
bedreigends in; geen moralisme, geen 
ideeën om de vrijheid in te perken. 
Deze nota wil jongeren bereiken via de 
kanalen waarlangs ze ook die com-
merciële seksualiteit te zien krijgen.”
En commercieel is het volgens haar: 
“Seks wordt gepropageerd als vrijheid, 
maar het is een commerciële vrijheid, 
gebruikt om producten aan de man te 
brengen. Daar wordt juist op educatief 
niveau niets tegenover gezet. Neem 
die reclame van Scarlet, met een klein 
meisje in een wit minirokje. Zoiets is 
een absurd gegeven en heeft absoluut 
geen enkele meerwaarde.”

gEMANIPULEERD 
Er zijn meer mensen die het debat over 
seksualisering en dwingende bodycul-
tuur proberen aan te zwengelen. Zo 
maakte documentairemaakster Sunny 
Bergman, ooit zelf model, de docu-
mentaire ‘Beperkt Houdbaar’. Haar 
documentaire is een aanklacht tegen 
de heersende schoonheidsidealen. Zo 
laat ze bijvoorbeeld zien hoe een foto 
van een prachtig model ‘gefotoshopt’ 

wordt om nog dunner te lijken. Ze praat 
met redactrices van vrouwenbladen 
en gaat zelfs zo ver dat ze zich voor de 
camera in een kliniek voor plastische 
chirurgie laat onderzoeken. De plas-
tisch chirurg laat niets van haar heel. 
Bergman, pas 34 jaar, krijgt te horen 
dat haar kin, haar armen, haar intieme 
delen en nog veel meer moet worden 
bijgewerkt: “You need the full works 
my dear”, zegt de nog jonge chirurg 
die over een paar jaar al hoopt te gaan 
rentenieren van de opbrengsten van 
zijn kliniek. Bergmans beoogde behan-
deling kost in totaal 25.000 dollar; ze 
maakt er uiteraard geen gebruik van. 
Maar het raakt de verder zo zelfverze-
kerde Bergman wel. 
Samen met een aantal andere be-
zorgde vrouwen start ze daarop een 
campagne ‘Beperkt houdbaar’ om 
vrouwen en meisjes bewust te maken 
van de gemanipuleerde beelden in bla-
den en op tv van hun seksegenoten. 
Irreële schoonheidsbeelden waaraan 
heel veel vrouwen zich, soms onge-
merkt, toch vruchteloos spiegelen. 

gEMIST REFERENTIEkADER
Terug naar de nota van Plasterk. Daar 
wordt de vraag gesteld wie de jonge-
ren leert de beelden en teksten die ze 
via verschillende media consumeren 
in perspectief te plaatsen. “Als het ont-
breekt aan duidelijke referentiekaders, 
kunnen jongeren als gevolg daarvan 
ongezond gedrag ontwikkelen ten 
aanzien van seks en relaties, met alle 
gevolgen van dien.”

Ineke van der Vlugt van de Rutgers 
Nisso Groep beaamt dit: “We vermoe-
den dat vooral meisjes door gesek-
sualiseerde beelden gekoppeld aan 
een schoonheidsideaal last kunnen 
krijgen van een negatief zelfbeeld en in 
extreme gevallen zelfs anorexia.”
Ze pleit voor grootschalig onderzoek 
naar de invloed van geseksualiseerde 
media-uitingen op het seksueel ge-
drag, zelfbeeld, de rolopvattingen en 
gezondheid van jongens en meisjes. 

Seks in de media
Anderhalf jaar terug organiseerde de ChristenUnie 
een pittige mediaconferentie over de seksualisering 
van de media. Onderwerpen als breezerseks en  
seksueel getinte videoclips passeerden daar de 
revue. Nog altijd staat dit onderwerp hoog op de 
agenda en zeker niet alleen bij de ChristenUnie.  
Talloze seculiere journalisten en politici spraken zich 
uit tegen de vercommercialisering van seks en het 
seksistische vrouwbeeld. Een overzicht.
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WET EN kLACHT
Wat is er dan te doen tegen seksuali-
sering van de media? Myrthe Hilkens 
pleit voor meer openheid rondom sek-
sualiteit: “Als we zo flink zijn om seksu-
aliteit commercieel te durven maken, 
vind ik dat we ook zo moedig moeten 
zijn om de volgende stap te zetten; 
namelijk het open en vriendelijk over 
seksualiteit praten. Daarmee doel ik op 
opvoeding en onderwijs. Ik pleit voor 
een modernisering daarvan, in reactie 
op pornoficatie en beeldcultuur.”
Ook wetgeving kan daarbij helpen. In 
Nederland bestaat de Reclame Code 
Commissie. Daar kunnen mensen 
klachten indienen over reclame-uitin-
gen. De commissie legt geen boetes 
op. Maar aangesloten organisaties 
hebben zich wel verplicht de veroor-
deelde reclame-uiting in zo’n geval niet 
meer uit te zenden. “Wetgeving kan 

alleen duidelijke excessen in mediage-
bruik aan pakken met sancties ach-
teraf. Claims vragen dan wel complexe 
bewijsvoering”, aldus wetenschappelijk 
medewerker Rob Nijhoff in Kort Com-
mentaar 13 van de ChristenUnie.
Jessica de Jong is freelance journaliste 
en afgestudeerd op het onderwerp 
‘Seks in de reclame’. Zij stelt: “Er 
moet, net als in Noorwegen, een wet 
komen waarin staat dat het lichaam 
van een vrouw of man niet seksueel 
geëxploiteerd mag worden. Dat is 
denk ik juridisch gezien zeker dicht te 
timmeren. Wetgeving werkt beter dan 
het huidige systeem met een Reclame 
Code Commissie. Een wet is sterker 
dan een code. Eventuele subjectiviteit 
kun je minimaliseren met een aantal 
criteria.” Die criteria zijn: Tekst (als de 
tekst dubbelzinnig is), Product (als er 
geen verband is tussen bloot en het 

product) en Model (Als de vrouw in het 
plaatje wordt neergezet als lustobject).
 
SEkSDATINg AANPAkkEN
Eind november was er het wetgevings-
overleg Media in de Tweede Kamer. 
Daar vroeg fractievoorzitter Arie Slob 
aandacht voor de nachtelijke reclame-
spotjes voor seksdating, die urenlang 
achtereen op de commerciële zenders 
worden herhaald. De ChristenUnie wil 
dat er regels komen voor de nachtelijke 
programmering van de commerci-
ele omroepen. Slob wil de urenlange 
reclameblokken voor ‘seksdating’ via 
websites en 06-nummers van de buis 
weren. Hij ziet mogelijkheden om zulke 
reclames wegens hun misleidende 
karakter te verbieden.
Het kamerlid merkt uit reacties op zijn 

Vervolg op pagina 12.



12 | HS | partijblad van de ChristenUnie

betoog dat de bezorgdheid om deze 
spots breed leeft onder de Neder-
landse bevolking. “Wat een verwron-
gen beeld van de maatschappij en 
van menselijke relaties krijg je, als er 
’s nachts blijkbaar geen ander artikel 
aan de man gebracht kan worden dan 
seksdating.”

Commerciële omroepen verkopen hun 
erotische reclames onder het label 
‘telewinkelboodschappen’. De hui-
dige regels stellen geen inhoudelijke 
eisen daarvoor, de enige voorwaarden 
zijn dat er daadwerkelijk ‘producten’ 
worden aangeboden en dat de kijker 
direct kan reageren. Slob wil dat nu dat 
onderzocht wordt of de reclame voor 
datingsites en 06-lijnen ook als ‘mislei-
dend’ kan worden aangepakt. “Het is 
toch vreemd dat we in Nederland op 
tal van terreinen een zorgvuldige con-
sumentenbescherming kennen, en dat 
dit soort misleidende beelden de hele 
nacht door de buis kunnen vervuilen.’’

kABELPAkETTEN 
Slob vroeg tijdens het wetgevings-
overleg Media ook aandacht voor de 
samenstelling van zenderpakketten 
door de kabelmaatschappijen. In veel 
regio’s is het zo dat wie een pakket wil 
met bijvoorbeeld extra sport, kinder-
programma’s of religieuze zenders, 
daarbij een pornografische zender ‘op 
de koop toe’ krijgt. Het ChristenUnie 
Kamerlid vroeg minister Plasterk om 
zijn invloed bij de kabelmaatschappijen 
aan te wenden opdat ze ‘schone’ pak-
ketten gaan aanbieden, dus pakketten 

met extra zenders zonder dat daar 
porno bij zit.       

Om jongeren verder weerbaar te 
maken pleit Slob al jaren voor media-
educatie. Het huidige kabinet heeft 
eindelijk zijn pleidooi overgenomen. Er 
komt een media-educatie en expertise-
centrum om kinderen en jongeren, hun 
ouders en scholen te ondersteunen 
in het leren omgaan met de veelheid 
van media-uitingen. Daarnaast wordt 
het Media-aanbod  veiliger gemaakt. 
Gedragscodes voor audiovisuele 
media werpen een dam op tegen de 
verloedering in reality-programma’s 
en videoclips. Daarbij wordt voort-
gebouwd op bestaande afspraken 
over bijvoorbeeld de kijkwijzer. Verder 
worden media-aanbieders en andere 
belangstellenden gestimuleerd een 
gedragscode voor een veilige media-
aanbod te hanteren.

PRATEN EN REALISEREN
In tegenstelling tot jarenlange pogin-
gen van de ChristenUnie om iets te 
doen aan de vele vunzigheid op tv, 
internet en bladen, bleken verklaringen 
van jongeren zelf wel het taboe op dit 
onderwerp te kunnen doorbreken. 
Langzaam ontstond de bereidheid om 
te praten over de mogelijk schadelijke 
invloed van media en de bescherming 
van kinderen en jongeren tegen die 
invloed. Als het gaat om media & sek-
sualisering wil de ChristenUnie dan ook 
nog de volgende punten realiseren: 

 -  Onderzoek naar de mogelijkheid 
om internet in plaats van facultatief 
te filteren, standaard gefilterd aan te 

bieden met een optie om die filter er af 
te halen;
-  Een identificatieplicht instellen voor 
het bezoeken van profielsites om zo 
ongewenste bezoekers te weren;
- Zelfregulering en betere handhaving 
moeten ertoe leiden dat de normale 
maatschappelijke normen ook in de 
media normaal worden. Media-aan-
bieders zouden daarvoor samen (dus 
zowel publieke als commerciële) een 
gedragscode moeten maken. De over-
heid kan dit initiëren. 
- Ook adverteerders kunnen een rol 
spelen, daar waar het gaat om het 
aanspreken van de media-aanbieders 
aan wie zij hun advertentiegelden 
besteden. 
- Aanstootgevende reclame-uitingen, 
waaronder reclame voor softdrugs 
of growshops, seksclubs, bordelen 
en 06-sekslijnen vallen niet onder de 
vrijheid van meningsuiting en kunnen 
worden geweerd. 
- Mogelijkheden van de burger ver-
ruimen om zich te verweren tegen 
inbreuken op de privacy (ongewenste 
post of telefoon, reality-tv), ondermeer 
door meer mogelijkheden te bieden 
voor klachten.
- Het NICAM ontwikkelt zich samen 
met de Reclamecodecommissie tot 
een brede commissie voor klachten 
over misbruik van de vrijheid van 
meningsuiting, normoverschrijdende 
reclame en geweld of seks op tv en 
internet. De overheid stimuleert de 
reclamebranche en de commerciële 
zenders om zich hierbij vrijwillig aan te 
sluiten.

