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De Cartoon: Tot het laatst toe is 
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De rollen 
omgedraaid
Welke persoon vind je interessant?  
Wie zou je wel eens willen intervie-
wen? Die vraag legden we voor aan de 
bewindspersonen van de ChristenUnie. 
De rollen omgedraaid. Dit keer wordt 
niet minister Rouvoet, Van Middelkoop 
en staatssecretaris Huizinga de hemd 
van het lijf gevraagd, maar zitten zij 
zelf op de stoel van de interviewer. Ze 
vragen over de mens, het vak en de 
politieke betrokkenheid van hun gast.

12. 

34. 

40. 
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We hebben alle deelnemers gevraagd een voorwerp mee 
te nemen, die voor hen symbolisch is voor de fusie.
Egbert Schuurman neemt de aftrap en zwaait enthou-
siast met een boek: “Eind jaren tachtig schreef André 
Rouvoet het boek Reformatorische Staatsvisie. De RPF en 
het ambt van de overheid. Ik had daarbij de supervisie. 
Door dit boek ging het Nederlands Dagblad om. Is het 
niet, Jurn? Vanaf toen was jij voorstander van een fusie 
tussen beide partijen...”
Jurn de Vries, destijds hoofdredacteur van het ND, knikt 
enthousiast. “Het boek baseert zich op Bijbel en belijde-
nis, en komt van daaruit tot staatsvisie, beginselpro-
gramma, verkiezingsprogramma. Ik was het er van A tot 
Z mee eens”.
Jurn De Vries heeft zelf bij wijze van symbool de Han-
delingen van de Eerste Kamer bij zich, gedateerd 27 
maart 2001. “Na de fusie kregen we toestemming om als 
fractie-CU verder te gaan. Eigenlijk was dat in strijd met 
het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. Het was 
een historisch moment. Van euforie, ja.” 
Thijs van Daalen heeft ondertussen  een beeldje van 
een zeilboot op tafel gezet. “Toen ik -na de fusie- afscheid 
nam als voorzitter van de RPF, kreeg ik van mijn vrouw dit 
bootje. Met als tekst Prediker 5:19: Na alle zwoegen is het 
tijd om te genieten van het goede.”
Janco Cnossen, destijds voorzitter van het GPV: “Ik heb 
twee GPV-bescheiden meegenomen. De eerste dateert 
van 24 februari 1996. Die dag hebben we als GPV het 
zogeheten ‘dubbelbesluit’ genomen. Het was ons ant-
woord op de brief van de RPF om met 1 lijst de volgende 
Tweede-Kamerverkiezingen in te gaan. Zo’n lijstineen-
schuiving zou een onomkeerbare stap zijn, iets wat we 
niet wilden. Daarvoor was een langer proces nodig. We 

zouden dus zelfstandig de verkiezingen ingaan, maar wel 
een gesprek aangaan over samenwerking. Het dubbelbe-
sluit leidde tot de nodige commotie en uiteindelijk tot (hij 
houdt een ander stapeltje papier omhoog) de conceptak-
te  van oprichting van de ChristenUnie op 26 mei 2000.”
Roel Kuiper haakt aan met een ander document. “Ik heb 
het rapport bij me van de Grondslagcommissie GPV/RPF, 
die in 1996 werd ingesteld en waarvan ik secretaris was. 
Hierin wordt uiteengezet dat GPV en RPF qua politieke 
overtuiging op een lijn zaten en is het voorstel gedaan 
op termijn tot een fusie te komen. (Ook werd hierin de 
grondslagformulering voorgesteld die later is overgeno-
men.)”
(Als grondslagformulering kozen we Gods soevereiniteit 
over het staatkundig leven, de overheid als dienares van 
God en de roeping van christenen in de samenleving. Dat 
zou de basis van de fusie moeten zijn.”)
Melis van de Groep (GPV) heeft de papieren gelaten 
voor wat ze zijn en een sculptuur meegenomen. Het stelt 
twee personen voor die elkaar vast houden, staand op 
een kleine ronde ondergrond. De sculptuur past volgens 
hem bij de verschillende fasen waarin beide partijen heb-
ben verkeerd gedurende alle gesprekken. “Twee partijen 
op dezelfde ruimte: dan is het moeilijk niet op elkaars te-
nen te trappen. Tegelijkertijd duidt die sokkel op hetzelfde 
Fundament van GPV en RPF. In de ChristenUnie zijn beide 
bloedgroepen vrolijk met elkaar omgegaan en eigenlijk 
zijn er inmiddels geen bloedgroepen meer te zien.”

Jetty Boerma: Ik heb een gezangenbundel bij me, met 
daarin het lied “Samen in de naam van Jezus. Tijdens de 
bijeenkomst waarbij we het ontstaan van de ChristenUnie 
vierden, hebben we dat lied enthousiast gezongen. Later 

Plaats van ontmoeting: de  
voormalige puddingfabriek van  

Dr. Oetker in Koog aan de Zaan. 
Ooit was deze plaats een rood bol-

werk, maar inmiddels heeft de 
ChristenUnie zelfs hier (sinds ‘98) 

een zetel weten te verwerven (in de 
gemeenteraad van Zaanstad).  

Het is koud deze winterse zaterdag-
morgen op de vierde verdieping van 

het verlaten fabriekspand.  
De politieke bloedgroepen van  

toen zijn evenredig verdeeld, met 
drie GPV’ers en drie RPF’ers.  

Een tikkeltje kleumend, ondanks  
de dikke truien en jassen.  
Maar terugkijkend op de  

totstandkoming van de  
ChristenUnie, wordt het  

vanzelf warmer...

1- Janco Cnossen. Was destijds partijvoorzitter van het GPV, is nu 
CU-wethouder in Zwolle;
2- Thijs van Daalen was partijvoorzitter van de RPF, is nu CU-
wethouder in Houten
3- Melis van de Groep was directeur van het landelijk bureau 
van het GPV, is nu burgemeester in Bunschoten-Spakenburg
4- Roel Kuiper was directeur van het wetenschappelijk instituut 
van de RPF, is nu lid van de Eerste Kamer (CU);
5- Egbert Schuurman was Eerste-Kamerlid voor de RPF, is nu 
voorzitter van de CU-fractie in de Eerste Kamer
6- Jurn de Vries was hoofdredacteur van het Nederlands Dag-
blad en zat in de Eerste Kamer voor GPV/RPF, is nu voorzitter van 
de CU in Amersfoort;

7- Gespreksleider is Jetty Boerma, destijds bestuurslid van het 
GPV. Nadat de federatie tussen beide partijen was beklonken, trad 
ze af. Nu is ze voorzitter van de CU-Vrouwenwerkgroep “Inclusief”.

Natuurlijk zijn dit niet alle spelers van het eerste uur. Wel zijn ze 
allemaal nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de 
fusie. Als zes trotse peetouders stonden ze in 2000 om het wiegje met 
daarin de kersverse politieke baby. Inmiddels bestaat de ChristenUnie 
al weer tien jaar. Wat is er geworden van het kleintje van toen? Tijd 
voor een terug- en vooruitblik.]

De deelnemers

‘Het GPV vond ons   maar een wilde bende’
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Wilde bende

Scepsis

hebben we met een glas champagne in de hand op het 
podium gestaan. We waren blij en enthousiast dat het nu 
zo ver was!” Roel Kuiper herinnert zich de dag van de fusie 
(22 januari 2000) als gisteren. “Janco las voor uit Romeinen 
12, met als strekking dat we goed moeten doen in de sa-
menleving. Een stuk over integriteit, over als dienaar van 
Christus dienen in de wereld. En over daadkracht moeten 
omzetten in politieke inhoud”
De naam “ChristenUnie” als nieuwe naam voor de partij 
werd volgens de overlevering ooit voor het eerst voorge-
steld in de Zaanstreek. Schuurman, grinnikend: “Eimert 
van Middelkoop zou ooit hebben geroepen: dat nooit!!”

Scepsis
Rond 1994 brandde voor het eerst de discussie los of GPV en 
RPF niet met 1 lijst de Tweede-Kamerverkiezingen moesten 
ingaan. Op gemeente-, provinciaal en Europees niveau wa-
ren er al gemeenschappelijke lijsten. Binnen het GPV bestond 
er meer weerstand tegen samenwerking dan bij de RPF. Hoe 
sceptisch stond GPV-voorzitter Cnossen er tegenover?
“Sceptisch is een te groot woord. Eerder voorzichtig. 
Zelf groeide ik op in de traditie van het GPV, met de 
daarbij behorende redelijk stellige opvattingen. Er was 
een rationeel proces en een emotioneel proces. Met het 
emotionele gedeelte daarvan had ik moeite om het een 
goede plek te geven. Veel mensen in het GPV hadden wat 
betreft het samengaan met de RPF het gevoel: je gaat van 
je roots af. Voor GPV’ers gingen politiek en kerk hand-
in-hand. Je bent Gereformeerd Vrijgemaakt en je stemt 
GPV. Rationeel gezien wisten veel mensen wel: ‘er zij een 
samenwerking’, maar meer dan de helft van de achterban 
kende dezelfde reserve ten aanzien van een fusie. 
De Vries daarentegen was vanaf al veel eerder een van 
de voorstanders aan GPV-zijde voor een fusie. “Begin jaren 
tachtig werd ik lid van de Raad van Toezicht en Advies van 
de Evangelische Hogeschool. Dat opende wel mijn ogen, 
ik leerde mensen uit andere kerken waarderen. Het boek 
van Rouvoet, dat Schuurman liet zien, overtuigde me dat 
het kon en moest.”
Kuiper: “Als ik daarop mag inhaken: door veel vrij-
gemaakten van mijn generatie werd Janco Cnossen’s 
terughoudende standpunt niet gedeeld. Ik heb zelf een 
vrijgemaakte achtergrond, maar werd bewust lid van de 
RPF. Jurn de Vries schreef mij destijds: ‘We hebben mensen 
als jou binnen onze partij nodig’. Ik vond dat ik juist meer 
kon betekenen binnen de RPF om beide partijen in elkaars 
richting te krijgen. Ik kon het gescheiden optrekken van 
GPV en RPF niet meer uitleggen.” (en wilde dat principieel 
ook  niet.)

Het vrijgemaakte bolwerk begon begin jaren negentig 

haarscheuren te vertonen. Cnossen: “Ik zou niet willen 
zeggen dat de zuil werd afgebroken, maar hij kreeg wel 
een andere gedaante.” Zo besloot het Nederlands Dagblad 
dat het niet langer alleen een krant voor vrijgemaakten 
wilde zijn; het ND verruimde de statuten en nam perso-
neel aan uit andere kerken. De gereformeerde zuil was 
duidelijk in beweging en kritiek op de eigen ‘navelstaren’ 
nam toe. Melis van de Groep was in die tijd directeur van 
het landelijke bureau van het GPV.  
“De poorten moesten open. Christelijk-gereformeerden 
mochten lid worden. Dat was de periode 91-94. In de jaren 
‘94-’98 was de vraag: hoe ver kunnen we samen op weg 
met de RPF?  Een onderstroom van belangrijke mensen in 
de partij vond het niet verantwoord om gescheiden op te 
trekken. Er was tegelijkertijd-met name bij de kiesvereni-
gingen- zorg dat de partij uiteen zou vallen.” 
Schuurman: “Ik was blij dat onze achterban er snel klaar 
mee was en een fusie wilde!

‘GPV vond RPF een wilde bende’
Maar voor het zover was, moest er nog heel wat gebeuren. Er 
kwam een grondslagencommissie waarin onder meer Roel 
Kuiper, Jurn de Vries en Egbert Schuurman actief waren. In 
vervolg daarop maakten de GPV en RPF bekend intensief te 
willen gaan samenwerken. Met name binnen het GPV voelde 
men toen nog niets voor een fusie. Het betekende spitsroeden 
lopen voor beide partijvoorzitters Cnossen en Van Daalen. 
Hoe werd er tegen elkaar aangekeken?
Van Daalen: Zoals Egbert Schuurman al aangaf: in ‘98 
hadden we bij de RPF het gevoel: het moet niet te lang 
duren. We waren ongeduldig en wilden tempo! (Er kwam 
ook een zekere ontspanning in de vrijgemaakte kerk.)
Cnossen: als voorzitters van de verschillende partijen 
konden Thijs en ik goed met elkaar overweg. Toen Thijs 
aantrad, besloten we te gaan bouwen aan samenwerking.
Kuiper: Ook de wetenschappelijke bureaus hadden al een 
goede samenwerking. Toch waren er duidelijke verschil-
len. De RPF vond het GPV nogal bestuurlijk en bevolkt met 
mensen die het hart -geestelijk gezien- niet zo erg hun 
tong hadden. Het GPV vond de RPF een wilde bende: veel 
heterogener... Uiteindelijk heeft het samengaan van beide 
partijen met hun eigen tradities de CU wel veel sterker 
gemaakt. Bestuurlijker sterker en ook nog steeds cultuur-
kritisch: dat is nu de grote kracht van de CU.”
Van de Groep: We vreesden aanvankelijk inderdaad de 
onvoorspelbaarheid van sommigen in de RPF. Zo za-
gen wij dat. Zo’n lied als ‘Samen in de Naam van Jezus”. 
Daarin zit ook een regel “Vader met geheven handen...” 
Met geheven handen! Er waren GVP’ers die vroegen: Wat 
moeten we daar mee? Er was toch wel wantrouwen. En 
de behoefte elkaars nieren te proeven. Vooral die van het 

Er was toch wel 
wantrouwen.  

En de behoefte  
elkaars nieren te  

proeven.
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Tevreden

Verstandshuwelijk

evangelische gedeelte”. Cnossen herkent dat gevoel: “Er 
was een afstand tot de evangelische stroming binnen de 
RPF.”

Verstandshuwelijk
Binnen de RPF waren de aanhangers van een fusie met 
GPV talrijk, bij het GPV was men duidelijk een stuk gema-
tigder.Is het samengaan van beide partijen in 2000 dan 
toch een verstandshuwelijk geweest?
Cnossen: “Ik zou zeggen om maar in de sfeer van deze 
entourage te blijven: warme harten, koude voeten.”
Kuiper: “Het was een lang proces binnen het GPV.” 
Van de Groep: “Ik weet nog die bijeenkomst 22 janauri 
2000. We waren verwachtingsvol. Voelden verbonden-
heid. Maar we kenden elkaar niet echt. Daar moesten we 
aan gaan werken. In het begin was het ook lastig. Ik miste 
het oude vertrouwde. Het GPV was een sterke organisa-
tie geweest. De partijbureaus schoven in elkaar. Het ene 
archief ging naar Kampen, het andere naar Amsterdam. 
Het voelde alsof je je nest kwijt was. We moesten op zoek 
naar nieuwe warmte”. Schuurman: ik had een gevoel 
van: eindelijk!

Voor het GPV was het (kunnen) vasthouden aan de be-
lijdenis een belangrijke voorwaarde voor deelname aan 
de CU. Wordt het gereformeerde geluid nog voldoende 
gehoord binnen de CU?
Van Daalen: “Er is in afnemende mate sprake van gere-
formeerden en evangelischen. Er zijn steeds meer chris-
tenen. Cnossen: “Bovendien zijn de huidige gerefomeer-
den andere gereformeerden dan 20, 30 jaar geleden.”
De vraag die je je moet stellen is: wat zijn je roots en wat 
is van belang voor de toekomst? Wat is wezenlijk? De 
belijdenis van de kerk is wezenlijk om aan bijbels politiek 
inhoud te kunnen geven. Geen politiek doel, maar een 
een vervoermiddel voor christelijke politiek. Dat moeten 
we vasthouden!” 
En zijn de afzonderlijke bloedgroepen GPV en RPF in de 
CU nog zichtbaar?
Van Daalen: “De bloedgroepen bestaan wel.” Roel Kui-
per: “Maar anders dan bij het CDA vervagen ze bij ons 
echt.”

Tevreden en teleurgesteld
Kuiper: “We zitten hier met tevreden mensen aan 
tafel. Het is van groot belang dat de CU er is gekomen. 
Christelijke politiek heeft daardoor een nieuwe gezicht 
gekregen in Nederland. Iets om heel dankbaar voor te 
zijn. Nu gaat het erom verder te bouwen en onze basis en 
daarmee onze toekomst te versterken.”

Van de Groep: “Toch lopen er ook beschadigde mensen 
rond na de fusie.  Daar is onvoldoende zorg voor. We 
moeten christen-zijn naar de samenleving, maar ook naar 
elkaar. Thijs van Daalen: “Veel mensen lopen bescha-
digd rond. Dat moeten  we ook handen en voeten geven; 
Er zou binnen de CU een pastoraal team moeten komen. 
Er moet geen cultuur ontstaan van: Die is weg, jammer.” 
In een beweging en partij situatie hoort dat niet thuis.
De Vries: “Als ik mag aanhaken op Melis en Thijs: in 2002 
moest ik tot mijn grote teleurstelling de Eerste Kamer 
verlaten. Dat is een grote teleurstelling voor me geweest. 
En geen van de drie die in 2003 moesten vertrekken, 
kreeg in 2007 een verkiesbare plaats. Ik zet me nu wel 
weer op plaatselijk niveau in voor de ChristenUnie.”

Schuurman: “We moeten maar geen te grote pretenties 
hebben. Het gaat erom dat we een politieke beweging 
blijven die zich richt op wet en gerechtigheid -tegenover 
veel onrecht en ongerechtigheid in de maatschappij, ook 
binnen de eigen partij.”

Toch overheerst bij iedereen aan tafel in de koude loods 
van de voormalige puddingfabriek deze koude winter-
morgen een gevoel van dankbaarheid.
Van de Groep: “Niemand wil terug. We zijn gezegend 
door de Heere, ondanks alle lek en gebrek.”
Cnossen: “De CU is nu 10 jaar. Een kind van 10 is nog niet 
volwassen. Extra verantwoordelijkheid dragen helpt wel 
op de weg naar volwassenheid. Er komen vast nog tijden 
van verschillen van mening. Maar we mogen wel zeggen 
dat we door de Heere gezegend zijn in dit proces.”

> Tekst Joanne Brouwer | Fotografie Ruben Timman

De Evangelische Omroep
feliciteert 

de ChristenUnie 
met het 

10-jarig jubileum

adv 215x280 EO feliciteerd CU.indd   1 05-01-10   14:11
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oppervlakkig gezien
gaat het goed met een land
als mensen verdienen
zich warm kunnen kleden
in zilveren glinster
en dooi nooit meer inzet

maar van dichtbij beschouwd 
zijn de mensen verhard
hun ogen gesloten
want licht is verduisterd
als bronnen gedicht zijn
en spiegeling mat schijnt

wie breekt hier door
opdat het water leeft
wie maakt gloed nieuw
zodat de ochtend gloort
en wind de stroom beweegt

Aster Koolsbergen, 
winnaar van dichtwedstrijd ‘Dichtbij ChristenUnie’
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Pro Life feliciteert 
 de ChristenUnie 
met haar 10 jarig bestaan!

Bel voor meer informatie 0800 77 654 33 (gratis) of kijk op: www.prolife.nl

Verzekerd van goede zorg
Naast je principes is ook je gezondheid erg belangrijk. 

Wanneer je verwacht dat ook je zorgverzekeraar een 

beleid voert dat strookt met je christelijke identiteit,

dan kies je voor Pro Life. Want bij Pro Life vind je 

niet alleen een zorgverzekering die bij je past, maar 

ook een organisatie die handelt vanuit christelijke 

waarden. 

Pro Life vergoedt geen abortus en euthanasie maar 

investeert in christelijke zorg en is trouw aan haar 

christelijke uitgangspunten. Net als jij! 

Pro Life. De Christelijke Zorgverzekeraar

147_ProLifeAdv_corp_PCU_215x280_060110.indd   1 07-01-10   09:03

Zaken en Werkgelegenheid. Uitkomst: vijf miljoen voor kerken 
en vrijwilligersorganisaties om in te zetten voor schuldpreventie 
en nazorg.
Plaatselijk zie ik dat de ChristenUnie ook inzet op samenwer-
king. In Utrecht, de stad waar ik predikant ben, brengt de partij 
kerken en overheid met elkaar in gesprek. Daardoor ontstaan 
goede contacten en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld 
rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 
Christenen en overheid werken hierin samen aan het welzijn 
van de stad. 
Op individueel niveau proef ik in contacten met medewerkers 
van de partij altijd weer een verbondenheid die verder gaat 
dan de agenda die aan de orde is. Dat heeft te maken met het 
gedeelde verlangen om primair God te eren en mee te bouwen 
aan Zijn Koninkrijk. 
Op dit moment is er nog volop ruimte in de politiek om als 
christenen gezamenlijk mee te bouwen aan een duurzame 
samenleving. Ik hoop en bid dat de ChristenUnie de komende 
jaren blijvend woorden zal spreken en beleid zal voeren, waarin 
Gods melodie van liefde, recht en hoop te horen is en dat de 
kerk daarbij aansluit.  

Nogmaals van harte gefeliciteerd!

> Tekst Peter Kos, predikant en voorzitter Evangelische Alliantie

Oprecht geluk. Dat is wat ik de Chris-
tenUnie met haar tienjarig bestaan toewens. Goed 
dat de melodie van Gods liefde en recht te horen 
is in politiek en bestuur. Prachtig dat mensen met 
bestuurlijke taken vorm geven aan een Bijbels 
maatschappijbeeld, waarin kwaliteit van relaties, 
gerechtigheid en sociale verantwoordelijkheid 
maatgevend zijn. Concreet zien we dat in de her-
nieuwde aandacht voor jeugd en gezin, de oproep 
om in actie te komen voor mensen in nood en het 
milieu en het principe om rijkdom te blijven delen. 
Mooi om te zien dat een steeds breder wordende 
groep christenen, uit zowel reformatorische als 
evangelische kerken, deze melodie herkent en 
aansluit. Samen nemen we zo onze verantwoor-
delijkheid op. Als voorzitter van de Evangelische 
Alliantie (EA) spreekt juist die samenwerking me 
zeer aan. 
Landelijk zie ik dat politiek, kerken en christelijke 
organisaties elkaar vaker rondom maatschappelijke 
thema’s vinden, versterken en aanmoedigen. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het manifest Schulden 
te lijf, dat de ChristenUnie naar aanleiding van 
het EA-symposium over schuldhulpverlening, 
aanbood aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale 

Melodievan
God
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Kern
Hij geeft zelden interviews, maar maakt voor André 
Rouvoet graag een uitzondering. Ruim drie jaar geleden 
stuurde André Rouvoet hem na een uitzending, waarin 
ze samen spraken over de muziek van Van Morrison, een 
cd van de Noord-Ierse zanger. Dit album ontbrak nog in 
de collectie van Van Nieuwkerk, al was hij zich daarvan 
niet bewust. ,,Ik dacht, Rouvoet vergist zich en bedoelt 
een andere zanger.” Een paar dagen later ontving hij 
Hymns to the silence met de post. “Als iemand zoiets doet 
is dat buitengewoon attent. Dan doe je graag iets terug.” 
Gedeelde interesse in muziek brengt Rouvoet uiteindelijk 
in Amsterdam, met talloze vragen aan de mens achter de 
vakkundige presentator. Van Hymns to the silence naar
de intrigerende formule van De Wereld Draait Door 
(DWDD).  

Rouvoet: Allereerst ben ik benieuwd wat je zo fascinerend 
vindt aan je werk?
Van Nieuwkerk: ‘’Ik doe dit bij toeval. Ik was een jongen 
van de krant en dacht in de tijd dat ik werkte bij Het Pa-
rool in Amsterdam, dat het de wereld was waarin ik wilde 
leven. Daar heb ik lang gewerkt, en uiteindelijk ben ik 
hoofdredacteur geworden. Trots als een aap. Ik was een 
jonge hoofdredacteur voor de krant van m’n ouders, de 
krant van Amsterdam. Het voelde als mijn bestemming. 
Maar na vijf jaar gaat de rek eruit.”

Van Nieuwkerk gaat aan de slag bij AT5, maar dat blijkt 
achteraf een vergissing.  Te klein. Als VARA hem vraagt 
te presenteren onder het mom van ‘je bent weleens op 
televisie geweest’, zegt hij ja. “Ik vond het leuk, maar wel 
bijzaak.” Na het zeer succesvolle programma ‘Nederland 
Kiest’, dat hij samen met Felix Rottenberg presenteerde 
in verkiezingstijd, maakt hij het sportprogramma Hol-
land Sport met Wilfried de Jong en rolt hij uiteindelijk 
als presentator in het nieuwe concept van De Wereld 

Draait Door. Bijzaak wordt hoofdzaak; voortaan moet 
Van Nieuwkerk dag in dag uit fit zijn om goed te kunnen 
presteren in presenteren.   

Rouvoet: Als mensen jou zien opereren, dat geldt voor mij 
ook, denken ze dat je als een vis in het water bent. Terwijl je 
dus op televisie niet van meet af aan het gevoel had: yes, dit 
is het.
Van Nieuwkerk: “Klopt. Maar dat is later wel gekomen. Ik 
heb nooit bewust de stap naar televisie gemaakt. Sterker 
nog, ik dacht eraan weer terug te keren naar de journalis-
tiek.” 

Rouvoet: Hoe ervaar je het dan dat je zo populair gewor-
den bent in de rollen die je vervult en publiekslieveling bent 
geworden? 
Van Nieuwkerk: “Het plezier is niet minder groot, de trots 
misschien wel. De trots toen het als hoofdredacteur lukte, 
die glorie zal nooit meer terugkomen. Maar ik mag nu 
iets maken  dat past als een jas. Het is toch aardig dat we 
zo’n groot publiek, met dagelijks meer dan een miljoen 
kijkers, kennis laten nemen van poëzie, jazzmuziek, bal-
let; onderwerpen die normaal gesproken geen
‘music for the millions’ zijn.”  

Rouvoet: Wat maakt de formule van DWDD tot een jas die 
jou goed past?
Van Nieuwkerk: “Het is de mix van vaart, variatie, muziek 
en satire die mij zeer aanspreekt.”

Rouvoet: Wat is jouw eigen rol daarin, als het bijvoorbeeld 
gaat om keuze voor de gasten?
Van Nieuwkerk: “Ik ben niet beslissend, maar heb wel 
invloed. Meestal ben ik het eens met het voorstel van de 
redactie, en heel soms spreek ik een veto uit. Dan zeg 
ik, daar heb ik echt geen zin in. Ik vind het te flauw, het 

In een desolate Plantagestudio, waar diezelfde avond De Wereld Draait 
Door zal worden opgenomen, ontmoet André Rouvoet presentator  
Matthijs van Nieuwkerk. De man van het live-programma, dat iedere 
werkdag een miljoen mensen bereikt, maakt in levende lijve een even  
enthousiaste indruk als in zijn programma. 

‘In 10 minuten tot de kern komen’
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Naam Matthijs van Nieuwkerk
Geboren Amsterdam, 8 september 1960
Loopbaan (hoofd)redacteur bij Het Parool,  
 tv-programma Nederland Kiest, 
 Holland Sport, NOVA, Top 2000 a Go-Go, 
 De Wereld Draait Door

CVdenken nog te vaak: het podium is me te frivool, of wat 
vaak gebeurt: er zit een tafelheer. Is het Jan Mulder? O, 
daar heb ik een hekel aan, of is het Hugo Borst? Ik moet 
er niet aan denken. Daar wijken wij natuurlijk niet voor. 
Wij zullen onze tafelheren altijd blijven uitnodigen, die 
zijn van ons, dat is familie.”

Rouvoet: Jij maakt op mij niet de indruk van de neutrale 
vragensteller. Je bent geëngageerd in het onderwerp waar 
je mee bezig bent. Wat vind jij zo leuk aan het bevragen van 
mensen?
Van Nieuwkerk: “Het begint met nieuwsgierigheid. 

Rouvoet: Kun je jouw nieuwsgierigheid ‘faken’?
Van Nieuwkerk: “Ik kan een klein beetje acteren, en dat 
doe ik soms ook wel. Maar ik heb het geluk dat het niet 
zo vaak hoeft. Kijk, ik bewaak het gesprek voor de groot-
ste tegenstander van een boeiend gesprek, namelijk een 
regulier, saai gesprek.

Rouvoet: En heb je dat wel eens, dat je op de klok ziet dat je 
nog vier minuten gesprekstijd hebt terwijl je denkt: gaap?
Van Nieuwkerk: “Dat heb je wel eens. Soms helpt het om 
het gewoon te benoemen. Ik heb nooit les gehad in wat 
ik nu doe, men gaat ervan uit dat je er op basis van talent 
en intuitie wel komt. Ik had veel behoefte aan les en ben 
gaan kijken naar anderen. Mart Smeets en Felix Rotten-
berg zijn mijn leermeesters. Tussen deze twee polen wil ik 
me graag bewegen. Je krijgt een eigen stijl en die zorgt
voor zelfvertrouwen. Je durft dan ook live te zeggen: 
wat een saai gesprek is dit. Zo trek je een gesprek uit de 
impasse.” 

Rouvoet: Een van de beleidsthema’s waar ik mee bezig ben 
is het op een ontspannen manier combineren van werk en 
privéleven. Hoe doe jij dat?
Van Nieuwkerk: “Ik woon hier in Amsterdam en ik woon 
in de Achterhoek. Qua uren breng ik meer tijd door in de 
Achterhoek. Ik heb de ochtend voor mezelf om te lezen, 
hard te lopen, te fietsen en ik heb het weekend waarin ik 
écht vrij ben.”

Rouvoet: Hou je ook dingen af?
Van Nieuwkerk: “Ik hou alles af. Het werk van mijn – dat 
klinkt heel duur – agent bestaat uit beleefd ‘nee’ zeggen 
tegen verzoeken.”

Rouvoet: Ervaar je het zijn van bekende Nederlander als 
druk?
Van Nieuwkerk: “Nee, totaal niet. Ik heb mijn bekendheid 
te danken aan m’n werk en dat doe ik elke dag en met 
honderd procent inzet. Al het andere is bijzaak, franje, 

ruis en vaak onzin. Ik heb op een dag besloten, deels 
door schade en schande wijs geworden, basta, ik doe 
gewoon niets meer.”  

Rouvoet: We gaan afsluiten. Heb je een jubileumwens voor 
de ChristenUnie?
Van Nieuwkerk: “Ha, nu overval je me echt.”

Rouvoet: Deze nadenktijd kan ik bij jou aan tafel niet 
nemen.
Van Nieuwkerk: “Zeer zeker wel, vaart is belangrijk, maar 
dat zit in de presentatie. Niet in de items. Laatst spraken 
we over Sobibor, dan is het muisstil in de studio.”

Rouvoet: Terug naar de wens. Ben je trouwens politiek 
betrokken?
Van Nieuwkerk: “Ja, natuurlijk. Politiek volg ik, niet alleen 
vanwege werk. Ook vanwege de wereld waarin je leeft 
en de vraag hoe je die mooier kunt maken. En ook uit 
interesse voor het politieke spel, dat vaak zo kinderachtig 
is en onnozel en toch zo belangwekkend.” 
Dan toont Van Nieuwkerk zich weer een begenadigd 
interviewer en draait hij behendig de rollen om met een 
vraag over bedreigingen voor de ChristenUnie.

Rouvoet: “We hebben een andere verantwoordelijkheid, 
van oppositie naar coalitie. We willen naast het zijn van 
een betrouwbare en stabiele regeringspartner, herken-
bare resultaten boeken op basis van ons programma, 
en bovenal onszelf blijven. Dat mensen niet na vier jaar 
zeggen, jullie zijn veranderd en hebben het spel goed 
geleerd. Ik zou dan het gevoel hebben dat ik heb gefaald. 
Wat ons zou kunnen bedreigen is dat we na vier jaar niet 
meer dezelfde partij met die uitgesproken heldere opvat-
tingen zijn.” 
Van Nieuwkerk: “Dus eigenlijk moet ik jullie tien jaar ijzer-
sterke oppositie toewensen. Dan zijn jullie op je best.”  

> Tekst Jolande Uringa | Fotografie Ruben Timman

‘Hetpolitieke 

Rouvoet: De laatste keer dat ik te gast was ging het over 
kindermishandeling. Een heftig thema. Hoe
bedenk je dan wat je in die tien minuten aan me gaat 
vragen? 
Van Nieuwkerk: “Er is mij alles aan gelegen dat we in een 
gesprek heel snel beet hebben. Daarmee bedoel ik dat 
we een thema aansnijden waarmee ik u verleid hardop 
na te denken. Elke politicus die bij ons aan tafel komt 
heeft een repertoire. Veilig en vertrouwd. Dat weten wij 
ook. Ik hoop hem een schouderduwtje te geven zodat hij 
uit de groef schiet en bij wijze van spreken en opnieuw 
moet nadenken. Wat de vragen bereft geldt dat hoe 
meer vragen je hebt, hoe minder goed je luistert. Ik heb
liever drie vragen waar ik graag een antwoord op wil, 
we sparen de inleiding, we sparen de aanloop en gaan 
meteen het diepe in. We kunnen ook een uur praten, 
maar ik ben er niet van overtuigd dat het meer bevre-
digt. De opdracht is om een groot publiek te boeien. Die 
miljoen mensen hadden misschien niet op het gesprek 
afgestemd als het een uur over kindermishandeling zou 
gaan.”

Rouvoet: Ben je tevreden over de balans tussen informatie 
en entertainment in DWDD?
Van Nieuwkerk: “Over het algemeen ben ik zeer tevreden 
over de balans. Ik vind dat het ons heel aardig lukt om 
veel registers in één programma te bespelen.”

Rouvoet: En waar ben je minder tevreden over?
Van Nieuwkerk: “Als het gaat om grote zaken lopen wij 
niet voorop. Neem de DSB-bank. De hoofdrolspelers 

spel is vaak zo kinderachtig,  
onnozel en toch zo belangwekkend  
 

is beneden onze stand, hij is te vaak geweest of in het 
allerergste geval: ik kan het slecht met hem vinden. Maar 
dat gebeurt bijna nooit.”

Rouvoet: De formule van DWDD is een soort speed-inter-
viewen. Ik heb dat zelf een aantal keren meegemaakt. Je 
kunt in de korte tijd niet echt de diepte ingaan. Zie je dat als 
nadeel?
Van Nieuwkerk: “Het is een illusie dat hoe langer je praat, 
hoe dieper het gesprek is. Onze ambitie is dat we in 
tien minuten tot een kern komen, maar ik kan me goed 
voorstellen dat als u of minister Bos een groot issue heeft 
uit te leggen, zoals met de kredietcrisis, dat je kiest voor 
Pauw&Witteman. Daar heb je meer tijd, meer rust.”
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het beeld ziet u op de foto 
hiernaast. Er lag sneeuw 
op het dak en het was 
ontzettend koud. Maar het 
uitzicht was voortreffelijk 
en maakte veel goed: ik 
keek uit over de stad waar 
ooit GPV-voorman Pieter 
Jongeling woonde. De 
stad van voormalig-Eerste 
Kamerlid Jurn de Vries. De 
stad waar het Partijbureau 
staat. De stad waar ik begin 
jaren tachtig als student 
aan de Evangelische 
Hogeschool kwam te 
wonen. In deze stad heb ik 
talloze leerlingen mogen 
onderwijzen aan GS Guido 
de Brès. In deze stad staat 
het eerste huis van mijn 
vrouw Marjette en mij. 
Onze oudste kinderen, 
Esther en Aron, zijn er 
geboren. 

Herinneringen kun je 
koesteren. Ik heb dat 
in deze tijd ook met de 
ChristenUnie. De viering 
van het tienjarig jubileum 
van de ChristenUnie neemt 
je gedachten mee naar 
de beginjaren, die ik zeer 

intensief meemaakte. Wat 
was de vorming van de 
ChristenUnie een mooi 
moment. Rillingen liepen 
over mijn rug toen we 
in Ede het ‘Samen in de 
naam van Jezus’ zongen. 
Inderdaad, sámen wilden 
we in de politiek Jezus 
Christus navolgen. We 
hadden eenheid gevonden; 
daar ging een geweldig 
getuigenis vanuit. 

Herinneringen ophalen 
is goed, maar je moet er 
niet in vast blijven zitten. 
De tijd tikt door. Onze 
verantwoordelijkheden 
liggen in het hier en nu. En 
in de toekomst. Waar willen 
we heen met ons dorp, stad 
en land? Waar willen we 
heen met de ChristenUnie? 
De toekomst ligt in Gods 
hand. Dat geeft rust en 
houvast. ChristenUnie-
politici hebben in veel 
steden en ook landelijk een 
goede naam opgebouwd. 
We zijn herkenbaar als 
uitgesproken christelijke 
partij met een duidelijk 
christelijk-sociaal 

profiel. Van ons mag 
verwacht worden dat 
we ontwikkelingen in de 
samenleving goed volgen. 
En dat we met een open 
houding nadenken over 
politieke antwoorden 
op maatschappelijke 
problemen. 

Ik geniet van al die 
jongeren die actief zijn 
binnen onze partij, het is 
mijn wens dat zij de partij 
blijven versterken. Het is 
onze toekomst. Boven alles 
hoop ik op ChristenUnie-
politici die zich als christen 
geroepen weten hun werk 
in de politiek te doen. Een 
levende band met Hem in 
wiens dienst we staan is 
daarbij cruciaal. Laat dat 
ons voortdurende gebed 
zijn. Gedragen door gebed 
kunnen we met een gerust 
hart de toekomst in. Mijn 
visie begint en eindigt bij 
Hem;  het is mijn beste 
vergezicht.”  

> Tekst Arie Slob

    | Fotografie Ruben Timman

Visie“Begin januari stond ik in de open lucht boven op 
het dak van een kantoorgebouw bij het NS-station 
Amersfoort,
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verschilt van het CDA en de SGP. Zoals kerken en stromingen 
ook hun eigen ‘volk’ kennen. Dat biedt kansen. De laatste jaren 
zijn met name christenen uit de evangelische beweging meer 
politiek bewust geworden en de ChristenUnie is voor velen 
van hen onderdak geworden. Herkenbaarheid is belangrijk. Ik 
vind het dapper dat de partij regeringsverantwoordelijkheid is 
aangegaan. Dat maakt de partij ook tot een volwassen speler 
die niet alleen vanuit de oppositie met voorstellen en kritiek 
komt, maar ook werkelijk probeert haar idealen waar te maken. 
Natuurlijk moeten er dan compromissen gesloten worden. 
Compromisloos regeren in een democratie is onmogelijk. 

Ik wens alle politici en medewerkers, landelijk en plaatselijk, 
toe dat ze trouw zullen zijn en blijven. Aan zichzelf, aan hun 
uitgangspunten, aan kwaliteit en zorgvuldigheid. Laat je niet 
verleiden tot goedkoop scoren, neem de tegenstander op z’n 
best, zoek samenwerking waar mogelijk en wees duidelijk en 
ferm over je grenzen. Het politieke getij is roerig. In tijden van 
crisis nemen angsten en vijandbeelden toe. Mensen verliezen 
hun vertrouwen, ook in de politiek. Rustig doorgaan, zou ik 
zeggen. Of, zoals mijn vader het uitdrukte: ‘de honden blaf-
fen, maar de karavaan trekt verder’. Dat betekent niet dat je je 
nergens wat van aantrekt. Wel dat je koers houdt.
 