Arjo Kleinhuis en Jolande Uringa

Vervolg: Seks in de media.

CoNTRIBUTIEvERHogINg

De contributie van de ChristenUnie wordt per 1 januari 2008 verhoogd naar € 45,- per jaar voor hoofdleden en € 22,50 
voor gezins- en reductieleden (+ één euro voor de acceptgiro). Sinds 2004 is de contributie niet verhoogd. Maar in de 
komende jaren krijgt de partij een subsidiekorting en wordt dus afhankelijker van uw contributie. Het geld van de contri-
butieverhoging gaat naar de kiesverenigingen, naar het partijbureau voor een extra medewerker doelgroepenbeleid en 
naar de Kaderschool. Ook voor de verkiezingscampagnes in 2009 en 2011 moeten we flink sparen. Natuurlijk kan deze 
extra vijf euro voor u een brug te ver zijn, dan willen we u attent maken op het reductielidmaatschap. Met een uitkering of 
een minimuminkomen komt u daarvoor in aanmerking. Meer weten? Bel of mail de ledenadministratie 033-4226969 of 
ledenadministratie@christenunie.nl.



vruchtbomen en 
clustermunitie    

Defensie en christelijk geloof: voor 
nogal wat mensen wringt dat. Ik heb 
daar geen moeite mee, houd die span-
ning er maar in. Wij leven weliswaar 
buiten het paradijs, maar hebben er 
wel een herinnering aan. Dat neemt 
niet weg dat het voluit Bijbels is om on-
der voorwaarden de inzet van het ge-
weldsinstrument legitiem te achten. De 
krijgsmacht (en de politie) is daarom 
niet aan te merken als een ‘noodza-
kelijk kwaad’. Het gebruik van geweld 
kan een goed werk zijn in dienst van 
recht en herstel van vrede.
‘Onder voorwaarden!’ Leerzaam is wat 
Mozes in zijn oorlogswetten schrijft 
(Deut. 20). Men mag bij de belegering 
van een stad bomen omhakken, maar 
de vruchtbomen moeten worden ont-
zien. Die boodschap is duidelijk: na het 
conflict moet het gewone leven weer 
voortgezet kunnen worden. Ik heb die 
grondregel toegepast op de beoorde-
ling van clustermunitie. De inzet van 
deze munitie kan geboden zijn, maar 
slechts dan als zeker kan worden ge-
steld dat de onontplofte resten niet de-
cennia daarna nog slachtoffers kunnen 
maken. Het herstel van het gewone le-
ven, daar gaat het om, ook in Afghani-
stan. De inzet van geweld kan daarbij 
nodig zijn, maar altijd beperkt en niet 
langer dan noodzakelijk. 

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.
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Nederlandse politica op 
AIDS-reis in Malawi
“Samen pinda’s stampen, water 
dragen en koken”, dat en meer 
activiteiten ondervond de Barne-
veldse fractievoorzitter Tjitske Kui-
per- De Haan aan den lijve op reis 
in Malawi. De ChristenUnie politica 
was samen met een aantal andere 
vrouwen uitgenodigd door diverse 
christelijke hulporganisaties om in 
Malawi meer te leren over de AIDS 
problematiek. 

“Deze vrouwenreis had een duidelijke 
meerwaarde omdat we verscheidene 
een-op-een-gesprekken konden voe-
ren met Malawiaanse vrouwen. Ieder 
van ons trok een dag afzonderlijk met 
een Malawiaanse vrouw op om het 
dagelijkse bestaan te proeven in zowel 
de stad als het platteland. Samen 
pinda’s stampen, water dragen en 
koken verzustert!  Het leverde aanvul-
lende informatie op die de inzichten uit 
nota’s en artikelen verdiepte. Zo werd 
ons veel duidelijk over de culturele 
omstandigheden. De vrouwen waren 
openhartig over de seksuele ge-
woonten van Afrikaanse mannen, de 
weerloze positie van veel vrouwen en 
jonge meisjes. Over de armoede en het 
effect daarvan op het dagelijkse leven 
en de aanpak van de huidige christe-
lijke president.”

“De vrouwen in Malawi zijn sterk. Ze 

maken voorzover het mogelijk is het le-
ven dragelijk. Ze verzorgen vaak naast 
hun eigen kinderen ook weeskinderen, 
waarvan er door de Aids-epidemie 
velen zijn. Ook in de programma’s die 
de hulporganisaties, de kerken en de 
regering opzetten, zijn merendeels 
vrouwen actief.”  
“Naast het HIV-virus dat AIDS veroor-
zaakt bij jong en oud is er nog een 
ander virus waarmee vele Afrikanen in 
de sub-sahara besmet zijn. Het geloof 
in een grote God die uiteindelijk ons 
zal redden door zijn genade. Ik wist 
niet dat je zo blij kon worden van een 
reis naar een AIDS rampgebied. We 
hebben samen met de Malawianen 
gebeden, gedanst en gezongen.”

kENNIS 
“Er is nog veel nodig op het gebied 
van democratie, economische in-
vesteringen, logistiek et cetera. Maar 
laten we vooral niet opgeven ons in te 
zetten voor deze landen via ontwikke-
lingswerk, hulporganisaties en parti-
culiere initiatieven. Bij dat laatste is het 
belangrijk om de kennis van professio-
nele hulporganisaties in te schakelen. 
Maar naast steun op het gebied van 
landbouw en gezondheid is beslist ook 
politieke en juridische hulp nodig.” 

Tjitske Kuiper- De Haan, fractievoorzitter

ChristenUnie Barneveld.



“Bij Tot Heil des Volks (christelijke so-
ciale hulpverlening) lopen we in al onze 
verschillende werksoorten keihard aan 
tegen de schuldenproblematiek. Bij de 
dak- en thuislozen, maar niet minder in 
de zorg voor getraumatiseerde vrou-
wen en de hulpverlening aan prostitu-
ees. Juist voor een enigszins gelukkig 
en zelfstandig leven is het oplossen 
van schuldproblemen onontbeerlijk.” 

DE BUREAUCRATIE 
De Jong ziet twee oorzaken voor 
schulden. “In de eerste plaats het 
toegeven aan de verleiding van de 
leenreclames. In de tweede plaats zie 
ik de traagheid van de overheid als 
probleem. Het regeerakkoord spreekt 
over de overheid als bondgenoot en 
over een dienstbare publieke sector. 
Maar hier lijkt nog wat werk te doen.” 
De Jong kent schrijnende voorbeelden 
genoeg uit de hulpverleningspraktijk, 
zoals over de weduwe die maanden 
na de dood van haar man en pas vele, 
voor haar onbegrijpelijke formulieren 
later, eindelijk een bijstandsuitke-
ring ontvangt. Maar zelf, nog voor 
haar overleden man is begraven een 
dringende oproep krijgt de nu teveel 
uitgekeerde AOW terug te betalen…
 
NIEUWE START
“Bij ‘De Tweede Mijl’, het werk van Tot 
Heil des Volks onder dak- en thuislozen 
lopen nogal wat mensen rond die door 
schulden op straat zijn beland.” Onder 
deze mensen bevinden zich nogal 
wat formuliermijders, aldus De Jonge. 
“De kloof tussen de formulierfreaks 
(ambtenaren die de formulieren opstel-
len) en de formuliermijders is groot. De 

Tweede Mijl wil hier een brugfunctie 
vervullen. We pleiten voor vereenvoudi-
ging van de procedures.”
Of een ander voorbeeld. “Neem de 
vrouwen die vanuit de opvang opnieuw 
willen starten, ze kunnen dat zelden 
doen zonder dat ze zich gelijk (weer) 
in de schulden steken. Inrichtings-
kosten worden niet meer vergoed. Je 
moet dus zelf voor je inboedel zorgen. 
Daarbij moet de huur vooruit worden 
betaald. Huurtoeslag, de vroegere 
huursubsidie, laat niet zelden lang op 
zich wachten. In de tussentijd moeten 
ze wel het volle pond betalen.” 
De Jonge concludeert: “De tegenhan-
ger van schulden is sparen. Voor men-
sen met lage inkomens, valt er vaak 
weinig te sparen. Zij moeten gespaard 
worden.”  

Bevestigen de financiële deskundigen 
de mening van de hulpverlener over de 
toename en oorzaken van schulden 
in Nederland? HandSchrift vroeg het 
aan Ger Jaarsma, voorzitter van de 
Vereniging voor schuldhulpverlening 
en sociaal bankieren (NVVK), Gabriëlla 
Bettonville van budgetinstituut Nibud 
en Michiel Vergeer (CBS). 
De NVVK zag in het derde kwartaal 
van 2007 de schulden weer stijgen. 
Voorzitter Jaarsma verwacht dat het 
aantal aanvragen van schuldregelingen 
weer op hetzelfde getal uitkomt in 2007 
als in 2006. De NVVK wijt dit aan het 
dalende consumentenvertrouwen: “Dit 
was het eerste helft van het jaar hoog. 
Door kabinetsplannen verdween het 
consumentenvertrouwen, dus melden 
mensen zich alsnog bij de schuldhulp-
verlening.”

Schuld  

‘Niets weegt zo zwaar 
als een geheim’ is een 

mooie oneliner van 
Godfried Bomans. Ik 

ben geneigd om naast 
het woord geheim, het 
woord schuld een ge-

deelde eerste plaats 
toe te kennen. Ze trek-

ken overigens geregeld 
samen op.” Aldus hulp-

verlener Krijn de Jong 
die dagelijks mensen 
met schulden treft via 

de stichting Tot Heil des 
Volks. 
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      in de praktijk



Ook het aantal schuldsaneringen lijkt 
nog niet te dalen, aldus het CBS. Dit 
ondanks de bloeiende economie en de 
dalende werkloosheid. Schuldsane-
ringen zijn de extreme schuldgevallen 
die voor de rechter komen, zij zijn het 
stadium van schuldhulpverlening al 
gepasseerd (of onwillig om daaraan 
mee te doen).

ooRzAkEN SCHULDEN
Hoe komen mensen zo ver dat ze 
schulden krijgen? Volgens Bettonville 
(Nibud) zijn er vier belangrijke redenen. 
“Het eerste is overbesteding, dat komt 
veel voor bij jongeren. Het tweede is 
dat ouderen, vooral de zieken onder 
hen, de stijging van vaste lasten niet 
meer kunnen bijbenen. Het derde is de 
groep die door verslaving in de schul-
den terechtkomt. De vierde groep komt 
heel onverwacht in de schulden door 
bijvoorbeeld een scheiding of plotse-
linge werkeloosheid.” 

Schuld  

Het CBS bevestigt dit: “Vaak is eco-
nomische tegenslag zoals verlies van 
baan of faillissement de oorzaak of een 
ramp in de gezinssituatie zoals een 
echtscheiding of weduwe worden. Of 
iets uit de morele sfeer, zoals roeke-
loos gedrag.” Opmerkelijk genoeg 
stijgt het aantal mensen met proble-
matische schulden onder 35-plussers 
nog steeds. “De laatste jaren steken 
jongeren zich minder in de problema-
tische schulden. In de groep 35 tot 44 
jaar stijgt het nog steeds. Onder de 
ouderen heel weinig.” 