> Tekst Nynke Dijkstra-Algra, gemeenteadviseur van de PKN

Tien jaar ChristenUnie, dat is een 
korte periode. De meeste andere partijen bestaan 
langer, zelfs D’66 is een oude knar vergeleken bij 
de ChristenUnie. Toch is de partij geen onervaren 
speler op het veld. De traditie van de Christen-
Unie is veel ouder en de wortels van de partij 
reiken nog dieper.
De ChristenUnie is een partij die zich niet in de 
eerste plaats richt op pragmatische oplossingen 
of op dat wat ‘men’ vindt en voelt, maar haar uit-
gangspunt neemt in een visie, een levensbeschou-
wing, in dit geval de christelijk-sociale. Daarbij is 
de Bijbel inspiratiebron en meer nog: richtsnoer. 
Natuurlijk: politieke antwoorden zijn niet één op 
één uit de Bijbel op te vissen, maar de bijbelse ka-
ders geven wel een richting aan. Er zijn meer par-
tijen die vanuit deze achtergrond opereren. En ook 
meer politici, die niet altijd lid zijn van een partij 
die expliciet kiest voor deze christelijke kleur. Dat 
is niet erg. Ik hoop altijd maar dat christenen in 
de politiek en christelijke partijen elkaar onder-
ling scherpen. Zolang het gesprek maar gaande 
blijft, geeft dat kansen op meer zorgvuldigheid en 
kwaliteit.
De ChristenUnie heeft een eigen achterban, die 
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In het Tweede Kamergebouw 
heeft Marijnissen een mooie 
kamer. Een kamer met 
geschiedenis. “Den Uyl had hier 
zijn werkplek en ik heb zelfs 
een film van deze kamer voorbij 
zien komen waarop Colijn te 
zien is. Die werd hier gemaakt. 
Hierzo, vlak voor de schouw.” 
Sinds 2006 is Jan Marijnissen 
officieel kopman-af bij de 
Socialistische Partij (SP). 
Gezondheidsproblemen 
dwongen hem het stokje van 
fractievoorzitter over te dragen 
aan Agnes Kant. Marijnissen 
bleef wel partijvoorzitter en 
dat bevalt hem heel goed. 
“Partijleider zijn is enorm zwaar. 
Je bent het uithangbord van 
de partij. Ik heb er totaal geen 
moeite mee dat ik dat nu moet 

missen.” Bij het ontstaan van de 
ChristenUnie zat Marijnissen 
zo´n zes jaar in de kamer. “Je 
had Schutte en Van Middelkoop 
bij de GPV en bij de RPF was 
het Van Dijke. Ik weet nog 
goed dat er een congres werd 
georganiseerd waar ook de 
naam ChristenUnie werd 
onthuld. Die naam viel me een 
beetje tegen. Ik weet nog dat 
ik tegen Van Middelkoop of 
Van Dijke zei: is dat het nou? 
Had je niet wat originelers 
kunnen verzinnen? Het is geen 
afkorting, dat vind ik bij de SP 
een nadeel. Maar: ChristenUnie. 
Een Unie van Christenen... 
‘Gristenen’. Marketingtechnisch 
leek het me niet handig. Je sluit 
zo niet-christenen al uit om op 
je partij te stemmen.”

Metgezel in

Jan Marijnissen maakte 
de eerste tien jaar van de 
ChristenUnie in politiek 
Den Haag van nabij 
mee. Niet zelden stond 
hij broederlijk naast 
Rouvoet en consorten 
te wachten bij de 
interruptiemicrofoon. 
Maar na de verkiezingen 
twee jaar geleden 
werden de politieke 
kaarten anders 
geschud. Ineens was 
de ChristenUnie ook 
vertegenwoordigd in de 
banken van het kabinet. 
Tijd voor een analyse 
van de oud-lijsttrekker 
van de socialisten. 
“Tot dusver lijkt me de 
kabinetsdeelname van 
de ChristenUnie geen 
onverdeeld succes.”

principiële
politiek

SP’er Jan Marijnissen over tien jaar ChristenUnie
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Scherp op de wind 
Marijnissen is er de man niet 
naar om de hete brij heen te 
draaien. Ook niet als het om de 
ChristenUnie gaat. “Ik ken de 
ChristenUnie als partij niet goed. 
Geen idee wie er partijvoorzitter 
is. Ik heb in mijn werk vooral te 
maken gehad met de fractieleden 
en met name de fractievoorzitters. 
Daarin vond ik André Rouvoet – 
laat ik maar recht voor z’n raap 
spreken – onmiskenbaar een betere 
woordvoerder dan zijn opvolger. 
Rouvoet was een betere spreker, 
een betere redenaar en sterk 
inhoudelijk. Hij zeilde scherper 
op de wind dan Arie Slob. Maar 
inhoudelijk ontlopen ze elkaar 
weinig. Ik heb zelfs niet het begin 
van een nuanceverschil kunnen 
ontdekken. Ja, het gedachtegoed is 
goed doordacht. Uitgekristalliseerd. 
Maar Rouvoet vond ik beter, al is 
de situatie voor Slob natuurlijk 
anders. De ChristenUnie is een 
regeringspartij geworden.”
En dat was een opmerkelijke 
verandering in politiek Den 
Haag. Een coalitie met een van 
de ´christelijke partijen’ werd nog 
niet zo heel lang geleden in Haags 
jargon meewarig betiteld als ‘de 
Staphorster variant’, kan Marijnissen 
zich nog herinneren. “Maar de 
ChristenUnie heeft bewezen dat het 
kan regeren. Van een ongewenste 
partij is de ChristenUnie een ‘optie’ 
geworden in regeringsvorming. Dat 
is strategische winst.” 
De electorale winst die de SP boekte 

in 2006 liep voor de socialisten 
niet uit op regeringsdeelname. 
Balkenende wilde ons er niet 
bijhebben, zegt Marijnissen. “Als 
we op al zijn wensen ja en amen 
hadden gezegd, dan had het 
misschien gekund. Als we onze 
wens voor het Irak -onderzoek en 
een tweede referendum over de 
Europese grondwet hadden laten 
varen en als we onze bezwaren 
tegen het beleid waartegen we al 
jaren oppositie voeren, hadden los 
gelaten, had Balkenende misschien 
gezegd: Nou meneer Marijnissen, als 
u dat belooft en als u altijd doet wat 
ik zeg, dan kunnen we misschien 
zakendoen.”
Betekent dat volgens Marijnissen 
dat de ChristenUnie wel zonder 
pardon de wensen van Balkenende 
heeft ingewilligd? In een 
interview noemde Marijnissen 
de ChristenUnie destijds een 
´brave partij met zes zetels´. 
“Welbeschouwd denk ik dat het 
CDA en de PvdA net zo lief met 
GroenLinks in zee waren gegaan. 
Maar Femke Halsema gaf niet 
thuis. Als je als ChristenUnie zes 
zetels hebt en je wordt gedoogd 
in een kabinet omdat ze die zetels 
nodig hebben voor meerderheid 
in de Tweede Kamer, heb je 
aan de ChristenUnie een goeie. 
Het is geen partij met een forse 
veranderingsagenda. In die zin heb 
ik de ChristenUnie braaf genoemd. 
En eerlijk is eerlijk, als je mij op 
de man af vraagt: wat heeft de 
ChristenUnie nou binnengehaald 

in dit kabinet? Dan is dat de 
winkeltijdenwet en het ministerie 
van Jeugd en Gezin. Da’s niet veel. 
De ChristenUnie heeft het moeilijk 
in Balkenende IV. ” 

Hoofdpijndossiers 
Rouvoet, Van Middelkoop en 
Huizinga, ze hebben alledrie een 
hoofdpijndossier op hun bord 
gekregen, vindt Marijnissen. “Ik zie 
dat ze het niet gemakkelijk hebben. 
Van Middelkoop geniet onder de 
militairen ogenschijnlijk weinig 
draagvlak omdat hij niet gediend 
heeft en nu en dan wat knullige 
uitspraken doet. Wat verschilt 
hij nu van een willekeurige CDA-
minister op Defensie? En mevrouw 
Huizinga heeft met de OV Chipkaart 
ook het nodige te stellen.”  “André 
Rouvoet zou voor de ChristenUnie 
in dit kabinet het meeste kunnen 
betekenen”, denkt Marijnissen. “Maar 
Rouvoet is een minister zonder 
portefeuille. En hoe enthousiast hij 
ook met zijn werk bezig is, zonder 
portefeuille heeft een minister 
het altijd moeilijk. Dat zag je ook 
bij Grote Stedenbeleid. Natuurlijk, 
jongeren en jeugd hebben 
raakvlakken met alle ministeries en 
daarom is overkoepelend beleid 
helemaal zo gek nog niet. Maar 
iedere minister zonder departement 
krijgt de grootst mogelijke 
problemen. Dat zie je telkens en het 
is bij Rouvoet niet anders.”   Ondanks 
z´n ietwat pessimistische analyse, 
hoopt Marijnissen dat Rouvoet de 
problematiek binnen de jeugdzorg 

weet terug te dringen. “Want dat 
is goed voor Nederland. En de 
focus van de ChristenUnie op het 
gezin is prima; daarin vindt de 
ChristenUnie de SP als metgezel.” 
En niet alleen op dat thema. “Over 
veel zaken hebben we de jaren door 
hetzelfde gedacht.” Marijnissen 
somt op: “Het sociale beleid, met 
name als het gaat om ouderen en 
gehandicapten, natuur en milieu en 
ook over de winkeltijdenwet denken 
we hetzelfde. De zondag is voor ons 
niet heilig, maar we verzetten ons 
wel tegen de 24-uurseconomie. En 
ook onze euthanasiestandpunten 
vertonen overeenkomsten.” 
Maar misschien is de stijl van 
politiek bedrijven wel de 
belangrijkste overeenkomst 
tussen ChristenUnie en SP, denkt 
Marijnissen. “Er zijn maar een 
paar partijen die een ideologie 
aanhangen en voorkeur geven aan 
een principiële benadering. Het CDA 

niet, de PVDA niet, de VVD niet, de 
PVV niet, GroenLinks niet en D’66 al 
helemaal niet. Blijven over de SP en 
de christelijke partijen. Dat is zeker 
een samenbindende factor.”

Cruciaal jaar 
Met name op gebied van 
sociaal beleid gaat Nederland 
volgens Marijnissen een cruciaal 
jaar in. “Ik ben heel benieuwd 
hoe de ChristenUnie zich zal 
opstellen als het gaat om de 
bezuinigingsplannen van het 
kabinet. Balkenende wil 35 miljard 
gaan bezuinigen en dat zal naar 
verwachting  betekenen dat er ook 
gesneden gaat worden in de sociale 
zekerheid. Laat maar komen. Dan zal 
duidelijk worden hoe de politieke 
verhoudingen liggen in Nederland. 
In die zin ben ik heel benieuwd hoe 
de ChristenUnie zich zal opstellen. 
Gaat de ChristenUnie mee met de 
puur rechtse agenda van Donner, 

of durven ze zich te onderscheiden 
van het CDA-programma?”
 “Er moet de komende anderhalf jaar 
veel gebeuren, wil de ChristenUnie 
aan Nederland laten zien dat ze 
wat voor het land kan betekenen. 
Ik denk dat Rouvoets jeugdbeleid 
daarin heel belangrijk is.” Maar als 
het aan Marijnissen ligt wordt 2010 
in de eerste plaats het jaar van de 
SP. “Nee, ik word geen lijsttrekker, 
echt niet. Agnes Kant moet het 
doen. Ik stel me dienstbaar op. 
Vroeger speelde ik hockey, ik was 
linksbuiten. En ik herinner me nog 
goed hoe ik een prachtige voorzet 
gaf vanaf de linkerflank. Met m’n 
backhand. Hij werd ingetikt door 
een voorhoedespeler, maar wat 
scheerde die voorzet toch prachtig 
het doelgebied in. Zo’n assist geven 
is net zo mooi als ‘m intikken.”

> Tekst Felix de Fijter  

   | Fotografie Folkert Rinkema

‘Van een ongewenste partij is 
de ChristenUnie een ‘optie’ 
geworden in regeringsvorming. 
Dat is strategische winst’
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Joël: ‘Gods genade en 
onvoor waardelijke 
liefde heeft mijn 
leven veranderd. Zijn 
bewogenheid voor de 
armen, de weduwe, wees 
en vreemdeling is wat 
mij drijft in de politiek’

Cynthia: ‘Maatschappelijk 
betrokken zijn 

betekent omzien naar 
anderen. Ik wil dicht 

bij de mensen zijn.’BetrokkenGenade
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Adv 5

SprankeltEd: ‘Ik geloof in authentieke 
politiek die sprankelt.’
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feliciteert de ChristenUnie 
met hun 10 jarig jubileum

“gaan voor goede en

betrouwbare relaties”
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Ernst Cramer: ‘Politiek is 
bruggen bouwen. 

Dat betekent 
constructief en 

ondernemend 
bezig zijn. 

Verbinding 
zoeken en vooral 

professioneel 
handelen. 
Kwaliteit 
leveren.’

Verbinding

Esmé: ‘Transparantie kenmerkt 
mijn politieke handelen. 

Vanuit een gelijkwaardige 
en toegankelijke houding 

luisteren naar de ander. 
Ruimte geven en open zijn, 

dat is mijn stijl.’
 

Transparantie
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hoofd
Met interesse volgde ze stand-upcomedien Heertje 
in zijn pionierstijd als presentator van zijn eigen 
programma ‘Heerlijk Eerlijk Heertje’. Huizinga en Heertje 
ontmoetten elkaar in Toomler, het comedycafe in 
Amsterdam dat Heertje jaren geleden met zijn broer 
oprichtte en waar hij nog geregeld optredens geeft.  

Huizinga: Je moet een beetje coöperatief zijn, want dit is 
mijn eerste interview. Laten we beginnen met de vraag wat 
je drijft in je werk.
Heertje: “Wat ik doe voelt niet als werk. Ik heb een 
bepaalde kijk op de wereld en wat ik leuk vind, is te 
praten met mensen om te bezien wat er dan gebeurt. 
Het wordt dan of grappig, of mensen zeggen: zo zie ik 
het helemaal niet. Vaak denk ik bij mezelf: met dezelfde 
moeite, tijd, energie zou dit ook leuk of interessant of 
prettig kunnen zijn. Ik ben vaak verbaasd waarom dat 
dan niet gebeurt. Soms heb ik een podium nodig, dat 
kan ook een boek of column zijn, om dit kwijt te kunnen.”  
Huizinga: Is dit nieuwsgierigheid of zit er een 
wereldverbeteraar in jou? 

Ze dacht even na en zei toen resoluut: ik wil Raoul Heertje wel eens 
interviewen. Niet toevallig, maar met veel belangstelling had Tineke 
Huizinga de avond ervoor een wekelijkse uitzending van ‘Dit was het nieuws’ 
gekeken, waar Heertje deelnam (het programma is eind 2009 gestopt) als 
vaste gast aan het pannel. “Wat grappig dat je naar het programma hebt 
gekeken. Dat realiseer ik me eigenlijk nooit, dat mensen ook echt kijken.” 

Heertje: “Ik zou het liefst bij mensen in hun hoofd willen 
kruipen. 
Huizinga: Wat zou jij schrikken. 
Heertje: “Ja, maar het fascineert me. Ik vraag me zo vaak 
af bij mensen: wat denkt ie nu, of denkt ie niet? Als je laat 
zien hoe dingen ook kunnen werken, kan dat verbinden. 
Als ik hier optreed wil ik niet dat mensen aan het einde van 
een voorstelling net zo denken als ik, maar dan hoop ik wel 
dat er momenten zijn dat we even ‘met z’n allen zijn’.”  
Huizinga: Je zegt een podium nodig te hebben. Heeft dit 
iets te maken met geldingsdrang? 
Heertje: “Daar zal ongetwijfeld iets van ijdelheid in zitten. 
Maar het neemt me niet over. Als die geldingsdrang  
heel sterk zou zijn, zou ik overal ja op zeggen en dat 
doe ik niet. Soms kom je ineens in een versnelling 
en ga je  geloven dat je echt Raoul Heertje bent. Dat 
is het moment waarop het misgaat, dat is me nooit 
overkomen.”  
Huizinga: Waar komt die oneindige nieuwsgierigheid van 
je vandaan? 
Heertje: “Dat is ongetwijfeld een combinatie geweest 

‘Ik zou het liefst in hun hoofd
kruipen’
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van opvoeding en tegen dingen aanlopen in je leven 
waar je meer van wilt weten. Ik heb geen inspiratiebron 
of voorbeeld. Ik heb niet zoveel meer dan mezelf. Tot 
nu toe ben ik altijd overal ingerold met mezelf en dat 
bevalt me prima. Het is niet vanuit een hoger doel of 
ambitie. Wat wel invloed heeft gehad is de rol van mijn 
vader (econoom Arnold Heertje, red.). Er kwamen bij 
ons thuis altijd hotemetoten over de vloer. Ik zag al heel 
jong welke toneelstukken er werden opgevoerd. Toen ik 
tijdelijk meubelsjouwer was, zag ik dezelfde figuren ook, 
maar die keken dan dwars door me heen. Ik had al heel 
jong door hoe zulke dingen werken.” 
Huizinga: Je komt uit een Joodse familie met ouders die 
de oorlog hebben meegemaakt. Deze groep mensen heeft 
aan den lijve ondervonden wat onderbuikgevoelens in de 
samenleving teweeg kunnen brengen. Heeft dat te maken 
gehad met je aandrang om zaken een andere kant op te 
sturen?
Heertje: “Dat zou kunnen, daar ben ik me niet van 
bewust. Ik heb een aantal jaren in Israël gewoond. Daar 
heb ik gemerkt dat er ook in dat land lieve, leuke en 
verschrikkelijke mensen zijn. Ik ging erheen vanuit een 
soort van idealisme, maar kwam erachter dat het nergens 
op slaat om te denken: nu ben ik in een bijzonder land, 
onder alleen maar Joden. Wel ben ik me er extra van 
bewust dat je apart kan worden gezet als groep.”   

Huizinga: Je maakte het programma ‘Heerlijk Eerlijk 
Heertje’. Daar had je een doel mee. Wat was dat doel?  
Heertje: “Ik wilde laten zien dat de werkelijkheid die 
tot ons komt, niet dé werkelijkheid is. Het is altijd 
gemedieerd, dus het gaat door een filter van media. Jij 
bent staatssecretaris, dus jouw gedrag is gemedieerd in 
die zin dat iedereen in je omgeving zich gaat gedragen, 
zoals ze denken dat het hoort. Daar reageer jij dan weer 
op. Dit soort mechanismen bestaan op allerlei niveaus, 
het worden er steeds meer, en ze veroorzaken veel ruis. 
Ik probeerde met Heerlijk Eerlijk Heertje de spelletjes en 
mechanismen te laten zien, zonder partij te kiezen. ”  
Huizinga: Maar niks wat wij zien is werkelijkheid. Hoe zit 
dat dan? 
Heertje: “Ik denk dat er geen werkelijkheid is. Het is wat je 
ervan maakt. Maar het is al heel wat als je dit erkent. En je 
kunt wel je best doen om zoveel mogelijk in de richting 
van een werkelijkheid te komen.” 
Huizinga: Kun je voorbeelden noemen van wat je op dit 
denkspoor heeft gezet? 
Heertje: “Nou, ik ben een dag bij de ChristenUnie 
geweest. Dat was heel bijzonder. In het fractieberaad 
werden de Kamervragen besproken. Van de zestien 
Kamervragen begonnen er veertien met: ‘Heeft de 
minister in de Volkskrant gelezen dat…’ De Volkskrant 

agendeert op deze manier, zodat ze er een dag later 
weer over kunnen schrijven. Dat bevrucht elkaar. Het is 
een toneelstukje waarbij de vraag niet aan de orde is wat 
een partij, de ChristenUnie in dit geval, hiervan vindt. 
Iedereen rent erachter aan. Dat is de treurigheid waar we 
ons nu in bevinden en die steeds groter wordt.” 
Huizinga: Ik vraag me af of het steeds groter wordt.
Heertje: “Het principe is er altijd geweest. Maar het wordt 
steeds groter omdat er meer zenders, kranten en media 
zijn. We worden van steeds meer kanten beïnvloed.”  

Huizinga: De andere kant is dat je vaak wordt meegezogen 
in zo’n spel. Je wilt als politicus meedoen, want je moet in 
beeld zijn. Het is een lastige klem waar je in zit.
Heertje: “Als we gewoon eens op tv zouden zeggen: hoor 
eens, wij zijn met vrij ingewikkelde problemen bezig. 
Door politici en journalisten wordt het idee gepromoot 

dat alles in oneliners is te vatten en het heel simpel is.” 
Huizinga: Veel politici, ook ikzelf, worstelen met de vraag 
hoe je over de inhoud blijft gaan en hoe je los komt van al 
die hypes en trucjes. 
Heertje: “Politici reageren teveel op wat in de krant staat. 
Alsof wat een journalist schrijft ineens werkelijkheid is.” 
Huizinga: Toen mijn kinderen op de lagere school zaten 
heb ik eens voorgesteld aan de leraren om kinderen 
televisieles te geven. Zodat ze leren dat veel op televisie 
wordt gemanipuleerd. Zou je zoiets willen?
Heertje: “Ik steun deze motie van harte. Dit is typisch een 
taak van de Publieke Omroep om hier over na te denken. 
Niet om te vertellen: dit is de werkelijkheid en dit zijn 
allemaal schurken. Maar om te laten zien hoe je wereld 
tot stand komt en dat er allerlei mensen, ideeën en 
keuzes achter zitten.” 
Huizinga: Zie je die manipulatie van de werkelijkheid ook 
terug in de politiek? 
Heertje: “Waar ik me zorgen over maak is dat politici 
worstelen met deze problemen waar ze geen antwoord 
op weten en het dan maar laten gaan. Van een afstandje 
lijkt er apathie te zijn. Toen ik vond dat Wilders heel 
foute dingen zei over moslims kreeg ik als reactie: je 
hebt helemaal gelijk, maar als je er iets over zegt, levert 
dat Wilders weer drie zetels op. Dus iemand die het spel 
goed begrijpt, krijgt zo vrij baan.”  
Huizinga: Hoe doorbreken we dit dan? 
Heertje: “Het begint met erkennen van dit probleem. En 
dat overstijgt partijpolitiek, dit is een maatschappelijk 

probleem. Iedereen moet voor zichzelf nagaan wat zijn 
rol is, om uiteindelijk te zeggen: zo hebben we ons land 
ingericht en als u echt iets wilt weten dan leggen we het 
uit. Maar niet in vijf minuten. 
Maar dit durft niemand. Om iedereen tevreden te 
houden zakken we steeds verder weg. Op een bepaald 
moment hebben we niets meer.”  
Huizinga: Heb je het nu ook over leiderschap? 
Heertje: “Niet zozeer. Wel over bangheid. Iedereen is 
bang.”  

Huizinga: Wil je de ChristenUnie nog iets meegeven voor 
de toekomst?
Heertje: “Wat ik bijzonder vond aan jullie 
fractievergadering, is het gebed vooraf. Er werd niet 
zomaar gebeden, maar iedereen kon iets inbrengen voor 
het gebed. Dat maakte het heel bijzonder en intiem. Het 
maakte mij duidelijk dat er voor de ChristenUnie een 
wereld is daarbuiten, die veel belangrijker is. Daar werd 
echt de tijd voor genomen. Een moment van begrip van 
mens-zijn en onberekenend zijn. Ik zou het fijn vinden 
als de ChristenUnie dat niet omzet in slijmerige verhalen, 
maar omzet voor wat ze politiek doen. Trots zijn op wat 
je bent. Religie is nu een soort vloek geworden. Terwijl uit 
een heleboel religieuzen een heleboel liefde voortkomt. 
Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wees niet bang je 
te tonen.” 

> Tekst Jolande Uringa | Fotografie Ruben Timman

‘De werkelijkheid 
die tot ons komt, is niet dé werkelijkheid’

Naam Raoul Louis Heertje
Geboren Bussum, 11 maart 1963
Loopbaan Tv-programma Have I Got news For You, 
  Dit was het nieuws, Heerlijk Eerlijk Heertje 

en toneelstuk Het verschil

CV
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Eenroomse
liefde

goede afweging te maken en een verantwoorde gewetensbeslis-
sing te nemen. Feitelijk voelen veel kerkbetrokken katholieken 
zich thuis binnen het CDA. Maar katholieken die zich zorgen 
maken over de ontwikkelingen rond themata als abortus en 
euthanasie kunnen zich herkennen in de duidelijke opvattingen 
van de ChristenUnie. Tegelijk ken ik ook genoeg katholieken 
die, bezorgd over macro- ethische kwesties, zoals de verhouding 
tussen arm en rijk in de wereld, het milieu en de bewapening- 
kiezen voor de ChristenUnie of een seculiere partij aan de 
linkerkant van het politieke spectrum. De katholieke liefde voor 
de jarige ChristenUnie geeft voor de leiding van de partij on-
getwijfeld huiswerk. Wat betekent het als steeds meer rooms- 
katholieken lid worden van de CU of op deze partij stemmen? 
Brengt een dergelijke ontwikkeling op den duur het orthodox 
–protestantse karakter van deze partij in gevaar? Een groeiende 
politieke samenwerking van rechtzinnige rooms- katholieken 
en protestanten vind ik een boeiende ontwikkeling die ik met 
belangstelling blijf volgen. 
Ondertussen feliciteer ik de jarige ChristenUnie. Persoonlijk 
zie ik de partij als een bondgenoot in het opkomen voor het 
leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Tegelijkertijd 
heeft de partij ook heldere standpunten over het leven tussen 
conceptie en dood. Standpunten die zonder meer een boeiende 
dialoog met het katholiek sociaal denken mogelijk maken. 

Gerard de Korte, Bisschop van Groningen – Leeuwarden

De toenadering tussen de chris-
telijke kerken in de laatste halve eeuw heeft zich 
in ons land ook politiek vertaald. In 1980 vormden 
rooms –katholieken en protestanten het CDA, 
een omvangrijke christen – democratische partij. 
Tien jaar geleden kwam de ChristenUnie tot 
stand als politieke samenbundeling van orthodoxe 
protestanten en evangelische christenen. Recent 
lijkt een nieuwe vorm van politieke oecumene te 
ontstaan. Een groeiend aantal rooms- katholieken, 
die veelal ontevreden zijn voor de koers van het 
CDA, kiezen voor de ChristenUnie. Sommigen 
plaatsen vraagtekens bij de katholieke liefde voor 
de ChristenUnie. In de Uniefundering verwijst 
de ChristenUnie immers naar de drie Formu-
lieren van Enigheid, belijdenisgeschriften uit 
de zestiende eeuw. In deze teksten wordt onder 
meer fel negatief geschreven over de katholieke 
Eucharistie. Grote vraag is nu of een rooms- ka-
tholiek een partij kan steunen die zich fundeert op 
dergelijke belijdenisgeschriften. De Nederlandse 
bisschoppen doen geen uitspraak (meer) over de 
partijkeuze van hun gelovigen. De Kerk heeft geen 
partijpolitieke voorkeur maar wel een aantal theo-
logische en ethische standpunten met politieke 
implicaties. Iedere katholiek is geroepen om een 
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Geachte ChristenUnie®,
‘De ChristenUnie® blijft zichzelf!’, horen we uw voorlieden 
geregeld zeggen. ‘Het regeren verandert daar niets aan. We 
blijven onszelf.’
Jezelf blijven, dat lijkt een mooie en lofwaardig streven! 
Alleen al door het hardop uit te spreken, toont u een oot-
moedig bewustzijn dat zulks niet vanzelf gaat. Omdat macht 
nu eenmaal het gevaar met zich brengt haar dragers te veran-
deren, tot in hun wezen aan te tasten, te corrumperen.
Jezelf blijven, het klinkt ook nogal pretentieus. Want om 
jezelf te blijven, moet je goed weten wie je bent. En de 
ChristenUnie® - wie is dat eigenlijk?

U verslijt inmiddels uw vierde fractieleider - maar laten we 
niet vergeten dat de ChristenUnie® nog maar tien jaar zich-
zelf is. Tenminste, in naam. Als partij in wezen bent u nog 
jonger, want aanvankelijk durfden uw erflaters niet verder 
te gaan dan een schoorvoetend samenwerkingsmodel. De bestu-
ren van RPF en GPV bleven als enige grootaandeelhouders de 
dienst uitmaken. Wie eenvoudig partijlid wilde worden, moest 
zich vooralsnog tot één van die beide labels bekennen. Dat 
vond de top beter zo: ‘Het is even wennen’, zei G.J. Schutte 
toen de naam ChristenUnie® als modieuze mantelorganisatie 
gepresenteerd werd; ‘Aan de andere kant: mensen blijven lid 
van de partijen GPV en RPF.’
De politieke uitvoeringsorganisatie werd weliswaar vanaf 
2000 voortvarend onder die frisse nieuwe merknaam verenigd, 
maar uw medewerkers en volksvertegenwoordigers brachten 
natuurlijk wel hun eigen geur, smaak, cultuur en product-
lijn mee. Badge-engineering heet zoiets in marketingtermen 
- er bestaat helaas geen Nederlandse uitdrukking voor (of 
zijn de woorden ‘oude wijn in nieuwe zakken’ hier toepas-
selijk?). Nieuwe etiketten betekenen nog niet nieuwe, aan-
sprekend producten. Bovendien werd de gefuseerde onderneming 
aanvankelijk kleiner dan de som van haar delen. Twee verkie-
zingsnederlagen op rij betekenden niet de gehoopte verster-
king, maar juist verzwakking van uw kader. Aan één van de 
randvoorwaarden voor een succesvolle fusie (bloedverversing, 
snelle toename van het aantal gezichten die meer tot één van 
de fusiepartners te herleiden zijn) kon daarom maar moeilijk 
worden voldaan. 

Geachte ChristenUnie®, tal van onderzoeken in het bedrijfs-
leven wijzen uit dat fusies energie vreten, dat verhuizen 
bedstro kost, dat cultuurverschillen hardnekkig zijn en 
dat een nieuwe identiteit groeien moet. U bent toch niet zo 
hoogmoedig te denken dat het bij de ChristenUnie® allemaal 
sneller en beter gaat?
Nee, we doelen hier niet op een ordinaire bloedgroepen-
strijd. Verdeeldheid kent meer nuances dan ‘ik ben van Jon-
geling’ en ‘ik ben van Schuurman’. Ieder principieel dispuut 
kan speculaties doen oplaaien over waar nu precies het las-

Tien 
jaar

De ChristenUnie is in tien jaar 
tijd een sterk merk met een grote 
naamsbekendheid geworden. Het 
registrated trademark (®) werd 
in no time een premium brand: 
de marketingbranche heeft er 
mooie termen voor. Maar vanuit 
dat merkdenken valt er meer te 
zeggen over de ChristenUnie®. Een 
kritisch adviesrapport van onze 
huismerkenbouwers: Sh@Sji, alias 
The Branding Factory

tige en het loyale, het beginselvaste en pragmatische, het conservatieve en het vooruitstre-
vende deel van uw achterban zit. Als jonge fusieclub heeft u zich tegen zorg, verontrusting, 
verwijten en kritiek te weren, zowel uit de heimweekringen van ‘strijders van het eerste 
uur’  als uit de ‘nieuwe doelgroepen’ met wie nog niet de vertrouwensband der jaren is ge-
groeid. Van die beide zijden wordt de ChristenUnie® aangesproken op een veronderstelde iden-
titeit: ‘Het spreekt toch zeker vanzelf dat de ChristenUnie®…’; ‘Het kan toch niet zo zijn 
dat de ChristenUnie®…’; ‘Hoe ver zijn we gezonken als de ChristenUnie®…’ Kortom: ieder heeft 
een eigen beeld van wie de ChristenUnie® is. En wanneer daaraan niet wordt voldaan, ligt de 
conclusie voor het grijpen dat déze partij, de partij die dít doet en dáármee akkoord gaat,  
‘mijn ChristenUnie® niet meer is’.
Mijn ChristenUnie®: mooi als mensen dat over je zeggen! Maar uitgesproken of onuitgesproken 
kan zo’n gevoelsband ook een gevaarlijke, individuele claim leggen op wat toch een collec-
tieve identiteit zou moeten zijn. Niet alleen leden van de achterban, ook medewerkers en 
politieke vertegenwoordigers kunnen zich schuldig maken aan een dergelijke, wat je zou kun-
nen noemen, ‘egocentrische loyaliteit’. Wie is de ChristenUnie®? Dat is de partij zoals ík 
mij haar voorstel, het wensbeeld dat ik dienen wil. Dat betekent in feite: La ChristenUnie®, 
c’est moi. Terwijl die naam toch een pluralis proclameert: De ChristenUnie®, dat zijn wij!

Jaja, geachte ChristenUnie® - wie zijn jullie eigenlijk? Als je bijvoorbeeld naar de poli-
tici en medewerkers in Den Haag en Amersfoort kijkt: dat is een mengeling van nieuw en oud. 
Allemaal met een sterk ChristenUnie®-gevoel. Maar loyaliteit is bederfelijke waar: je kunt 
jezelf jarenlang als een partijman in hart en nieren beschouwen, en vervolgens bijna van de 
ene op de andere dag in de verzuurde rol van criticaster schieten. Persoonlijke gevoelens 
van verbondenheid zijn geen draagvlak voor de identiteit van een politieke partij. Indivi-
duen moeten zich juist voortdurend de vraag stellen: draagt de wijze waarop ik functioneer, 
presteer en representeer (nog) bij aan een heldere, herkenbare en eenduidige manifestatie 
van de ChristenUnie®?
Het motto ‘De ChristenUnie® blijft zichzelf’ kan een gevaarlijke dynamiek – beter gezegd: 
een gebrek daaraan – teweegbrengen, juist in een organisatie die een mengeling is van me-
dewerkers en politici die deels jarenlang, en anderdeels nog maar sinds kort aan het front 
staan. Ervaren krachten kunnen zwaar leunen op hún beleving van hoe de partij altijd geweest 
zou zijn: ‘Dit is ons stijltje’, ‘Zo doen wij dit’, ‘Zoals ik in 1989 reeds terecht opmerk-
te: …’ Nieuwelingen op hun beurt kunnen sterk redeneren vanuit de gedachte dat hun oorspron-
kelijke persoonlijkheid en hun persoonlijke oorspronkelijkheid, hun authentiek christen-
zijn en hun christelijke authenticiteit de beste waarborgen zijn voor een ChristenUnie® die 
‘zichzelf blijft’. Als ik maar gewoon mezelf blijf, dan blijft ook de ChristenUnie® zich-
zelf.

De ChristenUnie® blijft zichzelf, zegt u -  maar nogmaals: wie bent u eigenlijk? Een groot 
deel van uw collectieve ervaring - drie bewindslieden en hun persoonlijke assistenten - zit 
in het kabinet. Zij zijn bij uitstek degenen die niet ongeclausuleerd zichzelf kúnnen blij-
ven, omdat ze nu eenmaal meer smaken moeten vertegenwoordigen dan de ChristenUnie® alleen. 
Maar intussen is hun uitstraling op de merknaam ChristenUnie® onmiskenbaar dominant. En met 
hun kennis en ervaring kunnen ze ook nog eens een sterke invloed doen gelden op degenen die 
bij uitstek geroepen zijn om in deze dagen de ChristenUnie® te manifesteren en te represen-
teren: de Tweede Kamerfractie.
Van die Tweede Kamerfractie zijn de meeste leden betrekkelijk vers – terwijl er in de kring 
van medewerkers juist weer een forse dosis ervaring schuilt. En dan is er nog Amersfoort, 
waar recent twee nieuwe directeuren aantraden om het bewind te voeren over partijbureau en 
wetenschappelijk instituut. Hoe doe je dat, de leiding nemen over een organisatie die als 
belangrijkste doel stelt dat ze zichzelf wil blijven? Heeft zo’n club wel leiding nodig – de 
enig denkbare werkopdracht luidt immers ‘doorgaan zoals we altijd bezig waren’?
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Uithangbord
‘Can-do’-mentaliteit

Waarheid
In de rol van presentator zou minister Van Middelkoop 
het goed doen. Dat bleek toen beide heren aanschoven 
aan de Feyenoordtafel op de werkkamer van Mario Been. 
“Hier doen onze technisch directeur Leo Beenhakker 
en ik elke ochtend om half negen een bakje koffie en 
praten we over voetbal. Heerlijk”, vertelt Been. “Dan 
maar meteen een gevoelige vraag”, sluit minister Van 
Middelkoop aan. “Beenhakker is ook trainer geweest en 
weet ook dat een bal rond is. Levert dat problemen op?”  
Been: “Leo regelt alle zaken rondom het voetbal. Hij heeft 
mij een contract voor drie jaar gegeven. Het is belangrijk 
dat je iemand boven je hebt die verstand heeft van 
voetbal. Het gaat heel goed.”

‘Can-do’-mentaliteit
Niet voor niets koos minister Van Middelkoop om in gesprek 
te gaan met Mario Been. Van Middelkoop:“We hebben 
allebei een topfunctie en ik denk dat er overeenkomsten te 
noemen zijn. Bij Defensie heerst een ‘can-do’-mentaliteit. 
Militairen zijn getraind om onder grote druk te presteren. 
Hoe zit dat bij Feyenoord?”  
Been: “Defensie is een term die bij Feyenoord past. Kijk 
naar het aantal ‘clean sheets’ die we hebben gehouden. 

In de serie ChristenUnie-bewindslieden in gesprek met bekende 
Nederlanders, koos minister Eimert van Middelkoop voor Mario Been. 
Een op het eerste gezicht opvallende keuze. Maar voor wie verder kijkt, 
ontdekt dat er nogal wat overeenkomsten tussen de mannen zijn. Beide 
heren spraken met elkaar in Rotterdamse De Kuip. Een gesprek over 
defensief voetbal, ego’s en strategie. 

Feyenoord is in staat haar doel schoon te houden. Dat 
is bij ons het sterkste onderdeel. Er zijn veel raakvlakken 
met wat jullie bij Defensie doen. Elke speler en elke 
positie heeft basistaken. Wij doen elke training hetzelfde 
en hameren steeds op die taken die spelers hebben op 
het veld. Zowel aanvallend als verdedigend moeten 
spelers die ingeprente taak uitvoeren. Na elke wedstrijd 
kijken wij de videobeelden terug. Die worden dan 
geanalyseerd, samen en individueel. Er wordt dan 
gecorrigeerd.” 

Uithangbord
Van Middelkoop: “Eenzaamheid aan de top, ken jij dat? 
Er is er één waar iedereen naar kijkt, vooral als het niet goed 
gaat.”  
Been: “Toch is dat niet helemaal zo. Ik denk dat u dat ook 
wel kunt beamen. Om ons heen heb ik zoveel mensen 
die goed zijn in hun vak. Ik geef hen vertrouwen. Dat 
is onze basis van samenwerken. We hebben hier een 
hele goede medische staf. Ik bemoei me daar nooit 
mee. Soms vraag ik mij wel eens af waarom het zo lang 
duurt met een speler. Dan vraag ik dat en wordt me dat 
uitgelegd. Prima. Ik heb een assistent-trainer, dat is mijn 

de waarheid 
ligt op het veld’opzij,‘Alle ego’s
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Plezier

Tranen

Vertrouwen

Pers

rechterhand. Hetzelfde geldt voor mijn keepers- en voor 
mijn looptrainer. Ik ben eindverantwoordelijk, ben het 
uithangbord naar buiten toe en doe de persconferenties. 
Vaste prik op vrijdag. Je bent de kop van jut als het slecht 
gaat, maar als het goed gaat vind ik het belangrijk dat 
iedereen daar in meedeelt. Ook de terreinmeester.” Van 
Middelkoop: “Dat vind ik ook het mooie van mijn functie. 
Je kunt het niet alleen en moet anderen dus vertrouwen 
geven. 

Pers
Van Middelkoop:“We hebben allebei met pers te maken. 
Bij bepaalde programma’s voelt het alsof ik voor een soort 
tribunaal zit.” Been: “Maar dan moet je niet gaan”. Van 
Middelkoop: “Ik ga dan ook niet altijd. Maar als ik een 
belangrijk verhaal heb, dan schuif ik aan. Hoe ga jij met pers 
om?” 
Been: “Ik probeer alles te relativeren. De pers haal ik hier 
gewoon naar binnen. Letterlijk. Ze mogen kijken wat we 
doen. Ik vertel mijn eigen verhaal en lieg niet, dat scheelt. 
Dan hoef je ook nooit na te denken wat je hebt gezegd. 
Dit is het en klaar, einde verhaal. Zo is het ook met mijn 
spelers. Ik zeg het rechtstreeks. Of het nou Roy Makaay is 
of iemand anders. Je moet het eerlijk brengen, ook met 
een stukje humor erbij. Een hele hoop kun je daarmee 
oplossen.” Van Middelkoop: “Dat is wat ik in jou waardeer. 
Die humor, maar ook een groot stuk zelfrelativering. Dat 
is ook haast een voorwaarde om te overleven in dit vak. 
Maar als het nou minder gaat, dan kan ik je vertellen 
dat je relatie met de pers minder wordt.” Been: “Ja, maar 

hele weg moeten afleggen. Bij Excelsior trainde ik vier 
ploegen. Daar heb ik de mogelijkheid gehad om me te 
ontwikkelen tot coach. Ik heb daar enorm veel geleerd.” 

Vertrouwen 
Van Middelkoop: “Een ander punt is de grilligheid van 
ons vak. Als minister kan ik morgen weggestuurd worden 
door de Tweede Kamer. Dat kan zijn omdat er fouten zijn 
gemaakt. Hoe ga jij om met de wetenschap dat het snel 
afgelopen kan zijn?” 
Been: “Weggestuurd worden lijkt me heel erg. Wanneer 
je een aantal fouten maakt, kan ik me voorstellen dat 
het zover komt. Maar als je je 100% inzet voor de club en 
goed omgaat met de mensen, zal de man die boven je zit 
je goed behandelen. Dat is een kwestie van vertrouwen.” 

Tranen
Van Middelkoop: “Wie is jouw grote voorbeeld geweest 
hier bij Feyenoord?” 
Been: “Willem!, Willem van Hanegem is mijn grote 
voorbeeld. Hij was trainer, ik aankomend talent. Ik ging 
veel met hem mee. Schoenen, alles kreeg ik van hem. 
Er was een wedstrijd waarvan ik dacht dat ik hem goed 
had gespeeld. Ik had een aantal keren gescoord en 
liep blij naar hem toe. Toen ging hij alles opnoemen 
wat niet goed ging. Ik zei: ‘Ik krijg ook nooit eens een 
complimentje’ en liep met tranen in de ogen het veld 
af. Later kwam hij naar me toe. Hij zei: ‘Mario, je moet je 
pas zorgen maken als ik niets meer zeg’. Dat was voor mij 
heel bepalend en heel belangrijk. Willem is voor mij een 
groot icoon.” 

Van Middelkoop:“Feyenoord is een volksclub. Hoe 
onderhoud jij het contact met de supporters?” 
Been: “Dat ligt heel erg aan hoe ik ben en wie ik ben. Ik 
ben in deze buurt opgegroeid en kom uit een normaal 
gezin. Mijn vader was havenarbeider. Ik weet wat er bij 
ons in het gezin heeft moeten gebeuren om mij eens in 
de paar maanden nieuwe voetbalschoenen te geven. Ik 
kom niet uit een rijk milieu. Ik probeer dat over te dragen 
aan deze spelersgroep, dat ze benaderbaar moeten zijn 
voor de mensen die eigenlijk hun salaris betalen. Ik zie 
dat als iets normaals. Daar maak ik tijd voor.” 
Van Middelkoop: “Vanuit mijn achtergrond als christen 
merk ik dat voor sommige supporters voetbal haast 
een religie is geworden. Er worden zelfs uitvaarten via 
stadions georganiseerd. Hoe kijk jij daar tegenaan?” 
Been: “Voor mensen betekent Feyenoord zoveel. Ik ga het 
nog gekker zeggen. Wat wij regelmatig meemaken, en 
dat is de laatste weken schering en inslag. Er komen hier 

Naam Mario Been
Geboren  Rotterdam, 11 december 1963
Loopbaan  Speler bij Feyenoord van 1982 tot 1988. 

Been speelde een jaar in Oostenrijk, 
waarna hij 3 jaar bij Excelsior speelde. 
Tussen 2000 en 2004 was Been assistent-
coach bij Feyenoord. Achtereenvolgens 
werd hij hoofdtrainer bij Excelsior en NEC. 
Op 24 januari 2009 werd Been hoofdtrai-
ner bij zijn grote liefde Feyenoord.

mijn houding verandert er niet door. Het kan dan zijn 
dat je tijdens wedstrijden verkeerde keuzes maakt, of 
vervelende blessures hebt. Vertel dat dan gewoon.” 

Van Middelkoop: “Had je ambitie om trainer te worden?
Been: “Ik ben een kind van deze club. Ik was zes jaar 
toen ik hier binnen kwam. Mijn carrière als voetballer is 
het eigenlijk steeds net niet geweest. Ik zat steeds net 
naast de prijzen. Toen kwam de kans om als trainer naar 
Excelsior te gaan. Dat was heel belangrijk voor mij. Aan 
het eind van het jaar die schaal in je hand mogen houden 
als kampioen van de eerste divisie. Als coach moet je 
trachten om daar waar je werkzaam bent het maximale 
eruit te halen met het materiaal wat je voor handen hebt. 
Je moet in dit vak people managen. Met die mensen 
bezig zijn. Hen de indruk geven dat ze gewaardeerd 
worden. Toen ik het vak in ging, wilde ik ooit het eerste 
van Feyenoord gaan trainen. Ik heb daarvoor een 

mensen op hun ziekbed de training bijwonen om nog 
één keer op de foto te mogen met de selectie. Dat zit zo 
diep. Feyenoord-supporter dat ben je, dat word je niet. 
Dat zit al in je bloed als je geboren wordt. Dat gevoel heb 
ik. Ik kan me dat heel goed voorstellen.” 

Plezier, Instelling, Team 
Van Middelkoop: “Je bent jong en bent al zo ver gekomen. 
Maak je je geen zorgen dat je al zo hoog in de boom zit? 
Was het een overweging toen je gevraagd werd?”
Been: “Toen Gertjan Verbeek weg ging bij Feyenoord, 
wist ik dat ze bij mij zouden komen. Toen ik dat hoorde 
kreeg ik pijn in mijn buik. Ik train namelijk volgens het 
PIT-principe: Plezier, Instelling en Team. Ik wist dat ze me 
gingen vragen. We zaten bij NEC halverwege het seizoen 
en waren net door de poulefase heen en geplaatst 
voor de volgende ronden van het Europees voetbal. Ik 
voelde me heel vervelend bij het feit dat ik de groep 
in de steek zou moeten laten. Ik was toen heel blij dat 
die vraag toen niet bij mij kwam, maar later. Ik heb me 
best afgevraagd of ik dit ook al zou kunnen. Ben ik al 
toe aan zo’n grote club? Ik vroeg me echt af, wat ga ik 
zo’n spelersgroep vertellen? Wat ga ik tegen spelers als 
Makaay en Van Bronckhorst zeggen? Het zijn spelers 
die grote ervaring hebben. Als voorbereiding op de 
eerste training had ik een blaadje gemaakt met allerlei 
puntjes. Wat denk je wat er gebeurde? Leo Beenhakker, 
de technisch directeur, praat nog meer dan ik. Hij doet 
eerst zijn woordje. Ik zit erachter, heb de punten op mijn 
blaadje punt voor punt afgestreept en heb het blaadje 
weggegooid. Ik ben toen uit mijn hart gaan praten. ‘We 
hebben iedereen nodig, alle ego’s opzij en de waarheid 
ligt op het veld. Laat maar zien wie er in Feyenoord 1 wil 
spelen.’ Tot nu toe gaat dat heel goed.” 

> Tekst Cornelis Vlot | Fotografie

   dat ben je, 
Feyenoord-
supporter

    dat word je niet

CV
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Jongerenorganisatie PerspectieF viert dit jaar – net als de moederpartij – 
haar tiende verjaardag. De ChristenUnie-jongeren laten dat niet zomaar 
voorbij gaan. “Wij willen wat terugdoen. We trekken dit jaar met een 
speciale stembus het land in. Kiesverenigingen kunnen ons bellen om 
acties op poten te zetten. Dat is de kracht van PerspectieF: politieke 
thema’s vertalen in acties”, legt bestuurslid Wouter Kremer enthousiast uit. 

Actie voeren? Bel de  stembus!
Waar kan ik jullie in 2010 
voor bellen? 
“Wij willen in 2010 kiesver-
enigingen bezoeken om 
politiek relevante thema’s 
lokaal op de kaart te zet-
ten. Dat kunnen ook winst-
punten zijn. Die willen wij 
samen met betrokkenen 
vertalen in een beeld, een 
actie. Wij helpen mee in 
dat denkproces. Wij komen 

graag langs met onze 
stembus om hulp te bie-
den. PerspectieF staat voor 
u klaar. We gaan dit jaar 
vijf keer op pad. Elk bezoek 
levert een verslag op in het 
partijblad van de Chris-
tenUnie: Handschrift. De 
kiesvereniging is verant-
woordelijk voor de uitvoe-
ring, wij zijn faciliteren. Wij 
denken mee en initiëren. 
Bel dus gerust, dan komt 
de stembus bij u langs!”

Interesse in een bezoek van de stembus van 
PerspectieF? Bel dan met Wouter Kremer, 
bestuurslid Communicatie: 06 15906938 of 
IJmert van Muilwijk, voorzitter: 06 15906934. 
Verzoeken mailen kan via: communicatie@
perspectief.nu.

stembus

CLFN.
Redactie
Shahied Badoella, hoofdredacteur
Cornelis Vlot, eindredacteur
Jolande Uringa, redacteur

Fotografie
Ruben Timman - nowords.nl  
Dick Vos - dickvos.com
Folkert Rinkema - folkertrinkema.com

Vormgeving
Frivista - (y)our mission, Amersfoort

Jubileumuitgave
10 jaar ChristenUnie is een eenmalige uitgave in de reeks 
van partijblad Handschrift, dat 6 keer per jaar verschijnt. 

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. 06 52244464
info@eurofractie.christenunie

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 dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk
voor 30 november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens
van alle leden. Zorgvuldig geselecteerde
derden mogen onze leden af en
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen
of bezwaar? Bel onze ledenadministratie.

Milieu
Deze uitgave is gedrukt op 
FSC-gecertificeerd papier. 

Wouter vervolgt: “Het grap-
pige is dat we als PerspectieF 
steeds ouder worden, maar 
tegelijkertijd de jongerenafde-
ling van de partij blijven. Wij 
vieren onze tiende verjaardag 
door onze acties nog meer te 
onderstrepen en uit te buiten. 
Ons novembercongres wordt 
daarnaast extra feestelijk.” 

Wat typeert jullie? 
PerspectieF is een club jonge 
mensen die met politiek be-
zig zijn. We kijken vanuit een 
jong perspectief en weten 
standpunten heel goed te 
vertalen in acties. Denk aan de 
koopzondagen. We stonden 
met een grote kooi op het 
Plein voor het Tweede Kamer-
gebouw in Den Haag. Zo laten 

we zien waar de partij voor 
staat voor staat. Daarvoor hiel-
den we al eens een kerstdiner 
op het strand voor ouderen. 
Dat soort beelden blijven 
hangen.
Aan de andere kant is PPF ook 
een opleidingsinstituut. Een 
speeltuin waar geleerd wordt. 
Het gaat niet altijd goed, maar 
het gaat erom dat we het pro-
beren. Niet alleen landelijk, 
maar ook lokaal. Denken en 
doen gaan hand in hand bij 
PPF. Dat is een cultuuromslag 
die bij PPF heeft plaatsgevon-
den.” 

Is dit een signaal 
naar de moeder-
partij Christen-
Unie?
“Ja absoluut. Als 
je een standpunt 
hebt, moet je 
zo’n thema 
naar je hand 
zetten. Wan-
neer je daar ac-
tiegericht mee 
bezig bent, 
blijven dat bij 
de mensen han-
gen. Ook is het 
zo dat je mensen 

enthousiasmeert, wanneer 
je met acties bezig bent. We 
hebben eens actie gevoerd 
om uitval op scholen tegen 
te gaan. We zijn toen van de 
Evangelische Hogeschool in 
Amersfoort afgesprongen. 
Studenten en docenten von-
den dat hartstikke gaaf.” 

Je gaf aan wat terug te 
willen doen voor 
de partij? 
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‘Druk op de 
 ketel neemt toe’Andries Heidema over millenniumdoelen: 
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Andries Heidema: “Als we met z’n allen 
zeggen: ‘het is toch een druppel op een 
gloeiende plaat’, dan draaien we massaal 
het putje in.”

7 Vragen aan Steven Datema, 
beleidsmedewerker bij de Tweede 
Kamerfractie.

PerspectieF bezoekt dit keer Utrecht. Over 
hoe ‘oorbehoedsmiddelen’ het Nederlandse 
uitgaansleven gaan veranderen en de 
noodzaak daarvan.

Brief van André Rouvoet aan de 
ChristenUnie-achterban over de val  
van Balkenende IV

Eva Mabayoje, voorzitter werkgroep 
ChristenUnie Multicultureel, deed onlangs 
onderzoek naar het multiculturele profiel 
van de partij.

niet introvert en zelfgenoegzaam

Al vanaf mijn jeugd heb ik geleerd niet weg te 
lopen voor het nemen van verantwoordelijkheid. Mijn ouders gaven me daarin 
het voorbeeld.

In de afgelopen jaren kreeg het nemen van verantwoordelijkheid een wel heel 
bijzondere toepassing. Eerst vanwege mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. 
Reeds toen ik daaraan begon, en wij een kleine oppositiefractie waren, ervoer ik 
het als een zeer serieus ambt: het volk te vertegenwoordigen als controleur van 
de regering.

Die verantwoordelijkheid kreeg nog meer inhoud toen we als ChristenUnie 
zelf toetraden tot het kabinet. Vanuit mijn positie in de Tweede Kamer moest ik 
van dag tot dag kunnen verantwoorden dat wij als fractie steun gaven aan een 
coalitiekabinet dat weliswaar veel, maar ook weer niet alles uitvoerde wat wij in 
ons verkiezingsprogramma hadden opgeschreven.

Als regeringspartij hebben we er in de afgelopen drie jaar alles aan gedaan - 
zowel in het parlement als in het kabinet - om op een integere wijze inhoud 
te geven aan die verantwoordelijkheid.  Misschien is het wel daarom dat ik 
zo teleurgesteld ben in de aanleiding tot de val van het kabinet. De oorzaak 
was een slepend opgebouwde vertrouwenscrisis tussen onze coalitiepartners 
CDA en PvdA. Maar de directe aanleiding was dat vicepremier Bos op een niet 
acceptabele wijze de eenheid van het kabinetsbeleid doorbrak. Ook bleek het 
niet mogelijk gerichte afspraken te maken over de Nederlandse aanwezigheid in 
Afghanistan.

De PvdA-bewindslieden stapten het kabinet uit. Denkend aan de grote 
verantwoordelijkheid die bewindspersonen voor het bestuur van het land 
dragen, is dit voor mij een onbegrijpelijk daad. Zeker ook omdat oplossingen om 
er uit te komen, overduidelijk aanwezig waren.
Mijn vader is al lang geleden overleden. Hem hoef ik het niet meer uit 
te leggen. Mijn tachtig jaar oude moeder begrijpt er helemaal niets van. 
Verantwoordelijkheid dragen is toch minder eenvoudig dan vaak gedacht wordt. 

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer

25. 

“Het was een inspirerend feest met veel 
beleving en een enthousiaste sfeer”, zegt 
Janny de Vries, één van de organisatoren 
van het jubileumfeest.

25. 
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doelen‘Millenniumdoelen zijn 
  ChristenUnie-doelen’

BurGemeeSter ANdrIeS HeIdemA

De aanstelling van Andries Heidema 
als burgemeester van Deventer bracht in 

2007 nogal veel beroering. Een deel van het 
voormalige rode bolwerk  kon de aanstelling 

van Heidema niet waarderen. “Die kou is 
nu wel uit de lucht”, glimlacht Heidema. 

“Mensen hebben me persoonlijk leren 
kennen. Ik ben gaan investeren in relaties.”
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“Mensen denken heel snel in simplificaties. 
Iedereen heeft meteen een beeld bij 
bijvoorbeeld een boer, een asielzoeker of 

christen. Ik heb geluisterd, maar ook uitgelegd wie ik ben 
en hoe ik tegen het burgemeestersambt aankijk.” Nu is 
het aan Heidema om uit te leggen wat hem drijft in zijn 
functie en waar wat hem betreft echt prioriteiten liggen. 

Deventer is sinds september 2009 officieel millennium-
gemeente. Iets waar Heidema trots op is. “Deventer telt 
talloze particuliere organisaties die internationaal actief 
zijn. Ze steunen een weeshuis Uganda, doen projecten 
met kinderen in Tjernobyl, steunen vredesonderwijs in 
Palestina of doen mee in een project voor vrouweneman-
cipatie in Afrika. Bedenk het allemaal maar. Die activitei-
ten waren aanleiding om als gemeente te beslissen om 
ook een rol te spelen om de millenniumdoelen te halen. 
Voor de achterban van de ChristenUnie is dit thema van 
belang. Vooral voor de ChristenUnie. Er is een dwars-
verband tussen de millenniumdoelen en ChristenUnie-
doelen”, betoogt Heidema. 

Terug naar de persoon Andries Heidema. Hoe ‘groen’ bent u 
zelf? 
“Zoals een groot deel van de Nederlanders heb ik bij-
voorbeeld spaarlampen en dubbel glas. Daarmee dien 
je twee doelen: je houdt rekening met de aarde, maar 
bespaart tegelijkertijd geld. Dat klinkt heel plat, maar het 
is zo. Steeds meer zien we dat zaken als duurzaamheid, 
leefcomfort en kostenbesparing prima worden gecom-

bineerd. Heel veel Nederlanders kun je hierin meene-
men. Om nog persoonlijker te worden: Wij hebben twee 
auto’s. Een Fiat Panda die de duurzaamheidtest zeker 
gaat halen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook een Volvo 
V70 met benzinemotor rijd. Gelukkig gebruik ik hem 
zelden, omdat ik veel in mijn dienstauto rijd. Dat is een 
grote Chrysler. Ik zit dan achterin omdat ik moet werken. 
Ik moet eerlijk zeggen, daar scoor ik geen punten op.  
Wel zijn we thuis, en ik zeker, niet erg snel geneigd om 
dingen die het nog goed doen te vervangen omdat er 
iets nieuwers en moderners is. En verlanglijstje is voor mij 
een crime. Veel verder dan sokken en zakdoeken kom ik 
vaak niet, want we hebben toch ‘alles’ al?”

U zat vorige week in Turkije. Wat hebt u daar gedaan? 
“Zoals gezegd, op allerlei plekken in Deventer ontstaan 
lokale initiatieven gericht op internationale hulpverle-
ning. Voor een gemeente is dat belangrijk. Internationaal 
beleid is hier geen hobby van een gemeentebestuur, 
ambtenaar of burgemeester. Het is gefundeerd in een 
actieve samenleving die het hart op de goede plek heeft 
en verder kijkt dan hun eigen voordeur. In Deventer 
gebeurt er ongelooflijk veel. Ook op andere plaatsen in 
Nederland gelukkig. 
In Turkije is een aantal jaren geleden een enorme aard-
beving geweest. En omdat Deventer een groot aantal 
inwoners van Turkse origine telt, kwam hier een grote 
hulpstroom op gang. Dat initiatief was een begin voor 
Deventer om ook met andere gemeenten in contact te 
komen. Wat we zagen was dat Turkije meer problemen 

had. We constateerden afvalproblemen buiten de steden, 
waaronder gevaarlijke stoffen. Afvalverwerking ontbrak. 
We hebben toen samen met de VAR (Red: Nederlandse 
afvalinzamelaar) een aandeel geleverd aan betere afval-
verwerking. 
Daarnaast constateerden we een grote achterstand van 
Roma in die gebieden. We hebben toen lokale gemeen-
ten geholpen om deze mensen verder te helpen, uit de 
negatieve spiraal te halen. Dat zijn zomaar twee voor-
beelden.”

Zijn er meer voorbeelden te noemen? 
“Samen met de gemeente Den Haag hebben we een pro-
ject op poten gezet in Palestina en Israel onder de vlag 
van  Municipal Alliance for Peace (MAP). Dit draait nu 
sinds een jaar of drie en wordt ondermeer vanuit de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten gesteund. Doel van 
deze actie is om lokale gemeenten in Palestina en Israel 
die vijandig tegenover elkaar staan, weer tot elkaar te 
brengen. Het onderwerp is weinig sexy: het opzetten van 
een geografisch informatie systeem (GIS). Gemeenten 
daar bleken behoefte te hebben aan kennis over compu-
tersystemen, eigendomsgrenzen en satellietgegevens. 
Het hadden wat mij betreft ook honderd andere onder-
werpen mogen zijn. Waar het ons om gaat is dat zo’n 
project vijanden bij elkaar brengt. Ze ontmoeten elkaar 
hier op het Deventer gemeentehuis met een kopje koffie 
en Deventer bijtje (Red: Deventer koekje), schouder aan 
schouder over dat GIS te praten. Dat onderwerp verbindt 
hen. Kortom, door zo’n voertuig als GIS, kun je een brug-
getje slaan tussen bestuurders, ambtenaren en inwoners 

van Palestijnse en Israëlische gemeenten. Ik weet dat één 
druppeltje op een gloeiende plaat weinig uithaalt, maar 
als dat door meerdere gemeenten gebeurt, dan worden 
er aan weerzijden van de muur contacten gelegd. Dan 
geef je een duwtje op basis van contacten tussen indivi-
duele mensen van vlees en bloed. Dat je meewerkt aan 
het besef dat aan de andere kant geen duivels wonen, 
maar ook mensen van vlees en bloed.
Het derde gebied waar we als gemeente  actief willen 
worden  is Afrika. In Uganda is bijvoorbeeld  een stichting 
uit Deventer bezig in een gebied waar nogal wat voor-
malig kindsoldaten rondlopen. Zwaar getraumatiseerd 
en uit actieve dienst, maar zoekend naar een weg om 
het leven weer op te pakken. Deze stichting werkt samen 
met een kunstenaar uit dat gebied  die met kinderen 
werkt met het doel hun trauma’s te verwerken. Het is 
lastig om voor dit gebied goede funding te vinden. Het is 
nog een kwestie van zoeken naar de juiste manieren.” 

Kunt u zich voorstellen dat lokale ChristenUnie-fracties 
de moed in de schoenen zakt als ze de millenniumdoelen 
lezen? Zo ambitieus en groots. Wat is uw advies?
“De essentie van de 10 geboden is God en je naaste lief-
hebben als jezelf. Je naaste is in beginsel de hele wereld, 
maar niet ieder mens is op jouw pad geplaatst. Als iedere 
christen vanuit die grondhouding zou leven met de 
mensen om zich heen, maakt dat in de ideale wereld dat 
een optelsom van vele kleintjes een hele grote wordt. Als 
we met z’n allen zeggen: ‘het is toch een druppel op een 
gloeiende plaat’, dan draaien we massaal het putje in. Er 
ligt hier een uitdaging voor christenen dat je je naaste 

‘Als we met z’n allen 
zeggen: ‘het is toch 
een druppel op een 

gloeiende plaat’, dan 
draaien we massaal 

het putje in.’

wereld
‘Probeer het niet 

in je uppie te 
doen. Het is een 

complexe wereld.’
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briefzoekt en iets voor deze mens betekent. We leven in een 
gebroken wereld, maar God plaatst ons wel in een wereld 
met een opdracht. Doe dat maar op je eigen kleine be-
scheiden manier. Daar kijk ik heel nuchter tegenaan.”

Wat is uw advies aan lokale ChristenUnie fracties en be-
stuurders die hiermee aan de slag willen gaan? 
“Neem een inspirerende internationale paragraaf op in 
het collegeprogramma. Want een internationaal profiel 
biedt de gemeente kansen. Kansen om burgers bij het 
beleid te betrekken. Kansen om samen een bijdrage te 
leveren aan de millenniumdoelen. Kansen om lokaal en 
internationaal bij te dragen aan begrip tussen bevol-
kingsgroepen. Kansen op Europese steun en een sterke 
gemeentelijke reputatie. 
In het verleden werden vaak stedenbanden aangegaan. 
Ik wil daar niemand mee op de tenen trappen, maar in 
Deventer zijn we daarmee gestopt. Een één op één link 
met een andere plaats brengt het risico mee dat je je be-
perkt. Zo’n band zakt vaak weer weg. Wij hebben ervoor 
gekozen om partnerships aan te gaan met gemeenten in 
Nederland. Samen krijg je meer van de grond. 
Een ander advies is: bepaal zelf als gemeente de thema’s 
waar je iets mee wilt. Haak aan waar lokaal hier en 
daar draagvlak voor is. Focus je samen met een aantal 
gemeenten in het land op thema’s waar je voor wilt gaan 
In Nederland kun je elkaar helpen, maar dat kunnen ge-
meenten ook in andere landen. Er ontstaat dan onderlin-
ge versterking, competitie en scherpte. Probeer het niet 
in je uppie te doen. Het is een complexe wereld. Zelfs 
een grote gemeente als Deventer haakt dankbaar aan bij 
andere gemeenten met eigen know how en professiona-
liteit over bepaalde thema’s.
“Een ander voorbeeld: In twee gebieden in west en oost 
Turkije - Koerdisch gebied - zijn onze brandweercom-
mandant en die van Amsterdam en Enschede actief 
geweest om daar in kaart te brengen hoe daar met de 
kwaliteit van brandweerzorg zat. Er werden aanbeve-

lingen gedaan die dankbaar werden ontvangen. Ook 
daar zie je groepen mensen bij elkaar komen. Of het nu 
brandweren zijn uit Koerdisch gebied of west Turkije, ze 
hebben dezelfde problemen en professie. Zij stappen 
dan over vijandbeelden heen.” 

Op wat voor manier worden projecten concreet uitgevoerd? 
Wat heb je daar voor nodig? 
“Allereerst hoeft het geen enorm kapitaal te kosten. Je 
hebt capaciteit, zeg maar werkkracht nodig. Een amb-
tenaar die zich kan inzetten. Ook heb je kennis en know 
how nodig. Er zijn internationale programma’s via de VNG 
Internationaal (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 
die je helpen fondsen te werven en het hele traject in te 
zetten.” 

Tot slot, is de doelstelling de millenniumdoelen in 2015 te 
behalen te ambitieus te noemen?
“Of deze doelstelling onrealistisch is of juist haalbaar 
weet ik niet. Daar heb ik geen wetenschappelijk onder-
zoek naar gedaan. Het gaat om de sence of urgence. Bin-
nen vijf of zes jaar moeten er resultaten zijn bereikt. Het 
geeft druk op de ketel. Het gaat erom dat de noodzaak 
zichtbaar wordt.”

> tekst Cornelis Vlot | fotografie Ruben Timman

De eenheid van het kabinetsbeleid 
inzake de Nederlandse 
verantwoordelijkheid in Afghanistan 
was eerder deze week eenzijdig door 
vice-premier Bos doorbroken. Het 
kan niet zo zijn dat een publiekelijk 
verkondigd standpunt van 
individuele ministers onder dreiging 
van crisis kan worden verheven 
tot kabinetsstandpunt. Regeren in 
een coalitie doe je niet door elkaar 
voor voldongen feiten te plaatsen, 
maar door samen of in goed overleg 
verantwoorde besluiten te nemen. 

Tot het laatste moment hebben 
Eimert van Middelkoop en ikzelf, 
alsmede Arie Slob in zijn rol als 
fractievoorzitter, ons ingespannen 

om tot een oplossing te komen in 
het ontstane conflict. Tot het laatste 
moment heb ik de overtuiging 
gehad dat er een begaanbare weg 
was te vinden. Maar zelfs toen het 
perspectief geboden werd dat er 
op 1 maart een voorstel zou liggen 
dat voor alledrie de smaldelen 
bevredigend zou zijn, hebben de 
bewindslieden van de PvdA daar 
‘nee’ tegen gezegd. Uiteindelijk is 
voor een kabinet dat eensgezind 
wil functioneren ook vertrouwen en 
politieke wil nodig. Met spijt hebben 
we moeten constateren dat het 
daaraan uiteindelijk ontbrak. 

Op dit moment is het kabinet 
demissionair. We zullen ons 

concentreren op de dingen die 
gedaan moeten worden ten behoeve 
van de regering van het land, en 
de voorbereiding van nieuwe 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

Ik wil langs deze weg iedereen die 
de ChristenUnie een warm hart 
toedraagt, en in het bijzonder zij 
die zich inzetten voor de campagne 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
en straks weer voor de landelijke 
verkiezingen, graag bemoedigen. 
Hoe graag we ook hadden willen 
verder werken aan de missie van deze 
coalitie, wij hebben als ChristenUnie 
alle reden om met opgeheven 
hoofd de kiezer tegemoet treden 
om verantwoording af te leggen 
over hoe we hebben gehandeld en 
over alles wat we de afgelopen drie 
jaar in de regering tot stand hebben 
gebracht. 

Tot slot wil ik u vragen om gebed 
voor iedereen die in deze tijd 
verantwoordelijkheid draagt voor 
het besturen van ons land.

Met vriendelijke groet,

Andre Rouvoet vice-premier en politiek leider van 
de ChristenUnie

brief
Brief aan de  
  achterban
 over val Balkenende IV

Zaterdag 20 februari ’10 - Vrienden en vriendinnen van de 
ChristenUnie - ‘Ik zou mij wezenloos schamen als wij er niet 

uitkomen en daardoor de samenleving naast de financieel-
economische crisis opzadelen met een politieke crisis.’ Deze 
uitspraak die ik deed tijdens de commotie rond het rapport-

Davids, ging mij vannacht door het hoofd toen ik nadacht 
over wat er in de voorafgaande uren was gepasseerd. Tot mijn 
diepe teleurstelling is het toch gebeurd: het kabinet waar wij 

drie jaar geleden met overtuiging zijn ingestapt is ten val 
gekomen. En ik schaam mij daarover.

de acht millenniumdoelen

•  Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
•  Alle jongens en meisjes gaan naar school
•  Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
•  Kindersterfte is sterk afgenomen
•  Minder vrouwen sterven door zwangerschap
•  De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
•  Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
•  Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Bron: www.millenniumgemeente.nl

Naam Andries Heidema
Geboren 2 maart 1962
Functie  Burgemeester van Deventer sinds: 4 juli 2007 
Politieke 
functies  •   1990-2002 Lid gemeenteraad van Zoetermeer 
 •   1998-2002 Wethouder van Zoetermeer 
 •   2002-2007 Burgemeester van Neder-Betuwe 
 •   2007-heden Burgemeester van Deventer

CV
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Uiteindelijk is de nieuwe Europese Commissie in 
februari gestart en kunnen de Europese instellingen zich 
gaan richten op het dagelijkse politieke werk: dat werd 
tijd! Vooral de benoeming van de Europese Commissie 
heeft voor ophef gezorgd. Voorzitter Barosso heeft flink 
moeten schipperen om zijn Commissarisboot op vaste 
koers te houden. Eerst was er de Bulgaarse kandidate die 
een slechte hoorzitting doormaakte. Gevolg: Europese 
christendemocraten (partijgenoten van die Bulgaarse) 
begonnen met modder te gooien naar andere kandida-
ten, waarvan mevrouw Kroes het voornaamste slacht-
offer werd. Bulgarije stuurde een nieuwe, bekwamere 
kandidate. Zelf heb ik tijdens de hoorzitting de Estse 
kandidaat- Transportcommissaris Kallas uitgebreid kun-
nen bevragen. Ik heb onder andere de binnenvaart en de 
rijverboden voor het wegvervoer onder zijn aandacht ge-
bracht. Dat bleek nodig wat deze onderwerpen stonden 
niet bij hem op het netvlies. 

egypte
We zijn als EU-fractieteam ook met andere onderwer-
pen druk geweest. Eén van de belangrijkste resultaten 
boekten we in januari toen, met medewerking van onze 
nieuwe medewerker Jannes de Jong, het Europees 
Parlement vrijwel unaniem een resolutie aannam waarin 
de regeringen van Egypte en Maleisië stevig werden 
aangesproken op het christengeweld dat hun landen de 
afgelopen tijd heeft geteisterd. 
Vooral de moord van zes Koptische christenen in Egypte 
staat ons nog vers in het geheugen. We hebben als Euro-
fractie ChristenUnie (en als fractie van Europese Conser-
vatieven en Hervormers) een zeer actieve rol gespeeld bij 
de totstandkoming van een resolutie waarin de aansla-
gen op de christenen sterk werden veroordeeld en die 
regeringen werden opgeroepen een einde te maken aan 
de vaak al jarenlang durende christenvervolgingen. Dat 
was een kwestie van strak onderhandelen, schipperen, 
alle zeilen bij zetten en D66-collega’s die de tekst wilden 
afzwakken (niet gelukt!) scherp in de gaten houden. We 
kijken dankbaar terug op dit unieke succes!

met volle kracht vooruit 
Overigens vond die moord op de Koptische christenen 
plaats in Nag Hammadi. Die plaats ligt aan de oevers van 
de Nijl. Ik vraag mij wel eens af hoe het zal gaan met de 
binnenvaart daar. Hoe het met de Europese binnenvaart 
gaat vraag ik mij niet af, dat weet ik helaas. Het gaat zeer 
beroerd met ze. De binnenvaart is in een enorme crisis 
beland met een sterk afgenomen vrachtaanbod en erg 
lage vrachtprijzen. De crisis in de binnenvaart wordt 
bovendien verergerd door het karakter en de structuur 
van de binnenvaart. De schepen hebben een enorm 
lange afschrijftermijn en bestellingen moeten jaren 
vooruit worden gedaan. Ondanks dat de situatie nood-
lijdend is, komen er nog 160 nieuwe binnenvaartcasco’s, 
vooral vanuit China naar Europa. Dat betekent nog méér 
scheepscapaciteit en dus verdere druk op de ladingprijs. 
Jammer genoeg verkeert de sector in enorme proble-
men en heeft ze betalingsachterstanden. Dat is spijtig, 
want de binnenvaart is een schone, goedkope, veilige en 
betrouwbare transportmodaliteit. Om die reden heeft 
‘onze’ staatssecretaris Tineke Huizinga een verzoek bij 
de Europese Commissie neergelegd, om de binnenvaart 
in structurele crisis te verklaren. Het voordeel daarvan is 
dat dan bepaalde tijdelijke Europese crisismaatregelen 
van stal kunnen worden gehaald. Dat zou de druk op de 
markt enigszins kunnen verlichten. 

Verblinding 
In de Transportcommissie van het EP heb ik het debat 
over de binnenvaart op de agenda gezet. Het doel 
daarvan was het verzoek uit Nederland te ondersteunen 
en druk op de Europese Commissie te houden. Tot mijn 
genoegen kreeg ik van nagenoeg alle collega’s veel 
bijval. Alleen de Groenen waren niet enthousiast voor de 
binnenvaart, maar dat is helaas het gevolg van het feit 
dat zij aan de leiband van de spoorlobby lopen. Door die 
verblinding bestrijden zij zelfs schone transportmiddelen 
als de binnenvaart. 

De Europese Commissie moet nu daadkracht tonen. 
Hopelijk wordt de last voor de binnenvaart verlicht. Dan 
kunnen de binnenvaartschippers in plaats van te schip-
peren tussen wel of geen faillissement, weer met volle 
kracht vooruit varen.

> tekst Peter van Dalen, Europarlementariër (www.petervandalen.eu)

De verkiezingen van het Europees 
Parlement liggen al weer een tijd 

achter ons, maar Brussel is nog 
nauwelijks in rustig vaarwater 

gekomen. Vanaf maart 2009 stond 
de Europese Unie in het teken 
van achtereenvolgens: de EP-

verkiezingen, de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon, de 

benoeming van de Permanente 
Voorzitter van de Europese Raad 

en de Hoge Vertegenwoordiger 
voor de Buitenlandse 

Betrekkingen van de Europese 
Unie, en de benoeming van de 

Europese Commissie. 

Schipperen

PAGINA 10 | HS | partijblad van de ChristenUnie



PAGINA 12 | HS | partijblad van de ChristenUnie partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 13

kern

Achterban

Negatief

‘Nederland 
telt een miljoen 

christenmigranten’ 
10 jaar geleden heeft de vorming van de 

ChristenUnie iets belangrijks laten zien: 
het doorbrak kerkelijke grenzen om samen 

een sterk christelijk geluid te laten horen. 
Een langgekoesterde wens van velen ging 

in vervulling. Helaas weet de ChristenUnie 
nog niet een belangrijk deel van christelijk 

Nederland te bereiken, namelijk de ruim een 
miljoen christenmigranten die ons land rijk is.

Om die reden is er de werkgroep ‘ChristenUnie Multicul-
tureel’. Ruim 400.000 mensen hebben bij de afgelopen 
Tweede Kamerverkiezingen op de ChristenUnie ge-
stemd. Het is moeilijk voor te stellen dat binnen dit getal 
een redelijk aandeel van de ‘multiculturele christenen’ 
vertegenwoordigd is. Daar valt dus een enorme winst te 
boeken. Echter, de werkgroep is niet alleen maar in het 
leven geroepen om stemmen te trekken. De werkgroep 
is er om het aansprekende christelijke verhaal dat de 
ChristenUnie heeft voor de samenleving, beter te com-
municeren. Daarnaast wilt de werkgroep het talent dat 
binnen deze groep aanwezig is, een platform bieden om 
samen van Nederland een gezegende samenleving te 
maken. Samen in de naam van Jezus.

Activiteiten 2010:
De werkgroep wil in 2010 vooral de basis leggen waarop zij in de 
komende jaren kan doorbouwen. Daarvoor heeft de groep op 
dit moment de volgende projecten in de steigers staan:
•   Het opzetten van een netwerk waardoor voorgangers/

sleutelfiguren van de christelijke migrantengroepen in contact 
worden gebracht met plaatselijke vertegenwoordigers van de 
ChristenUnie. 

•   Het organiseren van een debatronde specifiek gericht op 
multiculturele stadse jongeren die wordt laten zien dat politiek 
ook relevant kan zijn in hun leven.

•   Het aanspreken van een specifieke groep Arabisch/Farsi 
sprekende migranten.

Lokaal ‘multiculturele’ christenen 
bereiken?
Denkt u dat in uw gemeente ook potentieel aan talent aanwezig 
is, maar weet u niet goed hoe u deze groep kunt bereiken? 
Neem dan contact op met de werkgroep of maak gebruik van de 
volgende tips:
•   Kijk op de website van de PKN, waar een uitgebreide 

zoekmachine staat waar u op taal of plaats een migrantenkerk 
kunt vinden.

•   Luister naar de noden en probeer te ervaren uit wat voor een 
culturele/politieke situatie zij komen. 