TABoE oP LENEN WEg
Jaarsma (NVVK) ziet in de nieuwe 
generatie jongeren een kwetsbare 
doelgroep voor kredietorganisaties. 
“Veel jongeren blijken onvoldoende in 
staat de financiële consequenties van 
hun handelen (lenen) op langere termijn 
te overzien.”De NVVK-voorzitter con-
stateert dat het verkrijgen van krediet 
steeds makkelijker is en van taboe 
uitgroeide tot maatschappelijk geac-
cepteerd fenomeen. “Steeds meer 
Nederlanders hebben een toenemen-
de schuldenlast. Niet zelden komen 
deze mensen met schulden terecht 
in een neerwaartse spiraal. Schulden 
gaan vaak gepaard met lichamelijke of 
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psychische problemen, gezondheids-
klachten, huisvestingsproblemen of 
dakloosheid, werkloosheid en relatie-
problemen.” 
Het CBS bevestigt dat het taboe op 
lenen is weggevallen. Vergeer: “De 
postorderbedrijven krijgen veel op 
hun kop, omdat ze zouden aanzetten 
tot schulden. Ik denk dat een helaas 
steeds grotere groep zich tegenwoor-
dig makkelijker in de schulden steekt 
en niet vooruit lijkt te kijken. We had-
den vorig jaar maar liefst vijftienduizend 
schuldsaneringen in Nederland, dat is 
toch een verschrikkelijk probleem?”

LEENRECLAMES
Hulpverlener Krijn de Jonge (Tot Heil 
des Volks) meent in de leenreclames 
een oorzaak voor schuldproblemen te 
hebben gevonden. “Riskante krediet-
leningen, met hoge rentes, zorgen 
voor een substantieel deel van het 
schuldenprobleem. Kredietverstrek-
kers zoemen schaamteloos in op één 
van de grote menselijke zwakheden: 
verlangen naar rijkdom.”
“De leenreclames zetten mensen aan 
tot het kopen van luxeproducten die zij 
eigenlijk niet kunnen betalen”, bevestigt 

‘Als je niet kunt 
sparen, kun je 
ook niet lenen’ Vervolg op pagina 16.

      in de praktijk
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NVVK-voorzitter Jaarsma. “Wij juichen 
een verbod op dit soort reclames (die 
zich richten op kwetsbare groepen) 
toe.  Als je de reclames al toestaat, dan 
zal de inhoud feitelijk en niet mislei-
dend moeten zijn. De inhoud moet niet 
de suggestie wekken dat je ‘stom’ bent 
als je niet leent. En de nadelen moet 
helder zijn.” 
Opvallend genoeg ziet het Nibud 
niet zoveel heil in het verbieden van 
leenreclames, voorlichter Bettonville: 
“Mensen willen niet zozeer een lening, 
ze willen een product. Dan moet je alle 
productreclame verbieden. Het liefst 
zien wij dat mensen die willen lenen 
eerst verplicht langs het Nibud komen 
om te kijken of zo’n lening haalbaar is. 
Wij zeggen altijd: ‘als je niet kunt spa-
ren, kun je ook niet lenen’. Over een 
lening moet je echt goed nadenken, 
als er iets onvoorziens gebeurt, kan ik 
het dan financieel aan?” Het Nibud ziet 
wel wat in aanscherping van de regels 
voor leenreclames en kredietorganisa-
ties. Want: “Als het bij A niet lukt om 
te lenen, moet je ook niet bij B terecht 
kunnen voor een lening.” 

zELF SCHULDEN REgELEN
Het Nibud en NVVK bieden consu-
menten met schulden de mogelijk-
heid die zelf op te lossen via www.
zelfjeschuldenregelen.nl. De site wordt 
druk bezocht en de aanwezige stan-
daardbrieven veelvuldig gedownload. 
Mensen met een hoger inkomen en 
beginnende schulden willen zo nog 
wel eens zelf uit de schulden raken, 
aldus het Nibud. De NNVK is aan de 
andere kant toch redelijk somber over 
de zelfredzaamheid van burgers met 
schulden. Het gaat vaak tussentijds 
mis als mensen langlopende lenin-
gen bij kredietverstrekkers afsluiten. 
Jaarsma: “Een beroep op (gemeente-
lijke) schuldhulpverlening is dan vaak 
een onvermijdelijke, maar zeer kost-
bare consequentie.”

De gemeenten zijn een niet onbelang-
rijke speler in de schuldhulpverlening. 
Het Nibud ondersteunt gemeenten 
daarom met speciale geldcursussen 
voor scholieren of juist ouderen en 
lokale Budgetkranten of advies om be-
staande schuldhulpverleningsprojecten 

te verbeteren. De NVVK is bezorgd dat 
sommige gemeenten te weinig geld 
beschikbaar stellen voor schuldhulp-
verlening. Jaarsma: “Zo ontstaan er 
wachtlijsten. Dit kabinet had dit kunnen 
ondervangen door geoormerkt geld 
aan de gemeenten te verstrekken.” 
Het CBS meent, bij monde van Vergeer 
dat grotere gemeenten nu eenmaal 
grotere problemen kennen, dus ook 
meer mensen met schulden. Opval-
lend is wel dat ook in een provincie 
als Flevoland het aantal mensen met 
geldproblemen groter is. Zijn verklaring 
voor de grote steden: “Daar heb je 
meer mensen met een laag inkomen bij 
elkaar. En kennelijk zijn de problemen, 
die leiden tot schulden, in de grote 
steden intensiever en komt men er 
ondanks hulpverleners niet uit.”

STEvIg INzETTEN
In het laatste verkiezingsprogramma 
(2006) stelde de ChristenUnie een paar 
stevige maatregelen voor om schulden 
te voorkomen, zoals: pak de wachtlijs-
ten in de schuldsanering aan, scherp 
de regels voor het kopen op krediet 
aan, leg leenreclames aan banden en 
houd bij het Bureau Kredietregistratie 
(BKR) alle leningen hoger dan vijfhon-
derd euro bij. Een groot deel van die 
zaken is gerealiseerd in het nieuwste 
schuldenplan van staatssecretaris 
Aboutaleb (Sociale Zaken en Werkge-
legenheid). Het kabinet probeert met 
dit plan te voorkomen dat mensen 
schulden kunnen opbouwen en als 
ze die al hebben dat ze goede hulp 
krijgen. Met dit plan worden bijvoor-
beeld kredietreclames aan banden 
gelegd, de mogelijkheid om rood te 
staan beperkt. De kredietwaardigheid 
wordt strenger getoetst. Overtredende 
kredietverstrekkers krijgen hogere 
boetes. De schuldenregistratie wordt 
verbeterd. Het BKR en het LIS krijgen 
toegang tot gegevens uit de Gemeen-
telijke basisadministratie. 
Het kabinet investeert verder honder-
den miljoenen extra in armoedebestrij-
ding en schuldhulpverlening. Het enige 
punt uit het ChristenUnie-verkiezings-
programma dat hiermee nog niet is ge-
realiseerd, is het zilvervlootsparen. Op 
19 december tijdens het schulddebat 
zal Tweede Kamerlid Cynthia Ortega, 
daar alsnog voor pleiten.
Jacolien Viveen

coluMn
Waardevol

De Zuiderzeelijn is onlangs defini-
tief geschrapt. De reden? De snelle 
spoorverbinding is niet verantwoord 
te exploiteren en levert onvoldoende 
structuurversterkend rendement op. 
Kortom, de baten wegen niet op 
tegen de kosten.

Een volkomen rationeel besluit. Toch 
voel ik een zekere spanning. Niet 
omdat de Zuiderzeelijn er uiteindelijk 
niet komt. Maakt u zich geen zorgen, 
het kabinet spreekt natuurlijk met één 
mond. Al had ik het als Noorderling 
wel heel prettig gevonden als ik vanuit 
Heerenveen in sneltreinvaart hartje 
Amsterdam had kunnen bereiken.

De spanning heeft te maken met hoe 
wij beleidsmakers naar grote, maar 
ook naar kleine projecten kijken. 
We wegen in een ordentelijk proces 
nauwkeurig kosten en baten. Ook 
de baten die geen prijs op de markt 
kennen, worden zo goed mogelijk 
gekwantificeerd. Daar treedt de span-
ning op. Want schatten wij schone 
lucht, helder water, landschappelijke 
kwaliteit, of nog lastiger: de gevolgen 
van klimaatverandering wel op de 
juiste waarde?
Ik bepleit niet die spanning op te 
heffen, integendeel. Een kosten-ba-
tenanalyse is een nuttig hulpmiddel bij 
besluitvorming, maar het ontslaat ons 
beleidsmakers niet van de plicht met 
gezond verstand te blijven kijken naar 
wat waardevol is.

Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat.

Vervolg: Schuld in de praktijk.
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vRAgEN AAN

RoELy PADDINg

Sinds 11 
september 

baken op de 
administratie

7
vRAgEN AAN

In 1968 behoorde Roely - “nog met de boeken van de mulo” 
- tot de eerste groep mavo-scholieren. Vanaf haar zestiende 
werkte ze bij een bakkerij, een assurantiekantoor en een 
meubelgigant. Na haar trouwen zette ze zich in als vrijwilliger 
op de basisschool en in het ziekenhuis. 
Toen kwam 11 september 2001 en werd ze voor drie dagen 
per week bij het partijbureau aangenomen. “Een dag die je 
niet meer vergeet.”
 
DE vRAgEN
1. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Ik wilde mijn tijd geven voor een christelijke organisatie. Maar 
ik had geen ervaring met de politiek – behalve dat ik het wel 
leuk vind om het nieuws erover te volgen.”
 
2. Wat houdt je werk in?
“Alle facturen en betalingen gaan door mijn handen. Niet al-
leen van de ChristenUnie, maar ook van het WI, PerspectieF 
en van de bestuurdersverenigingen.”
 
3. Het leukste aan deze baan is?
“Het vraagt heel veel nauwkeurigheid. Daar ben ik goed in. 
Het ontmoeten van de Tweede Kamerleden tijdens de fractie-

dagen vind ik ook heel bijzonder. Dan zie je dat het toch zulke 
normale mensen zijn, ondanks hun hoge positie.”

4. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor bellen?
“Je mag me mailen als je ten onrechte een betalingsherinne-
ring hebt gekregen.”
 
5. Met wie heb je het meest contact?
Henk van der Veen en Wiepkje Bodika. Hoewel het vaak erg 
druk is, is er wel ruimte voor een lolletje.”
 
6. Wat is je doel voor het komende jaar?
“De komst van het nieuwe ledenadministratiepakket in januari 
vraagt wel wat extra inzet.”
 
DE CoLLEgA’S
Henk van der Veen (hoofd Bedrijfsbureau): “Roely werkt 
heel ordelijk, heeft altijd overzicht en weet precies waar je 
een factuur kunt vinden. Zij is de steunpilaar waar de finan-
ciële administratie op draait.”
Wiepkje Bodika (medewerker ledenadministratie): “Ze is 
heel rustig, integer en betrouwbaar. En ze komt zo af en toe 
erg origineel uit de hoek, wat me steeds weer verrast.”