•   Zoek de sleutelfiguren van de gemeente op en nodig hen uit 
om mee te praten over lokale politieke kwesties.

•   Hoe is de beeldvorming van de ChristenUnie in uw gemeente? 
Is er ruimte voor deze multiculturele christenen? Ervaren zij dat 
ook zo?

•   Laat een taalbarrière geen onoverkoombaar probleem zijn.

Achterban
In de zomer van 2009 heb ik een onderzoek naar de 
ChristenUnie en haar voorlopers afgerond. Ik heb geke-
ken naar de manier waarop het GPV, de RPF en de Chris-
tenUnie een specifieke groep van ‘multiculturele christe-
nen’, namelijk de Afro-Nederlanders, heeft aangesproken 
in de afgelopen 40 jaar. Uit dat onderzoek bleek dat deze 
groep vooral niet in beeld was als potentiële achterban. 
Dit is te verklaren door de achtergrond en cultuur van de 
leden van de oude partijen. Simpelweg: men kerkte in 
andere kerken en woonde in andere plaatsen. Pas toen 
Joel Voordewind in 2002 de eerste stappen ondernam 
om een multiculturele werkgroep in het leven te roepen, 
werd er voor het eerst serieus naar deze groep gekeken.

Negatief beeld
De werkgroep vraagt de ChristenUnie niet om te ver-
anderen, dat hoeft namelijk niet. De ChristenUnie weet 
door haar nadruk op God en de Bijbel deze specifieke 
groep christenen in hun hart te raken. Het moet alleen 
op een juiste manier overgebracht worden. Sommige mi-
grantengroepen hebben bijvoorbeeld een negatief beeld 
van ‘de politiek’. Als christelijke partij in het Nederlandse 
democratische stelsel heeft de ChristenUnie en ook haar 
voorlopers al decennia lang bewezen dat je als christen 
goede politiek kunt voeren. Dat je op deze manier je 
verantwoordelijkheid kan oppakken om verandering te 
brengen in de samenleving; om zoutend zout te zijn. De 
vraag is vooral: hoe gaan we elkaars culturele taal leren 
te spreken? We zijn namelijk verschillend, maar we heb-
ben ook dezelfde drijfveer: Jezus Christus. 

De ChristenUnie is geen kerk, maar een politieke partij en 
juist dáár ligt onze kracht om met de diverse denomina-
ties tot een gezamenlijk geluid te komen.

De kern
Dus: zoek elkaar op en leer elkaar kennen! En weet dat 
als we lang genoeg zoeken, we verschillen zullen blijven 
zien, maar in de kern begrijpen we elkaar. En dát is be-
langrijk. Zoals Egbert Schuurman tijdens het kerstdiner 
van de Tweede Kamerfractie in 2008 tegen mij zei: “Een 
christen weet na vijf minuten praten of zijn gespreks-
partner ook een christen is. Na een uur weet hij waar ze 
qua geloofsbeleving van elkaar verschillen. Om samen 
te werken zul je er zelf voor moeten zorgen dat niet de 
verschillen, maar de overeenkomsten de overhand zullen 
krijgen.”

> tekst Eva Mabayoje, voorzitter werkgroep ChristenUnie Multicultureel

Foto: v.l.n.r. Daryoush Akhavan(Iran), Fumulamba 
Mutombo(Congo), Diana Martis(Ned. Ant.), Cynthia Ortega(Ned. 
Ant.), Robert Jensen(V.S.), Mavis Kennedy(Ghana), Eva 
Mabayoje(Nederland), Djahangier Masoumi(Iran)

Maar de 
ChristenUnie 
weet ze 
moeilijk te 
betrekken 
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Met ruim 800 bezoekers, 
met daar bovenop nog 100 
kinderen, heeft de ChristenUnie 
haar grootste evenement in 
de geschiedenis gevierd. Met 
de belofte van partijleider 
André Rouvoet om zich 

voor de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen weer ten 
dienste te stellen aan de partij, 
kon het feest voor de bezoekers 
niet meer stuk. Een fotoverslag.

> Fotografie Ruben Timman

“Het was een 
inspirerend feest met 

veel beleving en een 
enthousiaste sfeer”, 

zegt Janny de Vries, één 
van de organisatoren 

van het jubileumfeest. 
“Eén van mijn collega´s 

hoorde een aantal dames 
in het toiletgebouw 

tegen elkaar zeggen dat 
het feest ze enthousiast 

had gemaakt en dat ze 
nog nooit zoiets hadden 
meegemaakt. ‘Hier word 

je door opgeladen. Nu 
weet je weer waar je het 

voor doet’, zeiden de 
dames tegen elkaar”, 

aldus Janny.  

Verjaardag

uitbundig gevierd
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Via www.christenunie.nl/competentiemeter kunnen 
leden van de ChristenUnie hun competentieprofiel 
bepalen. Na het beantwoorden van 64 vragen krijgen 
deelnemers een persoonlijke rapportage. Daarin staan 
niet alleen de uitkomsten van de meting maar ook prak-
tische tips. Om de competenties waar laag op is gescoord 
te verbeteren, maar ook om competenties waarop hoger 
is gescoord beter in te zetten. 

Voorbeeld
Een voorbeeld van zo’n tip: ik scoor hoog op de compe-
tentie samenwerken. Dat is belangrijk als je een coördi-
nerende functie hebt, waarin je veel mensen en proces-
sen bij elkaar moet brengen. Maar er zit ook een valkuil 
in deze competentie en daarom kreeg ik de volgende tip: 
‘Komt u soms aan uw eigen werk/taken niet toe, doordat 
u te veel in het 'team' investeert? Kijk kritisch naar deze 
balans.’ Herkenbaar! 

Ondersteuning
De competentiemeter is er voor verschillende doelgroe-
pen. Leden die nog geen taak hebben kunnen zien welke 
taak er bij zijn of haar profiel past. Bestuursleden, steun-
fractieleden, raadsleden en statenleden kunnen kijken 

op welke punten zij zich verder kunnen ontwikkelen. De 
kaderschool ondersteunt daarin door gericht trainings-
advies te geven in de rapportage. 

eerlijk
In de competentiemeter beoordeelt u uzelf. De uitkomst 
hangt dus af van de eerlijkheid waarmee de meter is 
ingevuld. De rapportage kunt u met anderen bespreken. 
Dan krijgt het instrument nog meer waarde. Want hoe 
kijken anderen tegen u aan, hebben zij hetzelfde beeld 
van u dan uzelf? De competentiemeter kan een functie 
vervullen in de voortgangsgesprekken tussen fractie en 
bestuur, bij het inwerken van nieuwe raadsleden of sta-
tenleden, bij het werven van vrijwilligers of bestuursle-
den enz. De coördinatoren opleiding denken graag met 
u mee over het gebruik van de competentiemeter. 

Anoniem 
De Christen Unie competentiemeter is volledig anoniem. 
Bij het aanvragen van de competentiemeter geeft u een 
mailadres op. Uw persoonlijke rapportage wordt volledig 
automatisch naar dit adres verstuurd.. De medewerkers 
van de kaderschool of het partijbureau hebben geen 
inzicht in uw rapportage. 

> tekst Annerieke Pruim, coördinator Team Opleiding
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0184 - 66 12 38

Kerkstraat 22
2964 BV Groot-Ammers
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            bekijk op
www.bikkerbv.nl
             ons werk

De ChristenUnie
bedankt Corine Zomer 

Voor het jubileumfeest en het oktober-
congres in 2009 maakte kunststudente 
Corine twee prachtige kunstwerken. 
Vraag haar ook eens voor uw evenement!

zomercoor@hotmail.com 

Gevangenenzorg Nederland zoekt Vrijwilligers
voor het bezoeken van (ex-)gevangenen, tbs’ers of hun familie. 

Gelooft u ook in herstel?! Geeft u gevangenen ook een tweede kans door 
hen en hun familie een luisterend oor en praktische begeleiding te  
bieden? Word dan vrijwilliger en bezoek gevangenen en/of hun familie 
tijdens en na detentie. 

Gevangenenzorg Nederland biedt u: Een aanmeldingsprocedure 
waarin wij samen nagaan of ons vrijwilligerswerk bij u past, een training 
en bijbehorend handboek voordat u aan de slag gaat, persoonlijke  
begeleiding en coaching door professionele maatschappelijk werkers. 

Geinteresseerd? Kijk op onze web-
site www.gevangenenzorg.nl of 
ons vrijwilligerswerk iets voor u  
is. Hebt u vragen, mail ze naar 
c.h.vanderlinden@gevangenenzorg.
nl of bel (079) 331 05 68. Wij sturen 
u graag vrijblijvend nadere informa-
tie en aanmeldings formulieren toe.

GeVaNGeNeNzorG 
NederlaNd 

zoekt 
VrijwilliGers

GZN1005 80x115 fc.indd   1 02-02-2010   11:07:27

Verkoopprijs € 29,50. Bestel 
dit boek tot 30 april 2010 met 
korting voor de prijs van € 25,-
Het actienummer is 90173394

Van de marge naar de macht. De ChristenUnie 2000-
2010 verschijnt ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de ChristenUnie: de eerste gedegen 

analyse van een bijzondere partij!

De nog jonge geschiedenis van de ChristenUnie 
wordt in dit boek van verschillende invalshoeken 
door deskundige auteurs belicht: de aanloop 
naar de fusie, de partijorganisatie, de leden, de 
ideologie en de relatie met het CDA en de SGP.

[ www.uitgeverijboom.nl ]

Bestel tot 
30 april met 

korting!

Advertentie Smalle marges_01.indd   1 10-02-10   16:29

Wat kan ik al? 
Wat mis ik nog?

Cursus BV Nederland met Gert 
Schutte en evert de Graaf
Een cursus staatsinrichting die wel interessant is? Het kan 
bij de kaderschool. Twee ervaren politici weten van de 
grondwet, de parlementaire democratie en ons kiesstelsel 
een boeiend en uitdagend geheel te maken. 
Data: 18 maart, 25 maart, 8 april en 22 april
Plaats: Amersfoort 

Verdiepingscursus christelijk-sociale 
politiek 
Een cursus waarin wordt ingegaan op de betekenis van 
christelijk sociale politiek en de invulling die de Christen Unie 
daaraan geeft. 
Data: 17, 24, 31 maart en 7 april
Plaats: Groningen 

Meer informatie: www.kaderschool.christenunie.nl of 
033-4226969

Stel: u bent net begonnen als 
raadslid, als lid van de steunfractie 

of als bestuurslid. Een periode 
waarin er veel op u afkomt en 

waarin u allerlei dingen wilt leren 
ontdekken. Maar waar moet u 

beginnen. Stel: u bent lid van de 
ChristenUnie en wilt u actief gaan 

inzetten, welke functie past er dan 
bij u? De kaderschool helpt u op 

weg via de competentiemeter. 
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Toch wordt soms de vraag gesteld 
hoe het zit met evangelische of 
rooms-katholieke partijleden. In prin-
cipe is dit een vreemde vraag. Maar 
het bestuur schrikt niet van vreemde 
vragen, het probeert ze te begrijpen. 
De genoemde vraag komt voort uit 
de gedachte dat de uitgangspunten 
van de  ChristenUnie orthodox-
protestants zijn. Hoe kan iemand nu 
instemmen met onze uitgangspunten 
die lid is van een kerk die niet in de 
orthodox-protestantse traditie staat? 
En kan die persoon het gedachte-
goed van de ChristenUnie geloof-
waardig uitdragen, iets wat toch 
gevraagd wordt van onze politieke 
vertegenwoordigers?

Formeel zou je kunnen zeggen dat 
wie instemt met de uitgangspunten 
daarmee laat zien orthodox-protes-
tants te zijn. Maar dat is toch wat 

te gemakkelijk. Leest iedereen de 
Unieverklaring en de Uniefundering 
op dezelfde manier? Waarom kiezen 
mensen ervoor partijlid van de Chris-
tenUnie te worden? Dat het een chris-
telijke partij is waarin het Woord van 
God het hoogste gezag heeft,  is voor 
ieder een belangrijk motief. Maar 
daarmee is men nog niet automatisch 
orthodox-protestant. Wat  houdt dat 
precies in en is het nodig zo te zijn 
binnen de ChristenUnie?

Hoewel het partijbureau niet bij-
houdt van welke kerk mensen lid zijn, 
is bekend dat er rooms-katholieke 
christenen zijn die op de partijdeur 
kloppen. Ze voelen zich tot de partij 
aangetrokken en stemmen erop. Dat 
heeft het bestuur ertoe gebracht een 
werkgroep Rooms-katholieken in te 
stellen.  Binnen de werkgroep worden 
gesprekken gevoerd over de uit-

gangspunten van de partij in relatie 
tot opvattingen binnen de rooms-
katholieke gemeenschap. In 2010 zal 
de werkgroep twee debatavonden 
organiseren. Een verslag daarvan kan 
iedereen lezen die dat wil. Vervolgens 
legt de werkgroep haar bevindingen 
voor aan het bestuur.

Zoals ik al aangaf, is het bestuur niet 
van plan zich uit te spreken over ker-
ken waarvan partijleden lid zouden 
moeten zijn. Het gaat erom scherp 
voor ogen te houden wat de Chris-
tenUnie is en waar zij voor staat. Dat 
houdt meer in dan herhalen wat we 
reeds vele jaren zeggen. We moeten 
begrijpen wat we zeggen en van 
daaruit politiek bedrijven met allen 
die naast ons willen staan.

> tekst Peter Blokhuis, voorzitter landelijk bestuur

Leden 
van de 
ChristenUnie

De ChristenUnie is een christelijke partij, geen kerkelijke partij. De partij wil christenen 
verbinden om in de politiek hun stem te laten horen. Partijlid kan iedereen worden die 
instemt met de Unieverklaring en de Uniefundering. Wie daarmee instemt, is overtuigd 
christen. De ChristenUnie gaat niet na of een nieuw partijlid bij een bepaalde kerk 
hoort. Er zijn dus geen vrijgemaakte partijleden, reformatorische partijleden, PKN 
partijleden, enzovoorts. De partij kent slechts christenen die lid zijn. 

Tineke Huizinga 
heeft onlangs 
eigenhandig de Sneker 
haven uitgebaggerd. 
Jarenlang was het voor 
schippersvereniging 
Schuttevaer een 
doorn in het oog: de 
Sneker Tophaven en 
Schuttevaerhaven waren 
veel te ondiep geworden. 
Alleen ervaren schippers 
wisten er nog enigszins 
te manoeuvreren. 
Begin februari nam 
staatssecretaris Tineke 
Huizinga van verkeer 
en waterstaat een eerste, 
symbolische hap uit de 
havenbodem. “Ik schuw 
het vuile werk niet”, aldus 
Huizinga.

Staatssecretaris schuwt  
    het vuile werk niet
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Tijd en geld

rugzak

helpen

aan loopt. “Toen we een vergunning aanvroegen voor 
het gezinshuis, zei de gemeente: het mag, maar op geld 
hoef je niet te rekenen.” 

Bomvolle rugzak 
Andrea vervolgt: “Het aanvragen van subsidie is heel in-
gewikkeld. Soms heeft een kind geen diagnose en heb je 
ook geen recht op een Persoonsgebonden Budget (pgb). 
Maar je wilt die kinderen graag helpen, en niet eerst geld 
zien. Het betekent wel dat we er allebei een betaalde 
baan in deeltijd naast moeten hebben.” Familie Kleiweg is 
blij dat minister Rouvoet de pleegzorgvergoeding heeft 
verhoogd. Op de jeugdzorg hebben ze nog wel het een 
en ander aan te merken. “Het is ondoorzichtig hoe je fi-
nancieel geholpen kunt worden. Gezinsvoogden kennen 
vaak ook de juiste route niet. Intussen draag je wel zorg 
voor een kind met een bomvolle rugzak.” 

De telefoon gaat. Een maatschappelijk werker uit Gro-
ningen vraagt of ze plek hebben voor een meisje van 22 
dat vier maanden zwanger is. Tot aan Leiden is al gebeld. 
“Helaas”, schudt Andrea, “We hebben geen plek.” 

Tijd en geld
Joël: “Wat kan ik voor jullie betekenen?” Ronald: “Er zou-
den meer vergunningen moeten komen voor gezinshui-
zen.” Joël: “Daar ben ik het roerend mee eens. Daarom 
zijn we ermee bezig. In september heb ik een motie 
ondertekend die ervoor moet zorgen dat de regering 
samen met de provincies een plan gaat ontwikkelen voor 
het stimuleren van het aantal gezinshuizen. Sommige 
provincies, stadregio’s en Bureaus Jeugdzorg sluiten 
meerjarige contracten met zorgaanbieders zoals gezins-
voogdijinstellingen. Daar is moeilijk tussen te komen 
voor de gezinshuizen.”
Ronald vervolgt: ”En het moet echt minder bureaucra-
tisch, niet alleen in de jeugdzorg.” Voor hun zwaar gehan-

dicapte zoon moet de familie iedere vijf jaar een gehan-
dicaptenparkeerkaart aanvragen. Iedere vijf jaar stappen 
ze in een carrousel van aanvragen, talloze formulieren 
invullen en komen er mensen van de gemeente contro-
leren of ze de kaart echt nodig hebben. De administra-
tiekosten van bijna tweehonderd euro zijn voor rekening 
van het gezin. ”Terwijl iedereen ziet dat de situatie van 
onze zoon niet zal verbeteren. Laat de gemeente dat 
voor eens en altijd vaststellen en differentiëren naar 
indicatie, dat scheelt een heleboel tijd en geld.” 

Een jaar geleden heeft André Rouvoet een speciale 
notitie geschreven over gezinshuizen. Daarin zegt hij: 
“Gezinshuizen vormen een welkome aanvulling op het 
reeds bestaande aanbod, waarbij er de mogelijkheid 
ontstaat om kinderen in plaats van in een residentiële 
instelling in een gezinssituatie zorg te bieden. Ik zal 
het belang dat ik hieraan hecht onder de aandacht van 
provincies brengen.” 

> tekst Jolande Uringa

In deze jaargang van Handschrift wordt het tweede 
Kamernieuws in een nieuw jasje gestoken. Niet omdat we 
geen nieuws meer te melden hebben vanuit Den Haag, we 
blijven u dagelijks via onze website op de hoogte houden, 
maar omdat we willen laten zien waar onze Kamerleden zoal 
hun inspiratie opdoen. En dat is vaak niet in de Tweede Kamer 
zelf, maar ergens in het land. De werkbezoeken en gesprekken 
met talloze organisaties zijn grondstof voor debatten die 
gevoerd worden. Daarnaast is het motiverend om vrijwilligers 
en andere betrokkenen te zien werken met het hart op de 
goede plaats. De Kamerleden willen daar meer van weten. 
Wat beweegt je? Het antwoord op die vraag proberen ze te 
achterhalen in deze rubriek. 

tWeede KAmerNIeuWS  In februari bracht Joël 
Voordewind een bezoek aan gezinshuis Het 

Mosterdzaad in Veendam. Aan de lange keukentafel, 
die onthult hoeveel mensen hier dagelijks worden 

gevoed, vond het gesprek plaats met de begeleiders. 
Over bureaucratie in de jeugdzorg en kinderen die 

tussen wal en schip vallen. 

‘Wij willen 
   kinderen 
helpen, en niet 
  eerst geld zien’

Wat heeft minister André rouvoet tot 
nu toe kunnen betekenen voor jeugd 
en gezin?
Een paar voorbeelden:
•   Hij is er. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland 

een minister speciaal voor Jeugd en Gezin. 
•   Impuls voor het wegwerken van wachtlijsten in de 

jeugdzorg. 
•   Maar liefst € 40 miljoen om armoede bij kinderen te 

bestrijden. 
•   Centra voor Jeugd en Gezin: aantal sneller dan verwacht. 
•   Behoud van specialistische zorgverlening voor chronisch 

zieke en gehandicapte kinderen. 
•   Aantal cases per gezinsvoogd is gedaald, zodat ze meer tijd 

hebben voor ieder kind. 
•   Kindertelefoon gratis voor mobiele bellers. 
•   Bezuiniging op gezinsvoogdij van tafel geveegd. 
•   € 80 miljoen beschikbaar gesteld om leefomgeving van 

kinderen in jeugdzorginstellingen te verbeteren.
•   Extra steun voor kostwinnersgezinnen met een gehandicapt 

of chronisch ziek kind.  

retourtje den Haag
Jaarlijks bezoeken vele mensen het Tweede Kamergebouw in 
Den Haag voor een rondleiding, het bijwonen van een debat 
of een gesprek met een Kamerlid. De ChristenUnie-fractie 
grijpt deze momenten graag aan om kennis te maken met 
kiezers, leden en geïnteresseerden. Daarvoor is een speciaal 
arrangement ontwikkelt: het Retourtje Den Haag. Dit valt te 
combineren met een heerlijke lunch in het Statenrestaurant 
van de Tweede Kamer. Interessant voor scholen, kerken, 
ouderenbonden, studentenverenigingen en lokale of 
provinciale kiesverenigingen. Neem eens een kijkje op:  
www.christenunie.nl/retourtjedenhaag. Tot ziens in Den Haag!

Op de eerste vraag van Joël: hoe zijn jullie hier 
terecht gekomen? brandt het echtpaar van Het Mosterd-
zaad, Ronald en Andrea Kleiweg, los. Daarna zal het pas 
weer stil worden als we de keukendeur achter ons dicht-
slaan. Het Mosterdzaad is jaren geleden begonnen met 
het bieden van huisvesting en begeleiding aan mensen 
die door persoonlijke en/of psychosociale problemen 
hulp nodig hebben. Inmiddels wonen er tien mensen in 
de uitbouw van de boerderij. In het eigen huis woont het 
gezin, dat drie eigen kinderen en inmiddels vijf pleegkin-
deren telt. Het gezelschap telt alle leeftijden. Hoewel het 
in de eetkeuken goed georganiseerd lijkt, vertelt Andrea 
Kleiweg over de drempels of zelfs muren waar ze tegen-
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Een kabinet valt over 
een besluit dat nog niet 

genomen wordt. Hoe kan 
dat? Veelgestelde vragen en 

antwoorden. 

1. Waarom is het kabinet gevallen?
Omdat ministers van PvdA en CDA niet meer het 
vertrouwen in elkaar hadden dat nodig is om samen te 
regeren. En “waar vertrouwen ontbreekt, is een poging 
het over de inhoud eens te worden bij voorbaat tot 
mislukken gedoemd.’’

2. Wat was de aanleiding voor de val van het 
kabinet? 
De PvdA-ministers wilden reeds deze week als kabinets-
besluit naar buiten brengen dat de laatste Nederlandse 
militair eind dit jaar uit Uruzgan vertrokken is. Dit jaar loopt 
 de huidige  missie in Afghanistan hoe dan ook ten einde. 
Over een vervolg is nog niets besloten, maar de PvdA 
eiste deze week al de garantie dat een vervolg in dezelfde 
Afghaanse provincie, Uruzgan, geen optie meer is.

3. Wat is de rol van vice-premier Bos hierin?
Afgelopen woensdag eiste hij dat de ministerraad reeds 
deze week een besluit zou nemen. Door het standpunt 
van de PvdA-ministers zo openlijk te etaleren (ook in 
het debat van donderdagavond) doorbrak hij de regel 
dat een kabinet met één mond spreekt. De Tweede 
Kamerfractie van de PvdA had alle vrijheid om haar 
mening te verkondigen, maar ministers horen namens 
het kabinet te spreken.

4. Waarom blijven de Christenunie-bewindslieden 
zitten?
Omdat het helemaal niet nodig was deze week al een 
besluit te nemen. Weliswaar was het deze vrijdag de 
laatste reguliere ministerraad vóór het krokusreces en 
dus vóór 1 maart, maar als het nodig is kunnen er ook 
tijdens het reces vergaderingen van de ministerraad 
bijeengeroepen worden.

5. de Christenunie wilde toch ook geen verlenging 
in uruzgan?
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in 
september vorig jaar al een motie aangenomen van 
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind en zijn PvdA-
collega Martijn van Dam. Daarin staat dat de regering bij 
een besluit over nieuwe inzet van Nederlandse militairen 
in Afghanistan ‘nadrukkelijk rekening moet houden’ met 
eerder gedane beloften en toezeggingen: eind 2010 is 
de laatste militair weg uit Uruzgan. Maar in het dictum 

(de opdracht) van de motie werd de eigen, primaire 
verantwoordelijkheid van het kabinet benadrukt. Het 
kabinet kreeg destijds tot 1 maart 2010 de tijd om met 
een voorstel voor een vervolg te komen. Die deadline is 
nog niet verstreken.

6. Als de Christenunie net als de PvdA een definitief 
vertrek uit uruzgan wil, waarom gaan dan juist deze 
twee partijen uiteen en blijven we achter in een 
coalitie met het CdA?
Omdat de ChristenUnie in de motie Voordewind 
en alle debatten die daarna nog gevoerd zijn, heeft 
vastgehouden aan het oude adagium: de regering 
regeert, de Kamer controleert. Zo lang het kabinet 
nog studeert op verschillende opties voor een vervolg 
op de Taskforce Uruzgan, past het de Tweede Kamer 
niet om een besluit daarover – positief of negatief 
– te dicteren. De ChristenUnie heeft in de motie 
Voordewind een duidelijk signaal afgegeven, maar liet 
de verantwoordelijkheid liggen waar ze hoort: bij het 
kabinet. In de recente debatten over de besluitvorming, 
zeven jaar geleden, over de Nederlandse betrokkenheid 
bij de inval in Irak, is eens te meer benadrukt hoe 
belangrijk het is dat Kamer en kabinet zich aan hun 
rolverdeling houden.

7. de Christenunie heeft de afgelopen drie jaar in de 
coalitie vaak een brugfunctie vervuld tussen CdA en 
PvdA. Waarom kon dat nu niet?
Ook tijdens de finale ministerraad hebben de 
ChristenUnie-ministers tot het laatst geprobeerd de 
PvdA-collega’s binnenboord te houden. Er lag aan het 
einde een besluittekst ter tafel naar aanleiding van een 
voorstel van minister Van Middelkoop. Die tekst kwam 
erop neer dat het kabinet in lijn met eerdere besluiten 
van de ministerraad (toen de ministers, ook van de 
PvdA, nog alle opties openlieten, dus ook in Uruzgan), 
nu aan de verantwoordelijke ministers zou vragen om 
vóór 1 maart te komen met een voorstel dat op steun 
van het kabinet zou kunnen rekenen. Omdat inmiddels 
wel duidelijk was dat de PvdA-bewindslieden nooit een 
vervolgmissie in Uruzgan zouden steunen, werd hiermee 
in feite besloten dat er een vervolg buiten Uruzgan moest 
komen. De minister van Defensie, Van Middelkoop, zag 
dat als een begaanbare weg en wilde zich daarvoor tot 
het uiterste inspannen.

8. Waarom heeft het kabinet eigenlijk zo lang 
gestudeerd op opties bínnen uruzgan, terwijl een 
meerderheid van de Kamer iets anders wenste?
Omdat het kabinet niet alleen met de politieke wensen in 
Nederland te rekenen heeft, maar ook met internationale 

en militaire belangen; met wat verantwoord en veilig is 
bijvoorbeeld. Een kleine trainingsmissie in Uruzgan, met 
veel minder mensen dan nu, zou aan die criteria kunnen 
voldoen.

9. Hebben de tweede Kamerfractie en de ministers 
van de Christenunie al die maanden tegenover 
elkaar gestaan?
Allerminst, maar Kamerleden en bewindslieden hebben 
wel een verschillende verantwoordelijkheid. Zeker de 
minister van Defensie zit niet in het kabinet om allereerst 
partijbelangen te verdedigen, maar om te zoeken wat 
goed is voor heel Nederland, voor de Afghanen en niet 
in de laatste plaats ook voor de krijgsmacht. De regering 
regeert, de Kamer controleert, dus als het kabinet met 
een overtuigend voorstel was gekomen voor een kleine 
trainingsmissie in de Uruzgan, dan had de Tweede 
Kamerfractie daar niet op een vooringenomen en 
dogmatische, maar op een kritisch controlerende wijze 
naar gekeken. Tegelijk hebben de ministers ook rekening 
te houden met de politieke realiteit: is er draagvlak in de 
ministerraad en vervolgens ook in de Kamer. Binnen het 
kabinet was zeker na het debat van donderdagavond 
zonneklaar dat een voorstel voor nieuwe militaire inzet in 
Uruzgan kansloos was.

10. Waarom heeft de tweede Kamerfractie van de 
Christenunie zich reeds in september vorig jaar 
tegen verlenging in uruzgan gekeerd?
Omdat de fractie vond dat het kabinet moest handelen in 
lijn met de verwachtingen die waren gewekt bij  
de krijgsmacht, de bevolking en de Tweede Kamer.  
Ook moest er rekening gehouden worden met de 
spankracht van de krijgsmacht die na een periode van 
twee jaar en daarna nog eens een verlenging van twee 
jaar een enorme krachtsinspanning heeft geleverd.  
De fractie overwoog daarbij dat (militaire) betrokken- 
heid van Nederland bij Afghanistan ook op andere 
wijze dan via een verlenging zou kunnen worden 
vormgegeven.

11. Wat heeft fractievoorzitter Arie Slob daarover 
deze week gezegd in de Kamer?

“Mijn fractie verzoekt de regering over de militaire 
missie in Afghanistan om zich te houden aan de eerder 
gemaakte afspraken met en de uitspraken van de Kamer. 
….(zoals) de breed ondersteunde motie-Voordewind/ 
Van Dam. Daarin staat dat het kabinet conform de  
artikel 100-procedure een eigen verantwoordelijkheid 
draagt voor het nemen van besluiten die tot doel hebben, 
over te gaan tot het uitzenden van militairen. Dat past in 
de verhouding tussen de regering en de Kamer. In  
die motie wordt de regering verzocht om bij het nemen 
van een besluit nadrukkelijk rekening te houden met de 
wens van onder andere mijn fractie. Die wens houdt in 
dat vóór 1 december 2010 alle Nederlandse militairen 
uit Uruzgan moeten worden teruggetrokken en dat 
Nederland geen nieuwe missie in Uruzgan op zich  
neemt.’’

12. Wat gebeurt er nu de PvdA-ministers hun ontslag 
hebben aangeboden aan Hare majesteit?
Dat hangt mede af van de adviezen die de Koningin 
aanstaande maandag van diverse adviseurs krijgt. Zij 
moet allereerst beslissen of ze het ontslagverzoek van 
de PvdA-bewindslieden aanvaardt. Doet zij dit, dan 
moeten de vrijgevallen posten worden opgevuld. Dat 
kan onder meer door zittende bewindslieden van CDA 
en ChristenUnie meer dan één portefeuille te laten 
beheren. Veel kan er niet geregeerd worden de komende 
maanden: het interimkabinet dat overblijft na het vertrek 
van de PvdA-collega’s moet vooral zorgen dat er binnen 
drie maanden verkiezingen worden gehouden. Daarnaast 
kan het geen ingrijpende, controversiële voorstellen doen 
in de Tweede Kamer.

13. Betekent het feit dat de Christenunie nu samen 
met het CdA in één kabinet blijft zitten, dat er 
alsnog besloten wordt tot een vervolgmissie in 
uruzgan?
Nee. Daar is geen draagvlak voor in de Tweede Kamer, 
en het interimkabinet zal geen controversiële besluiten 
nemen. 

Deze bijdrage werd op zaterdag 20 februari gepubliceerd op 

www.christenunie.nl

val De val
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7 7 
vragen aan Steven Datema

‘Ooit was ik skileraar 
in Zwitserland’

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in? 
“Ik bereid debatten voor op de ter-
reinen Justitie, Onderwijs en Media. 
Die voorbereiding varieert van 
overleg met deskundigen tot het 
schrijven van moties, amendemen-
ten, schriftelijke vragen en spreek-
teksten. Daarnaast heb ik regel-
matig contact met andere Tweede 
Kamerfracties en de verschillende 
ministeries om met zo veel mogelijk 
resultaat te kunnen werken.”

2. Waarom werken bij de Christen-
Unie? 
“De ChristenUnie wil op elk politiek 
niveau zo sterk mogelijk vertegen-
woordigd zijn. Niet vanwege de 
macht, maar om zo de samenleving 
te kunnen dienen door haar meer 
te laten functioneren naar Gods wil. 
Dat vind ik een mooi streven, waar 
ik met plezier aan mee werk.”

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
“Geen dag is hetzelfde, de politieke 
actualiteit trekt zich niks van vast-
gestelde agenda’s aan. Die onvoor-
spelbaarheid maakt politiek soms 
vluchtig, maar vooral mateloos 
boeiend. Het is een uitdaging om 
juist in zo’n omgeving als partij toch 
een verschil te kunnen maken.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met Kamerlid Ed Anker en de 
collega-beleidsmedewerkers Wouter 
Langendoen, Rita Klapwijk en Carola 
Schouten. Maar het ChristenUnie-
team in de Tweede Kamer is niet 

zo groot, dus daarnaast heb ik ook 
genoeg contact met mijn andere 
collega’s.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik 
jou voor bellen? 
“Voor concrete inhoudelijke ideeën 
en vragen op het gebied van Justi-
tie, Onderwijs en Media.”

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar? 
“Blijven genieten van mijn gezin en 
mijn werk en al het moois dat God 
in het leven geeft.”

7. Verras ons eens… 
“Naast eerdere functies bij verschil-
lende werkgevers als jurist, project-
leider en beleidsadviseur, heb ik ooit 
als skileraar in Zwitserland vertoeft.”

> tekst Jolande Uringa

de COLLeGA’S 
Ed Anker: “Steven en ik kunnen eenzelfde flegmatieke houding aan de dag leggen 
en hij heeft natuurlijk een koele humor. Hij is nuchter en gaat voor diepgang, het 
is inspirerend om met hem te discussiëren. Daarnaast legt hij een grote bewogen-
heid aan de dag, voor mensen, bijvoorbeeld als het gaat om asielzaken.” 
Carola Schouten (beleidsmedewerker): “Sinds Steven het fellowsprogramma van 
het WI heeft gevolgd, is hij de zelfbenoemde ideoloog van de fractie. Hoewel jong 
van geest, is hij onmiskenbaar een burgerman geworden. Met als hoogtepunt de 
aanschaf van een bakfiets, waar hij zijn drie kindertjes in vervoert.”

dVd: 
dienstbaarheid,

Vrijheid,
duurzaamheid

Waar staat de Christenunie  
voor? We noemen onszelf 

‘christelijk-sociaal’, maar wat 
houdt dat in? dit jaar gaat het WI 
(Wetenschappelijk Instituut) zijn 

best doen om te komen met een 
dun(!) boekje, waarin we onze visie 

toegankelijk proberen te maken. 

dAtA 
•   19 februari: aftrapsymposium met onder andere Arie Slob en 

Kars Veling 
•   April: Denkwijzer over Dienstbaarheid 
•   Juni: Denkwijzer over Vrijheid 
•   September: presentatie boek ‘Dienstbaarheid’ 
•   9 oktober: presentatie boek en congres over ‘Vrijheid’
•   November: presentatie boek ‘Duurzaamheid’
•   December: presentatie van definitieve versie ‘DVD’, waarin de 

drie waarden beknopt worden geformuleerd.
Voor meer informatie, zie www.wi.christenunie.nl/dvd

Elke politieke partij heeft een enigszins omlijnde 
visie nodig die samenbindend werkt en van waaruit 
standpunten worden gevormd. Dit is zeker nodig als een 
partij groeit en de verscheidenheid onder haar leden 
toeneemt. De ChristenUnie is een politieke club van 
christenen, een gegeven dat kan leiden tot uiteenlo-
pende politieke inzichten. Uiteraard start onze visie met 
de erkenning dat God regeert en dat Zijn Woord onze 
politieke overtuiging richting geeft. In dat spoor willen 
we verder denken over wat dat betekent voor christelijke 
politiek hier en nu.   

Het WI heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzoek 
gedaan naar uitgangspunten van de ChristenUnie. Naar 
onze mening dekken de volgende drie waarden de kern 
van onze visie:  dienstbaarheid, vrijheid en duurzaam-
heid. 

dVd: drie waarden 
‘Dienstbaarheid’ is een centrale term sinds de oprichting 
van de partij. Partijideoloog Roel Kuiper publiceerde 
destijds ‘Dienstbare samenleving’. Hij doelde daarmee 
op een samenleving waarin mensen oog hebben voor 
elkaar en meer dan hun eigenbelang willen dienen. Dat 
leren mensen – als het goed is – in sociale verbanden als 
gezinnen en verenigingen. De overheid behoort de rand-
voorwaarden te scheppen zodat die kunnen bloeien. Ook 
heeft ze ervoor te zorgen dat het recht wordt gediend en 
dat kwetsbaren niet buiten de boot vallen. 

Vrijheid benadrukt allereerst de godsdienstvrijheid. Die 
staat momenteel onder druk, getuige de moeite die men 
heeft met subsidies voor levensbeschouwelijke instel-
lingen. We benadrukken dat er in Nederland vrijheid 
is van geloof, voor iedereen. Vrijheid betekent ook dat 
mensen de mogelijkheid hebben zich te ontplooien in de 
samenleving. In relaties komen mensen tot hun recht. De 
overheid moet daarvoor ruimte laten.
   
Tot slot duurzaamheid. Velen denken daarbij aan ‘people 
planet profit’. Het WI wil deze begrippen ‘vertalen’ naar: 
rechtvaardigheid, rentmeesterschap, relevantie. 
 
2010
Tot zover heel kort iets over deze begrippen, meer hier-
over in onze komende publicatie. Daarnaast verschijnen 
er Denkwijzers en drie boeken waarin we de waarden 
nader uitwerken. Ook organiseren we dit jaar bijeenkom-
sten om hierover door te praten. Uw inbreng is van harte 
welkom (ook per mail: wi@christenunie.nl)

> tekst Geert Jan Spijker, medewerker WI

visie Hij is van ‘na’ de formatie en heeft inmiddels al meerdere portefeuilles 
in z’n beheer gehad. Steven Datema is te herkennen aan zijn tred. Met 
grote passen schrijdt hij door de gangen van de Tweede Kamerfractie. 
In de meeste gevallen op weg naar het koffieautomaat. Het loopje van 
Steven verraadt zijn karakter: rustig en beheerst. Zijn werkplek is dat al-
lerminst: ,,De fractie is een boeiende werkomgeving vol dynamiek.” 



PAGINA 26 | HS | partijblad van de ChristenUnie partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 27

De stembus bezoekt

“Nou ja, feest…”, PerspectieF-voorzitter en ChristenUnie-
kandidaat in Utrecht IJmert Muilwijk relativeert het 
meteen. Het ziet er allemaal feestelijk uit, maar we 
vragen aandacht voor een serieus probleem. Steeds 
meer jongeren kampen met gehoorbeschadiging. Dit 
heeft te maken met bijvoorbeeld MP3-spelers, die zo 
hard staan dat het schadelijk is voor je oren. Maar ook in 
discotheken staan oren van jongeren bloot aan enorm 
veel decibellen. En wat veel jongeren vergeten is dat als 
je oren eenmaal beschadigd zijn, je er je leven lang last 
van hebt.” En daar moet volgens de jongeren iets aan 
gebeuren.

Silent disco
Daarom stroomt Club Monza langzaam maar zeker vol 
met PerspectieF-jongeren. Het is een opmerkelijk ge-
zicht. PerspectieF, dat niet bekend staat als een borrel-
club, organiseert een feest in een discotheek. Langzaam 
maar zeker komt de sfeer er goed in. Iedereen krijgt pas 
echt goed de smaak te pakken als er bijval komt van de 
tweedekamerfractie van de ChristenUnie. Kamerlid Ed 

Anker is namelijk net achter de draaitafel gekropen en 
draait een nummer van Coldplay. En hoewel DJ Anker 
de ene na de andere plaat draait, is het in de discotheek 
ondertussen haast muisstil. Een speld zou je niet kunnen 
horen vallen, maar voor een discotheek is er toch weinig 
geluid. De disco van de PerspectieF is namelijk niet zo-
maar een disco, nee het is een Silent disco. Dit betekent 
dat elke bezoeker een koptelefoon op heeft en zo zelf 
kan bepalen hoe hard hij of zij de muziek zet. Het is een 
gek gezicht, maar de bezoekers genieten volop van de 
muziek die uit de koptelefoons klinkt. Het ideale is dat de 
koptelefoons alleen maar afgezet hoeven te worden om 
een goed gesprek met iemand te kunnen voeren. Kom 
daar in een normale discotheek maar eens om. 

Oorbehoedsmiddelen
PerpsectieF wil in Utrecht meer dan alleen een probleem 
aan de kaak stellen. De jongeren presenteren namelijk 
ook een manier om het probleem aan te pakken. Hier-
voor is zelfs een helemaal nieuwe term in het leven ge-
roepen: de oorbehoedsmiddelen. Met deze nieuwe term 
moeten oorbeschermende middelen, zoals oordopjes 
vanaf nu onder de aandacht van jongeren worden ge-
bracht. Of zoals IJmert het tijdens de presentatie van de 
oorbehoedsmiddelen zegt: “Als je feest, doe het dan wel 
veilig, ook als het om je oren gaat”. Dat betekent concreet 
dat eigenaren van discotheken deze oorbehoedsmidde-
len aan moeten bieden aan hun klanten. IJmert: “In elke 
discotheek moeten in de toekomst oordopjes voor het 
oprapen liggen. Daardoor staan oren van jongeren veel 
minder bloot aan te grote belasting door geluid.”

ChristenUnie-raadslid Wim Rietkerk uit Utrecht kijkt 
tevreden terug op de actie. “De ChristenUnie heeft een 
veilig uitgaansbeleid hoog in het vaandel staan. Daar 
hoort veilig omgaan met je oren natuurlijk ook bij.” 

>  tekst Wouter Kremer, bestuurslid communicatie PerspectieF

> Fotografie Anne Paul RoukemaVeilig

Door de straten van Utrecht rijdt 
een blauw Volkswagen-busje. Aan 

boord bevinden zich leden van 
PerspectieF, de jongerenorganisatie 

van de ChristenUnie en mensen 
van de kiesvereniging Utrecht. 

De stembus bezoekt vandaag 
de Domstad. Het busje komt 

tot stilstand midden in het 
uitgaanscentrum voor Club 

Monza. PerspectieF organiseert 
een feest!

Stembus bezoekt utrecht 
‘oorbehoedsmiddelen’

Veilig uitgaan met 
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nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl  
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland

CHRISTENUNIE DEN HElDER 
TRAKTEERT RAAD oP TAART 
Het 10-jarig jubileum van de ChristenUnie in 
Den Helder werd onlangs feestelijk gevierd. 
Maar liefst 100 petit fours werden besteld 
met daarop het bekende 10 jaar logo van 
de ChristenUnie. De gebakjes werden aan 
de raadsleden, het college, management, 
ambtenaren, pers en 
publiek uitgedeeld. De 
burgemeester gaf de 
fractie speciaal de 
gelegenheid om een 
toelichting te geven 
op de traktatie. Een 
hartverwarmend 
applaus en volgde en 
zelfs een kort ‘lang 
zullen ze leven’ 
werd ingezet in de 
raadzaal van Den 
Helder. Kortom, 
een geslaagde en 
vooral smakelijke actie. 

CHRISTENUNIE ElbURG bEZoRGD  
oVER UITSlUITING
De ChristenUnie-fractie Elburg steunt het initiatief 
om een Commissie Toetsing Maatschappelijke 
Uitsluiting in het leven te roepen. ‘’Steeds vaker horen 
we dat christelijke organisaties worden uitgesloten 
van bijvoorbeeld subsidies”, zegt  lijsttrekker Willem 

Krooneman. In de gemeenteraad van Elburg kwam eind 
vorig jaar een voorstel aan de orde om het christelijk 
hospice Nunspeet met een bedrag van 20.000 euro te 
steunen. ‘’Gelukkig hing het al dan niet realiseren van 
de hospice niet af van de financiële steun van Elburg, 
maar het verbaasde ons zeer dat slechts de SGP en 
wij het voorstel steunden. Besturen betekent toch ook 
tegengaan van uitsluiting van groepen? 
Een mooi moment om helder voor 
het voetlicht te brengen waar we 
als partijen voor staan, zeker 
de christelijke partijen’’, 
besluit Krooneman.

PRoGRAMMA oVERlEEFT 
STAbIlITEITSTEST 

Het verkiezingsprogramma van de lokale fractie 
uit Zwartewaterland werd onlangs wel heel 
bijzonder gepresenteerd. De verkiezingsslogan 

‘Stabiel-Betrokken-ChristenUnie’ werd 
getest met een kraanwagen. De slogan heeft 

aanknopingspunten  met  de activiteiten 
van een kraanbedrijf als het gaat om 

stabiliteit, stabiliteitsberekeningen en 
betrokkenheid bij allerlei projecten. 
Onder aanvoering van lijsttrekker 
Wolbert Meijer gingen de eerste vijf 
kandidaten daarvoor met de mobiele 
kraan de lucht in. Bij de presentatie 
werd warme chocolademelk 
geserveerd, volledig passend bij het 
koude winterweer. Speerpunten in 
het programma zijn: veiligheid, 
openbaar groen, jeugd en 
gezin, zorg en welzijn, sociale 

samenhang en de economische crisis.

GElDERMAlSEN WERKT HARD  
AAN PlEK IN RAAD
Minimaal twintig ondersteuningsverklaringen 
had ChristenUnie Geldermalsen nodig om aan de 
gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen. 
Het werden er bijna vijftig. Een goed signaal dat de 
ChristenUnie welkom is om een plekje in de Raad te 

bemachtigen. Vol trots werden de achtenveertig 
ondersteuningsverklaringen op het gemeentehuis 
ingeleverd. Met de promotiekever van de lokale 
ChristenUnie, die voor de gelegenheid voor de deur 
van het gemeentehuis werd gezet.

27-02 Campagnetourdag Gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht 27-02 André Rouvoet 
foldert in Woerden 27-02 Arie Slob foldert op verkiezingsmarkt Krimpen a/d IJssel  
01-03 Campagnetourdag Gemeenteraadsverkiezingen in Flevoland 05-03 Esmé Wiegman 
aanwezig op het jaarlijkse congres van Reliëf 17-03 Cursus Verdieping christelijk-sociale 
politiek deel 1 in Groningen 18-03 Cursus: De BV Nederland, deel 1 in Amersfoort  
20-03 Cursus: Welkom in de raad deel 1 in Amersfoort 20-03 Cursus: Grip op de 
gemeentekas in Drachten 09-04 Cursus: Snellezen en snelleren deel 1  
 
Voor meer informatie, ga naar: www.christenunie.nl/agenda

AGeNdA

Personalia

Vertrekkende politici: Breun van Ruiswijk heeft afscheid 
genomen als raadslid in Huizen. Hetzelfde geldt voor 
Hans Vleesenbeek. Hij was raadslid in Rozenburg. 
Nieuwe politici: Jaap Kuurstra is aangetreden als nieuw 
raadslid in Rozenburg.

Rien brinkman overleden 

Rien Brinkman is op 14 december overleden. Hij was 
medeoprichter van de RPF in Deventer en heeft veel voor 
de ChristenUnie daar betekend.

ZUTPHEN VoERT CAMPAGNE  
VooR FIETS
Annelies van de Kolk heeft onlangs samen met 
Andre Oldekamp, lijsttrekker van de ChristenUnie in 
Zutphen, led-lampen uitgedeeld aan het winkelend 
publiek. De actie was bedoeld om het gebruik van 
de fiets te promoten. Deze week was de vijfde slogan 
van de campagne inzet van de verkiezingsstrijd. Deze 
luidt: fietsers krijgen voorrang! De actie bleek 
een succes, want binnen een uur was 
het campagneteam de lampen 
kwijt. De ochtend werd 
afgesloten met een 
lunch in het 
Volkshuis.
 

UW E-MAIlADRES IN oNS SySTEEM
Gebruiken wij uw juiste e-mailadres voor 
onze nieuwsbrieven en informatiemails? Is uw 
e-mailadres überhaupt bij ons bekend? U kunt via 
de website zelf bekijken welke e-mailadressen in 
ons systeem staan en welk e-mailadres wij primair 
gebruiken voor onze e-mails. Dit kunt u zien en 
wijzigen op www.christenunie.nl/nieuwsbrieven 
(log in met uw lidnummer). Hier kunt u ook 
aangeven welke van onze nieuwsbrieven u wilt 
ontvangen. Lukt het inloggen niet, vraag dan 
uw inloggegevens op via de link ‘wachtwoord 
vergeten?’ op de website. oPSTERlAND 

VoERT ‘SNERTCAMPAGNE’
De ChristenUnie in Opsterland maakt tijdens de 
campagne gebruik van een campagnecamper. Maar liefst 
zestien dorpen worden met de ChristenUnieCamper 
bezocht. “We noemen het ‘De snertcampagne'. Omdat 
we heerlijke snert uitdelen”, vertelt Johannes Marinus, 
campagneleider. “Terwijl de mensen onze snert eten, 
delen wij ondertussen f lyers uit met onze standpunten”, 
besluit hij.
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redactie
Shahied Badoella, hoofdredacteur
Cornelis Vlot, eindredacteur
Jolande Uringa, redacteur

Fotografie
Ruben Timman - nowords.nl  
Anne Paul Roukema - ChristenUnie
Marie Cecile Thijs

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. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie

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
Tel. 033 422 69 71 | handschrift@christenunie.nl

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de 
tenaamstelling: Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. 
KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk
voor 30 november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden. 
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar? Bel 
onze ledenadministratie.

Ordening
Deze winter werd ik uitgenodigd om in de ka-
dercursus ‘Welkom in de Raad’ het onderdeel 
Ruimtelijke Ordening te geven. Dat vond ik 
leuk, want we hebben het over een vakgebied 
waar ik al jaren enthousiast voor ben en da-
genlang over door kan praten. 
Alle deelnemers weten hun bron in de liefde 
die God voor deze wereld had en die zo mooi 
is verwoord in de naam van onze partij. En 
dan moet je als docent toch even nadenken. 
Want hoe verbind je de buitenwereld van ste-
nen, water en groen met de geestelijke doelen 
die we met elkaar voor ogen hebben? Zoekend 
naar dat antwoord kwam ik terecht bij de Pre-
diker. 
Je ziet bij hem de praktische wijsheid van 
iemand die het allemaal al eens heeft meege-
maakt. Het ontoereikend zijn van menselijke 
kennis en de eeuwigdurende kringloop van de 
tijd en de natuur keren steeds als thema te-
rug. En dat is precies waar het in het vak-
gebied van de ruimtelijke ordening over gaat. 
Als we een mooi nieuw project hebben gerea-
liseerd staat iedereen te juichen en is trots 
op de zojuist geleverde prestatie. En te-
recht! 
Het ordenen van de ruimte houdt in dat we 
gaan sleutelen aan de erfenis van onze ou-
ders. De nieuwe plannen die we nu realiseren, 
zullen op enig moment door onze kinderen aan-
gepast of zelfs weer afgebroken worden. Voor 
een raadslid is die wetenschap best wel een 
grote verantwoordelijkheid. 
Als je als raadslid een visie moet ontwik-
kelen op de gebouwde en ongebouwde omgeving, 
dan kan je het gevoel bekruipen dat je daarin 
altijd te kort zult schieten. In zo’n geval 
is het goed om niet te gaan stressen en de 
raad van de Prediker op te volgen: doe alle 
dingen met vreugde en geniet op alle dagen 
van het leven wat God je heeft gegeven. We 
mogen deze aarde beheren en bewerken en we 
doen dat vanuit het besef dat het gaat om de 
erfenis van de generaties die na ons komen. 
Daarom vind ik Ruimtelijke Ordening zo’n leuk 
vak.

Gert Schouwstra, Sneek

Via deze nieuwe rubriek krijgt u de mogelijkheid 
opbouwende, kritische of interessante in te zenden. Een 
ingezonden brief mag maximaal 300 woorden tellen. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen 
te redigeren, in te korten of zonder opgave van redenen 

te weigeren. Inzendingen worden gericht aan Cornelis 
Vlot via handschrift@christenunie.nl of via Partijbureau 

ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort. 

Lijsttrekker jeroen Brinkhuis zit er in Leiderdorp Bovenop

jos van heuvelen (lijsttrekker ede) 

duidelijk in het zicht

Lijsttrekker setkin sies 

(rotterdam) haaLt met zijn 

bakfiets zijn dochter van schooL

TaarTjes uiT 

HeerHugowaard

Willy de zoete, 

jonathan van der Geer; 

nieuWjaarsduik scheveninGen

Theo Krins pleiT voor 

afvalconTainers bij de 

winKelcenTra in Gouda

ChristenUnie KatwijK  op grote hoogte

Kaashapjes van ChristenUnie 
hardinxveld-Giessendam

Op naar 3 maart

op tal van plaatsen door heel Nederland wordt de ChristenUnie 
gepromoot. Dat gebeurt op allerlei manieren. Een greep uit de beelden 
die de afgelopen weken het Partijbureau binnen kwamen. Meer lokale 

initiatieven zien? Ga naar: www.youtube.com/christenunielokaal
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Vorig jaar is mijn houding naar 
de ChristenUnie veranderd. De 
partij toont moed door patronen te 
doorbreken en te durven veranderen. 
Ik zie toekomst in de ChristenUnie, 
omdat de partij oog heeft voor 
gezinnen en in mijn plaats kritisch is 
over betaald parkeren. Ik geloof dat 
de ChristenUnie verandering kan 
brengen. We zijn geen Obama, maar 
kunnen wel zijn woorden gebruiken: 
‘It’s time for change!’
Ogenda Adolphin, rotterdam

‘It’s time for change!’

mijn partij
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‘Vooruitzien’
Carola Schouten over het nieuwe verkiezingsprogramma 
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UNIECONGRES
24 APRIL 2010
VASTSTELLING KANDIDATENLIJST

LOCATIE CONGRESCENTRUM DE WERELT IN LUNTEREN
MELD U SNEL AAN! WWW.CHRISTENUNIE.NL/CONGRES

UITNODIGING

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
EN VERKIEZINGSPROGRAMMA

4. 

10. 

18. 27. 

EN VERDER:
11. Nieuws van de Eurofractie 12. Interview Jan Kaat 
14. Gemeenteraadsverkiezingen 16. Kaderschool  17. Column Sandra Korteweg 
20. Wiegman in dialoog met Paas 26. Wetenschappelijk Instituut   
28. Nieuws uit het land  30. Agenda, kort nieuws en personalia 
31. Ingezonden 31. Colofon 

Beleidsmedewerker en kandidaat Kamerlid 
Carola Schouten vertelt over het nieuwe 
verkiezingsprogramma. “Het gaat om 
talenten inzetten.”

Eimert vs IJmert. Over het politieke klimaat 
en het verleden en de toekomst van de 
ChristenUnie.

Herinnering: bezoek op zaterdag 24 april 
het uniecongres in congrescentrum De 
Werelt in Lunteren.

André Rouvoet: “Het gaat de komende 
verkiezingen om twee thema’s: 
Overheidsfinanciën en samenleven met 
grote culturele en religieuze verschillen.”

Vanaf nu in elke uitgave van Handschrift: 
de ledenpoll. Voorzien van reactie van 
Sjirk Kuijper, persvoorlichter Tweede 
Kamerfractie. 

elkaar heen staan

De politieke ontwikkelingen volgen 
elkaar in een rap tempo op. De val van het kabinet, gemeenteraadsverkiezingen, 
het terugtreden en in het verlengde daarvan het aantreden van enkele 
politieke leiders. Om maar niet te spreken over een lange lijst van Kamerleden 
die hun vertrek aankondigen, nieuwe verkiezingsprogramma’s, nieuwe 
kandidatenlijsten, opvallende verschuivingen in de peilingen. 

Het is bijna niet meer bij te houden.  Alleen daarom al is het van belang om 
het hoofd er goed bij te houden. Alle aandacht is nu gericht op de Tweede 
Kamerverkiezingen van 9 juni aanstaande. In de afgelopen weken is erg hard 
gewerkt aan zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma. Daarvoor 
moest vanwege de vervroegde verkiezingen het gaspedaal vol worden 
ingedrukt. Gelukkig stonden we als partij al goed voorgesorteerd, doordat reeds 
in oktober vorig jaar een selectie- en verkiezingsprogrammacommissie waren 
ingesteld. Mijn welgemeende complimenten aan degenen die zich daar in de 
afgelopen tijd voor hebben ingezet.

Ik kijk uit naar de campagne. De ChristenUnie kan met opgeheven hoofd de 
kiezer tegemoet treden. In de afgelopen moeilijke jaren, hebben we als partij 
laten zien dat we regeringsverantwoordelijkheid kunnen dragen. En ons politiek 
programma mag er zijn. De ChristenUnie heeft de samenleving iets te bieden. 
Ik hoop dat het ons gegeven zal zijn die boodschap breed uit te dragen. We 
hebben een prachtig team van kandidaten die daarvoor de talenten en de 
overtuiging hebben.

Laten we in deze weken niet vergeten dat in de meeste gemeenten nieuwe 
colleges van Burgemeester en Wethouders gevormd worden. In veel gemeenten 
neemt de ChristenUnie deel aan de onderhandelingen daarover. Helaas zijn er 
gemeenten waar we onze plaats kwijt (dreigen te) raken. Vanwege zetelverlies in 
de raad, maar soms ook vanwege veranderende politieke verhoudingen waarin 
voor de ChristenUnie geen plaats meer is. 

Er zijn ook gemeenten waar we voor het eerst of opnieuw coalitiepartij worden. 
Soms op zeer verrassende plaatsen. Ik vind het uitermate boeiend om deze 
ontwikkelingen te volgen. Het gaat in dit soort onderhandelingen uiteindelijk 
ook om posities van mensen. Voor een aantal van onze huidige wethouders zal 
het straks afgelopen zijn. Dat is hard, als je graag nog door gegaan was. Er zullen 
ook nieuwe wethouders aantreden, die daar in de persoonlijke levenssfeer offers 
voor zullen moeten brengen. Laten we niet vergeten om elkaar heen te staan en 
voor elkaar te bidden. Ook dát is ChristenUnie!

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer

25. 25. 
Janny de Vries beantwoord dit keer de 
7 vragen. Janny is de motor achter de 
congressen en evenementen van de 
ChristenUnie.

22. 
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samenleving
“Vraag me niet hoe ik vannacht 
heb geslapen en of ik überhaupt 
nog wel genoeg slaap, want dat 
is dus niet zo. En let vooral niet 
op die wallen onder mijn ogen”, 
zegt Carola Schouten met een 
spotlachje op haar gezicht. Carola 
is één van de mensen achter het 
nieuwe verkiezingsprogramma. 
Een programma dat onder 
tijdsdruk moest worden 
geschreven. “De dagen waren 
lang en de nachten kort, maar we 
kunnen nu wel zeggen dat er een 
ijzersterk programma ligt waar we 
trots op kunnen zijn.”

partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 5

‘Werken aan een  
bloeiende 
        samenleving’ 

CAROLA SCHOUTEN OVER HET   VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014
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Carola is beleidsmedewerker Financiën en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid op de Tweede Kamer-
fractie en de nummer vijf op de kandidatenlijst. 

Samen met nog negen experts werkte zij afgelopen 
maanden aan een stevig verkiezingsprogramma. Vanuit 
haar portefeuilles geeft ze een blikje in de keuken van de 
commissie en de geboorte van een nieuw programma. 
Een gesprek over gezonde overheidsfinanciën, sociale za-
ken en ondernemen. “Het was een flinke klus, die met de 
val van het kabinet in een stroomversnelling is geraakt. 
Gelukkig stonden we er niet alleen voor. In november 
vorig jaar zijn we door het bestuur aangesteld en vlak 
daarna voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben 
toen een plan van aanpak gemaakt. Er kwamen oriënte-
rende gesprekken met visionairs van binnen én buiten 
onze partij. Denk aan mensen als Peter Ester (hoogleraar 
arbeidsmarktvraagstukken), Herman Vuijsje (socioloog) 
en Lans Bovenberg (econoom). Parallel aan deze ge-
sprekken werden themacommissies in het leven geroe-
pen. Commissies die zich bogen over voor ons relevante 
thema’s als duurzaamheid, zorg en veiligheid. Deskundi-
gen uit onze achterban namen deel in deze commissies. 
Zij vormden een belangrijke bron voor het programma. 
Mooi trouwens om te zien hoeveel expertise er in onze 
achterban zit. Ook hebben we een lijst gemaakt met 
maatschappelijke en commerciële organisaties. We 

hebben hen om input gevraagd. Deze informatie is voor 
ons erg belangrijk. Zij staan met de voeten in de klei. Wij 
kunnen daar ons voordeel mee doen.”

Hoe zijn de leden betrokken?
“We hebben de leden gevraagd om input te leveren. We 
gingen voor een transparant en open proces. Er kwam 
een artikel waarin de contouren van onze keuzes werden 
geschetst. Dat artikel werd in Denkwijzer gepubliceerd, 
maar ook op de website geplaatst en gekoppeld aan een 
enquête. We vroegen onze leden of ze het eens waren 
met de richting die was ingezet. We waren verrast over 
de respons. In vier dagen tijd kregen we ruim 1500 re-
acties! We konden zien dat de inzet van het programma 
kon rekenen op breed draagvlak in de partij. Het was een 
bevestiging dat we op de goede weg zaten. Natuurlijk 
bepaalt straks het congres of het programma definitief 
wordt goedgekeurd.” 

Hoe anders is dit programma in vergelijking met 2006? 
“De uitdagingen van nu zijn totaal anders. Dat zie je  
goed terug in het programma. We hebben een onder-
verdeling gemaakt in drie thema’s: bloeiende samenle-
ving, duurzame economie en dienstbare overheid. Het 
gemiddelde ChristenUnie-lid zal zich heel goed herken-
nen in deze kaders. De grote uitdaging zit hem in de 

enorme bezuinigingsoperatie die eraan komt. Dat  
vraagt dat je met een ander blik kijkt. De commissie  
heeft besloten geen simpel rekensommetje te maken, 
maar vanuit de inhoud te redeneren. Wanneer je vanuit 
inhoud problemen benadert, kom je tot besluiten die 
mensen recht doen.
Een voorbeeld is de situatie op de woningmarkt. Ieder-
een is het erover eens dat deze markt totaal disfunctio-
neert. De huizenprijzen zijn sterk opgedreven en starters 
komen moeilijk aan woonruimte. De vormgeving van de 
hypotheekrenteaftrek is daar één van de oorzaken van. 
Wij stellen voor dat in de toekomst tegen één vast belas-
tingtarief aftrek plaatsvindt en de overdrachtsbelasting 
geleidelijk aan af te bouwen. Tegelijkertijd willen we de 
huurmarkt aanpakken. Je moet met een hoog inkomen 
niet meer in een goedkoop huurhuis kunnen wonen. De 
maatschappelijke rol van coöperaties moet daarnaast 
worden versterkt.” 

Veel reacties gehad op het voorstel over de hypotheekren-
teaftrek? 
“Nee. Ik vermoed dat de knop al aardig om is. In 2006 
was het ‘h-woord’ meteen van tafel. Met name het CDA 
wilde daar toen niet over praten. Nu is dat geen taboe 
meer. Iedereen wil dat wonen betaalbaar blijft. Er moeten 
goede keuzes gemaakt worden. Wij durven die keuzes te 
maken.” 

Hoe gaan we bezuinigen? 
“Volgens de laatste cijfers zullen we 29 miljard moeten 
gaan bezuinigen. Onze insteek is dat de overheidsfinan-
ciën solide moeten zijn. We hebben bewust gekozen 
voor een afbouw van deze schuld in zo’n tien jaar. Als je 
dat in één kabinetsperiode wilt doen, bezuinig je de hele 
economie kapot.Bij de bezuinigingen maken we christe-
lijk-sociale keuzes. We zoeken naar balans. De zwakkeren 
worden zoveel mogelijk ontzien. Zo stellen we voor 

‘De overheid mag 
best meer verant-
woordelijkheden 
terugleggen in de 
samenleving’

versnelling
‘Een flinke klus, 

die met de val van 
het kabinet in een 
stroomversnelling 

is geraakt’
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het eigen risico in de zorg afhankelijk te maken van het 
inkomen. Zorg blijft daardoor betaalbaar en toegankelijk 
voor iedereen. Maar we gebruiken de bezuinigingen ook 
om positieve keuzes te stimuleren, bijvoorbeeld door 
milieubelastende energie duurder te maken dan milieu-
vriendelijke. En uiteraard nemen we maatregelen om de 
kosten van de overheid te verlagen.   

Het programma spreekt over ‘kapitaal van de samenleving’. 
Wat wordt daarmee bedoeld? 
“Dat ieder mens zijn of haar talenten kan inzetten in 
werk, gezin en maatschappij. Deze opmerking geeft ook 
meteen aan hoe de ChristenUnie aankijkt tegen de rol 
van de overheid. De overheid mag best meer verant-
woordelijkheden terugleggen in de samenleving. Kijk 
naar formele en informele zorg. Mensen functioneren 
in verbanden die heel waardevol zijn en nemen verant-
woordelijkheid. Denk aan gezinnen. Wat op dat niveau 
geregeld kan worden, daar moet je als overheid helemaal 
niet tussen gaan zitten. Op het moment dat zaken niet 
goed gaan, dan moet de overheid inderdaad optreden. 
De overheid heeft dan de verantwoordelijkheid om op te 
komen voor zwakkeren. Moeten we bij kindermishande-
ling zeggen: sorry, wij komen niet achter de voordeur, 
dus we helpen niet? Er zijn partijen die er zo over denken. 
De ChristenUnie wil geen grote overheid, maar een sterk 
middenveld.”

Wat mogen ondernemers van de ChristenUnie verwachten 
de komende periode? 
“Dat we ons inzetten voor betere procedures en minder 
regeldruk. In Nederland duren procedures erg lang.  

Burgers moeten eerder bij projecten betrokken zijn, 
zodat er geen ellenlange procedures ontstaan. Ook de 
cultuur rondom subsidieaanvragen moet veranderen. 
Toets op hoofdlijnen en controleer achteraf of geld op 
een goede manier is ingezet. Een ondernemer moet niet 
omkomen in de papiermassa. Er moet dus meer ver-
trouwen komen richting ondernemers. Daarnaast moet 
kredietverstrekking gemakkelijker verlopen. Op dit mo-
ment is dat nog een groot probleem. De overheid kan dit 
bevorderen door garant te staan. Op die manier krijgen 
ondernemers weer de ruimte en de mogelijkheden om 
te doen waar ze goed in zijn.”

De ChristenUnie komt op voor zwakkeren. Hoe komt dat 
terug in dit programma? 
“Opkomen voor kwetsbaren zit in onze genen. Kijk  
naar de keuze om niet te bezuinigen op ontwikkelings-
samenwerking. In alle keuzes die in het nieuwe pro-
gramma worden gemaakt, wordt rekening gehouden 
met kwetsbare groepen. Kijk naar het verantwoord 
omgaan met bezuinigingsvraagstukken. We willen dat  
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En 
natuurlijk staat de ChristenUnie nog steeds voor  
opkomen voor kwetsbaar leven. Ongeboren leven,  
ouderen, gehandicapten en verslaafden verdienen  
onze volle bescherming en zorg. Wat je verder ziet is  
dat de ChristenUnie wil inzetten op de eigen kracht  
van gezinnen. Kinderen én ouders moeten hun talenten 
kunnen ontplooien. Werken aan een bloeiende samen-
leving, dat is onze opdracht.” 

> Tekst Cornelis Vlot | fotografie Ruben Timman

De hoofdthema’s

Het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 kent drie 
hoofdthema’s: bloeiende samenleving, duurzame economie 
en dienstbare overheid. 
•  Bloeiende samenleving 

Overheid is schild voor zwakken. Integratievraagstuk 
benaderen als burgerschapsvorming. Ruimte voor 
religieuze verschillen en voortzetten van Jeugd en 
gezinsbeleid. 

•   Duurzame economie
Vergroening van het belastingstelsel. Stimuleren van 
duurzame innovaties door bedrijven. 

•  Dienstbare overheid
Handhaving budget voor ontwikkelingssamenwerking 
op 0,7% BBP. Overheidstekort aanpakken in zo’n tien jaar. 
Ambitieus maar verantwoord.

Het hele verkiezingsprogramma lezen? Kijk op  
www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

Nieuws dat je raakt. Dat vraagt om een betrokken krant.

Het Reformatorisch Dagblad helpt u het nieuws vanuit een bijbels perspectief te bekijken.

Helder, open en eerlijk. Want deze tijd vraagt om een krant die verder kijkt.

www.refdag.nl

2 weken
gratis
op proef

Reformatorisch Dagblad
…kijkt verder

Wie schreven aan het 
verkiezingsprogrammacommissie?

Joop Alssema  •  burgemeester van Staphorst en politiek 
secretaris van het landelijk bestuur van 
de ChristenUnie

Annelies v.d. Kolk •  gedeputeerde provincie Gelderland
Robert de Graaf •  partner en adviseur bij ORG-ID 
Gert Jan Segers • directeur WI
Carola Schouten •  beleidsmedewerker Tweede 

Kamerfractie
Reinier Koppelaar • politiek assistent André Rouvoet
Simone Kennedy • raadslid in Amersfoort

Als extern adviseur werden aangesteld:
Pieter Grinwis • politiek assistent Tineke Huizinga
Jacob Pot •  algemeen secretaris Tweede 

Kamerfractie
Joël Voordewind • Tweede Kamerlid
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Welke informatie moet er op een etiket? Deze vraag staat 
centraal bij de nieuwe richtlijn over voedingsinforma-
tie. Het idee achter dit voorstel - dat consumenten op 
begrijpelijke wijze de essentiële informatie krijgen voor 
de keuze van hun voedingsmiddelen - kan de Christen-
Unie zeker steunen. In de uitvoering is het echter zoeken 
naar de juiste balans tussen informeren, waarschuwen en 
bang maken. Natuurlijk moeten de regels wel uitvoer-
baar blijven voor de sector. 

Amendementen
Een aantal collega’s dacht hier anders over en diende 
massaal wijzigingsvoorstellen in. Er kwamen circa dui-
zend amendementen op het voorstel. Sommigen gingen 
erg ver. De ‘groenen’ stelden voor dat bij vleesproducten 
niet alleen de herkomst van het dier moest worden ver-
meld, maar de complete levensgeschiedenis. Dus waar 
het dier werd geboren, waar het opgroeide en waar het 
zijn laatste adem uitblies. Ik dacht bij mezelf: nog even 
en we lezen op de verpakking zelfs de naam van de koe 
en of ze een gelukkige jeugd heeft gehad! 
De stemming over deze voorstellen duurde ruim drie 
uur en gelukkig is op een aantal essentiële punten het 
voorstel aangepast. Volgende maand zal in Straatsburg 
de finale stemming zijn en ook daar zullen we stemmen 
voor heldere regels en tegen overdadige bemoeienis  
van Europa.

Israël 
Wat ook wel ietsjes minder mocht, was de wijze  
waarop bepaalde leden van het Europees Parlement  

het Goldstone-rapport omarmden. De commissie Gold-
stone deed in opdracht van de Verenigde Naties onder-
zoek naar de inval in de Gazastrook van eind 2008, begin 
2009 door Israël. In het rapport krijgt Israël een paar 
stevige tikken uitgedeeld. Genoeg reden voor bepaalde 
groepen in het Europees Parlement om Israël nog maar 
weer een keer publiekelijk te veroordelen. 

Het rapport Goldstone is echter zeer eenzijdig. Dat was 
op zich ook wel te verwachten, als je bedenkt dat in de 
opdracht tot het schrijven van dit rapport al te lezen was, 
dat Israël hoe dan ook oorlogsmisdaden had begaan.  
Zo zou Israël hebben geschoten op scholen en zie-
kenhuizen. Dat deze gebouwen door Hamas werden 
misbruikt voor militaire doeleinden, lijkt niet bij de leden 
van de onderzoekcommissie te zijn opgekomen. Dat dit 
wel degelijk de realiteit was, blijkt uit het onderzoek van 
het onderzoeksinstituut Malam. Uiteraard is het goed dat 
strijdende partijen worden onderzocht op het schenden 
van het oorlogsrecht. Maar dan moet bij dat onderzoek 
ook de activiteiten van Hamas goed worden bekeken. 
Mag de lof voor het rapport Goldstone daarom flink 
ietsje minder zijn?

> Tekst Peter van Dalen, Europarlementariër (www.petervandalen.eu)

Mag het ietsje 
minder zijn?

De slogan van de ChristenUnie bij de afgelopen Europese verkiezingen luidde: 
 ‘Samenwerking ja, superstaat nee’. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, en 

blijkt deze slogan nog steeds goed weer te geven waar we voor staan in Europa. 
Soms moet Europa gewoon ietsje minder hard van stapel lopen.

De ChristenUnie heeft over beide thema’s een over-
tuigend en onderscheidend verhaal, waarmee we de 
kiezers tegemoet kunnen treden. Dat verhaal hebben we 
neergelegd in het inmiddels gepresenteerde verkiezings-
programma. 

Financiële soliditeit
De ChristenUnie kiest voor financiële soliditeit: we gaan 
fors bezuinigen. In 2015 willen we het tekort  op de 
lopende begroting hebben weggewerkt. Maar we doen 
dat op een sociaal en economisch verantwoorde manier 
door het overheidsapparaat in te laten krimpen. De over-
heid moet namelijk minder met zichzelf en meer met de 
problemen van burgers bezig zijn. Ook willen we de on-
nodige stimulering van tweeverdienerschap afschaffen 
en gezinnen meer financiële steun geven om een vrije 
keuze te kunnen maken over de verdeling van arbeid 
en zorgtaken. Iedereen mag hypotheekrente blijven 
aftrekken, maar wel tegen één tarief van 42%. De schuld 
moet dan wel  in 30 jaar worden aflost. Tegelijk willen we 
de overdrachtsbelasting afschaffen, te beginnen voor 
starters. Sociaal verantwoorde ingrepen in de zorg, om te 
beginnen door honderden miljoenen aan geldverspilling 
in de instellingen aan te pakken, en het eigen risico en de 
premies inkomensafhankelijk te maken. In het onderwijs 
gaan we besparen door scholen minder lastig te vallen 
met afzonderlijke subsidieregelingen. Dat kan door het 
schrappen in de wildgroei aan opleidingen. We investe-
ren echter ook in het onderwijs: 1,3 miljard, en in veilig-
heid: 400 miljoen voor wijkagenten, toezichthouders en 
straatcoaches. 

Ruimte voor verschil
Over samenleven met verschillen heeft de ChristenUnie 
een kristalheldere lijn: we kiezen radicaal voor de lijn 
van het burgerschap en de inpassing van verschillen in 
de democratische rechtsstaat. Dat betekent: we spreken 
allemaal Nederlands op scholen en op de werkvloer en 
we verwachten dat nieuwkomers van Nederland hun 
thuisland maken. Dat gebeurt door mee te doen in werk, 

onderwijs, vrijwilligerswerk en opvoeding. Tegelijk waakt 
de ChristenUnie tegen een seculier-liberale eenheids-
worst, waarbij iedereen zich zou moeten aanpassen aan 
een meerderheidsnorm, of voor het selectief inperken 
van grondrechten. Vrijheid kan niet met onvrijheid 
worden verdedigd. Wij staan pal voor de vrijheid om je 
geloof publiekelijk en in georganiseerd verband handen 
en voeten te geven. De overheid mag geen onderscheid 
maken naar godsdienstige identiteit bij het financieren 
van het onderwijs en andere maatschappelijke activitei-
ten. 

Maak het verschil
Ik zie ernaar uit om het debat richting stembus aan te 
gaan en het christelijk-sociale geluid van de ChristenUnie 
te laten horen. We hebben verantwoordelijkheid geno-
men de afgelopen drie jaar en zien dat daar waardering 
voor is. Opnieuw vraag ik uw steun op weg naar 9 juni, 
zodat we ook in de komende kabinetsperiode verschil  
kunnen blijven maken. Maak de ChristenUnie sterker!

> Tekst André Rouvoet, vice-premier en politiek leider van de ChristenUnie

In grote lijnen draaien de komende 
verkiezingen om twee thema’s. 
Allereerst gaat het om de vraag 

hoe we de overheidsfinanciën op 
orde krijgen. Ten tweede gaat het 
om hoe we in Nederland kunnen 

samenleven met grote culturele en 
religieuze verschillen.
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Sociaal
verantwoord
ingrijpen
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muziekfestivals

speciaal aanspreekt

Verbeteren

Welke rol

actief

Gelezen?
‘Een bestuur kan 

tegenwicht bieden, 
uitdagen en 

vragen stellen’

Jan Kaat (50) heeft afscheid 
genomen van zijn positie als 

voorzitter van de Provinciale 
Unie van Gelderland. Ook 

stopte hij als lid van het 
landelijke Unieconvent. Dat 

mag ook wel na 32 jaar inzet. 18 
Jaar was de jonge Jan toen hij 
op pad werd gestuurd om een 

broeder uit de kerk te vragen om 
lijsttrekker te worden. “Dat is 

nog gelukt ook. Achteraf verbaas 
ik mij daarover”, vertelt hij. 

Jan Kaat wordt door zijn omgeving getypeerd als ‘rots in 
de branding’, ‘rustige werker in Gods Koninkrijk’ en vooral 
iemand met een no-nonse houding. Die houding komt 
tot uiting in zijn bestuurswerk. Kaat: “Het begint voor mij 
altijd met betrokkenheid. Bestuurswerk varieert enorm. 
Het kan zijn dat je af en toe een activiteit onderneemt, 
maar er zijn ook drukke tijden. Ondertussen ben je met 
het bestuurswerk in je hoofd bezig.”

de politiek in gegaan. Verder moet je als bestuur echt een 
team zijn. Openheid, durf en toegankelijkheid zijn heel 
belangrijk.”

Welke rol kan een bestuur volgens jou spelen?
“Voor een bestuur is het gemakkelijker om een bepaalde 
focus vast te houden. Politici hebben meer met de waan 
van de dag te maken. Een bestuur kan tegenwicht bie-
den: uitdagen en vragen stellen.”