Een giftenbrief, de nieuwsbrief, een betalingsherinnering – met de groeten van het partijbureau te Amersfoort. 
Maar wie is nu wie en wie doet wat? Deze keer: Roely Padding (51), medewerkster financiële administratie bij het 
bedrijfsbureau. 
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DE STELLINg:

Welzijn is het kind van de        rekening bij economische groei

oNEENS
“Polen komen massaal hierheen 
om het beter te hebben. Als het 
waar zou zijn dat welzijn het kind 
van de rekening is, zouden ze 
niet zo massaal hierheen komen 
lijkt me. Dat is een bewijs van de 
welvaartspositie die we hebben.” 
Stef Blok is Tweede-Kamerlid voor 
de VVD. Hij is het oneens met de 
stelling. 

“Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat Nederlanders zich gelukkig voelen. 
Dat is logisch, want het gaat goed hier. 
Nederland is een van de rijkste landen 
van de wereld. Als je, je iedere dag 
zorgen maakt over een dak boven je 
hoofd of eten op tafel, kan ik me niet 
voorstellen dat je, je gelukkig voelt.”

JAREN vIJFTIg
“Het gaat stukken beter dan in de jaren 
vijftig. Ik vind dat er nu meer welzijn is. 
Toen hadden we wat ik ‘nette ar-

moede’ noem. We woonden met drie 
generaties in één huis. In landen als 
Polen zie je dat nog, maar nu is er een 
massale uitstroom onze kant op. Ze 
komen massaal hierheen om het beter 
te hebben. Als het waar is dat welzijn 
het ‘kind van de rekening’ is, zouden 
ze niet zo massaal komen, lijkt me. Dat 
is een bewijs van de welvaartspositie 
die we hebben. Maar wat welvaart is, 
verschilt per persoon. De één vindt een 
nieuwe auto belangrijk, de ander meer 
vrije tijd.” 

kEUzEvRIJHEID
“We hebben veel meer keuzevrijheid 
dan in de jaren vijftig. Door de welvaart 
hebben we bijvoorbeeld de keuze om 
parttime te werken. We hebben geen 
twee inkomens nodig om rond te ko-
men, mensen kunnen geld weggeven 
aan goede doelen als ze dat zouden 
willen. Er zijn ook nog steeds mensen 
die hun oude moeder in huis nemen. 
Maar blijkbaar schuilt welvaart niet 
daarin. Want als geluk zo voor het op-
rapen ligt, als het dan zo makkelijk zou 
zijn, dan zou iedereen het toch doen?”

MILIEU
Heeft die keuzevrijheid ook nadelen? 
“Je moet natuurlijk oppassen voor 
ongebreidelde consumptie. En wat be-
treft het milieu: die kosten mogen best 
door worden berekend in de productie. 
Het is goed om dat inzichtelijk te ma-
ken. Aan de andere kant is het zo dat 
er vanwege de welvaart juist meer geld 
is voor milieu. Daarom gaat het in rijke 
landen als Nederland, ook steeds beter 
daarmee. Het rivierwater wordt steeds 
schoner en in de Rijn zwemmen weer 
zalmen.” Vernielen de rijke landen niet 
meer milieu dan andere landen? ‘‘Nee! 
Als we bijvoorbeeld naar China kijken: 
dat land gebruikt veel milieu en van-
wege armoede daar hebben ze geen 
geld om er afspraken over te maken.” 
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DE STELLINg:

Welzijn is het kind van de        rekening bij economische groei

EENS
“We maken onszelf gek. Het gaat 
geweldig met ons land, maar toch 
staat economie nog steeds bo-
ven aan de prioriteitenlijst.” Arjo 
Klamer is hoogleraar in de econo-
mie van de kunst en cultuur aan de 
faculteit Kunst en Cultuurweten-
schappen van de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Hij is het eens 
met de stelling. 

“In beginsel denk ik dat het zeker zo is 
dat economische groei bijdraagt aan 
het welzijn van mensen. Als je econo-
mische groei krijgt, gaat het goed in de 
gezondheidszorg, met de kunst. En je 
merkt niet dat er een bepaalde wrijving 
ontstaat. Daarom is mijn stelling: we 
weten niet voldoende.” 
“Als je aan iemand vraagt: ‘Hoe gaat 
het met u?’, zal er vaak een ‘financieel’ 
antwoord komen: mensen beginnen 
over hun huis, over geld. Mijn stand-
punt is dat dát niet de echte waarde 

vertegenwoordigt. Maar meer de niet 
tastbare zaken. Dus de zaken die van 
waarde zijn, maar die je niet met geld 
kunt kopen, zoals het hebben van 
geloof, een godsdienstovertuiging. En 
bijvoorbeeld je gezin. Of dat je in een 
goeie buurt woont, of je vrienden hebt, 
of je geliefd bent. Dat zijn goederen 
waar je wat voor over moet hebben. 
Het gekke is dat mensen die mínder 
hebben, zich op sommige punten toch 
beter kunnen voelen dan mensen die 
alles hebben. We maken onszelf na-
melijk gek. Het gaat geweldig met ons 
land, maar toch staat economie nog 
steeds boven aan de prioriteitenlijst. 
Het moet allemaal nog groter blijkbaar.”

gEïNSPIREERD
“Het meest schrijnend is dat we spiritu-
eel verarmd zijn. De gevolgen daarvan 
zien we om ons heen: instabiliteit, 
politieke partijen zoals die van Pim 
Fortuyn, mensen hebben moeite met 
wat van buitenaf komt, zoals de islam. 
Mensen voelen zich alsof de samen-
leving hen verlaat. Ze hebben moeite 
geïnspireerd te raken. Wat dat betreft 
zie je zeker een afkalving. En wat mij 
betreft is dat een van de ‘goederen’ die 
je welzijn vergroten: inspirerend vermo-
gen, dat wil zeggen het vermogen om 
geïnspireerd te worden, maar ook om 
andere mensen te inspireren. Een ge-
inspireerd mens is een rijk mens vind 
ik. Dat klinkt wat vaag misschien, maar 
dat is de harde kern wat mij betreft. We 
zijn nog nooit zo rijk geweest, maar we 
zijn vooral sociaal verarmd.” Klamer is 
niet per definitie tegen marktwerking: 
“De vorm is alleen niet goed. Het was 
teveel overheid vroeger en nu is het 
teveel markt. We moeten naar een 
balans toe, naar een soort tussenvorm 
tussen markt en overheid. Maar daar 
wordt helemaal niet naar gekeken.” 

Arjo Kleinhuis
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vANUIT HET HART
Overleg in Italië over asielbeleid
In november reisde Ed Anker af naar 
Italië voor een Conferentie over het 
Europees asielbeleid. In Volterra wordt 
gesproken over uitgangspunten voor 
één gemeenschappelijk Europees 
asielbeleid in 2010. Anker begint zijn 
verslag welhaast lyrisch: “Toscaans 
Italië in november: een waterig zon-
netje en herfstige temperaturen. Ik 
vind het heerlijk om hier te zijn. Het 
landschap is prachtig, in de dorpjes 
staat de tijd stil en culinair klopt alles. 
Maar voor lange ontdekkingstochten is 
geen tijd. Europarlementariërs, leden 
van nationale parlementen, ministers 
en vertegenwoordigers van niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s) 
uit diverse Europese landen komen 
samen om een reeks uitgangspunten 
te formuleren voor een rechtvaardiger 
Europees beleid voor vluchtelingen. En 
voor nauwere samenwerking van de 
diverse Europese staten op dit gebied. 

Zo is er nu bijvoorbeeld geen één-
duidige lijn over ‘veilige’ en ‘onveilige’ 
landen van herkomst, dit heeft conse-
quenties voor de procedure waar de 
asielzoeker in terecht komt.
Zowel mensen ‘uit de praktijk’ als 
politici buigen zich tijdens het congres 
over de inhoud van het document. 
Waar de eerste groep aangeeft zich 
vooral ‘door hun hart te laten leiden’, is 
de groep politici ietwat bedachtzamer. 
Je kunt wel starten vanuit je gevoel, 
en luisteren naar je hart, maar je moet 
de politieke realiseerbaarheid van je 
ideeën niet uit het oog verliezen. Het is 
immers belangrijk dat zoveel mogelijk 
landen zich achter deze voorstellen 
scharen.”

MANNEN MET BAARDEN
Werkbezoek in de strijd tegen 
terrorisme
Joël Voordewind maakt met de com-
missie Buitenland van de Tweede 
Kamer een reis naar de VS en Cuba. 
Uiteraard komt de eventuele verlenging 

van de missie in Afghanistan en het 
internationaal terrorisme daar aan bod. 
Inclusief een bezoek aan Guantanamo 
Bay, die tocht laat Voordewind niet 
onberoerd: “Via een kleine boottocht 
komen we aan bij de kampen en 
gevangenissen waar de vermeende 
terroristen worden vastgehouden. 
Mannen met lange baarden staren ons 
aan en roepen af en toe wat naar ons 
in het Arabisch. Geen van ons verstaat 
wat ze zeggen. De twee nieuwe gevan-
genissen zien er modern uit, maar de 
oudste kampen zijn primitief, een soort 
containers. In elke cel ligt een koran en 
staat een pijl die de richting wijst naar 
Mekka. Onze grootste kritiek is het feit 
dat deze mensen al zes jaar worden 
vastgehouden zonder enige vorm van 
proces. Uitzichtloos.
Op de terugweg in het vliegtuig lees 
ik mijn aantekeningen nog eens door 
en besef dat we in deze zaak niet 
alleen kritiek moeten hebben op de 
VS, dat is te makkelijk. Het is immers 
een internationale strijd tegen het ter-
rorisme. Terug in Nederland opper ik 
dan ook het idee om een internationaal 
tribunaal in te stellen waar terroristen 
een eerlijk proces krijgen. Dat tribunaal 
kan wat mij betreft prima in Neder-
land gevestigd worden als juridische 
hoofdstad van de wereld. Ik hoor later 
dat het idee welwillend is ontvangen bij 

Kamer op reis

De Tweede Kamerleden van de ChristenUnie kijken 
ook óver grenzen heen, bijvoorbeeld tijdens een 
werkbezoek of studiereis. Ed Anker, Joël Voordewind 
en Esmé Wiegman vertellen over hun meest recente 
ervaringen in het buitenland. 
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het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en ook bij de collega-Kamerleden. Ik 
ervaar een bescheiden geluksmoment; 
mooi dat het idee wordt opgepakt. 
Ook vermeende terroristen verdienen 
een rechtvaardig proces.”