Wat kan er bestuurlijk verbeteren?
“We moeten beslist af van de dubbelfuncties binnen de 
ChristenUnie. Ook zouden we politieke en bestuurlijke 
termijnen moeten limiteren. Drie termijnen kan als regel 
dienen wat mij betreft. 
Echter voor alles moeten we oppassen voor regeldrang. 
Het menselijke aspect en het grotere belang moeten we 
voor ogen blijven houden. 
In Gelderland hebben we een waterschapsplatform, 
maar als ChristenUnie hebben we dit echt laten zitten 
tot nu toe. De waterschapsbestuurders verdienen een 
volwaardige plek binnen onze bestuurdersvereniging. 
Er zou een denktank moeten komen binnen de partij die 

Jan Kaat over de rol van provinciaal bestuur
Om welke reden ben je actief geweest voor de ChristenUnie 
en niet voor een andere partij? 
“Onze partij bestaat uit mensen die de verbintenis met 
Christus zoeken en Hem beter willen leren kennen. Vra-
gen als ‘Wie is Christus voor mij?’ en: ‘Wie ben ik zelf?’ zijn 
daarbij belangrijk. We leven in een gebroken samenle-
ving, maar Christus wil die samenleving – inclusief ons 
- heel maken. Vanuit die bewogenheid en roeping ben ik 

gaat nadenken over de positie van de waterschappen in 
relatie tot provincies en gemeenten.”

Is er een bijbelgedeelte dat je speciaal aanspreekt in  
verband met het bestuurswerk?
“Ja, aan het eind Job staat; ‘Ik kende u alleen van horen 
zeggen, maar nu heb ik u met eigen ogen gezien’ (Red: 
Job 42:5). Deze tekst kwam bij mij aan als een mokerslag. 
Nota bene Job! Hij was zo door God gezegend en hij 
kende God alleen nog maar van horen zeggen. Dit soort 
Bijbelteksten brengt mij tot bescheidenheid.”

Iets heel anders. Klopt het dat jij van ‘harde muziekfestivals’ 
houdt? 
“Ja, veel nieuwe muzieksoorten vind ik boeiend. Niet de 
stijl, maar de uitvoerenden zijn bepalend of dit de mu-
ziek goed of niet goed maakt. Muziek is heel belangrijk. 
Het is een bron die mensen en vooral jongeren perma-
nent beïnvloedt. Jongeren kunnen er helden en voor-
beelden vinden. Muziek biedt ons troost, ondersteuning, 
inspiratie en nog veel meer: ik heb heel veel over muziek 
gelezen.”

Gelezen? 
“Ja, want ik bespeel zelf geen instrument. Mijn kinderen 
wel. Ik ben eens met een zoon naar een groot christelijk 
dance-festival geweest in Rotterdam. Geweldig! Ik ga 
ook ieder jaar naar het Flevofestival. Dan ga ik alleen en 
ervaar dat als een moment van retraite.
Eén keer ben ik springend in korte broek en met zon-
nebril, op het podium gefotografeerd. Die foto kwam in 
het Nederlands Dagblad met als ondertitel ‘Jan Kaat- pro-
vinciale unie voorzitter van CU Gelderland’ en circuleerde 
vervolgens onder mijn collega’s met de vraag: Wie kent 
deze collega? Daarmee profileer je je ongewild zeg maar.
Verder koop ik alle cd’s van Elly en Rikkert. Door hen ben 
ik van een historisch geloof naar een levend geloof door-
gegroeid. Wonderlijk hè, hoe muziek dat kan doen!”

> Tekst Tjitske Kuiper - de Haan | fotografie Anne Paul Roukema

nwicht
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  Winst en verlies, 
maar vooral     stabiel

Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen 
is neergedaald. Tijd om terug te blikken op 

de uitslagen. In absolute stemmen zijn we 
ongeveer 5% achteruit gegaan, maar daar staat 

tegenover dat de opkomst deze keer ook zo’n 
5% lager lag.  In 25 gemeenten wonnen we een 
zetel, waarvan in acht gevallen voor het eerst. 

In 139 gemeenten zijn we stabiel gebleven. 
In 39 gemeenten hebben we helaas één zetel 

verloren. Alleen op Urk hebben we twee 
zetels verloren. Per saldo is de ChristenUnie 

(zelfstandig en in combinaties met de SGP) er 
zestien zetels op achteruit gegaan.

Terugblik gemeenteraadsverkiezingen

DE FEITEN
Grootste stijgers
•  Appingedam (Gr)  •  Strijen (ZH)  •  Lingewaal (Ge)  
•  Rhenen (Ut)  •  Culemborg (Ge)  •  Woudrichem 
(NB)  •  Tiel (Ge)  •  Harlingen (Fr)  •  Twenterand (Ov)  •  
Slochteren (Gr)  •  Ten Boer (Gr)  •  Werkendam (NB)  •  
Marum (Gr)  •  Zwolle (Ov)  •  Reimerswaal (Ze)

Grootste dalers
•  Urk (Fl)  •  De Marne (Gr)  •  Aalburg (NB)  •  Oostflakkee 
(ZH)  •  Delfzijl (Gr)  •  Bunschoten (Ut)  •  Enkhuizen (NH)  
•  Bedum (Gr)  •  Noordoostpolder (Fl)  •  Goedereede 
(ZH)  •  Barneveld (Ge)  •  Waalwijk (NB)  •  Leiden (ZH)

Voor het eerst in de raad
•  Harlingen  •  Tiel  •  Culemborg  •  Rhenen  •  Strijen  •  
Appingedam  •  Teylingen  •  Rotterdam Charlois

Verdwenen uit de raad
•  Noordwijk  •  Binnenmaas*  •  Den Haag  •  Pekela  •  
Haarlem  •  Alkmaar*  •  Eindhoven*
* in 2006 voor het eerst een zetel en nu dus helaas weer kwijt

Grootste partij
•  Bunschoten  •  Oldebroek  •  Urk  •  Kampen  •  
Zwartewaterland  •  Veenendaal  •  Hattem (nieuw)  •  
Putten (nieuw)

Grootste fractie van  
Nederland 

Henk van Soest • Veenendaal

Hoe zijn de verkiezingen op 3 maart 
verlopen? Hoe kijk je er op terug?
We zijn van 7 naar 8 zetels gegaan. 
Een historisch resultaat waar we erg 
blij en dankbaar voor zijn.

Hoe nu verder? Wat kan de kiezer van 
jou en de fractie verwachten?
We formeren een coalitie met VVD-
SGP en Lokaal Veenendaal met een 
ruime meerderheid in de raad. De 
kiezer mag mij aanspreken op een 
grote inzet voor de Veenendaalse 
samenleving, vanuit het coalitieak-
koord.  De fractie zal zich zowel in 
de raadzaal als op straat laten horen 
en zien om onze standpunten 
duidelijk te maken. Ook als er geen 
verkiezingen zijn

Enige zetel verloren 

Geert Pieter Jongsma • Alkmaar

Hoe zijn de verkiezingen op 3 maart 
verlopen? Hoe kijk je er op terug?
De verkiezingen zijn voor ons 
teleurstellend verlopen. In 2006 
zijn we met een restzetel in de raad 
gekomen. Dit keer hadden we 220 
stemmen minder dan de vorige 
keer en kwamen we uit op nul 
zetels. We hadden gerekend op een 
vaste eigen zetel en mogelijk twee. 
Onze vaste achterban was dus niet 
zo groot als we dachten. Zelf denk 
ik dat we stemmen hebben verloren 
aan vier nieuwe partijen, die trou-
wens geen zetel hebben weten te 
behalen. 

Hoe nu verder?
We gaan door als schaduwfractie 
met een nieuwe groep enthousiaste 
mensen. Ons plan is om de eerste 
twee jaar de gemeentelijke politiek 
te volgen en zaken via bijvoorbeeld 
een burger initiatief in te brengen. 
De laatste twee jaar gaan we de 
zaken intensiveren en de contacten 
verder uitbouwen, opleiden van 
en het formeren van een groep 
mensen die er in 2014 bij de nieuwe 
verkiezingen wil staan. Ik hoop dat 
we met elkaar de energie en wil 
kunnen opbrengen om als fractie 
naast het speelveld te werken aan 
de toekomst van de ChristenUnie in 
Alkmaar.

Voor het eerst in de raad

Frans Nederstigt • Teylingen

Hoe zijn de verkiezingen op 3 maart 
verlopen? Hoe kijk je er op terug? 
“Bij de verkiezingen haalden we in 
Teylingen (Voorhout, Warmond en 
Sassenheim) één zetel, nadat een 
poging vier jaar eerder op dertig 
stemmen na net niet succesvol was.”

Hoe nu verder? Wat kan de kiezer van 
jou en de fractie verwachten? 
“Dat we aan de slag gaan met onze 
drie kernwoorden: rechtvaardig-
heid, trouw en nederigheid. Tijdens 
de installatie van de nieuwe Raad 
hebben we aangegeven dat Teylin-
gen op onze steun kan rekenen. We 
zullen Gods weg zoeken en alert 
zijn als ons gemeentebestuur niet 
luistert, niet trouw is en geen recht 
doet.” 

“Ook dit werd positief ontvangen 
en onderschreven door een aantal 
andere fracties (de ChristenUnie 
beet het spits af ). Lokale media 
besteedden de afgelopen week 
veel aandacht aan de toespraak. 
Hopelijk kunnen we deze positieve 
lijn vast blijven houden. We zullen 
blijven meedenken en meedoen. 
We zullen realistisch moeten zijn en 
ons moeten realiseren dat we soms 
ook onze zin niet krijgen. Maar we 
zullen vooral alert blijven op wat we 
de kiezer hebben toegezegd.”
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Teamtraining 
De ChristenUnie Kaderschool biedt een teamtraining 
aan die aansluit bij de unieke lokale situatie. De kracht 
van deze teamtraining is dat we kijken naar de motivatie, 
werkwijze en kwaliteiten van alle teamleden. Daarvoor 
gebruiken we het DISC persoonlijkheidsmodel. Dit model 
geeft handreikingen om effectief met elkaar samen te 
werken, conflicten te voorkomen en motivatie te bevor-
deren. Het DISC model geeft inzicht in de eigen manier 
van reageren en in die van anderen. Binnen fracties zijn 
mensen nodig die nieuwe ideeën verzinnen en buiten de 
bestaande kaders te denken. Maar als iedereen dat doet, 
ontstaat er een zwalkende koers. Als de fractie bestaat uit 
mensen die voortdurend wegen, rekenen en analyseren, 
gebeurt er niets. Beide typen mensen zijn nodig. Maar 
hoe reageren verschillende typen op elkaar en welke 
irritaties kan dat oproepen? DISC geeft inzicht in ieders 
profiel en biedt de mogelijkheid elkaars sterke kanten te 
ontdekken en die optimaal te benutten. 

Visie en strategietraining 
Vier jaar liggen er nu voor ons. Gemeenten kennen 

geen tussentijdse verkiezingen dus de einddatum ligt 
vast. Dat maakt het mogelijk om een strategie en een 
meerjarenplan op te zetten. Welke punten willen we 
verwezenlijken? Op welke tegenstand kunnen we dan 
rekenen? Wat doen andere partijen op dit punt. Met een 
helder meerjarenplan heeft u de mogelijkheid om keuzes 
te maken. Welke punten kunt u eventueel laten rusten? 
Geen onbelangrijke vraag als u een kleine fractie heeft en 
er veel onderwerpen op u afkomen. 

Maatwerk 
De trainingen voor team, visie en strategie zijn op maat 
ontwikkeld. Dat betekent dat een trainer van de kader-
school eerst een gesprek met voert over uw lokale situ-
atie. Op basis daarvan stellen we een programma op. 
Voor meer informatie over deze trainingen en aanvragen 
kunt u terecht bij de coördinatoren opleiding via kader-
school@christenunie.nl of 033-4226969 

Geen fractie? 
Ook als u geen raadslid in de gemeenteraad heeft, moet 
u een strategie ontwikkelen en een meerjarenplan 
opstellen om in 2014 weer goed voorbereid te zijn. Ook 
voor uw vereniging wil de kaderschool zich inzetten. 
Neem contact met ons op voor een gesprek en advies. 

> Tekst Annerieke Pruim

Voorkom problemen 
ga voor succes

Last minute: Training ‘Leiding geven 
aan de fractie’
Leiding geven aan een fractieteam is één, maar als 
fractievoorzitter vervul je meer rollen. Je bent het gezicht 
naar buiten, onderdeel van het presidium, woordvoerder, 
etc. Hoe geef jij invulling aan al die verschillende rollen en 
hoe doe je dat effectief? In deze training krijg je persoonlijke 
adviezen die passen bij jouw situatie. 

Datum: 23 april van 9.30 tot 21.00
Plaats: Amersfoort 
Cursusbijdrage: € 70 (incl. catering)

Een nieuwe raadsperiode is 
aangebroken. Raadsleden 
zijn beëdigd en de eerste 

raadsvergaderingen achter de 
rug. Nieuwe fractieteams maken 

werkafspraken en verdelen 
portefeuilles. Om van de komende 

vier jaar een succes te maken is 
een aantal zaken heel belangrijk. 
Denk aan goede samenwerking, 

heldere visie en een duidelijke 
strategie. De kaderschool biedt 

ondersteuning aan lokale fracties 
in deze ontwikkelprocessen.

Het is een stevige vraag en misschien heeft u er nog 
nooit over nagedacht, maar juist in een tijd van crisis 
neem je toch je eigen vaste patronen eens onder de 
loep. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishou-
den zo’n tien procent van het aangeschafte eten verspilt. 
En dan gaat het niet over schillen of snij-afval, maar over 
normaal eetbare producten. Dat komt al snel neer op 
een bedrag van 325 euro per huishouden. Maar als het 
om verspilling gaat, kan het nog veel erger: er wordt 
geschat dat dertig tot veertig procent van nog eetbaar 
voedsel in de keten verloren gaat. En voor het geval u 
dacht dat de Voedselbank dit gat opvult, van dat percen-
tage komt slechts anderhalf procent bij de Voedselbank 
terecht! Toch heeft de Stichting Voedselbank Nederland 
vorig jaar ruim 10.000 ton (dat is tien miljoen kilo!) 
etenswaren van vernietiging kunnen redden. Wist u 
trouwens dat het tot 100 euro kost om een ton etenswa-
ren te vernietigen? En wist u dat met iedere kilo eten die 
we weggooien, we een hoeveelheid energie weggooien 
die gelijk staat aan een liter benzine? Recent heeft het 
Voedingscentrum een campagne gevoerd om bewust 
boodschappen doen onder de aandacht te brengen: ‘Jij 
betaalt, dus jij bepaalt’. Veel eerder deed moeder Teresa 
al de uitspraak: ‘Wat me het meest ergert is niet dat er 
rijken en armen bestaan, maar de verspilling’. Wat gaat u 
doen om verspilling te voorkomen?

> Tekst Sandra Kortweg, lid landelijk bestuur

Hoeveel 
voedsel 
verspilt 

u per jaar?
COLUMN

‘Wat me 
het meest 

ergert is niet 
dat er rijken 

en armen 
bestaan, 
maar de 

verspilling.’
Moeder Teresa

, 
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Sommige vragen moet je gewoon 
niet stellen in een enquête. Niet omdat ze ongepast of 

onfatsoenlijk zijn, maar omdat je antwoorden krijgt die 
waarschijnlijk iets anders zeggen dan wat je eigenlijk 

wilde weten.
Zo’n vraag zat, moeten we achteraf toegeven, ook in de 

 superpoll waarmee we in maart de leden van de Christen- 
Unie raadpleegden over het verkiezingsprogramma dat 
 toen nog in de maak was. Vooropgesteld: er zaten heel 

veel goede vragen bij, en we kregen nog veel meer heel 
 goede antwoorden terug. Ruim vijftienhonderd Christen-

Unieleden werkten zich door de veertig voorgelegde 
kwesties heen. De meesten van hen beperkten zich 

daarbij niet tot de ‘gesloten’ vragen (eens/oneens/iets 
daartussen), ze gaven ook zinvolle ‘open’ antwoorden mee.
Maar laten we eerlijk zijn: wat zegt u op de vraag of u meer 

belasting wilt betalen? Dat lijkt toch vooral een testje hoe 
nonchalant en onthecht u in het leven staat, hoe weinig 
u aan uw geld vastzit of hoeveel u de samenleving gunt. 
Ten diepste lijkt de kwestie vooral te peilen of u met een 

benepen mondje of een gulle lach door het leven gaat.
Zelf heb ik een groot vertrouwen in de budgettaire 

wijsheid van de overheid. Dat is een levenshouding 
die veel chagrijn voorkomt. Zo vaak er bijvoorbeeld 

een acceptgiro van het CJIB op de mat ligt, maak ik de 
gevraagde bijdrage zonder mokken naar  Leeuwarden 

over. In het vertrouwen dat Jan Kees er verstandige 
dingen mee zal doen, en in de overtuiging dat ik het 

beter op deze manier kan besteden dan aan alcohol- of 
tabaksaccijns, kansspelbelasting of chipsverpakkingstax.

Enfin: de vraag was dus: wat vindt u van de invoering van 
 een crisis- en hersteltax. Van de 1546 ondervraagden was 

 de helft min of meer hartelijk vóór; een ruime kwart was 
 tégen en een kleine kwart neutraal. Die steun was vol-
doende om het punt in ons verkiezingsprogramma op 

te nemen. Want vrolijk of niet: uiteindelijk is die crisis- 
en hersteltax, in de vorm van een tijdelijke verhoging 
van de btw natuurlijk niet bedoeld om leuke dingen 
voor de mensen te doen. Ze is gewoon nodig om op 

termijn het begrotingstekort terug te dringen, en om te 
voorkomen dat volgende geslachten opgezadeld worden 

met een schuld die gemaakt is om onze economische 
brokkenmakerij te repareren. 

Het gaat dus om solidariteit tussen de generaties, om 
een investering in onze kinderen. Zo beschouwd is 
belastingbetalen net zo’n vrolijke bezigheid als een 

spaarrekening openen voor je kleinkind. Met dien 
verstande dat we met de crisis- en hersteltax geen 

spaarpotje creëren maar een hypotheek - sterker nog,  
een consumptief krediet aflossen.

> Tekst Sjirk Kuijper, Hoofd voorlichting ChristenUnie Tweede  Kamerfractie 

Leven met   
 gulle lach

‘Zo beschouwd is 
belastingbetalen net zo’n 
vrolijke bezigheid als een 
spaarrekening openen voor  
je kleinkind’

Invoering van een crisis- en hersteltax nadat economisch 
herstel is ingetreden om het begrotingstekort terug te 
dringen: een tijdelijke belastingverhoging.
 
39 %   Eens
12 % Helemaal  mee eens
10 % Helemaal oneens
17 % Oneens
22 %  Neutraal
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Wiegman

Wiegman

Paas

Paas

Wiegman

Paars   Behoort Paars tot   
     het verleden?

Wiegman “Mijn uitspraak was niet gebaseerd op gemak-
kelijke politieke prietpraat, maar vormde een onderstre-
ping van het medisch-ethische beleid dat het laatste 
kabinet heeft opgesteld. Dagblad Trouw typeerde de 
Beleidsbrief Ethiek van voormalig staatssecretaris Bus-
semaker als ‘een stap vooruit’ en schrijft dat het kabinet 
laat zien dat ze ‘in staat is de uitkomsten van de indivi-
dualisering vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw op 
een evenwichtige wijze te verbinden met de behoefte 
aan een samenleving met sociale betrokkenheid’. En het 
Nederlands Dagblad meldde destijds: ‘Het kabinet, met 
daarin de ChristenUnie, heeft de impasse rond medi-
sche ethiek doorbroken. Sinds lange tijd wordt er weer 
gesproken over verbetering van de zorgverlening rond 
abortus en euthanasie.’ 

Mooier dan deze kranten kan ik het eigenlijk niet ver-
woorden. Eindelijk waren de loopgraven verlaten en 
was er weer ruimte voor het gesprek over wat werkelijk 
goede zorg is! Misschien is het daarom dat ik zo getroffen 
werd door je aantijging; daarin werden mijn uitspraken 
in de sfeer van de loopgraven geplaatst, terwijl we die nu 
juist verlaten hadden.”

Paas “De opmerking stond niet op zichzelf. Vanaf het 
begin van het aantreden van de ChristenUnie in het  
kabinet zijn dergelijke uitspraken gedaan, onder andere 
door André Rouvoet. Uitspraken in de sfeer van: ‘Paars 
is nu echt voorbij’. Ik denk dat dit ten eerste niet waar  
is. Het zelfbeschikkingsrecht is nog springlevend en dat 
zullen we nog wel merken, vrees ik. Ten tweede is het 
vooral politieke taal en geen inhoudelijk argument.

Of iets ‘voorbij’ is, of ‘achterloopt’ of iets dergelijks,  
zegt niets over de vraag of het ook waar is. Daarover 
zou het moeten gaan met het zelfbeschikkingsrecht. 
Ik verwacht van christelijke politici dat ze, of ze nu een 
meerderheid vertegenwoordigen of niet en of ze nu 
een bijdetijds standpunt verwoorden of niet, uitkomen 
voor wat zij geloven dat waar en goed is. Tot slot is dit 
dezelfde manier van spreken als Paars gebruikte:  
spreken in termen van wat op dit moment ‘in’ is, ‘ach-
terloopt’ en dergelijke. Het is natuurlijk leuk om Paars 
met de eigen argumenten om de oren te slaan, maar 
dat zouden we niet moeten doen. De ChristenUnie zou 
daarboven moeten staan, vind ik. Ik verwacht inhoude-
lijke argumenten, geen machtstaal. Voor het overige was 
mijn opmerking niet persoonlijk bedoeld. Ik heb ook 
nadrukkelijk gezegd dat ik me de bezorgdheid goed kon 
voorstellen.”

Wiegman “Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat het 
‘zelfbeschikkingsrecht’ nog altijd springlevend is.  Als 
ChristenUnie hebben we met ‘staat niet langer centraal’ 
enkel willen aangeven dat de hoogtijdagen van dit 
gedachtegoed, uitgedragen door Paars, met dit kabinet 
tot het verleden behoren. ‘Beschermwaardigheid van het 
leven’ heeft een prominente plek gekregen in het beleid 
van afgelopen jaren. Tja, en wat is waarheid? Kijk en 
vergelijk. Ik zal het onderscheid tussen politieke taal en 
inhoudelijke argumenten nog eens op me in laten wer-
ken. Hoewel ik niet naïef ben, probeer ik die twee zaken 
wel zoveel mogelijk samen te laten gaan. Dat is ook het 
geval geweest bij de afspraken in het coalitieakkoord en 
wat de afgelopen jaren gerealiseerd is op het terrein van 

palliatieve zorg en opvang van tienermoeders, bijvoor-
beeld. Het gaat ons om goede zorg. We kunnen elkaar 
overigens volkomen vinden in jouw conclusie dat ons 
spreken inderdaad om inhoudelijke argumenten gaat en 
niet om machtstaal.” 

Paas “Ik waardeer het dat je probeert tot onderling 
verstaan te komen. Zie mijn column maar als een poging 
om scherp mee te denken met de ChristenUnie. Ik ben 
blij met je pogingen om beschermwaardigheid van leven 
meer in wetgeving verankerd te krijgen. Veel daarvan zal 
in stilte en achter de schermen geschieden. De pers pikt 
natuurlijk ook juist graag de uitspraken op die kort en 
ongenuanceerd zijn. Misschien reageer ik ook een beetje 
uit een licht gevoel van teleurstelling dat een echte 
botsing der geesten heeft ontbroken in de afgelopen 
jaren, naar mijn indruk. In een gepolariseerd klimaat als 
het onze begrijp ik wel dat politici hun toevlucht nemen 
tot procedurele argumenten als ‘die tijd is voorbij’ of ‘de 
wetgeving is nu anders’. Maar dit onderwerp was nu juist 
zo geschikt, lijkt me, om te benadrukken dat (a) zelfbe-
schikking een gevaarlijke ideologie is, en (b) niettemin er 
ruimte moet zijn in dit land om niet-christelijke keuzes 
te maken. Daarmee laat je zien dat de ChristenUnie niet 
iedereen z’n wil wil opleggen, maar dat je tegelijk wel 
ergens voor staat.”

Wiegman “Je hebt me prettig geprikkeld! En ik bereid 
me voor op een flink ideologisch debat dat vast en zeker 
gaat komen!”

> Tekst Jolande Uringa

Een aantal Nederlanders is gestart 
met een handtekeningenactie  

om verruiming van hulp bij 
zelfdoding aan levensmoede 
ouderen op de agenda van de 

Tweede Kamer te krijgen. Esmé 
Wiegman vindt het burgerinitiatief  

‘Uit vrije wil’ verontrustend: 
“Hieruit blijkt een enge 

individualistische benadering van 
het leven. Zelfdoding mag niet 

het antwoord zijn op de leegte die 
mensen kunnen ervaren.” Die 

laatste zin bleef hangen bij Stefan 
Paas (lector gemeenteopbouw 
in Ede en universitair docent 

Missiologie in Amsterdam en 
Kampen). Want, schrijft hij in een 

column in CV Koers, zeggen dat 
zelfbeschikkingsrecht voorbij is, is 

politieke prietpraat. Dat is nogal 
wat! Esmé liet de aantijging niet 

ongemoeid en ging de dialoog aan 
met Paas.
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Stelling: De verschillende christelijke stromingen spelen 
nu geen rol meer binnen de partij.

IJmert “Het samengaan van de RPF en de GPV heb ik niet 
bewust meegemaakt, omdat ik 10 jaar geleden nog niet 
politiek actief was. Je merkt misschien nog iets van de 
verschillen als het gaat over geloofszaken, maar verder 
heb ik in de afgelopen jaren  nooit echt gemerkt dat de 
verschillen ook maar enige invloed hebben op de hui-
dige wijze van politiek voeren. De verschillen die er zijn, 
gaan ook niet over zaken op fundamenteel niveau.” 

Eimert “De reden dat we gescheiden waren als partijen 
had te maken met de relatie tussen kerk en politieke 
partij. Daar hebben we ons van weten te bevrijden,  
iets wat absoluut winst is voor de partij. We zijn groot  
geworden, staand op de schouders van onze voor- 
gangers. Helaas zijn we in de postmoderne tijd veel  
kwijtgeraakt van onze vroegere denkwijzen over  
bijvoorbeeld het begrenzen van de taak van de staat.  
Je hebt een staatsvisie nodig waarin ook de zonde en  
zijn doorwerking een plek krijgt. Het gevaar is dat die 
verloren gaat. Als je je historisch gaat verdiepen in de 

vsIJmert

Eimert 

  ‘Als we onszelf willen 
blijven, moeten we wel  
   weten wie we zijn’ 

De ChristenUnie is een partij van 
en voor alle leeftijden. Ministers 
die al jaren meedraaien in de 
politiek, maar ook jongeren die 
nog maar net komen kijken. 
Neem bijvoorbeeld Eimert van 
Middelkoop en IJmert Muilwijk. 
Minister van Middelkoop was 
al actief binnen de politiek, toen 
PerspectieF voorzitter IJmert 
Muilwijk het eerste daglicht nog 
moest zien. Ondanks dezelfde 
levensovertuiging, hebben de 
partijgenoten soms een andere  
kijk op het politieke klimaat,  
het verleden en de toekomst van  
de partij.
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vragen aan 
Janny de Vries

Kraamverzorgster
met motorrijbewijs

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in?  “Ik ben medewerker evene-
menten en congressen en bewaak 
het proces. Dat gaat heel ver, van 
het bepalen van de locatie tot en 
met het decor.”

2. Waarom werken bij de Christen-
Unie?  “Deze partij past bij mij. 
Als christen betrokken zijn bij de 
samenleving, dat verbindt mij met 
de ChristenUnie.”

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
“Dat ik te maken heb met veel  
verschillende mensen die allemaal 
enthousiast zijn of worden voor  
de ChristenUnie. Maar ook de  
contacten met andere organisaties, 
die bijvoorbeeld de Kerk  
en Gemeentebeurs of de 50+beurs 
organiseren vind ik boeiend.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Vooral met onze teamcoördinator 

Jacolien Viveen en project- 
leider congressen Jouke Jan  
de Groot.”

5. Ik ben lid van de partij, waar 
kan ik jou voor bellen?  “Je kunt 
mij bellen als je wilt meehelpen  
als vrijwilliger op beursen en  
evenementen. We hebben  
mensen nodig die het geluid van 
 de ChristenUnie willen versterken 
en daar heel concreet aan mee  
willen werken.”

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar?  “Genieten van mijn gezin, 
werk, en de dingen om mij heen  
in binnen- en buitenland.”

7. Verras ons eens… “Ik heb vroe-
ger mijn motorrijbewijs gehaald 
en ik heb jaren in de (kraam)zorg 
gewerkt.”

> Tekst Cornelis Vlot | fotografie Ruben Timman

Een luide schaterlach klinkt door de gang van het partijbureau. Het 
is Janny de Vries (65), medewerker evenementen en congressen en vraag-
baak voor zwangere collega’s (en hun echtgenoten). Ze wordt ook wel de 
‘blonde wervelstorm’ genoemd, of ‘de eeuwige jeugd’.  En ondanks dat ze 
maar liefst vijf leesbrillen heeft, is ze er altijd wel eentje kwijt.

DE COLLEGA’S 
Jacolien Viveen (teamcoördinator): “Nu al zie ik er naar uit 65 te worden als Janny: 
energiek, goedlachs, vrolijk, gezellig, immer aan de verkeerde kant van de weg 
overstekend, charmant dingen doordrukkend, nooit verlegen om een humoristisch 
anekdote of een bloedstollend verhaal uit haar jarenlange kraam- en mensenerva-
ring. Geweldig mens!”

Jouke Jan de Groot (teamcoördinator): “Janny en ik organiseren altijd de par-
tijcongressen. Ook weer dat van 24 april. We vergelijken ons wel eens met een 
tandem. Dan zit Janny achterop: al kwebbelend en keihard meetrappend. En regel-
matig aanwijzingen geven aan degene voor haar. Dankzij onze fijne samenwerking 
komen we uiteindelijk altijd waar we zijn moeten. Met een lach op ons gezicht!” 

verschillen tussen verschillende geloofsstromingen, kom 
je wel uit bij spanningen. Ik denk dat we onszelf wel 
geleerd hebben daar op een goede manier mee om te 
gaan.” 

Stelling: Politici moeten dichter bij de burger staan.

Eimert “Politici moeten zich ervan bewust zijn dat ze 
gezag hebben en letten op de manier waarop ze van  
dat gezag gebruikmaken. Ze zijn verplicht hun handelen 
uit te leggen aan de samenleving in termen van  
gerechtigheid. Dat kan je niet vervangen door alleen 
maar dichter bij de burgers te staan en veel contact te 
hebben met individuele burgers. Verkiezingen is niets 
anders dan het overdragen van vertrouwen tussen  
burger en politici. Dat vertrouwen krijg je niet door ‘po-
pie’ te doen, maar door uit te stralen dat je beseft  
welk gezag je draagt. Politici beseffen niet altijd dat 
afstand soms heel functioneel kan zijn. Als je de politiek 
te persoonlijk maakt, gaat dat ten koste van het  
ambtelijk gezag dat politici hebben en daar moet je  
heel zorgvuldig in zijn.”

IJmert “Vroeger wilde men graag dat gezag bij politici. 
Tegenwoordig zie je dat naar mate men meer gezag 
krijgt, de mensen zich meer af gaan zetten daartegen. Er 
is nog maar weinig respect voor politici. Je kan dan twee 
dingen doen, het gezag in stand proberen te houden 
of aanpassen. Kamerleden zouden een goede slag naar 
de burger toe kunnen maken door bijvoorbeeld meer 
gebruik te maken van sociale media. Maar daarin ben ik 
het met Eimert eens, het moet niet plat worden. Burgers 
accepteren het niet meer als een politicus afstand neemt. 
Dat roept vragen op, omdat juist het gevoel van ‘het zijn 
net mensen’ erg belangrijk is in deze maatschappij. Het 
lijkt erop dat mensen die vroeger vanuit hun ambt een 
bepaalde vorm van respect kregen nu bij nul moeten 
beginnen en hun respect op moeten bouwen. En dat is 
misschien maar goed ook.” 

Stelling: De politiek is te hijgerig geworden.

IJmert “Te hijgerig zie ik als het achter alles aanlopen. 
Als er vandaag iets in de krant staat, ligt er diezelfde 
middag nog een Kamervraag. Intense betrokkenheid 
bij de politiek kan ook opbouwend zijn, omdat mensen 
dan ook zien dat het ook om gewoon kwetsbare mensen 
gaat. De huidige manier van politiek is een manier die 
de boel goed scherp houdt. Er is geen ruimte voor lauwe 
antwoorden, omdat men dat niet meer pikt. Een beetje 
gehijg is zo slecht nog niet.”

Eimert “Ook journalisten moeten hun werk doen. Je ziet 
wel dat je je steeds vaker en sneller in de Kamer moet 
verantwoorden over berichtgeving. Daarbij geven de 
zogenaamde spoeddebatten de oppositie een sterk 
wapen in handen om de agenda te bepalen. De com-
plexe wetgevende taak van de Kamer wordt steeds meer 
vervangen door de controlerende taak. Daar is veel meer 
ruimte voor kortebaan werk en hijgerigheid. Vooral als 
minister voor het integratiebeleid merk ik dat nu. Bijna 
elk debat is tegenwoordig een verkiezingsdebat.”

Stelling: De ChristenUnie viert haar tienjarig jubileum. 
Waar moet de partij over tien jaar staan?

Eimert “Het mooie van de ChristenUnie is dat de partij 
zowel naar binnen als naar buiten toe er gewoon staat. 
Dat komt voornamelijk door de christelijke authenticiteit. 
De onderlinge omgang in de partij vindt ik geweldig. We 
moeten van de rechtschapenheid waartoe we verplicht 
zijn een tactisch instrument maken en dat hebben we in 
zekere zin ook gedaan door christelijk betrouwbaar te 
blijven. Dat is een heel belangrijk stijlkenmerk. 

IJmert “Als we onszelf willen blijven moeten we wel we-
ten wie we zijn. Dat is ook zeker een rol voor de jongeren. 
De grootste uitdaging is daarbij ook kennisuitwisseling 
tussen verschillende generaties  binnen de partij. Dat 
gebruiken we nu nog veel te weinig. Er is binnen de partij 
zoveel kennis en ervaring over wie we zijn en waar we 
vandaan komen. Dat moet goed overgedragen worden 
op de jongeren.”

> Tekst Elizabeth Oevering | fotografie Anne Paul Roukema

‘Als er  
vandaag iets in 
de krant staat, 

ligt er diezelfde 
middag nog een  

Kamervraag’

7 
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Godsdienstvrijheid staat op de 
tocht, in Nederland maar met 

name in islamitische landen. Hoe 
is hier een keer in te brengen? Het 
Wetenschappelijk Instituut (WI) 

organiseert in mei een tafelgesprek 
tussen voorvechters van christelijk 

welzijn, mensenrechten en 
Nederlandse moslimminderheden. 

Inzet: een gezamenlijk statement 
voor godsdienstvrijheid.

DVD-jAAR 
Dit jaar bestaat het WI 10 jaar. Om dat te vieren willen we ‘het 
verhaal’ van de ChristenUnie in drie kernbegrippen samenvatten 
en zo onze christelijk-sociale traditie vruchtbaar maken voor 
de partij. De drie begrippen zijn: Dienstbaarheid, Vrijheid en 
Duurzaamheid. In het najaar verschijnen er drie publicaties, 
elk over een van de drie waarden, terwijl we het jubileumjaar 
afsluiten met een boekje over de principes van de ChristenUnie. 
Meer informatie op onze website: wi.christenunie.nl/dvd

Het jaar 2009 stond voor het WI in het teken van 
het islamdebat. Vrijheid van godsdienst kwam daarbij 
veelvuldig aan de orde. Ook in de recent opgestelde 
DVD-uitgangspunten bekleedt het een voorname rol. 
Alle burgers hebben het recht hun geloof in vrijheid te 
beleven en belijden, ook in het publieke domein. De 
overheid mag niet treden in de relatie tussen God en 
mens. De actuele situatie is in veel landen echter een 
hele andere.  

Godsdienstvrijheid is een mensenrecht dat op veel plek-
ken in de wereld ingeperkt wordt. Met name in islamiti-
sche landen komt dat tot uiting in structurele christen-
vervolging. In Maleisië zijn recent kerken aangevallen, 
in Algerije kerken vernield. Marokko zette onlangs zes 
christelijke hulpverleners uit en in Egypte werden zeven 
Kopten na hun kerstdienst doodgeschoten. De wetge-
ving in deze landen is sterk verweven met de sharia, die 
het aanhangen van een andere godsdienst afkeurt, en 
daarmee godsdienstvrijheid. 
Ook in Nederland staat de ruimte voor religie op het spel. 
Het mogelijk intrekken van de subsidiëring van chris-
telijke maatschappelijke organisaties is typerend voor 
de angst voor religie. Religie zou uitsluiten en scheiding 
brengen en kan daarom volgens sommigen maar beter 
een privézaak blijven. Deze steeds breder gedragen 
mening heeft verregaande gevolgen voor de maatschap-
pelijke bewegingsruimte van christenen én moslims in 
Nederland. 

Het WI wil daarover het gesprek aangaan en opkomen 
voor godsdienstvrijheid. Daarom wordt samen met Joel 
Voordewind een tafelgesprek daarover gehouden. Een 
breed gedragen verklaring, ondertekend door christelijke 
mensenrechtenorganisaties, kerken, politici en vertegen-
woordigers van Nederlandse moslimgemeenschappen, 
zou een mooi pleidooi kunnen zijn voor godsdienst-
vrijheid in islamitische landen en Nederland. Tijdens 
het tafelgesprek in mei zal het over zo’n krachtig en 
gezamenlijk statement gaan. Een divers gezelschap van 
religieuze en maatschappelijke prominenten zal dan met 
elkaar in gesprek gaan en bezien of zo’n ‘verklaring voor 
godsdienstvrijheid’ ondertekend kan worden. Dat zou 
een heilzaam signaal zijn voor islamitische regeringen en 
de Nederlandse samenleving.

Aanwezig zijn bij dit tafelgesprek? Kijk dan op 
wi.christenunie.nl en abonneer u op de nieuwsbrief van 
het WI. Daarin vindt u meer informatie over het tafelge-
sprek over godsdienstvrijheid.

> Tekst Pieter Felten

vrijheid

WI: 
Godsdienst- 

vrijheid op 
de kaart UNIECONGRES

24 APRIL 2010
VASTSTELLING KANDIDATENLIJST

LOCATIE CONGRESCENTRUM DE WERELT IN LUNTEREN
MELD U SNEL AAN! WWW.CHRISTENUNIE.NL/CONGRES

UITNODIGING

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
EN VERKIEZINGSPROGRAMMA



nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl  
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland

CHRISTENUNIE OP TOEKOmSTIG 
KUNSTGRAS?
Een ChristenUnie delegatie, waaronder het Overijsselse 
Statenlid Henriëtte van der Graaf, was onlangs op 
werkbezoek in Genemuiden. Eerste bestemming was 
het bedrijf Edel Grass dat zich profileert als bedenker 
en producent van revolutionair voetbalgras, genaamd 
Future. Even later bracht de delegatie een bezoek aan de 
groeiende plaatselijke voetbalclub SC Genemuiden.

SPIJKENISSE WIl GROENBEHOUD
De ChristenUnie-SGP in Spijkenisse is niet gelukkig met 
een aantal toekomstige bouwplannen voor onder andere 
een bedrijfsterrein in de polder tussen Spijkenisse 
en de gemeente Geervliet. De partij heeft 
aangegeven het Hartelpark, park 
Vogelenzang en de groenzone tussen 
Waterland en Hekelingen geheel 
groen te willen houden. De partij 
wil zoveel mogelijk gebieden  
met grote waarde voor natuur  
en milieu in stand houden.