SPIEgEL oP REIS
De millenniumdoelen in de praktijk 
The greatest suffering is being lonely, 
feeling unloved, having no one. I have 
come more and more to realize that 
it is being unwanted that is the worst 
disease that any human being can 
ever experience. Mooie woorden die 
zich uitstekend lenen voor een tegeltje. 
Maar het is meer dan een stukje proza. 
Het is het levensmotto van dokter 
Lucy, een vrouw uit Tanzania die met 
deze woorden haar patiënten toerust 
en de strijd aanbindt tegen HIV/AIDS.”
Esmé Wiegman is onder de indruk van 
de ervaringen op haar reis naar Tan-
zania eind oktober. Op uitnodiging van 
Youth Incentives reist ze daar heen. 
Youth Incentives is een internationaal 
programma van de Rutgers Nisso 
Groep en adviseert en ondersteunt (N)
GO’s in ontwikkelingslanden. Het be-

treft een studiereis om te zien wat de 
voortgang is van de millenniumdoelen 
vijf en zes: moedersterfte en de strijd 
tegen HIV/AIDS, malaria en andere 
ziektes. 
“Maandagavond kwam ik aan en ben 
m’n bed ingedoken. Dinsdagmorgen 
werd ik wakker van orgelmuziek, 
samenzang en een stem van een 
dominee. Het geluid bleek uit een kerk 
tegenover het hotel te komen.
Dinsdagavond ben ik tussendoor even 
op mijn hotelkamer. Opnieuw klinkt er 

gezang. Ik werp een blik uit het raam 
en zie mensen buiten op de veranda 
van de kerk een Bijbelstudie houden. 
Iets verderop, op het kerkplein, oefent 
een koor. Kennelijk begint en eindigt 
een groep mensen in Tanzania de dag 
met het zingen van Gods lof…

Woensdagmorgen word ik opnieuw 
wakker door orgel, zang en dominee. 
Ik kleed me snel aan en besluit naar 
de kerk te gaan. De kerk zit bomvol; er 
wordt intens gebeden en gezongen. 
Ik vraag me af wie nu een boodschap 
heeft voor wie? Wie ben ik met mijn 
ideeën over ontwikkelingssamenwer-
king, die sterk gekleurd worden door 
westerse ideeën over voorspoed en 
economische vooruitgang? Leven deze 
mensen door hun zorgen niet veel 
meer in afhankelijkheid van God?
In Tanzania voelde ik me soms over-
vallen door het zien van zoveel lijden. 
Having no one; een dergelijke uitspraak 
lijkt me niet alleen van toepassing op 
een land als Tanzania, maar houdt ook 
ons rijke welvarende Nederland een 
spiegel voor: wat is uiteindelijk lijden? 
En wat is uiteindelijk geluk?”

    Voor het partijbureau in Amersfoort zijn wij op zoek naar een:

Directeur
  bruggenbouwer met hart voor christelijk-sociale politiek

Taken
 u geeft leiding aan de medewerkers van het partijbureau;

 u bevordert het functioneren van de partij als netwerkorganisatie en weet de verschillende geledingen binnen de partij met 
   elkaar te verbinden;
 u ontwikkelt het strategisch meerjarenplan en bent verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan;

 u adviseert het Landelijk Bestuur over en levert een bijdrage aan de politieke strategie en de koers van de partij.

Profiel
 u bent een professionele en bezielende manager die uit zowel het partijbureau als de gehele partij in alle geledingen meer

   weet te halen dan de som der delen;
 u brengt het partijbureau en haar management als inspirerende coach verder in ontwikkeling en zet het bureau partijbreed

    verder op de kaart;
 u bent een regisseur en bruggenbouwer die betrokkenen op alle niveaus in de partij weet te verbinden en beter laat functioneren;

 u bent een ondernemer die kansen ziet en de drive heeft om die te benutten;
 u bent een betrokken christen met visie op en affiniteit met christelijk-sociale  politiek; 

 u bent meer dan bekend met de kerkelijke en politieke kaart van Nederland;
 u beschikt over academisch werk- en/of denkniveau.

Reageren
Bent u geïnteresseerd, reageer dan via onze website, www.kv.nl. Voor meer informatie kunt u

terecht bij de heren H. van der Velde, Directeur of N.B. Kok, Senior Consultant, tel. 0318-555388.

De ChristenUnie is een bijbel-
getrouwe partij, die gaat voor 
een christelijk-sociale poli-
tiek. Zij maakt werk van de 
zorg voor jeugd en gezin,
komt op voor kwetsbare 
mensen en zet in op de
bescherming van het 
milieu en duurzaamheid.
Telkens met oog voor 
de positie van de mens 
en zijn omgeving. 

 K    V
 management search
omdat u verder wilt

advertentie



“Het blijft spannend 
met een coalitiekabinet 
waar de ChristenUnie 
ook deel van uit maakt”, 
aldus fractievoorzitter 
Egbert Schuurman. Hij 
geeft vanuit de Eerste 
Kamer graag wat pun-
ten mee om het beleid 
te verfijnen (of te ver-
scherpen) daar waar dat 
nodig is. Hij ziet spannin-
gen in de gezinspolitiek, 
in het betaalbaar houden 
van de vergrijzing. En 
moedigt het kabinet aan 
de bureaucratie te ver-
minderen.

“ChristenUnieleden volgen het kabi-
net met meer dan gewone aandacht. 
Terecht, want in het verleden waren 
er grote zorgen over de trend van de 
liberaliseringspolitiek van de laatste 
kabinetten. Alhoewel ChristenUniërs 
realisten zijn en weten dat ze te maken 
hebben met gesloten politieke com-
promissen, blijven ze tegelijk verwach-
tingsvol. Het regeerakkoord en de 
laatste troonrede geven daartoe ook 
aanleiding. Het doorgeschoten indivi-
dualiseringsproces is verlaten. Er wordt 
gekozen voor gemeenschap, voor het 
samen doen.” 

gEzIN
“De politiek heeft een meer sociaal 
gezicht gekregen en staat voor ver-
sterking van sociale samenhang. Die 
richting heeft onze instemming. Temeer 
daar het bij deze politiek hoort dat het 
gezin als hoeksteen van de samen-
leving meer aandacht en versterking 
krijgt. Ja echt versterking?  Niet te 
ontkennen valt dat er ook spanningen 
zitten in de gezinspolitiek. Komt het 

gezin met alle goede inzet toch niet te 
veel onder druk te staan als het kabinet 
de participatie van beide ouders op de 
arbeidsmarkt opvoert? Minister André 

Rouvoet zal een gezinsnota publiceren. 
Met belangstelling kijken we daarnaar 
uit. Als er één beleidspunt is waar de 
ChristenUnie haar geluid kan laten 

Uitdaging voor kabinet
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INCLUSIEF gAAT DooR

Eind november 2007 loopt de 
subsidie af voor het project van 
Inclusief ‘ChristenUnievrouwen 
en -mannen in de 21e eeuw’. 
Hebben we de doelstellingen uit 
de subsidieaanvraag bereikt? 
Heel veel wel, maar nog niet alle-
maal. Daarom gaat Inclusief door. 

Het landelijk bestuur geeft ons 
daarom een vervolgopdracht zodat 
we nóg meer vrouwen kunnen 
bereiken. De snuffelcursussen (voor 
vrouwen) en maatjestraining (voor 
mannen en vrouwen) blijven. Het 
jaarlijkse vrouwencongres blijft.  En 
Inclusief wil graag een rol spelen bij 
de invulling van de ledencongressen. 
Verder willen we lokale en provinciale 
bestuurders informeren en helpen bij 
werving en selectie van kandidaten. 
Want we zien het als een opdracht 
voor Inclusief om de partijorganen te 
adviseren inzake vrouwenparticipatie, 
met name bij selectieprocedures voor 
bestuurlijke en politieke functies. Dus 
Inclusief blijft het aanspreekpunt voor 
vrouwenparticipatie en blijft de Chris-
tenUnie-vrouwen vertegenwoordigen, 
zowel binnen als buiten de partij.
We zijn blij met het boek ‘Vrouwen in 
de politiek’. Op het Uniecongres van 
17 november bood Inclusief trots het 
eerste exemplaar aan. Dit boek past 
prima bij het kerndoel van Inclusief: 
de participatie van vrouwen binnen 
de partij vergroten. De oplage is 
beperkt, dus koop het snel! 
Meer weten of het boek bestellen? 
Zie www.christenunie.nl/inclusief. 

Jetty Boerma en Gerdien Rots
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Vrouwen   
     in de 
politiek

van stem naar zetel

Vrouwen in de politiek
van stem naar zetel

Dit boek levert een verfrissende bijdrage aan de bezinning binnen de 
ChristenUnie over de rol van vrouwen in de partij. Het is daarmee niet 
alleen een boek voor vrouwen die al actief zijn in de partij, maar in het bij-
zonder voor hen die overwegen dat te worden. En eigenlijk ook voor man-
nen uit beide categorieën. Ik hoop dat het boek christenen (m/v) inspireert 
om zich gezamenlijk, vanuit een gedeeld roepingsbesef, in te zetten in de 
politiek om het goede te zoeken voor de samenleving.
Met hun streven om bijbelse gegevens in de context van vandaag te laten 
spreken, laten de auteurs bovendien een eigen geluid horen in het gang-
bare emancipatiedebat.

André Rouvoet
vice-premier en politiek leider van de ChristenUnie

Politiek participeren is communiceren. Maar uit onderzoek van de werk-
groep Inclusief blijkt dat vrouwen nog altijd minder dan mannen gebruik 
maken van participatiemogelijkheden, zoals het bezoeken van vergade-
ringen en inspraakbijeenkomsten of het meebeslissen over kandidaten 
op de kieslijst en contact opnemen met een politicus. Juist in die politieke 
communicatie valt nog een hoop te winnen voor vrouwen. Ik pleit ervoor 
dat de vrouwen ook daadwerkelijk coproducenten worden in de politiek, 
dus in het hart van het beleid hun stem laten horen. Dat gaat verder dan 
alleen inspraak. Dit boek biedt een leerzame handreiking daarvoor, mede 
door de prachtige persoonlijke verhalen van zeven actieve vrouwelijke 
ChristenUniepolitici. 
 
Shahied Badoella
hoofd communicatie & campagnes
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horen, is het wel op dit terrein. Evenals 
op dat van de jeugdzorg. Reorganisatie 
en centralisatie zijn daar hoognodig. 
Dat proces is ingezet. Nu de resultaten 
nog!”

vERLANgLIJST
“Vanzelfsprekend is onze verlanglijst 
lang. We zouden graag zien dat de 
ontbinding op het gebied van de medi-
sche ethiek wordt stopgezet. De lega-
lisatie van abortus en euthanasie kan 
niet direct ongedaan worden gemaakt. 
Wat wel kan is dat de praktijk wordt 
omgebogen. We zijn dankbaar dat de 
eerste aanzetten daartoe zichtbaar 
worden. 

We leven in Gods schepping. Dat 
besef ontbreekt bij velen. Een rege-
ringsbeleid dat  aandacht geeft aan de 
bijbelse gerechtigheid zal een sterke 
stimulans zijn voor duurzame ontwik-
kelingen in de economie en in de land-
bouw. Tegelijk eist de internationale 
gerechtigheid dat we meer recht doen 
aan de armen en uitgebuitenen van 
deze wereld. We hebben volkeren en 
werelddelen beroofd en geplunderd. 
Daarin moet een ommekeer komen 
door gerechtigheid in het ontwik-
kelingsbeleid en zelfwerkzaamheid 
centraal te stellen.” 

DUURzAAM HUISHoUDBoEkJE
“Momenteel zijn de financiële markten 
enorm in beweging. Met verbazing 
lezen we dat de banken en financiële 
toezichthouders niet meer voldoende 
inzicht hebben in de financiële produc-
ten die wereldwijd worden verhandeld. 
Het gevolg is een kredietcrisis, waar-
van niemand weet wat de uitkomst 
is. We verwachten dat het kabinet, 
nationaal, Europees en wereldwijd 
actie onderneemt voor meer controle 
op de financiële wereldmachten. Ook 
dat komt de publieke gerechtigheid 
wereldwijd ten goede. 

Het is jammer dat deze regering 
niet echt vooruitziet met zaken als 
de vastgeroeste woningmarkt, het 
betaalbaar houden van de vergrijzing, 
van het gezinsbeleid en het beter 
benutten van talent op de arbeids-
markt. Met het oog op duurzaamheid 
van het huishoudboekje van de staat 
en de komende vergrijzing heeft het 

kabinet niet de moed om geringe en 
geleidelijke verhoging van de pensi-
oengerechtigde leeftijd met wijsheid te 
overwegen. Plannen om voor de lange 
termijn geleidelijk de belastingaftrek 
van hypotheekrente aan te pakken, zijn 
onontkoombaar. Nu het kabinet daar-
voor geen plannen ontwikkelt op de 
lange termijn, zal op enig moment het 
parlement, dus de Tweede Kamer (en 
in het uiterste geval de Eerste Kamer) 
daartoe initiatieven moeten nemen.” 

RECHTEN EN PLICHTEN
“In het Beleidsprogramma van het 
nieuwe kabinet bracht de Christe-
nUnie ook in dat er een Handvest 
verantwoordelijk burgerschap moet 
komen. Het is hard nodig dat er een 
soort evenwichtsherstel komt tussen 
luid verkondigde rechten en nauwelijks 
gehoorde plichten. 
Plichten voor allen, zoals ook rechten 
voor allen kunnen maatschappelijke 
spanningen doen afnemen. Het waar-
den- en normendebat kan daarmee 
een breed gedragen, concrete politieke 
vertaling krijgen.” 

BUREAUCRATIE
“Het lijkt er op dat dit kabinet eindelijk 
de bureaucratisering aanpakt. De ver-
zorgingsstaat creëerde een oerwoud 
aan regels. Op dit punt moeten we 
het kabinet steeds weer aanmoedigen 
de strijd daartegen door te zetten. 
Vooral in de gezondheidszorg en in het 
onderwijs moet veel worden gedaan 
om het bestuurlijk geweld te keren.  
Bureaucratische belemmeringen en 
administratieve lastendruk moeten 
stevig worden aangepakt. De relaties 
arts-patiënt en onderwijzer-leerling 
moeten centraal staan. De bureaucra-
tie mag die relaties niet overheersen, 
maar moet er dienstbaar aan zijn.  

Tot slot, we hopen dat het kabinet de 
rit tot 2011 uitzit. Voor de uitwerking 
en uitvoering van vernieuwd rege-
ringsbeleid is tijd nodig. Juist nu! Onze 
maatschappij is complex, zeer dyna-
misch en bovendien in allerlei zaken 
behoorlijk in verwarring. En de verschil-
lende politieke partijen zijn allerminst 
stabiel. Vele kiezers zijn ontevreden. 
Een stabiele regering met een duide-
lijke koersverlegging hebben we een 
tijdlang hard nodig.”
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ook christelijke 
keuzes maken als 
u ziek wordt?
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handige zoekmachine.
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Zuid-Azië staat bekend 
om haar witte stranden 
met wuivende palmbo-
men. Op het ene strand 
viert een vakantieganger 
zijn geluk, maar op het 
andere strand erva-
ren lokale inwoners de 
druk… Het gaat dan om 
de enorme zeeschepen 
die onder milieu- én 
mensonvriendelijke om-
standigheden worden 
gesloopt op de Zuid-
Aziatische stranden.

Alleen aI in Bangladesh waren de 
afgelopen jaren tweehonderd dode-
lijke slachtoffers te betreuren door het 
werken aan de sloop van zeeschepen. 
Daarbij komt dat bij die sloop veel 
kinderen worden ingezet om dat ze 
gemakkelijk in de kleine ruimtes kun-
nen komen. Zij verwijderen allerhande 
giftige stoffen zonder enige bescher-
ming. Die stoffen komen vervolgens 
in het milieu terecht met alle gevolgen 
van dien.

RIJP vooR DE SLooP
De meeste zeeschepen zijn na 25 jaar 
rijp voor de sloop. Jaarlijks worden 
wereldwijd tussen de tweehonderd en 
zeshonderd zeeschepen ontmanteld. 
Men verwacht zelfs een piek in 2010, 
wanneer ongeveer achthonderd enkel-
wandige tankers worden afgedankt. 
Dit is het gevolg van maatregelen die 
zijn genomen na een aantal ongeluk-
ken met olietankers. Tegenwoordig 
wordt meer dan tweederde van deze 
schepen ontmanteld op stranden en 
rivieroevers op het Indiase subconti-
nent. Bangladesh bezit het grootste 
marktaandeel. Helaas zitten hier ook 
veel Europese schepen bij. De lage 
arbeidskosten (lage lonen en slechte 
veiligheidsvoorschriften) en het ontbre-
ken van milieumaatregelen zijn financi-
eel aantrekkelijk. Voeg daarbij nog de 
hoge staalprijzen en het wordt duidelijk 
dat de scheepseigenaren hun schip 
daar voor de hoogste opbrengst kun-
nen verkopen. Ook Nederland heeft 
ervaring met deze problematiek. In de 
jaren negentig ging het schip Sandrien 
‘aan de ketting’ om te voorkomen dat 
dit schip op een sloopstrand in Zuid-
Azië terecht kwam. Ook het sloopschip 
Otapan was recent veel in het nieuws. 
Dit schip werd door Turkije geweigerd 

omdat het veel meer asbest bevatte 
dan afgesproken.

IN gEvAAR
Omdat reders hun schip eenvoudig 
kunnen omvlaggen naar een staat die 
het niet zo nauw neemt met milieunor-
men is in feite een wereldwijde aanpak 
nodig. Maar tot nog toe lukt het bij 
lange na niet om in mondiaal verband 
tot een goed verdrag te komen. Inmid-
dels is men het er binnen de Europese 
Unie wel over eens dat de problemen 
met de sloopschepen opgelost moeten 
worden. De inzet is nu om de manier 
waarop de schepen worden gesloopt 
te verbeteren. We moeten zoeken naar 
een voor mens en milieu verantwoorde 
recycling van materialen en afvalstoffen 
zonder dat de werkgelegenheid in de 
betreffende landen in gevaar komt.

PRATEN EN oPLoSSEN
In mei van dit jaar bracht de Europese 
Commissie een groenboek sloopsche-
pen uit. Vervolgens is europarlementa-
riër Hans Blokland (ChristenUnie) be-
noemd als rapporteur, wat inhoudt dat 
hij zich hiermee de komende maanden 
intensief bezig houdt namens het Euro-
pees Parlement. Daarvoor zal hij gaan 
praten met reders, havenautoriteiten, 
de milieubeweging, allerlei internationa-
le (belangen)organisaties enzovoorts. 
Inmiddels is ook de Tweede Kamer 
actief op dit onderwerp. Zo was er in 
september een ronde tafel gesprek 
met veel betrokken partijen, ook Blok-
land was daar van de partij. Dit leidde 
er al toe dat de Tweede kamer minis-
ter Cramer heeft opgedragen om in 
Brussel te pleiten voor een sloopfonds. 
Uiteindelijk moet Blokland er voor 
zorgen dat het Europees Parlement 
met een eensluidend antwoord komt 
op de vraag hoe het probleem van de 
sloopschepen moet worden opgelost.

Wouter Boonzaaijer, medewerker eurofractie 

ChristenUnie-SGP.

Schepen achter je verbranden

IND/Dem-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse Delegatie
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in het kader van het vredesproces. Het 
standpunt van de partij is te vinden in 
het verkiezingsprogramma en in wat 
onze vertegenwoordigers naar voren 
brengen. Maar binnen de partij moet 
daarover gesproken worden en dat is 
op het congres gebeurd. Standpunten 
waar niet over wordt gesproken, zijn 
nauwelijks standpunten te noemen. 
Israël leek een taboe-onderwerp, dat is 
nu duidelijk veranderd.”     

DE gEDRAgSCoDE
Het andere heikele punt was niet zo-
zeer de aangekondigde gedragscode 
voor ChristenUnie politici en bestuur-
ders, als wel een motie die in de weken 
voorafgaand aan het congres was 
aangekondigd door het Amsterdamse 
deelraadslid Yvette Lont. Zij stelde 
daarin ondermeer dat praktiserende 
homoseksuelen geen vertegenwoor-
diger van de ChristenUnie kunnen 
zijn. De pers heeft dit punt vervolgens 
breed uitgemeten. De genuanceerde 
gedragscode raakt hierbij wat onder-
gesneeuwd. 
Het bestuur besloot daarop de code 
nog niet publiek te bespreken maar 
eerst rustig te laten wegen door een 
commissie representatie. Een aantal 
mensen reageerden hierop tijdens 
het congres, zo ook Yvette Lont zelf. 

Blokhuis ervoer dit niet als negatief. 
“Op een congres moet ruimte zijn voor 
wat er in de partij leeft. Ik ben het niet 
eens met de manier waarop mevrouw 
Lont naar buiten treedt maar zij komt 
terecht op voor het christelijk karakter 
van onze partij.”  Lont verweet het 
bestuur tekort te zijn geschoten nadat 
ze werd bedreigd. Blokhuis reageert: 
“Toen wij hoorden van de bedreigingen 
aan haar adres hebben wij een pers-
verklaring doen uitgaan waarin wij die 
bedreigingen veroordeelden. Mevrouw 
Lont moet haar mening naar buiten 
kunnen brengen, zeker waar het niet 
haar intentie is mensen te beledigen of 
te discrimineren.”

DE CoMMISSIE 
De Zwolse wethouder en voormalig 
GPV-voorzitter Janco Cnossen (61) 
is voorzitter van de nieuwe commis-
sie representatie. Ook hij heeft het 
congres uiteindelijk als positief ervaren. 
“De opkomst was geweldig goed en 

Terugblik 
congres

Op zaterdag 17 november vond een enerverend ge-
combineerd Leden- en Uniecongres plaats in Zwolle. 
De deelsessie over Israël en de nieuwe gedragscode 

voor politici leverde spannende discussies op. Par-
tijvoorzitter Peter Blokhuis en commissievoorzitter 

Janco Cnossen blikken terug. 