WEBSITE CHRISTENUNIE  
ZWOllE DE BESTE

In het kader van het gebruik van ‘nieuwe 
media’ door politieke partijen, is nog 

een extra verkiezing gehouden: 
die voor beste webpoliticus, 

website, tweet en weblog. 
ChristenUnie Zwolle viel 

daarbij in de prijzen. De 
jury vond de website fris, 

goed te vinden en goed 
qua politieke inhoud. 

KOFFIE-AWARD NAAR 
HOSPICE ENSCHEDE
Met de ChristenUnie Koffie-
award wil ChristenUnie 
Enschede initiatieven onder de 
aandacht brengen en belonen 
die de onderlinge betrokkenheid 
tussen mensen vergroten. Dit keer viel Hospice  
Enschede in de prijzen. De ChristenUnie Koffie- 
award is een dienblad, gevuld met koffie, thee, kopjes  
en bijbehorende lekkernijen.

IN mEmORIAm 

Wiltje lodewijks 
Wiltje Lodewijks uit Asperen is op 12 maart jl. onver-
wachts overleden. Wiltje was een enthousiast vrijwilliger 
voor de ChristenUnie. Hij was ondermeer opbouwwer-
ker in Zuid Holland en in Lingewaal zette hij zich in als 
voorzitter van de lokale ChristenUnie. In 1997 was hij 
daar één van de oprichters van de RPF kiesvereniging. 
In 2008 ontving hij voor zijn vele sociale en maatschap-
pelijke activiteiten een Koninklijke Onderscheiding. “Zijn 
warme persoonlijkheid, belangstelling en zorg voor de 
medemens, zijn altijd positieve instelling en enthousi-
asme zullen we heel erg missen. Hij heeft voor ons zoveel 
betekend.  Vele jaren leidde hij ons en was de grote 
stimulator. Wiltje was een overtuigd christen die geen 
moment na liet daarvan te getuigen. Hij mocht leven in 
de zekerheid een kind van God te zijn. Dat is een gewel-
dige troost voor ons die achterblijven”, aldus het bestuur 
van ChristenUnie Lingewaal.

Bertus Kerssies 
Raadslid Bertus Kerssies uit Hardenberg is op dinsdag 2 
maart als gevolg van een hartaanval overleden. “Bertus 
heeft voor de ChristenUnie in Hardenberg veel betekend. 
Hij nam als raadslid  de portefeuille van financiële zaken 
voor zijn rekening en was daarin voor de hele raad een 
waardige deskundige. Hij was 25 jaar in de politiek actief. 
Sinds 1991 was hij raadslid. Ook voor de raadsperiode 
vanaf 3 maart stond hij weer op de lijst van de Christen-
Unie. De Here heeft anders gekozen”, laat het bestuur van 
ChristenUnie Hardenberg weten.

WElVERDIENDE ONDERSCHEIDING
De burgemeester van Gouda heeft de ChristenUnie 
fractie verrast en verblijd met het onderscheiden van 
Gerard Schotanus. Schotanus heeft zich gedurende 
twaalf jaar ingezet voor 
de partij, waarvan hij 
zeven jaar raadslid 
is geweest. Niet 
één, maar twee 
lintjes werden 
hem opgespeld: 
Gerard werd 
koninklijk 
onderscheiden en is 
benoemd tot 
ereburger 
van Gouda.

OPROEP
Inclusief, de werkgroep vrouwen in de ChristenUnie, is 
op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. De werkgroep 
zoekt leden die zich in willen zetten voor bevordering van 
de participatie van vrouwen binnen de partij en daar tijd 
aan willen besteden. De werkgroep zoekt vooral mensen 
voor overleg en coördinatie. Kijk op www.christenunie.nl/
nl/inclusief voor meer informatie. Mailen kan ook naar 
voorzitter Jetty Boerma via: jetty.boerma@wxs.nl.

17-04 Debatteren - basis, deel 1 (Gorinchem) 19-04 Werkbezoek Cynthia Ortega aan ISF
19-04 Werkbezoek Ernst Cramer aan VOFF 19-04 Cynthia Ortega bij avond schuldhulp-
verlening Capelse kerken 21-04 Esmé Wiegman neemt deel aan politiek debat op SES 
congres, Amsterdam 21-04 Arie Slob geeft gastcollege aan de Universiteit Twente 23-04 
Leiding geven aan de fractie (Amersfoort) 23-04 Ernst Cramer aanwezig bij 75-jarig bestaan 
park De Hoge Veluwe 24-04 Uniecongres, congrescentrum De Werelt, Lunteren 26-04 
Cynthia Ortega bezoekt loket schulden in Soest 10-05 Werkbezoek Ed Anker aan Landelijke 
Kamer van Verenigingen 11-05 Ernst Cramer neemt deel aan politiek debat van TLN 11-05 
Verdieping christelijk-sociale politiek deel 1 (Utrecht) 26-05 Esmé Wiegman neemt deel aan 
Lagerhuisdebat bij bijeenkomst van RVZ 28-05 Masterclass Stevig in je schoenen (Amsterdam) 
28-05 Esmé Wiegman geeft inleiding tijdens bijeenkomst Zorggroep Noordwest Veluwe
 
Voor meer informatie, ga naar: www.christenunie.nl/agenda

AGENDA APRIL-MEI 

Foto: v.l.n.r. Roel Huls, Henriëtte van der Graaf, Cor Heutink, Bas van 
den Berg, Geertje Waardenburg en Wolbert Meijer. 

SPElDEN
Gemeenteraadsverkiezingen zorgen altijd weer voor veel 
wisselingen in besturen en fracties. Dit keer maar liefst 
tien spelden. •  Goud voor de heer F. Brouwer, kiesvereniging 

Ouderkerk a/d IJssel. Hij was 45 jaar actief binnen het 
bestuur.•   Zilver voor de heer G. Korterink, kiesvereniging 
Staphorst/Rouveen. Hij was 8 jaar raadslid. •  Zilver voor de heer K. Harke, kiesvereniging 
Staphorst/Rouveen. Hij was 16 jaar raadslid en zat 8 
jaar in het bestuur. •  Zilver voor de heer H. Schipper, kiesvereniging Ede. 
Hij was 5 jaar voorzitter en 10 jaar raadslid. •   Zilver voor de heer M. Idema, kiesvereniging Ede. 
Hij was 4 jaar lid van de steunfractie en 10 jaar 
raadslid. •  Zilver voor de heer M. van Dijk, kiesvereniging De 
Marne. Hij was 10 jaar raadslid en 8 jaar wethouder. •  Goud voor de heer Klaas de Kuyper, Provinciale Unie 
Groningen. Hij was 32 jaar actief binnen lokaal en 
provinciaal bestuur. •  Goud voor de heer H. Holwerda, Provinciale Unie 
Groningen. Hij was 36 jaar actief binnen lokaal en 
provinciaal bestuur. •  Zilver voor de heer G.J. Bolks, kiesvereniging 
Ommen. Hij was 12 jaar raadslid en 4 jaar 
steunfractielid. •  Zilver voor mevrouw J. Clement, kiesvereniging 
Leiden. Zij was 12 jaar raadslid. 
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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. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie

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
Tel. 033 422 69 71 | handschrift@christenunie.nl

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de 
tenaamstelling: Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. 
KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk
voor 30 november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden. 
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar? Bel 
onze ledenadministratie.

Opsteker
Het was 4 maart en ik was aan mijn werk in 
het dagbestedingproject in Geuzenveld voor 
oudere mensen met een verstandelijke beper-
king. We lazen daar de krant voor en hadden 
het die dag over de verkiezingen. Van het 
aangrenzende gezinsvervangend tehuis had-
den veel bewoners met een machtiging gestemd. 
Ik nam de vrijheid en vroeg: ‘Als ik het mag 
weten, waar hebben jullie op gestemd?’ Het 
antwoord was divers: Partij voor de Dieren, 
PvdA of CDA, want ook veel bewoners heb-
ben een christelijke achtergrond. Eén van 
de bewoners zei met luide stem: ´Ik heb op 
Christus gestemd!´ Ik vind dit een prachtig 
en ontroerend getuigenis, want daar hebben 
de ChristenUnie-stemmers eigenlijk allemaal 
op gestemd. We doen dat voor christelijke 
invloed en inbreng in de regering, omdat we 
blijven geloven!

Joke Kruijmel, Amsterdam

Wens
Onlangs keek ik Pauw&Witteman en ondanks dat 
mijn politieke keuze op 9 juni anders is, 
heb ik heel veel respect voor de heer Rou-
voet. Hij is bevlogen, duidelijk, warm en een 
steunpilaar in een moeilijke tijd. Ik wens 
hem met zijn hele drukke baan en vijf kinde-
ren een hele goede verkiezingstijd toe.

Peter Ooms, Heino

Via deze nieuwe rubriek krijgt u de mogelijkheid 
opbouwende, kritische of interessante in te zenden. Een 
ingezonden brief mag maximaal 300 woorden tellen. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen 
te redigeren, in te korten of zonder opgave van redenen 

te weigeren. Inzendingen worden gericht aan Cornelis 
Vlot via handschrift@christenunie.nl of via Partijbureau 

ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort. 

Top 12 bekend

De vice-premier, zes door de wol 
geverfde Kamerleden en een keur 
van getalenteerde nieuwkomers. 
De kandidatenlijst die het landelijk 
bestuur van de ChristenUnie aan de 
partij voorstelt, belooft een krachtige, 
kundige en ervaren Kamerfractie na de 
verkiezingen van 9 juni. Voorzitter Peter 
Blokhuis: “Deze lijst garandeert een 
hecht en gebalanceerd team dat op een 
aansprekende wijze een christelijk-sociaal 
antwoord zal formuleren op de grote 
issues van de komende regeerperiode.’’

1 André Rouvoet ( 4/1/62; Woerden)
2 Arie Slob (16/11/61; Zwolle)
3  Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (24/7/75, 

Zwolle)
4 Joël Voordewind (9/7/65; Amsterdam)
5 Carola Schouten (6/10/77; Rotterdam)
6 Martine Vonk (21/7/74, Vianen)
7 Ed Anker (30/6/78, Den Haag)
8 Cynthia Ortega-Martijn (9/2/56, Rotterdam)
9 Ernst Cramer (26/6/60; Zeewolde)
10 IJmert Muilwijk (22/4/84; Utrecht)
11 Reinier Koppelaar (17/12/74; Den Haag)
12 Gert-Jan Segers (9/7/69; Hoogland)

VRIENDENDAG
Ontmoeten we u op zaterdag 8 mei in Den Haag?
Ieder jaar organiseert de Tweede Kamerfractie de jaarlijkse 
Vriendendag. Een dag waarop de Tweede Kamer voor 
alle ChristenUnie-vrienden en belangstellenden open 
is. Omdat de ChristenUnie 10 jaar bestaat, wordt deze 
Vriendendag extra feestelijk: naast de Tweede Kamer 
opent ook de Eerste Kamer haar deuren voor alle vrienden 
van de partij. Bij aankomst krijgt u koffie en een traktatie. 
U maakt vervolgens kennis met de kandidaten voor de 
Tweede Kamer die na 9 juni de fractie zullen vormen. 
Ook partijleider André Rouvoet is erbij. De kandidaten 
zijn betrokken bij diverse programmaonderdelen, zoals 
de kunsttour door de Tweede Kamer van Ed Anker. De 
Vriendendag staat in het teken van de campagne. Er is een 
campagnetraining voor vrijwilligers en er zijn inhoudelijke 
workshops. 

Grijp de mogelijkheid aan om het gebouw van de Eerste 
Kamer eens van binnen te zien. Eerste Kamerleden 
nemen bijzondere deelsessies voor hun rekening 
in de schitterende commissiekamers van het Eerste 
Kamergebouw. U maakt kennis met het werk van de Eerste 
Kamer, ook wel de ‘Chambre de Reflection’ genoemd.

Natuurlijk ontbreekt de gratis lunch en het CU-kids-
programma niet. Verder hebben we een bijzondere 
verrassing voor deze dag in petto. Het beloofd een 
prachtige dag te worden. Omdat er een maximum aan 
 het aantal bezoekers is gesteld is het verstandig om snel 
aan te melden via www.christenunie.nl/vriendendag of  
via 070-3183057.

Jonathan van der Geer

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12
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De ChristenUnie is mijn partij. 
Jongeren krijgen de mogelijkheid 
mee te doen in de dagelijkse politiek. 
Christelijk-sociale politiek spreekt 
mij aan. Door mijn dagelijkse werk 
in de gezondheidszorg heb ik veel 
te maken met de kwetsbaren in 
onze samenleving. Ik ben blij dat de 
ChristenUnie daar oor voor heeft 
en opkomt voor deze groep mensen. 
Daarom krijgt de ChristenUnie mijn 
stem!
Arie Barendrecht, Ede

mijn partij
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campagnevoerenAndré Rouvoet over regeren, vooruitzien en



leiderschapDienstbaar

Als dit nummer van Handschrift bij u op de deurmat 
ligt, is de verkiezingsdag dichtbij gekomen. Dat betekent ook dat de politieke 
thermometer steeds verder aan het oplopen is. Vaak zie je dat terug in de wijze 
van campagnevoeren. 

In de campagne van 2006 hebben we meegemaakt dat CDA-lijsttrekker 
Balkenende zijn collega-lijsttrekker Bos (PvdA) op een harde op de persoon 
gerichte manier aanpakte (‘u liegt en u draait’). Dat heeft de verhoudingen 
tussen Balkenende en Bos in de jaren daarna ernstig onder druk gezet. Ik ben 
geen psycholoog, maar ik durf wel te veronderstellen dat de val van het kabinet 
Balkenende IV indirect op deze bedachte aanval op de PvdA terug te voeren 
is. Op moment van schrijven is het nieuwe campagnefilmpje van de PVV net 
uitgekomen. Wilders lijkt tijdens deze verkiezingen de rol van Balkenende te 
willen overnemen. In het filmpje is een regelrechte persoonlijke aanval op 
de nieuwe PvdA-lijsttrekker Cohen terug te zien. Nu heb ik niets tegen het 
scherp maken van verschillen tussen partijen. Dat is voor kiezers ook het meest 
duidelijk. Maar dan behoort wel de inhoud centraal ter staan. Als ChristenUnie 
hebben we in de afgelopen jaren al laten zien over een eigen stijl van besturen 
te beschikken. Samen te vatten onder de term dienstbaar leiderschap. 

We mogen het als een opdracht zien om vanuit dat principe in deze weken ook 
campagne te voeren. CDA en PVV zijn daarin dus niet onze voorbeelden. We 
hebben zelf ook genoeg in handen. Een prachtige club gekwalificeerde mensen 
op de kandidatenlijst, een mooi christelijk-sociaal verkiezingsprogramma en ook 
de resultaten van meer dan drie jaar regeringsdeelname. We kunnen –zoals ik al 
eerder heb opgemerkt – met opgeheven hoofd de kiezer tegemoet treden. Dat 
beeld van het opgeheven hoofd heeft ook een diepere dimensie. De politiek 
van de ChristenUnie is – zo lezen we in ons verkiezingsprogramma -politiek van 
geloof en hoop. Hoop op bevrijding van geknechte mensen en op een nieuwe 
start voor een ontspoorde samenleving. God heeft met Jezus Christus een nieuw 
begin gemaakt en zal straks komen met zijn definitieve vrederijk. Daardoor 
verliezen we niet snel de moed, maar steken we de handen uit de mouwen en 
doen we wat we moeten en kunnen. Biddend om Gods zegen zetten we ons in 
voor een bloeiende samenleving, een duurzame economie en een dienstbare 
overheid. Op naar 9 juni. DV.

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer
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inhd.
4. 

14. 

19. 27. 

EN VERDER:
10. Nieuws van de Eurofractie 12. Terugblik congres 15. Kaderschool 
16. Column Peter Blokhuis 17. Terugblik vriendendag 18. Wetenschappelijk Instituut 
26. PerspectieF over gameverslaving 28. Nieuws uit het land  
30. Update campagnekas 31. Ingezonden 31. Colofon

André Rouvoet blikt terug op drie jaar 
regeren, campagnevoeren en vooruitzien. 
Over de impact van het ministerschap op 
zijn gezin. 

Met een spectaculaire touwtrek stunt 
werd onlangs de aftrap van de campagne 
ingezet. Een fotoverslag.

Nieuws over politieke ontwikkelingen in 
Guatemala en de rol van het NIMD daarin.

Hangen er in uw vereniging al posters 
op de verkiezingsborden? Volgt de zes 
stappen en maak de ChristenUnie in uw 
gemeente zichtbaar.

Jolande Uringa is één van de drie 
persvoorlichters die de ChristenUnie rijk is. 
Handschrift stelde haar zeven vragen.

22. 
Maak kennis met de eerste twaalf 
kandidaten voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. 

20. 
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‘Campagne is    
          zwaar, maar 
          tegelijk een feest’



‘Campagne is    
          zwaar, maar 
          tegelijk een feest’

ANdRé Rouvoet oveR dRIe jAAR ReGeReN, 
vooRuItzIeN eN cAmPAGNevoeReN

Na drie jaar regeringsdeelname is het de hoogste tijd met André 
Rouvoet terug te blikken op een periode die zo mooi begon en, 
door de val van het kabinet, ook voor de ChristenUnie eerder dan 
verwacht eindigde. ‘Ik had graag dat laatste jaar nog gehad om 
zaken te regelen die nu zijn stilgelegd.’

partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 5
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Wat is er in de afgelopen drie jaar bereikt?
“Dat is eerlijk gezegd een hele waslijst. In die zin ben ik 
heel tevreden wat we als ChristenUnie in het kabinet 
hebben kunnen regelen. Dat wisten we natuurlijk al wel 
toen we ja zeiden tegen het coalitieakkoord. Als daar niet 
genoeg in had gestaan, hadden we geen ja gezegd.” 

Dan was u er niet in gestapt?
“Nee, en daar waren we natuurlijk heel  tevreden over. De 
partij heeft het ook massaal gesteund, omdat het zo dui-
delijk het stempel van de ChristenUnie droeg.  Natuurlijk, 
er zaten ook dingen van CDA en PvdA in, maar er zat heel 
veel herkenbaar ChristenUnie in.”

Kunt u resultaten noemen?
“Het kindgebonden budget is een voorbeeld. En het 
bespreekbaar maken en op de agenda zetten van op-
voedondersteuning. Op het terrein van jeugd hebben we 
een heleboel kunnen doen binnen de bestaande wet-
telijke kaders. En uiteindelijk heb ik ook nog mijn visie 

op de jeugd van de toekomst bij de Kamer neergelegd. 
Helaas heb ik die door de val van het kabinet niet meer 
kunnen bespreken, maar het stuk ligt er en kan ook door 
een volgend kabinet niet worden genegeerd.
En verder is er een heleboel te noemen. Denk aan uit-
stapprogramma’s voor prostituees. Daar is een kentering 
teweeggebracht. Ook op het gebied van medische-
ethiek: het bieden van alternatieven voor abortus. Of 
neem de buitenlandse politiek: Israel. Voor het eerst in 
de geschiedenis is er bij mijn weten een regeerakkoord 
waarin gesproken wordt over veilige en erkende grenzen 
voor Israel. Dat is nog nooit eerder gebeurd, dus ook niet 
in al die kabinetten waar het CDA in zat. En de Christen-
Unie doet een keer mee, en het staat er wél.  Zonder ons 
was dat dus niet gebeurd.”

Bent u niet bang dat een aantal zaken in een volgend kabi-
net weer wordt terug gedraaid? Denkt een politicus daar 
überhaupt aan?
“Ik leef niet uit angst voor dit soort dingen. Je bent als 

spannends
‘Campagne  

heeft altijd iets  
spannends, om 

dat je uitgedaagd 
wordt je visie te 

verwoorden’
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politicus vooral bezig de dingen te doen die nodig zijn.  
En natuurlijk is het waar dat wat niet in de wet wordt 
geregeld, maar op basis van afspraken wordt veranderd, 
altijd weer terug te draaien is. Net zoals wij ook dingen 
hebben veranderd ten opzichte van de periode voor ons. 
Maar de meeste dingen die ik nu noem zijn wel bij wet 
geregeld, en dus niet meer terug te draaien.”

Is het realiseren van uw speerpunten lastiger geworden 
in vergelijking met 2007 toen de ChristenUnie begon met 
regeren?
“Het is lastiger geworden sinds de val van het kabinet. 
Drie jaar lang hebben we met drie partijen gewoon  
gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord.   
Daar zat onze winst in. Maar we waren nog niet klaar.  
Ik had graag dat laatste jaar nog gehad om zaken te 
regelen die nu zijn stilgelegd. Meer in het algemeen 
zou ik willen zeggen dat het mij helemaal niet tegen 
is gevallen wat je kunt realiseren als kleine partij.  
En  dat is ook anderen opgevallen. Hoewel we de  
kleinste regeringspartij zijn, hebben we veel kunnen 
realiseren, en zijn we kennelijk zo zichtbaar en zo  

onszelf gebleven. Dat we in de peilingen al drie en een 
half jaar lang op een winst staan van soms drie zetels, 
bevestigt dat.”

Was u van te voren bang dat u niet genoeg zou kunnen 
bereiken?
“Nee, niet bang. Het lag namelijk vast in het coalitieak-
koord.”

Maar het kan toch zijn dat je in de verdrukking komt als 
kleine partij?
“Ik heb er wel rekening mee gehouden door te kijken 
naar ervaringen van andere kleine partijen. Vorige peri-
ode was dat D66, die de ervaring heeft dat iedere keer 
meeregeren hun zetelaantal halveert.”

Is dat omdat de kiezer zich er niet in herkend?
“Nee, dat komt omdat de grote partijen normaal ge-
sproken de successen weten te claimen en een stempel 
op het regeringsbeleid weten te drukken. De uitgangs-
positie voor komende verkiezingen is goed. Ik ben zéér 
optimistisch. Het was natuurlijk wel een avontuur. Ik 

‘Zondag. Dat  
is voor kerk en  
gezin, en niet  
voor het werk’
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hield er rekening mee dat we bij de volgende verkiezin-
gen zouden verliezen.”

‘God heeft de ChristenUnie niet nodig’, zei iemand ooit over 
regeringsdeelname van de ChristenUnie. Hoe kijkt u nu 
tegen die uitspraak aan?
“Ik denk wel in dat soort termen. Maar dat was destijds 
niet de verklaring voor het feit dat de ChristenUnie 
nog nooit in de regering had gezeten. Het is wel een 
heel diepe notie. We moeten onszelf niet groter maken 
dan we zijn. Ik ben er diep van overtuigd dat God door 
mensen in de politiek wil werken en de ChristenUnie in 
de afgelopen drie jaar op een bijzondere manier heeft 
willen gebruiken op een bijzondere plaats in het kabinet. 
Dat is wel een hele verantwoordelijkheid.”

Valt die verantwoordelijkheid u wel eens zwaar, of denkt u 
weleens, was ik er maar nooit aan begonnen?
“Dat laatste nooit. Ik heb geen moment getwijfeld in de 
afgelopen jaren, ook als het heel zwaar was.  Ik denk aan 
de besprekingen in het kader van de financiële crisis. Dat 
was echt heel heftig. Politiek gezien was dat enorm span-
nend. Ook tijdens de discussie over de embryo-selectie. 
Er zijn momenten geweest tijdens de begrotingsbespre-
kingen dat het spannend werd. En natuurlijk rondom 
Uruzgan. Dan had ik het gevoel: jongens, het kan zomaar 
fout gaan.”

Welk speerpunt is het lastigst geweest in de kabinetsperi-
ode?
“Het gezinsbeleid. Daar had ik het gevoel dat ik het 
meest moest opboksen tegen anderen in het kabinet. Bij 
medisch-ethische thema’s had ik tot mijn verbazing te 
vaak het gevoel dat we alleen stonden in de coalitie. En 
dat we daar te weinig support kregen, met name van het 
CDA.”

En qua oppositie?
“Voor de mensen die zeiden: bereik je eigenlijk wel wat 
als kleine partij, is mijn antwoord: zolang Mark Rutte en 
Femke Halsema lopen te sputteren dat het met dit kabi-

net allemaal maar niks is, omdat de ChristenUnie er zijn 
stempel zo op drukt, doen wij het dus goed.”

Als u uw ogen dichtdoet, wat is uw droom over Nederland?
“Er komen in die droom drie heel duidelijke beelden naar 
voren: een land waar je kinderen wil laten opgroeien, dus 
met een gezond klimaat in alle opzichten. Een land waar 
je op een normale manier kunt omgaan met verschillen. 
En het derde punt is vanzelfsprekend de sociale en duur-
zame economie. Dat is een hele grote uitdaging.”

Wat voor kracht haalt u uit die dromen?
“Politiek gaat over het goede leven. Ik ontleen mijn 
kracht dagelijks aan het geloof. De visie van de Chris-
tenUnie en mijn drijfveren komen voort uit het geloof. 
Wij geloven dat dingen in ons land ten goede gekeerd 
kunnen worden, en wij putten onze inspiratie daarvoor 
uit de bijbel. Daar is ons in essentie meegegeven wat het 
goede leven is. Ik denk niet dat  Nederland er over vier 
jaar perfect uit ziet. Politiek heeft ook zijn beperkingen. 
De stappen die je nu kunt zetten, moet je ook durven 
zetten. Dat is dus verantwoordelijkheid nemen. Dat bete-
kent soms voor lief nemen dat je je ideaal niet bereikt.”

Heeft u wel eens het idee gehad dat er teveel water bij de 
wijn moest?
“Nee, want dan zouden we het niet gedaan hebben. Ik 
heb de achterban in 2007 voorgehouden dat als wij ja 
zeggen tegen het coalitieakkoord, dan betekent dat ook 
dat wij dingen moeten gaan doen waar we het niet mee 
eens zijn en die wij niet in ons programma hebben, maar 
de PvdA of het CDA wel.”

Hoe viel dat?
“Goed. Daar zijn we ook echt volwassen in geworden de 
afgelopen periode. Het was wel even slikken in het begin. 
Dan gebeurde er iets, en dan kreeg ik mailtjes: maar daar 
waren we toch altijd tegen?  Dat klopt, maar we hebben 
er ja tegen gezegd bij het coalitieakkoord. Zoals de PvdA 
tegen een aantal zaken ja heeft gezegd omdat wij het 
wilden. Als je dat niet wil, moet je zeggen dat je nooit in 

geregeld
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een kabinet wil gaan zitten. Ik vind dat een christelijke 
partij nooit principieel voor de oppositie mag kiezen.”
“Onze dromen zijn de reden dat we in de politiek zijn 
gegaan. Om er iets van waar te maken. Je kijkt naar de 
vragen van vandaag en bedenkt je hoe je je antwoorden 
daar zoveel mogelijk op toe kunt spitsen. Om in dienst 
van het koninkrijk van God iets te laten zien van wat 
ons drijft. Om onze idealen over het goede leven ook 
zichtbaar te maken in concrete regelgeving. Daar hebben 
we deze drie en een half jaar buitengewone kansen en 
mogelijkheden voor gekregen. En daar ben ik ontzettend 
dankbaar voor.”

Wat voor campagne gaat het worden voor de ChristenUnie?
“Het is vooruit zien met als ondertitel: christelijk-sociaal 
perspectief. Vanuit onze speerpunten gaan wij naar de 
kiezers toe om verantwoording af te leggen van de afge-
lopen jaren. Dat kunnen we met opgeheven hoofd doen. 
En ook de komende vier jaar zullen we vanuit christelijk-
sociaal perspectief aan de slag gaan. Dat kan zijn in een 
coalitie, dat zullen we zien.”

Hoe gaat u de campagne in?
“Campagne heeft altijd iets spannends, omdat je uitge-

daagd wordt je visie te verwoorden. Om daar steun voor 
te krijgen. Ik heb al veel campagnes gedaan. Het is zwaar, 
maar ook een feest om te doen.”

Welke sporen heeft drie jaar regeren getrokken in uw gezin?
“De verantwoordelijkheid wordt ook in mijn gezin ge-
voeld. Je wilt altijd meer wat betreft het meemaken van 
je gezin. Het blijft zoeken naar een balans. En het blijft 
druk. Iedere keer die loodgieterstassen vol stukken mee. 
Je werkt altijd, ook in de auto. Je mist heel veel dingen 
van je kinderen, maar als het even kan ben ik wel bij de 
tienminuten-gesprekken op school. En af en toe probeer 
je langs de lijn te staan op de zaterdagen dat je kinderen 
voetballen. Ik werd gewaarschuwd in het begin: nu je 
minister bent, kun je niet meer op zondag je rust houden 
zoals je gewend was. Je zult ook op zondag soms in 
Buitenhof moeten zitten. Toen heb ik gezegd: waarom 
zou dat moeten? Is dat nodig? We moeten ons niet laten 
leiden door de media. We moeten onze eigen keuzes 
maken en conclusies durven trekken. En die grens ligt 
voor mij bij de zondag. Dat is voor kerk en gezin, en niet 
voor het werk.”

> tekst Arjo Kleinhuis  | fotografie Ruben Timman

geregeld
‘De meeste  

dingen die ik nu  
noem zijn wel bij 
wet geregeld, en 

dus niet meer  
terug te draaien’



uitslag
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euRoPARlemeNtARIëR PeteR vAN dAleN oveR de 
veRkIezINGeN eN zIjN Rol IN de INdIA-deleGAtIe

Stem op landelijke 
partij ook van 

invloed op 
Europees beleid

Peter van Dalen: “Tijdens de landelijke verkiezingen moe-
ten landelijke kwesties de toon bepalen. Vorige verkie-
zingen was het wel of niet instemmen met de Europese 
grondwet zo´n kwestie. Zo´n belangrijk Europees onder-
werp is er nu niet. Toch is het goed te beseffen dat een 
stem op een landelijke partij ook van invloed is op het 
beleid in Europa. De Tweede Kamer schept een kader van 
waaruit ministers op Europees niveau kunnen opereren, 
daaraan moest minister De Jager bijvoorbeeld verant-
woording afleggen over het noodplan voor Griekenland.”  

 De uitslag van de landelijke verkiezingen is dus ook van 
belang voor Europa?
 “Nederland is niet het enige land waar deze maanden 
landelijke verkiezingen plaatsvinden. In Hongarije en het 

Verenigd Koninkrijk zijn ze net geweest, en België is bijna 
weer aan de beurt. Als in al deze landen verschuivingen 
in de verhoudingen optreden, kan dat zeker van invloed 
zijn op het beleid dat wordt gemaakt in Europa. Met de 
Conservatieven aan de macht in het Verenigd Koninkrijk, 
krijg je een heel andere geluid in de Raad van de Euro-
pese Unie. De tendens naar een steeds federaler Europa 

landelijke



verdrag

bezoek

delegatie

macht

partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 11

kan dan wel eens anders worden, richting een meer 
Eurorealistisch geluid, zoals mijn ECR-fractie voorstaat in 
het EP.”
 
Hoe gaat de Eurofractie om met een Europa dat steeds  
meer macht naar zich toetrekt, ten koste van de  
landelijke regeringen? 
 “Samenwerking in Europa is van groot belang. Dat heb-
ben we ondervonden door het vliegverbod als gevolg 
van de vulkaanas die vanuit IJsland over Europa waaide. 
Europa heeft een duidelijke rol, maar neemt ook steeds 
meer taken op zich. Soms is dit nodig en legitiem, maar 
het kan ook gevaarlijk zijn. Wij hechten aan subsidiariteit. 
Dat wil zeggen dat lidstaten zelf beslissen als dat kan 
en Europa zich alleen mengt in zaken die de lidstaten 
individueel niet kunnen opknappen. Europa hoeft zich 
niet in te laten met allerlei ethische kwesties als bijzon-
der onderwijs of abortus. Waarom zou de EU libertijnse 
beginselen als abortus of euthanasie moeten uitdragen 
in bijvoorbeeld Macedonië, zoals pas het geval was? 
Een mooi voorbeeld waar samenwerking wel zinvol is, 
is zien op het gebied van handelsmissies. Ik was enkele 
weken geleden in India. India richt zich op Amerika en 
China, en we moeten als EU al moeite doen om in the 
picture te blijven, laat staan Nederland. Dan moeten de 
lidstaten dus samen optrekken en zichzelf presenteren 
als één Europees blok.” 
 
Wat is precies de rol van zo´n India-delegatie? 
 “Een delegatie onderhoudt de banden tussen het betref-
fende land en het Europees Parlement. Het bezoek aan 
India vond plaats op een uiterst cruciaal moment: er 
moet namelijk een handelsverdrag komen tussen de EU 
en India, en door het Verdrag van Lissabon is het EP daar-
over bevoegd te beslissen. Samen met een meerderheid 

van het Europees Parlement wil ik in dat handelsverdrag 
opkomen voor mensenrechten, godsdienstvrijheid en 
de positie van de Dalits. Door ons bezoek hadden we de 
mogelijkheid om de keyplayers uit de Indiase politiek te 
ontmoeten. Die lieten ons trouwens ook weten niet ge-
interesseerd te zijn in een handelsverdrag dat aandacht 
schenkt aan mensenrechten. Daar zullen dus nog een 
paar harde noten moeten worden gekraakt”

Wat levert het op om in het handelsverdrag mensenrechten 
en godsdienstvrijheid op te nemen?
 “India is duidelijk in beweging. De laatste jaren is in nieu-
we wetgeving veel goed geregeld, maar de toepassing 
van de regels moet echt beter. India heeft onlangs een 
indrukwekkende onderwijshervorming doorgevoerd, 
waardoor kinderen van zes tot veertien jaar verplicht 
gratis onderwijs dienen te krijgen. Toch verkeren er naar 
schatting - volgens overheidscijfers - nog twaalf miljoen 
kinderen in gevaarlijk werk en gaan er zo’n zeventig 
miljoen niet naar school. Het blijkt dat de werkelijkheid, 
vooral op het platteland, weerbarstig is. Er wordt gewerkt 
aan verandering van de situatie, maar de weg is lang. 
Veel mensen hebben geen benul van hun rechten. 
Door dit in het handelsverdrag te benoemen, voeren 
we de druk van buitenaf op om de veranderingen te be-
spoedigen. India is een trots land, het wil graag een grote 
wereldspeler zijn. Dan mag je ze ook op hun verantwoor-
delijkheden naar de eigen bevolking aanspreken.”

Heb je daar zelf ook iets van kunnen zien tijdens je bezoek?
“Ik ben op eigen gelegenheid op bezoek geweest bij 
dominee D’Souza. Hij is voorzitter van het ‘International 
Dalit Freedom Network’ en werkt nauw samen met onder 
andere Operatie Mobilisatie. Het mooiste vond ik de 
vakantiebijbelschool. Honderden kinderen vanuit Hy-
derabad en de dorpen er omheen kwamen bij elkaar. Ze 
kregen bijbelles, eten en drinken en zo nodig medische 
hulp. Voor hen is dit werk de bevrijding uit de onder-
drukking, uit het diensthuis. Zo begon de vroege kerk 
2000 jaar geleden ook. Die kerk is gebouwd op slaven 
en vrouwen die vast zaten in een systeem vergelijkbaar 
met het Kaste-systeem. Het geloof in Christus bracht hen 
gelijkheid en vrijheid. Ik zet me er voor in deze mensen te 
steunen en dat kan bijvoorbeeld door het vaststellen van 
een fair handelsverdrag.”

> tekst Jannes de Jong en Maurits van Stuijvenberg

We staan aan de vooravond van 
de landelijke verkiezingen. Bij 
de vorige verkiezingen speelde 

Europa een rol. De ChristenUnie 
liet een duidelijk geluid horen 

tegen de Europese grondwet. Deze 
verkiezingen speelt Europa meer 

op de achtergrond. Is dat jammer? 
In gesprek met Europarlementariër 

Peter van Dalen.landelijke



PAGINA 12 | HS | partijblad van de ChristenUnie

vooruitzien
Honderden vertegenwoordigers 

van lokale verenigingen waren op 
24 april naar Lunteren getogen 

voor het verkiezingscongres.  
Twee belangrijke zaken stonden  

op de agenda: het vaststellen  
van de kandidatenlijst en het  

verkiezingsprogramma.

> Fotografie Ruben Timman



partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 13

Verkiezingscongres 
   2010 
 vooruitzien

vooruitzien
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Plakt u mee?
Posters plakken in 6 stappen

1   Verzamel het benodigde materiaal: posters, emmer 
met behangplaksel, een borstel en een trapje. 

2   Kies een goede en strategische plek uit waar je de 
poster wilt opplakken. 

3  Smeer deze plek in met het behangplaksel. 
4   Plak de poster op. Start bovenin en rol en plak de 

poster strak naar beneden af. 

5   Strijk de laatste plooien goed strak en het resultaat is 
top! Niemand kan de poster meer mislopen! 

6   Geniet van het eindresultaat.

Nog gemakkelijker posters plakken? Gebruik de A3 pos-
ter in het midden van Handschrift en hang deze achter 
uw raam!

1 2 3

4 5 6
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Nieuw: Masterclass 
christelijk-sociaal 
denken en doen

De studiegids voor het seizoen 2010-2011 is 
uit! We hebben het aanbod afgestemd op de 
vraag die we signaleren en verwachten, daarbij 
rekening houdend met onze verschillende 
doelgroepen. Drie cursussen zijn nieuw: de 
Thema-avonden, de cursus Timemanagement 
en de Masterclass christelijk-sociaal denken 
en doen. Op die laatste richt ik in dit artikel de 
schijnwerpers.

Sneller, dieper, meer
We zijn gewend om na afloop van een cursus de deelne-
mers te vragen een evaluatieformulier in te vullen. Over 
het algemeen zijn mensen tevreden tot zeer tevreden 
over de cursus die ze gevolgd hebben. Maar… er zijn 
ook deelnemers die veel meer willen dan wat de ge-
volgde cursus hen kon bieden. Mensen die sneller door 
de stof willen en dieper in de materie willen duiken. Wat 
kun je je als partij nu beter wensen dan mensen met zo’n 
sterke motivatie, met zoveel honger naar meer? Tijd voor 
een stevige Masterclass dus.

kennis en vaardigheden
De kaderschool en het Wetenschappelijk Instituut 
hebben zich samen gebogen over de vraag hoe zo’n 
Masterclass eruit zou moeten zien. We kwamen tot een 
programma waarin niet alleen stevig aan de kennis van 
het christelijk-sociaal denken wordt gewerkt, maar waar 
ook alle ruimte is om vaardigheden te trainen. Want wat 
heb je aan kennis die alleen maar in je hoofd zit? Het 
levert pas iets op als je die ook met overtuiging kunt 
overbrengen in je politieke of maatschappelijke functie. 
Vandaar dat er in het programma ook ruimschoots 
aandacht is voor bijvoorbeeld persoonlijke motivatie, 
debatteren, opiniërend schrijven en mediatraining.

vraag en aanbod
Van de deelnemers vragen we minimaal HBO-niveau en 
de ambitie om het geleerde in praktijk te brengen in hun 
maatschappelijke en/of politieke functie. Ook vragen we 
een grote mate van inzet en betrokkenheid gedurende 
het hele cursustraject. 
Wat bieden wij u? Verdieping van uw kennis van het 
christelijk-sociaal denken en van uw vaardigheden 
onder leiding van sprekers en trainers van niveau. Daar-
naast bouwt u in de vier zaterdagen, zes avonden en een 
stagedag aan uw ChristenUnie-netwerk. 

meer informatie
Meer over de inhoud van het programma, over de 
trainers en over de manier waarop u zich een plaats als 
deelnemer van de Masterclass kunt verwerven leest u op 
www.kaderschool.christenunie.nl/masterclass. Sollicite-
ren kan tot uiterlijk 10 september 2010.