Zoals op congressen gebruikelijk is, 
waren er meerdere deelsessies over 
actuele politieke onderwerpen. Vervol-
gens stemden de leden over resolu-
ties (uitspraken) die in de deelsessies 
waren opgesteld. De deelsessie, en 
daarbij bijbehorende resolutie, over het 
Israëlstandpunt van de partij maakte 
nogal wat los. Uiteindelijk dienden 
verschillende leden een resolutie in 
dat het congres zou uitspreken dat: 
‘Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad 
is en dat de Nederlandse ambassade 
daar gevestigd dient te worden en dat 
de ChristenUnie de keuzes van Israël 
in het vredesproces respecteert.’ Deze 
resolutie werd met een nipte meerder-
heid verworpen. 
“Uit de discussie daarover en uit het 
feit dat bijna evenveel mensen voor 
als tegen de motie waren, blijkt dat er 
verschillend over gedacht wordt’, aldus 
partijvoorzitter Blokhuis. “Maar”, zo 
nuanceert hij direct, “volgens mij liggen 
de standpunten niet zover uit elkaar. 
Iedereen wil veilige grenzen voor Israël, 
iedereen vindt dat Nederland zich 
moet inzetten om de positie van de 
Palestijnen te verbeteren. Er is ver-
schil van mening over het bestuur van 
Jeruzalem en de grenzen van Israël, 
maar uiteraard zal niemand betwisten 
dat het Israël zelf is dat daarover beslist 



partijblad van de ChristenUnie | HS | 27

de sfeer eveneens.” Uiteraard hoopt de 
Zwollenaar dat de congresdeelnemers 
ook iets meer van zijn mooie stad ge-
zien hebben dan alleen de binnenkant 
van de congreszaal…
Hij is blij dat de discussie waar de pers 
op aasde, op het congres uitbleef om-
dat het bestuur de gedragscode van 
de agenda had gehaald. “Ik vond dat 
verstandig. De aanloop was verkeerd. 
De eenzijdigheid in de voorafgaande 
benadering maakte het onderwerp 
beladen. Het gaat juist om de vraag 
wat je verwacht van een vertegenwoor-
diger van de ChristenUnie, welke eisen 
je aan iemand mag stellen. De voorge-
stelde gedragscode raakt een breder 
gebied dan waarover nu in de media is 
gediscussieerd, die gaat juist over de 
volgende twee vragen:
1. Geeft de discussie die in de media 
en door leden van de ChristenUnie 
is gevoerd over de eisen die in brede 
zin aan politieke vertegenwoordigers 
van de ChristenUnie moeten worden 

gesteld aanleiding om de tekst van de 
opgestelde gedragscode te herzien en 
zo ja, hoe?
2.Op grond van welke argumenten 
mag de ChristenUnie oordelen over 
de levenswijze van politieke vertegen-
woordigers en hoever mag de partij 
daarin gaan?
Het gevraagde advies heeft dus een 
bredere strekking dan uitsluitend het 
onderwerp homoseksuele geaardheid 
en levenswijze.” 

DE DISCUSSIE
Het landelijk bestuur stelde bij deze 
vragen een commissie samen met 
diverse mensen uit de achterban van 
de ChristenUnie. Daarbij hielden ze 
rekening met aspecten als juridische 
achtergrond, politieke affiniteit en ze 
zochten naar ethici en jongeren. “Gelet 
op de discussie was het ook goed om 
iemand op te nemen die een homofiele 
geaardheid heeft’, aldus Cnossen. 
“In de afgelopen tijd ontving ik veel 

persoonlijke berichten van mensen die 
graag hun opvatting of verhaal kwijt 
willen. Je merkt dat de discussie men-
sen persoonlijk raakt; dit vraagt om 
een voorzichtige en gevoelvolle bena-
dering. Een publieke discussie kan heel 
snel mensen beschadigen en dat proef 
je ook in die persoonlijke contacten. Ik 
hoop dat we een werkwijze vinden die 
hieraan recht doet.”
De kersverse voorzitter hoopt zijn com-
missie al in december bijeen te kunnen 
roepen. Want “de bedoeling is dat we 
voor de zomer van 2008 een advies 
uitbrengen. We moeten dus stevig 
doorwerken.”

DE MEDIA
Partijvoorzitter Blokhuis kijkt met 
tevredenheid terug op het congres. 
“Het was gevarieerd, er waren goede 
discussies en boeiende toespraken 
van Arie Slob en André Rouvoet. Er 
waren spannende momenten maar 
ook momenten dat we konden lachen. 
Ik ben dankbaar voor de ervaring van 
verbondenheid in de partij. We zongen 
Amazing Grace met elkaar: de woor-
den van dit lied waren geen vlag op 
een modderschuit, het lied paste bij de 
uitstraling van het hele congres.” 

Wat de partijvoorzitter opviel was dat 
“De eensgezindheid sterker bleek 
dan de verschillen van mening en dat 
men binnen de ChristenUnie goed en 
respectvol met elkaar weet te discus-
siëren.” Blokhuis betreurt dat de media 
zo weinig aandacht hadden voor “dat 
wat de ChristenUnie tot ChristenUnie 
maakt en wat ook op dit congres weer 
duidelijk tot uitdrukking kwam in de 
reacties van partijleden. Volgens mij 
zijn velen naar huis gegaan met de 
overtuiging dat de ChristenUnie niet 
wezenlijk veranderd is. De media zien 
liever dat we wel veranderen.”

Op 19 april 2008 hopen we weer een 
congres te houden.   

CoMMISSIE REPRESENTATIE
De leden van de commissie zijn: 
Janco Cnossen (voorzitter), Gijs-
bert van den Brink (vice-voorzitter), 
Meindert Leerling, Flora Lagerwerf, 
Tjitske Kuiper, Herman van Wijngaar-
den, Rogier Havelaar, Alie Hoek-van 
Kooten en Ad de Boer. 



advertenties

Derlois Finances
Financieel advies & begeleiding

Kennis, ervaring en know-how.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring, kennis en 
know-how op het fi nanciële gebied. Wij kunnen 
u gedegen en op maat adviseren in verzekeringen, 
hypotheken, pensioenregelingen, eff ecten 
(internationaal), en spaarregelingen.
 
Tevens biedt Derlois Finances (langdurige) fi nan-
ciële begeleiding, ook aan particulieren, om een 
zo voordelig mogelijk uitgavenpatroon te creëren 
(evt. schuldsanering). Wij verstrekken echter geen 
kredieten.

Bezoekt u ook eens onze website: www.derlois.nl,
òf mail ons: info@derlois.nl,
òf bel ons: 043- 326 12 45. 

Zij gaat 
morgen naar 

vioolles

Geef … want morgen is 
er weer een dag. Giro 760

Psychosociale hulp in Israël voor 
overlevenden van de Holocaust
www.amcha.nl      Telefoon 033 - 4727649

Hij zit eerst 
weer een nacht 

in Auschwitz

knip de bon uit en stuur op naar:  EB Media, Postbus 2101, 7420 AC DEVENTER

90x132mm.indd   1 28-11-2007   13:10:18



coloFon
Redactie
Shahied Badoella, hoofdredacteur
Jacolien Viveen, eindredacteur
Anne Paul Roukema, redacteur
handschrift@christenunie.nl

Fotografie
Ruben Timman/ Nowords.nl,  
ChristenUnie, Folkert Rinkema

Vormgeving
Frivista - (y)our mission, Amersfoort

Adressen ChristenUnie
Partijbureau 
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
christenunie@tweedekamer.nl

Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl

Wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij 
het CBB
Tel. 0341 565 499

Druk 
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Kon.BDU Uitgeverij/Tijdschriften
t.a.v. Gerwin de Jonge
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel. 0342 494258, g.d.jonge@bdu.nl

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt 
de tenaamstelling: Vereniging de Christen-
Unie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het ka-
lenderjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenadministra-
tie: ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gege-
vens van alle leden. Zorgvuldig geselec-
teerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of 
bezwaar? Bel onze ledenadministratie. 

Milieu
Dit partijblad is gedrukt op milieuvriendelijk 
papier. 

Stel, u bent beginnend raadslid 
en u wilt graag zo goed moge-
lijk uw raadstaak vervullen. Dan 
stelt u vast de volgende vragen: 
Wat is mijn benodigde basisken-
nis? Welke vaardigheden moet ik 
beheersen? Waar ben ik goed in en 
waarin heb ik nog extra scholing 
nodig? Of als u in het bestuur van 
een provinciale of lokale unie zit, 
denkt u vast wel eens: Wat wordt 
er van mij verwacht? Welke kennis 
en taken horen daarbij? De Kader-
school helpt u graag deze vragen 
te beantwoorden. Onze leerrou-
tes kunnen u daarbij helpen. De 
leerroutes laten zien welke kennis 
(lees cursus) verondersteld wordt 
bij een bepaalde functie. U vindt 
deze leerroutes via www.kader-
school.christenunie.nl/leerroutes.

Wat zijn uw politieke ambities, naar 
welke functie wilt u toegroeien? Ieder-
een kan zijn eigen route bepalen, onze 
leerroutes geven een handvat hierbij. 
We maken onderscheid tussen basis- 
en verdiepingscursussen. Wat voor de 
één basis is, is voor de ander een ver-
diepingscursus. Het schema geeft een 
richtlijn aan, het is geen verplichting. 

ACTUELE CURSUSAANBoD: 
 
WETHoUDERS oPgELET
Heeft u zich al aangemeld voor het 
wethoudersweekend op 11 en 12 janu-
ari op de Bron in Dalfsen? Van vrijdag-
ochtend tot zaterdagmiddag hebben 
we een programma speciaal voor alle 
ChristenUnie wethouders. Centrale 
vraag tijdens het weekend: Hoe kan 
ik authentiek en inspirerend besturen 
en hoe behoud ik mijn ChristenUnie 
signatuur? De training is in handen van 
Paul Donders (senior trainer, directeur 
Xpand) en Erik van Dijk (trainer partij-
bureau). Kosten € 275,-  

STEvIg IN JE SCHoENEN  
Doel van deze politieke weerbaarheids-
training is om onze politici vanuit hun 
christelijk-sociale principes zichzelf te 
laten blijven in de hectiek en dynamiek 

van de politieke praktijk. Deelnemers 
worden getraind om standvastige 
christenen te zijn. Deelnemer Linda 
Horst hierover: “Doordat ik mijn stand-
punten baseer op bijbelse grondslag, 
weet ik dat ik de juiste keuze maak en 
heb ik vrede met het geformuleerde 
standpunt. Dat maakt mij zelfverzekerd 
bij het overbrengen van mijn bood-
schap.” 
Trainers zijn Ron van der Spoel (missio-
nair predikant en communicatietrainer) 
en Klaas Quist (trainer partijbureau). De 
training vind plaats op 19 december 
(regio noord), 18 januari (regio zuid), 15 
februari (regio midden).
Kosten: € 150,-. 

vERDER MET DE CHRISTENUNIE
Deze verdiepingscursus christelijke 
politiek is een vervolg op ‘Welkom bij 
de ChristenUnie’ en speciaal bedoeld 
voor deelnemers die zich verder willen 
verdiepen in de christelijke politiek. 
De cursus gaat onder andere in op 
levensovertuiging en politiek. Het gaat 
over christelijke politiek in een seculiere 
samenleving en over het nemen van 
verantwoordelijkheden in het openbaar 
bestuur. 
De training is bedoeld voor politici en 
geïnteresseerden. Cursusavonden zijn 
dinsdagavond 8 en 22 januari, 5 en 
19 februari te Amersfoort. Het is niet 
verplicht eerst de introductiecursus te 
volgen. Kosten: € 40,- 

HoE gAAT HET? EEN TRAININg 
vooRTgANgSgESPREkkEN
In deze training leren voorzitters van 
fracties en besturen te werken aan een 
partijcultuur van stimuleren en groei in 
functioneren. Procedures en gespreks-
technieken voor goede voortgangsge-
sprekken komen aan de orde. Cur-
susdagen: zaterdag 2 februari (regio 
noord) en zaterdag 5 april (regio zuid). 
Trainer: Erik van Dijk. Kosten: € 60,- 

Meer weten of aanmelden? 
Zie www.kaderschool.christenunie.nl 

Reina Dijksterhuis, communicatiemedewerker 

Kaderschool

Plan je eigen leerroute 
DE kADERSCHooL
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Nieuws uit het land

Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en 
provinciale politici ervoor? De BestuurdersVereniging 
peilde het, u leest het hier.

vIJvERACTIE HARDERWIJk
Na de benoeming van Pie-
ter Teeninga tot wethouder 
en Jos Aikema tot raadslid 
achtte de Harderwijkse frac-
tie het tijd zichzelf opnieuw 
voor te stellen aan Harder-
wijk. Daarop hield de fractie 
op een zaterdagmorgen een 

‘vijveractie’. “Het viel mij al eerder op dat er behoorlijk wat 
rotzooi in de vijver aan de Couperuslaan lag. Wij willen laten 
zien dat de vijvers in Harderwijk geen afvalbakken zijn. Ver-
der is het natuurlijk goed voor het milieu”, aldus de nieuwe 
fractievoorzitter Marcel Companjen. Dat de actie nodig was, 
bleek wel uit de ‘vangst’: drie fietsen, 250 kilo puin, glas, 
plastic, houten balken, een vloerkleed én twee verkeersbor-
den. Companjen noemt de actie geslaagd en voor herhaling 
vatbaar. “Maar, de volgende keer in de zomer!”. 

vRIJWILLIgERS zUIDHoRN 
De fractieleden van de ChristenUnie Zuidhorn werkten vrij-
dag 3 en zaterdag 4 november als vrijwilligers in de open-
bare bibliotheek. Zij assisteerden bij de nieuwe selfservice 
balie. Ieder jaar doet de fractie vrijwilligerswerk in het kader 
van de landelijke Make A Difference Day (MADD). De fractie 
koos voor de bibliotheek omdat deze een drukke tijd heeft 
gekend met een verhuizing en wel wat hulp kon gebruiken. 

gELooF IN zETEL LIMBURg
De ChristenUnie Limburg rekent bij de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 op de eerste zetel(s). Dat bleek tijdens de 
presentatie van het beleidsplan voor de komende vier jaar in 
Roermond. Op deze ‘open ledenvergadering’ zei Klaas Koe-
lewijn “te geloven” in het behalen van raadszetels, vanwege 
de gestage groei van de ChristenUnie Limburg. Koelewijn 
was begin vorig jaar lijsttrekker bij de Provinciale Statenver-
kiezingen. Bij die verkiezingen had zijn partij slechts een klei-

ne duizend stemmen tekort 
voor een zetel. Het ledental 
van de ChristenUnie Limburg 
is in korte tijd verdubbeld tot 
150. 

LEEk MILLENNIUMgEMEENTE 
De gemeente Leek is sinds kort ‘Millenniumgemeente’. Wet-
houder Harry Fellinger en raadslid Marianne Faber (Chris-
tenUnie) maakten dit op 17 oktober zichtbaar met Millen-
niumborden bij de toegangswegen van Leek. Faber diende 
eerder namens de ChristenUnie een motie in om Leek aan 
te melden als Millenniumgemeente. De gemeenteraad gaf 

daaraan gehoor. De Millenniumdoelen zijn gericht op ver-
mindering van schrijnende armoede in de wereld, eerlijke 
handel en een schoner milieu.

BoEk DEN HAAg
Op zaterdag 27 oktober is het jubileumboek ‘Hart voor een 
leefbare Hofstad’ gepresenteerd, omdat de Haagse fractie 
25 jaar bestaat. Burgemeester Deetman ontving het eerste 
exemplaar. Veel oud-raadsleden, oud-wethouders en raads-
leden uit andere steden leverden een bijdrage aan dit unieke 
boek.

WETHoUDERSWISSELINgEN
- Filip van As wordt wethouder in Dronten, na het vertrek van 
Siebe de Graaf. Hiervoor was van As wethouder in Leiden tot 
de val van het college dit najaar. 
- De gemeente Noordoostpolder heeft een nieuw college. 
De nieuwe coalitiepartij is de ChristenUnie-SGP. Namens 
deze partij neemt Leo Voorberg plaats in het college.
- Martha van Abbema-Wijtsma volgt haar partijgenoot Bert 
Lambers op als wethouder. Van Abbema is sinds twee jaar 
raadslid in Twenterand.

NIEUWS
Zelf iets nieuws te melden? 
Mail naar: bestuurdersvereniging@christenunie.nl. 
Meer nieuws lezen: www.christenunie.nl/inhetland.  

Bernadette van den Berg.

nieuws uit het land
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Week van Gebed
20-26 januari 2008 

Nationale
Gebedsdag 

19 januari 2008

Bidden 
  met open handen

Handen die zich uitstrekken naar God… 
en naar de mensen om ons heen

www.nationalegebedsdag.nl

Gebedsdag

Bidden
  met open handen

Bidden

Gebedsdag

Bidden



AgENDA
15-12 Cursus Grondbeleid Amersfoort
15-12 Training Permanente campagne Amersfoort
17-12 Esmé Wiegman bij Milleniumproject Hardenberg
18-12 Zendtijd ChristenUnie (radio 5)
19-12 Cursus Stevig in je schoenen, regio Noord
08-01 Cursus Verder met de ChristenUnie Amersfoort
11-01 Wethoudersweekend, Dalfsen
15-01 Arie Slob, Residentiepauzedienst Den Haag
18-01 Cursus Stevig in je schoenen, regio Zuid
18-01 Esmé Wiegman werkbezoek Philadelphia Zwolle en  
 Nunspeet
18-01 Symposium duurzaamheid WI
22-01 Cursus Verder met de ChristenUnie Amersfoort
24-01 Esmé Wiegman, bijeenkomst duurzaam ondernemen
26-01 Cursus Communicatie via de media, Amersfoort
30-01 Esmé Wiegman spreekbeurt Hilversum
31-01 Joël Voordewind spreekbeurt VGS Rotterdam
01-02  Esmé Wiegman bijeenkomst Nieuwe sanitatie
05-02 Cursus Verder met de ChristenUnie Amersfoort
06-02 Arie Slob lezing Wiardi Beckman Stichting
09-02 Cursus Communicatie via de media Amersfoort 
09-02 Joël Voordewind conferentie 
11-02  Arie Slob debat TOP GMV
13-02  Excursie Tweede Kamer 

BIJNA 28.000 LEDEN
Onlangs kopte een landelijk dagblad dat alle politieke par-
tijen leden verliezen. Zo niet de ChristenUnie. Half novem-
ber verwelkomden we ons 27.600e lid. En de groei is er nog 
lang niet uit, want de meter gaat gestaag verder richting de 
28.000. Het gaat niet alleen om nieuwe aanwas, ook veel le-
den die in het verleden hun lidmaatschap opzegden, worden 
weer opnieuw lid. 
 
NIEUWE TELEFoNIST 
Wie deze dagen met het partijbureau in Amersfoort belt, krijgt 
de vrolijke mannenstem te horen van onze nieuwe telefonist: 
Symen Boersma (20). Boersma startte zijn werkende leven bij 
de lokale Albert Heijn, waar hij naar eigen zeggen “van alles 
heeft gedaan en in 3½ jaar tijd de hele winkel doorgesjouwd.” 
Na de supermarkt volgde een groter commercieel bedrijf: 
telefonist bij KPN. Maar bij de ChristenUnie voelt Boersma 
zich beter op zijn plek. “Qua werk is het wel ongeveer het-
zelfde, maar hier ben je wel iets zinniger bezig dan alleen 
winst te leveren voor een multinational.” Tot nu toe levert de 
telefoon hem meer plezierige dan vervelende momenten. En 

ook onder de lastige 
telefoontjes blijft de 
kersverse telefonist 
vrij nuchter: “Je hebt 
wel eens mensen 
die het absoluut niet 
eens zijn met de partij 
en dat ook wel duide-
lijk laten merken. Of je 

hebt mensen die een half uur blijven kletsen. Prima, als men-
sen daar behoefte aan hebben, wil ik best een luisterend oor 
zijn; dan sorteer ik ondertussen de post even.”

AMBTENAREN
De ambtenaren Chris Sol, Roelof Janssens en Frans Neder-
stigt richtten onlangs het A-netwerk op voor ambtenaren die 
lid zijn van of sympathiek staan ten opzichte van de Christen-
Unie. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij chris.sol@
hetnet.nl (met vermelding van de naw- en functiegegevens). 

goUD EN zILvER
- Oud-directeur partijbureau Henk van Rhee ontving een zil-
veren speld op het congres.

- Na 27 jaar bestuurswerk 
stopte voorzitter Otto ter 
Beek van de kiesvereniging 
Tholen met zijn politieke 
werk. Hij kreeg een zilveren 
speld.
 - Ook Henk van der Heide 
uit Onstwedde ontving een 

zilveren speld. Hij was sinds mei 1979 bestuurslid. 
- Gerrie Angelino-Wiessenekker uit Ochten kreeg zilver on-
dermeer voor haar bestuurswerk. 
- Mient Holwerda kreeg zilver voor 24 jaar raadslidmaat-
schap in Ferwerderadiel. 
-  De Ridderkerkse Leen van Rietschoten ontving zilver voor 
33 jaar bestuurslidmaatschap.
- Landelijk bestuurslid Arie de Graaf kreeg goud. Hij was on-
dermeer 20 jaar raadslid in Veenendaal.
- Ook Hans ten Hove kreeg goud. Hij was vele jaren fractie-
voorzitter, raadslid en wethouder te Katwijk.

JUBILARIS
Op 22 oktober vierde de raad van Loppersum het 25-jarig 
raadsjubileum van Hans Timmermans. De jubilaris ontving 
daarvoor een aantal mooie en smakelijke Groninger produc-
ten van burgemeester Rodenboog en zijn eigen Christen-
Uniefractie. 

FAMILIEBELEID PRIoRITEIT EURoPA
Veel ChristenUniërs zien familiebeleid als een van de belang-
rijkste pijlers van de partij. Niet alleen in Nederland groeit de 
aandacht voor families. Onlangs hield de ECPM (European 
Christian Political Movement) haar ledencongres met als 
thema: familiebeleid. 
Namens het Insititute for Family Policies (IPF) presenteerde 
Lola Velarde een recent rapport over de status van de familie 
in Europa. Opmerkelijke uitkomsten: in heel Europa strand 
bijna de helft van alle huwelijken in een scheiding. Abortus is 
de grootste doodsoorzaak in Europa (en niet hart- en vaat-
ziekten of kanker). 
Uit het rapport blijkt ook dat Nederland qua familiebeleid nog 
erg slecht scoort, genoeg werk aan de winkel voor minister 
Rouvoet dus.
Meer weten? www.ecpm.info 
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DE CHRISTENUNIE EN Ik? 
‘‘SINDS 1994 BEN Ik MET IEDERE LANDELIJkE CAMPAgNE MEE gEWEEST.

oMDAT Ik ovERTUIgD WIL LEvEN vANUIT HET gEBoD DAT goD oNS IN zIJN WooRD gEEFT: 
HEM LIEFHEBBEN BovEN ALLES EN DE NAASTE ALS JEzELF. DAT vIND Ik IN DE  

CHRISTENUNIE TERUg: EEN PARTIJ, DIE voL vERTRoUWEN oP goD, HAAR PLAATS  
INNEEMT IN DE MAATSCHAPPIJ EN IN PoLITIEk NEDERLAND. zoLANg DE HERE MIJ TIJD, 

kRACHT EN gEzoNDHEID gEEFT, BLIJF Ik ME DAARvooR INzETTEN.’’
 

HENk PLoEgMAN (70), vASTE vRIJWILLIgER. 
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