> tekst Rieke Elsenbroek

STUDIEGIDS

Kaderschool

2010•2011

De nieuwe studiegids wordt automatisch verzonden naar 
alle bestuurders en besturen. Behoort u niet tot deze 
doelgroepen, dan kunt u de studiegids gratis aanvragen 
via www.kaderschool.christenunie.nl/studiegids.
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Als burgers zo nu en dan hun vertegenwoordigers of 
bestuurders mogen kiezen, spreken we van een demo-
cratie. Uiteraard zeggen ze dat ze stemmen op iemand 
met wie ze het eens zijn. Burgers willen redelijke mensen 
zijn. Maar in feite weten ze nauwelijks welke keuzes hun 
kandidaat zal maken in de periode na de verkiezingen. 
Ten eerste baseren ze hun keuze op slechts enkele pro-
grammapunten van hun kandidaat. Ten tweede weet de 
kandidaat zelf niet eens welke keuzes hij zal gaan maken. 
Hij zal voor beslissingen komen te staan in situaties die 
tijdens de verkiezingen nog onbekend zijn. 
De meest redelijke burger probeert daarom niet redelijk 
te zijn. Zijn keuze berust vooral op vertrouwen in de kan-
didaat: ‘Deze man of vrouw is verstandig en hij denkt net 
zoals ik over de samenleving; daarom ga ik er vanuit dat 
zijn keuzes in de nog onbekende toekomst goede keuzes 
zullen zijn.’ Democratie wil niet zeggen dat burgers zelf 
beslissen, maar dat ze hun vertrouwen kunnen uitspre-
ken in anderen. Dat is nog om een andere reden erg 
redelijk. Wie een beslissing moet nemen voor de samen-
leving, heeft daar tijd voor nodig. Tijd om problemen te 
analyseren en na te denken over de beste oplossing. Als 
ze per geval ook nog kiezers moeten overtuigen van hun 
conclusie, hebben ze te weinig tijd om na te denken. En 
dat zou erg onredelijk zijn. Van een vertegenwoordiger of 
een bestuurder verwacht je toch dat ze nadenken. 

Iemand zal zeggen: ‘Hoe heb ik het nu? Moet een geko-
zene dan niet doen wat de kiezer wil?’ Het antwoord op 
deze vraag is ‘nee!’. Een kiezer weet in het heden wat hij 
voor zichzelf wil, maar daar gaat het niet om. Het gaat 
in de politiek om wat in het algemeen belang is. Daar 
komen de meeste kiezers niet aan toe. Het is redelijk om 
dat toe te geven.

> tekst Peter Blokhuis, voorzitter landelijk bestuur

   Redelijke       
   democratie
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Vriendendag 2010
De vriendendag stond dit jaar in 
het teken van de aftrap van de 
landelijke verkiezingen. Daarover 
op pagina 20 en 21 meer. Voordat 
de aftrap van de campagne 
plaatsvond, was er van alles aan de 
hand in het Tweede Kamergebouw. 
Ruim 500 vrienden hadden zich 
daar verzameld. Voor het eerst werd 
bijvoorbeeld ook de Eerste Kamer 
opengesteld voor publiek, terwijl 
kinderen zich vermaakten tijdens 
de vriendendag.
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33.000 vrouwen die abortus als enige oplossing zien in 
de omstandigheden waarin zij verkeren. Abortus is voor 
hen geen gemakkelijke keuze, maar een ingrijpende 
gebeurtenis. Om die reden moet er alles aan gedaan 
worden om ongewenste zwangerschappen te voorko-
men en de ongewenst zwangere vrouw zo te helpen dat 
zij abortus niet langer als enige oplossing ziet.”

laatste woord
Wiegman ziet de inzet op preventie van abortus dan 
ook niet als een compromis. “Onze inspanningen om de 
vraag, het verlangen naar abortus en euthanasie weg te 
nemen, neemt niet weg dat we altijd voor een juri-
disch verbod zijn geweest en dat ook blijven. Maar met 
‘Het mag niet’, hebben we als christenen in de politiek 
gelukkig niet ons laatste woord gesproken. ‘Het kan ook 
anders’, moet daarop volgen.”
De studie ‘Van Levensbelang. Een agenda voor 
het ongeboren leven’ is te bestellen via de website 
wi.christenunie.nl. Donateurs van het WI krijgen de stu-
die gratis thuisbezorgd.

> tekst Harmjan Vedder

     terug op  
de politieke agenda

Bescherming van het (ongeboren) 
leven is een belangrijk punt 

voor de ChristenUnie. Voor het 
eerste in de geschiedenis van 

het Wetenschappelijk Instituut 
van de ChristenUnie (en die van 
haar voorgangers) is onlangs een 

uitgebreide zelfstandige studie naar 
abortus gedaan. “Omdat we dit 

thema moeten blijven agenderen”, 
zegt WI-directeur Gert-Jan Segers.

Abortus

Tweede Kamerlid Esmé Wiegman werkte het afgelopen 
jaar samen met een groep experts aan de studie, getiteld 
‘Van Levensbelang. Een agenda voor het ongeboren 
leven’. Er staan onder andere voorstellen in om meer 
te doen aan preventie van abortus. “Niet omdat wij 
als ChristenUnie tevreden zijn met wat we in de strijd 
vóór het leven bereiken kunnen en bereikt hebben”, 
stelt Wiegman. “Iedere abortus is er één te veel. Het zou 
verboden moeten worden! Beter nog, er zou niet eens 
naar gevraagd of verlangd moeten worden. En precies 
dáárom is preventie zo belangrijk. Als christelijke partij 
zijn we bewogen met mensen en willen we luisteren naar 
de zorgbehoefte die ligt achter de vraag naar abortus.”

33.000
Wiegman wil betere voorlichting en betere begeleiding 
rond de beslissing over abortus. “Er zijn jaarlijks ruim 

‘Abortus is  
voor hen geen 
gemakkelijke  

keuze’
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´mijn agenda  
wordt bepaald  
door de krant´

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in?  “Ik ben voorlichter van drie 
Kamerleden: Ernst Cramer, Esmé 
Wiegman en Ed Anker en probeer 
hen zichtbaar te maken in de media 
en bij de achterban. “

2. Waarom werken bij de Christen-
Unie?  “Geïntrigeerd door politiek, 
media en natuurlijk de toekomst 
van de ChristenUnie. Deze partij is 
in beweging, dat gevoel enthousi-
asmeert mij dagelijks in m’n werk. ” 

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
“Iedereen wenst een baan te heb-
ben waarbij geen dag hetzelfde is. 
Ik heb zo’n baan. Als ik ‘s ochtends 
de krant opensla wordt de agenda 
van de dag bepaald. En dan nog 
gebeurt er van alles tussendoor, 
politiek is zo dynamisch.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“De fractie is een relatief kleine 
organisatie dus je hebt makkelijk 

contact met je collega’s. Werkgere-
lateerd heb ik het meeste contact 
met collega-voorlichters en de 
Kamerleden voor wie ik werk.”

5. Ik ben lid van de partij, waar  
kan ik jou voor bellen?  “Komt er een 
pikante tentoonstelling in het ge-
meentemuseum? Schroom dan niet 
om mij, of mijn collega-voorlichters, 
om advies te vragen over communi-
catie naar de media.” 

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar?  “Eerst maar eens zorgen dat 
al ‘mijn’ Kamerleden na 9 juni terug 
mogen komen. Dus op naar mini-
maal 9 zetels.”

7. Verras ons eens… “Opgegroeid in 
Brabant, vier ik nog altijd één avond 
per jaar carnaval. Het komt de in-
tegratie met het Katholieke zuiden 
misschien nog goed van pas…” 

> tekst Cornelis Vlot | fotografie Ruben Timman

Jolande Uringa  (26) is één van de drie persvoorlichters die de 
ChristenUnie rijk is. Dagelijks beweegt ze zich in de wondere wereld van 
de politieke pers. In haar vrije tijd is ze met vrienden te vinden op één 
van de terrasjes van Utrecht of op Europese stedentrip van Groningen tot 
Istanbul. Aan die stad vergaapte ze zich het meest. “

de colleGA’S 
Sjirk Kuijper, hoofd voorlichting Tweede Kamerfractie: “Zonder verwijt levert 
Jolande alles waarin ik tekortschiet voor een representatief, accuraat en tiptop 
verzorgd onderhoud van onze persrelaties. En ze kan geestig, discreet en met chris-
telijke mildheid roddelen over de kleinheden van de grote mensen die ons hier in 
Den Haag omringen.” 

Jacob Pot, ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie: Over Jolande kan ik heel 
kort zijn. Ze geeft je het prettige gevoel dat de zaken bij haar in vertrouwde handen 
zijn. Dat is een hele fijne manier van werken.

7 
vragen aan 
Jolande Uringa
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 campagne   Feestelijke aftrap

Tijdens een goedbezochte 
Vriendendag heeft de  

ChristenUnie zaterdag 8 mei 
een begin gemaakt met haar 

verkiezingscampagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen 

op 9 juni. Als startsein trok 
lijsttrekker André Rouvoet, 

geholpen door een team 
kandidaten en een horde 

kinderen, de campagnebus  
bij toegang van het  

Tweede Kamergebouw. 

“Met een enthousiast en hecht campagneteam zijn 
we keihard in de weer om de ChristenUnie in de eta-

lage te zetten. Het draait om maximale zichtbaarheid 
van de partij maar ook de kans om talenten en gaven 
van medewerkers ruimbaan te geven en hun steentje 

eraan bij te dragen ”, zegt campagneleider Shahied 
Badoella. “Het is fantastisch om te zien dat er een 

brede beweging ontstaat van mensen die mee wil-
len doen. Het is prachtig om aan deze club mensen 

leiding te mogen geven, op naar 9 juni.”
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  Feestelijke aftrap



1. André Rouvoet (48) voegt zijn 
ervaring als minister en vicepremier 
toe aan een lange staat van dienst 
binnen de Tweede Kamer; naar het 
zich laat aanzien zal hij daarmee 
de nestor van de nieuwe Tweede 
Kamer zijn. Sinds zijn eerste lijsttrek-
kerschap in 2003 geldt André als 
hét gezicht van de ChristenUnie. Hij 
weet de boodschap van het evan-
gelie te vertalen naar de praktijk van 
alledag. Hij is in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor het feit dat de 
ChristenUnie na drie jaar kabinetser-
varing niet verbleekt en beschadigd, 
maar herkenbaarder en krachtiger 
dan ooit op de politieke kaart staat.
André Rouvoet is viceminister-
president en minister van Jeugd en 
Gezin; sinds de val van het kabinet 
Balkenende IV tevens demissionair 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Hij kwam in 1994 in de 
Tweede Kamer en was van 2003 tot 
februari 2007 fractievoorzitter Chris-
tenUnie. Voorheen was hij onder 
meer directeur van het Wetenschap-
pelijk Instituut van de RPF. Rouvoet 
studeerde rechten en is lid van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Woerden.
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2. Arie Slob (48) heeft zich in de 
afgelopen jaren als fractievoorzitter 
overtuigend bewezen. Hij was er 
de juiste man op de juiste plaats op 
de juiste tijd. In de spraakmakende 
‘voorzittersdebatten’ zet hij de 
ChristenUnie helder en gezagheb-
bend neer. De selectiecommissie 
signaleert in haar rapport dat zij 
onder de indruk is van ‘de belangrij-
ke samenbindende rol’ die Arie Slob 
heeft ingenomen binnen de fractie 
én binnen de coalitie. ‘Het is hem 
gelukt de fractie met vijf nieuwe 
Kamerleden te laten ontwikkelen 
tot een stabiel, hecht team met een 
eigen geluid.’ Samen met André 
Rouvoet zal hij de komende jaren 
gaan werken aan de ChristenUnie 
van de toekomst.
Arie Slob kwam in 2001 in de Twee-
de Kamer, tussentijds, als opvolger 
van Gert Schutte. Hij werd fractie-
voorzitter in februari 2007 toen Rou-
voet minister werd. Voorheen was 
hij raadslid in Zwolle en vervulde hij 
diverse functies in het onderwijs. De 
historicus Slob is lid van de Gerefor-
meerde Kerk (vrijgemaakt) en woont 
in Zwolle.

3. Esmé Wiegman (34) debuteerde 
drie jaar geleden als Kamerlid nadat 
zij als lid van de gemeenteraad in 
Zwolle actief was. Zij heeft zich op 
integere, evenwichtige en zorgvuldi-
ge wijze bewezen als een degelijke 
woordvoerder op het complexe en 
gevoelige medisch-ethische terrein, 
Europese Zaken en VROM. Ze heeft 
op onderscheidende wijze het 
ChristenUnie geluid laten klinken. 
Haar effectiviteit en parlementaire 
waarde blijken onder meer uit het 
feit dat ze veel amendementen 
indiende die door de Kamer werden 
aangenomen. Ze weet verbindingen 
te leggen en weet goed te onder-
scheiden waar de grens ligt tussen 
het principieel onaanvaardbare en 
het haalbare.
Esmé Wiegman-Van Meppelen 
Scheppink werd lid van de Tweede 
Kamer na de kabinetsformatie in 
maart 2007. Voorheen was ze onder 
meer raadslid Zwolle en lid van het 
Landelijk Bestuur ChristenUnie. Ze 
studeerde Nederlandse taal- en 
letterkunde en werkte als freelance 
bureauredacteur voor verschillende 
uitgevers en tijdschriften. Esmé 
woont in Zwolle en is lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland.

12 kAndidAtEn •
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4. Joël Voordewind (44) heeft een 
lange staat van dienst binnen de 
ChristenUnie. Hij werkte in het 
verleden onder meer als beleidsme-
dewerker in de Tweede Kamer en als 
campagneleider op het partijbureau. 
Sinds november 2006 is hij Kamer-
lid. Hij is erin geslaagd zowel in de 
Kamer als in de media zeer duidelijk 
hoorbaar en zichtbaar te zijn op zijn 
beleidsterreinen: Jeugd en Gezin, 
Buitenlandse Zaken, Ontwikkelings-
samenwerking, Defensie en Media. 
Door zijn kwaliteit als onverstoor-
bare ‘bijter’ is hij in staat politieke 
overtuigingen via wisselende poli-
tieke meerderheden te realiseren. 
Joël heeft een neus voor principiële 
kwestie waarmee hij de aandacht 
kan vestigen op het eigen geluid 
van de ChristenUnie. Voordat hij bij 
de ChristenUnie actief werd was 
hij onder meer veldwerker in Irak 
en Brazilië en beleidsmedewerker 
bij diverse internationale Ontwik-
kelingsorganisaties, beleids-mede-
werker van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA en voorlichter voor het 
Ministerie van Defensie. Voordewind 
studeerde politicologie en journalis-
tiek, woont in Amsterdam en is lid 
van een evangelische gemeente.

5. Cynthia Ortega (54) is een markant 
Kamerlid met een grote maatschap-
pelijke betrokkenheid en hart voor 
de zwakken in de samenleving. Dat 
heeft ze onder meer laten zien door-
dat ze zich vastbeet in onderwerpen 
als armoedebestrijding, schuldhulp-
verlening, behoud van nabestaan-
denuitkering en ontslagrecht. Naast 
de portefeuille Sociale Zaken doet ze 
Economische Zaken, Wonen Wijken 
en Integratie (WWI) en Antilliaanse 
Zaken. Op het terrein van WWI wist 
ze haar naam te verbinden aan een 
vijftal grote gemeenten (meer dan 
100.000 inwoners) die als ‘Ortega-
gemeenten’ deelgenoot werden van 
het grootstedenbeleid. Met haar 
unieke inzet voor de portefeuille 
Antilliaanse Zaken onderstreept 
ze dat zij de stem is van de andere 
overzeese koninkrijksdelen en de 
Antillianen hier in Nederland. Cyn-
thia Ortega-Martijn is Kamerlid sinds 
november 2007. Ze was in de afge-
lopen periode onder meer lid van de 
parlementaire commissie Onderwijs-
vernieuwing en verantwoordelijk 
voor het personeelsbeleid namens 
de fractie. Cynthia Ortega woont in 
Rotterdam, deed de opleiding perso-
neelsmanagement en is lid van een 
Volle Evangelie Gemeente.

6. Carola Schouten (32) is be-
leidsmedewerker Financiën, Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de 
Tweede Kamerfractie. Voorheen 
was ze beleidsmedewerker op het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ze heeft grote 
kennis van thema’s op financieel 
en sociaaleconomisch terrein, en 
heeft vanuit de Kamerfractie een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
beleidsontwikkeling op dit gebied 
tijdens de regeringsdeelname van 
de ChristenUnie. Het bestuur acht 
haar in staat het beleid op deze dos-
siers de komende jaren te ontwik-
kelen en helder uit te dragen. Ze is 
een goede onderhandelaar geble-
ken die haar punten weet binnen te 
halen. Ze is rustig en beslist in haar 
optreden.
Carola Schouten is lid van de Verkie-
zingsprogrammacommissie 2010 
en lid van de commissie Herover-
wegingen. Als senior beleidsme-
dewerker coördineert ze het team 
beleidsmedewerkers van de Tweede 
Kamerfractie. Schouten studeerde 
Bedrijfskunde, woont in Rotterdam 
en is lid van de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt).
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7. Ernst Cramer (49) is een gepas-
sioneerd Kamerlid met evenveel 
hart voor als kennis van het open-
baar vervoer, landbouw en natuur. 
Hij heeft zich met zijn humorvolle 
en energieke optreden laten zien 
op diverse terreinen. Als succesvol 
indiener van aangenomen amen-
dementen scoort hij hoog op de 
ranglijst van effectieve Kamerleden. 
Hij is secretaris van de fractie, en als 
lid van het Presidium tevens plaats-
vervangend voorzitter van de Kamer. 
Hij is een goed bereikbaar Kamerlid 
dat door actief gebruik te maken 
van nieuwe media in staat is zijn 
achterban te betrekken bij zijn werk 
in de Kamer. In zijn portefeuille zitten 
Verkeer en Waterstaat, Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
en Financiën. Ernst Cramer is lid 
Tweede Kamer sinds november 
2006; voorheen was hij raadslid en 
wethouder in Zeewolde. Hij vervulde 
(financieel-)technische functies in 
bedrijfsleven wen was commercieel 
medewerker Holland Railconsult. 
Cramer volgde een technische 
mbo-opleiding en is lid van de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in 
Zeewolde.

8. Martine Vonk (35) heeft zich 
geprofileerd als een generalist 
met specialistische kennis op het 
gebied van duurzaamheid, milieu, 
landbouw, natuur en ontwikke-
lingssamenwerking. Zonder tot op 
heden een politiek ambt te bekleden 
heeft ze met haar deskundigheid en 
gedrevenheid op diverse podia en 
in de media bekendheid verworven. 
Martine is gepassioneerd en staat 
voor christelijk-sociale politiek met 
een groen hart. Ze is al lange tijd 
nauw betrokken bij de koers van de 
ChristenUnie op deze terreinen. Als 
lid van het curatorium van het WI, 
als deelnemer aan de projectgroep 
duurzaamheid, als bouwer aan 
het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie. Martine etaleert haar 
inhoudelijke expertise op een toe-
gankelijke wijze. Ze is authentiek in 
haar optreden, evenwichtig met een 
goede en plezierige uitstraling.
Martine Vonk is onderzoeker en advi-
seur bij CLM en werkte eerder als aio 
aan het Instituut voor Milieuvraag-
stukken van de Vrije Universiteit. Ze 
studeerde Sociaal Wetenschappe-
lijke Milieukunde, woont in Vianen 
en is lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland.

9. Ed Anker (31) “Ik geloof in authen-
tieke politiek die sprankelt”: een 
citaat dat Ed Anker, het jongste lid 
van de huidige Tweede Kamerfrac-
tie van de ChristenUnie, kenmerkt. 
Ed verzet zich tegen de heersende 
neiging van het parlement om zich 
te laten meenemen in de waan van 
de dag; hij maakt als woordvoerder 
Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
ernst van het primaire werk van een 
parlementariër: de wetgevingstaak. 
In zijn externe contacten spreekt hij 
op een geheel eigen manier diverse 
groepen aan, in het bijzonder de 
jeugdige kiezer en studenten. Hij 
wordt gewaardeerd om zijn speelse, 
onbevangen en humoristische stijl 
van optreden. Inhoudelijk sterk met 
doordachte oneliners en een grote 
gedrevenheid voor onderwerpen als 
prostitutie en mensenhandel, vreem-
delingenbeleid, burgerschap, homo-
emancipatie en kinderopvang.
Ed Anker is lid Tweede Kamer sinds 
februari 2007, voorheen was hij lijst-
trekker en raadslid in Zaanstad en 
fractiemedewerker van de Provinci-
ale Statenfractie Noord-Holland. Hij 
studeerde politicologie, woont in 
Den Haag en is lid van een evangeli-
sche gemeente.
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10. IJmert Muilwijk (25) heeft 
ondanks zijn jeugdige leeftijd laten 
zien wat hij op politiek en maat-
schappelijk terrein in huis heeft. 
Sinds 2008 is hij voorzitter van Per-
spectief, de ChristenUnie jongeren. 
Hij heeft zich in menig debat laten 
zien als een originele denker en 
een vaardige spreker, die niet om 
argumenten verlegen zit. IJmert is 
afgestudeerd milieubestuurskun-
dige, maar heeft een generalistische 
blik op de economische, sociale en 
medisch-ethische kant van de we-
reld. Zijn jonge leeftijd combineert 
hij met levenswijsheid en bestuurlijk 
inzicht.
IJmert Muilwijk is fractiemedewer-
ker voor de ChristenUnie in Utrecht; 
voorts is hij lid van het Iran Comité 
en betrokken bij ontwikkelingsorga-
nisaties Whitebird International en 
ICCO. Hij woont in Utrecht en is lid 
van de Protestantse Kerk in Neder-
land.

11. Reinier Koppelaar (35) is al lange 
tijd intensief betrokken bij de lande-
lijke politiek van de ChristenUnie. De 
laatste jaren als politiek assistent van 
de vicepremier en minister voor 
Jeugd en Gezin; eerder als beleids-
medewerker van de fractie in de 
Tweede Kamer. Hij bouwde mee 
aan het profiel van de ChristenUnie, 
onder meer als speechschrijver voor 
André Rouvoet. Reinier is een gene- 
ralist met een brede politiek-
inhoudelijke oriëntatie. Hij kent 
het politieke gedachtegoed van de 
ChristenUnie door en door, en is be-
kend met de Haagse wandelgangen. 
Zijn specialisme betreft het sociaal 
economisch beleid en financiën: hij 
verzorgde de doorrekening van het 
eerste verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie in 2002. Reinier is een 
rustige, authentieke, maar doortas-
tende debater. Hij zoekt naar een 
optimale balans tussen het politieke 
spel, het inhoudelijke profiel en het 
beoogde resultaat.
Reinier Koppelaar studeerde Interna-
tionale Economie en Economische 
Geografie, woont in Den Haag en 
is lid van de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt).

12. Gert-Jan Segers (40) is in het ver-
leden beleidsmedewerker geweest 
van de RPF-fractie. Hij was werk-
zaam voor de Evangelische Omroep 
en woonde en werkte enkele jaren 
in Egypte als coördinator van een 
christelijk toerustingcentrum in 
Caïro. Daarna volgde hij een aanvul-
lende studie in de Verenigde Staten. 
Sinds 2008 is hij directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie. Hij heeft in deze rol 
laten zien dat hij wetenschappelijke 
denkkracht combineert met veel 
politiek inzicht en gevoel. Hij is in 
zijn publicaties, voordrachten en 
mediaoptreden een vurige en over-
tuigende pleitbezorger is van de 
christelijk-sociale politiek gebleken. 
Zijn specialisme is het terrein van 
islam en integratie.
Gert-Jan Segers studeerde Politieke 
Wetenschappen en deed de Master 
of International Public Policy met 
specialisatie Islam en Midden-
Oosten; hij woont in Hoogland en 
is lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland.

12 pROfiElEn•
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      tegen verslaving
Gamen
PeRSPectIeF oP Soul SuRvIvoR

Tweede Kamerlid Esmé Wiegman werkte het afgelopen 
Elk jaar vind er op strand Nulde het Soul Survivor Festival 
plaats. PerspectieF is daar traditiegetrouw bij. Ook dit jaar 
was de blauwe verkiezingsbus aanwezig en stond Perp-
sectieF volop in de belangstelling. Bezoekers konden bij 
PerspectieF gamen tegen gameverslaving. Een actie die 
op veel belangstelling kon rekenen. Met een laptop op 
schoot speelden tientallen jongeren computerspelletjes 
en werden ondertussen door enthousiaste Perspec-
tieF’ers bijgepraat over de gevaren van gameverslaving.

Menig bezoeker had nog nooit van gameverslaving 
gehoord. Dat is niet verwonderlijk, want gameverslaving 
is een behoorlijk onzichtbaar pro-
bleem, maar daarmee niet minder 
urgent. Maar liefst 20.000 jongeren 
in Nederland zijn gameverslaafd. 
Alarmeren, gezien gameverslaving leidt 
tot sociaal isolement. Jongeren die gamever-
slaafd zijn, hebben grote moeite om vrienden 
te maken. Prestaties op school of op het werk 
lopen daardoor achteruit. 

Tijd om daar iets aan te veranderen vindt  
PerspectieF. Om die reden trekken de jongeren 
nu samen met de ChristenUnie ten strijde tegen 
dit probleem. De bestrijding van game- 
verslaving is een belangrijk punt in het  
ChristenUnie-verkiezingsprogramma. 

PerspectieF gaat meer acties ondernemen om het 
probleem onder de aandacht te brengen. Het verkie-
zingsbusje zal de komende tijd dus niet stil staan.

> tekst Wouter Kremer
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Gomez vertelt dat Guatemala in het verleden werd 
geregeerd door een ‘verbond’ tussen vier elites:  
1) Nationale oligarchie oftewel kleine groep van rijke 
families; 2) Leger; 3) Rooms-katholieke Kerk; 4) Verenigde 
Staten van Amerika. Tijdens de burgeroorlog werd 
dat verbond verbroken door de geheime diensten 
binnen de Militaire Inlichtingendienst. Deze waren in de 
drugshandel gegaan om wapens te kopen voor de strijd 
tegen de ‘rebellengroepen’. Deze diensten ontwikkelden 
zich in de loop van de tijd, ook na de burgeroorlog, als 
privéorganisaties die allerlei instituties in Guatemala 
hebben geïnfiltreerd. Hun inzet was - en is - om 
straffeloosheid te garanderen voor misdaden gepleegd 
tijdens de burgeroorlog, mede door hun eigen vroegere 
leiders. Verder hebben deze organisaties steeds meer 
gemene zaak gemaakt met de georganiseerde misdaad, 
en beschermen ook hun belangen. Dit speelt zich echter 
allemaal af achter de schermen. 

Onder het verbond van de vier traditionele machten 
bestond een enorme ongelijkheid tussen een rijke 
bovenlaag en een grote massa arme mensen, vaak van 
etnische minderheidsgroepen. Het was een onheilig 

verbond en moest verbroken worden, maar niet zo! Nu 
is er een zeer invloedrijke ‘verborgen’ of illegale macht 
voor in de plaats gekomen die het land lam legt. Door 
stelselmatige eliminaties geeft deze macht met grote 
regelmaat haar visitekaartje af. De onveiligheid in 
Guatemala is groot. 

Ondanks de vredesakkoorden uit 1996 is er geen vrede 
in Guatemala. Is er uitzicht op betere tijden? Misschien 
via het werk van het NIMD met politieke partijen en het 
parlement. Het NIMD probeert de politiek als vijfde,  
legale macht te versterken om in Guatemala een 
proces op gang te brengen, waarbij een nieuw machts-
evenwicht wordt gevormd dat ook daadkrachtig  
optreedt tegen de illegale machten. Wellicht kan ook  
het groeiende contact van de FICDD (internationale 
stichting van de ChristenUnie) met protestantse 
gelovigen aan dit proces een steentje bijdragen. Zodat, 
ook in Guatemala, christenen een zoutend zout in de 
politiek kunnen zijn! 

> tekst Frans Visscher, Partijcoördinator bij het NIMD en Team Internationaal 

ChristenUnie

 Verborgen machten  
 in

In 1996 kwam er een einde aan 36 jaar burgeroorlog 
in Guatemala. Sindsdien wordt het land geregeerd 

door democratisch gekozen regeringen. De huidige 
president is Álvaro Colom. Hij staat aan het hoofd 

van een regering van sociaaldemocratische snit. 
De speelruimte van de regering – en het parlement 

– is echter beperkt. Volgens Ricardo Gomez, 
medewerker van NIMD en ex-politicus met ervaring 

op hoge posten, is het traditionele machtsevenwicht 
verbroken door verborgen, illegale machten.
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nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl  
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland

SPElDENREGEN
Goud voor de heer W. Zoetemelk van KV Moerdijk, 
mevrouw W. Hop-Vedder van KV Bunschoten, heer A. 
van de Woestijne van KV Apeldoorn en heer H. Medema 
van KV Assen.
Zilver voor de heer H. Streefkerk van KV Hardinxveld-
Giessendam, heer P. den Breejen van KV Hardinxveld-
Giessendam, mevrouw N. den Breejen van KV 
Hardinxveld-Giessendam, heer Th. Van Houwelingen 
van KV Hardinxveld-Giessendam, heer J. Buchner van 
de provinciale Unie van Zuid-Holland, heer F. Lamers 
van de provinciale Unie van Zuid-Holland, heer J. 
Rooker van de provinciale Unie van Zuid-Holland, heer 
T. Vreugdenhil van KV Haarlem, heer J. Urbach van KV 
Ermelo, heer J. van Oostenbrugge van KV Middelharnis, 
heer K. Hoogakker van KV Middelharnis, heer G. 
Knol van KV Zwartewaterland, heer H. Wubs van KV 
Stadskanaal, heer Chr. van Iersel van KV Woerden, heer 
H. van Rossum van KV Woerden, heer E. de Graaf van 
KV Putten, heer H. van Beek van KV Putten, heer G. 
van der Velde van KV Elburg, heer G. Westmaas van KV 
Zuidplas, heer S. van Loon van KV Zuidplas en heer G.J. 
Freeke van KV Zuidplas. 

lINTJESREGEN 
Een aantal actieve ChristenUnie-leden mocht rond 
Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Van de volgende personen kreeg HandSchrift 
bericht, meerdere namen zijn bij de redactie helaas niet 
bekend:•  Jan Buchner, Sliedrecht (Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau)•  Frits Appelman, Barneveld, (lid van de Orde van 
Oranje Nassau)

Daarnaast ontvingen een heel aantal raadsleden onlangs 
bij hun afscheid een lintje, maar ook hiervan hebben we 
helaas geen overzicht. Desondanks willen we hen van 
harte feliciteren!
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BESTUURDERSDAG DRUK 
BEzoChT
Op 10 april werd de BestuurdersDag van 
de ChristenUnie gehouden. Op deze 
dag stond onderlinge ontmoeting tussen 
ChristenUnie-politici en het samen 
nadenken over inhoudelijke thema’s 
centraal. Ruim 130 ChristenUnie-
politici waren bij elkaar in Amersfoort. 
André Rouvoet sprak de bestuurders toe, 
waarbij ook de nieuw gekozen raadsleden 
toegesproken werden. Gert-Jan Segers, 
directeur van het Wetenschappelijk 
instituut van de ChristenUnie hield een 
lezing over de bestuurlijke inrichting van 
Nederland.



VERRASSEND BloEmSTUK
Op haar 82e verjaardag zaterdag 10 april werd 
een van onze oudste vrijwilligers, mevrouw 
Anneke Leenen in Morra, verrast werd met een 
prachtig bloemstuk, dat op de Bestuurdersdag 
van de ChristenUnie beschikbaar werd 
gesteld. Als er iemand is die zo’n bloemstuk 
echt verdiend heeft, dan is het Anneke 
Leenen wel. Ondanks haar hoge leeftijd en 
beperkingen, stelt zij zich waar mogelijk nog 
altijd met liefde beschikbaar voor de lokale 
kiesvereniging. Zo heeft zij zich onlangs 
met de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
nog heel verdienstelijk gemaakt als lid van 
de verkiezingscampagnecommissie van de 
ChristenUnie Dongeradeel. Mevrouw Anneke 
Leenen, bedankt voor uw inzet en nogmaals 
van harte Gods zegen toegewenst namens de 
ChristenUnie. 

CollEGEVoRmING RoND
In bijna alle gemeenten waar de ChristenUnie een kans 
had op collegedeelname is de collegevorming rond. We 
kunnen constateren dat de ChristenUnie in bijna evenveel 
coalities meedoet als in de vorige periode. In 54 plaatsen 
continueren wij de collegedeelname. In 23 doen we weer 
of voor het eerst mee. Tegelijk vielen we in 26 gemeenten 
buiten de boot. Al met al een heel mooi resultaat! 
We willen alle wethouders die gestopt zijn vanaf deze plek 
nogmaals bedanken voor hun inzet en alle wethouders die 
doorgaan en alle nieuwe wethouders veel succes wensen!

RESTAURATIE SoKKEl 
Het is de ChristenUnie Vlissingen onlangs eindelijk 
gelukt wethouder Polderman te overtuigen om vervanging 
van de sokkel van het standbeeld van Michiel de 
Ruyter nader te bezien. Marian Roos-Koolwijk van 
de ChristenUnie is opgelucht: ‘Het verschil tussen 
restauratie en vervanging is bijna drie ton; dat is 
nogal wat. Bovendien ligt er een advies uit 2007 van 
de Monumentencommissie die hun verbazing over 
vervanging niet onder stoelen of banken steekt’.

EERSTE SUCCESJE IS VooR ChRISTENUNIE
Het eerste succesje in de nieuwe gemeenteraad van 
Enschede was voor de ChristenUnie. Een voorstel 
voor een onderzoek naar de lage opkomst van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Enschede werd omarmd. 
Op 3 maart 2010 was daar sprake van een historisch lage 
opkomst. Minder dan de helft van de kiesgerechtigde 
Enschedeërs maakte de gang naar de stembus. “Om meer 
mensen naar de stembus te krijgen is het in elk geval 
belangrijk dat burgers vertrouwen hebben en houden in 
de politiek”, aldus fractievoorzitter Jurgen van Houdt. 
“Mensen moeten weten wat je principes en idealen zijn 
en dat je die principes en beloften ook naleeft en nakomt. 
Een stabiele en betrokken politiek kan dit vertrouwen 
herstellen, daar maak ik mij hard voor in de raad: 
duidelijk, eerlijk en echt zijn.”

NIEUWS
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar 
bestuurdersvereniging@christenunie.nl Meer nieuws 
lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland
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‘Ik wil u  
bedanken voor 

uw genereuze  
bijdragen aan de 

campagnekas.’

meer verkiezingen en niemand weet precies wanneer dat 
zal zijn… Ik wil u bedanken voor uw genereuze bijdra-
gen aan de campagnekas. Het is hartverwarmend om 
te merken dat u zo meeleeft met de partij en vlak na de 
inspannende gemeenteraadscampagne bereid bent om 
te geven. De methode van een belactie heeft niet ieder-
een sympathiek gevonden. Onze excuses als het niet elke 
keer correct is afgehandeld. 
We gaan nu voor een mooi resultaat op 9 juni. We weten 
ons daarbij niet alleen financieel ondersteund, maar ook 
gedragen door de gebeden van onze leden en kiezers.  
Ik wil u hierbij ook wijzen op de gebedsavond als lande-
lijke afsluiting van de campagne op 7 juni in de Bergkerk 
in Amersfoort. Vanaf acht uur tot half negen is er inloop. 
De avond start om half negen. Aanmelden kan via  
www.christenunie.nl/gebedsavond. Adres: Dr. Abraham 
Kuyperlaan 2, Amersfoort.

> tekst Menno van Hulst, directeur partijbureau

Toen het kabinet viel op 20 
februari, tuimelden allerlei 

gedachten bij mij door het hoofd. 
Eén daarvan was: dat wordt 

dus een jaar eerder een Tweede 
kamercampagne houden dan 

we hadden gedacht.  En om een 
campagne te voeren heb je veel geld 

nodig.

Bedankt

Nu was de campagnekas niet leeg. Met het oog op de 
Europese en de landelijke verkiezingen wordt elk jaar 
geld in de kas gestort. Per 31 december 2009 zat daar 
een kleine 200.000 euro in. Gezien de ervaringen in 2006 
wilden we graag kunnen werken met een begroting dat 
ongeveer het dubbele daarvan is. Daarom hebben we 
gemeend een beroep op onze leden te moeten doen. We 
hebben daarvoor een bel-actie gehouden in de maand 
april, uitgevoerd door het callcenter Christal Teleservice. 
De actie is een groot succes geworden. Ruim 17.000 
leden zijn bereikt. Van de leden heeft 42 procent gerea-
geerd met een toezegging. Daarmee hebben we netto 
ongeveer 200.000 euro binnengekregen. Daarnaast heb-
ben we zo’n 50.000 euro (stand begin mei) ontvangen 
als reactie op de acceptgirokaart die bij het aprilnummer 
van Handschrift zat. We hoeven niet al het geld aan deze 
campagne te besteden. Er komen immers hierna nog 

           voor uw  
 bijdrage aan de   
         campagnekas!ledeN doNeeRdeN twee toN
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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. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie

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
Tel. 033 422 69 71 | handschrift@christenunie.nl

legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de 
tenaamstelling: Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. 
KvK dossiernr. 32080551

lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk
voor 30 november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl.

NAw-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden. 
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar? Bel 
onze ledenadministratie.

Meeregeren
Ik zou het persoonlijk zeer op prijs stellen 
als de ChristenUnie weer gaat meeregeren met 
de linkse partijen. Zowel het CDA als de VVD 
willen niet aan de hypotheekrenteaftrek komen 
om stemmen te winnen. De ChristenUnie is een 
andere mening toegedaan en daar ben ik als 
PvdA-aanhanger erg blij mee.

Pascal de Vries, Zaandam

Via deze nieuwe rubriek krijgt u de mogelijkheid 
opbouwende, kritische of interessante in te zenden. Een 
ingezonden brief mag maximaal 300 woorden tellen. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen 
te redigeren, in te korten of zonder opgave van redenen 

te weigeren. Inzendingen worden gericht aan Cornelis 
Vlot via handschrift@christenunie.nl of via Partijbureau 

ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort. 

verschil tussen
wel of geen toekomst

maak zichtbaar verschil

Giro 131 | Veenendaal

staar
operatie

Terwijl u dit leest wordt ergens ter wereld iemand onnodig 
blind. Bijvoorbeeld omdat er geen oogarts in de buurt is. 
Of omdat medicijnen ontbreken om een oogaandoening 
te genezen.

Stichting Dark & Light legt zich hier niet bij neer. Via lokale 
organisaties bouwen we aan betere oogzorg in Afrika 
en Azië. Ook helpen we blinden en slechtzienden met 
onderwijs, hulpmiddelen en voorlichting om hun isolement 
te doorbreken

www.darkandlight.org  |t (0318) 586 358
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De ChristenUnie is mijn partij,  
omdat de bewindspersonen op  
een eerlijke en betrouwbare manier 
met politiek bezig zijn. Als student 
vind ik het goed dat de partij zich  
inzet voor toegankelijk hoger 
onderwijs voor iedereen. De 
ChristenUnie kijkt om naar 
onze naasten, daarom stem ik 
ChristenUnie!

Anneloes kelder, Amsterdam

mijn partij
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EN VERDER:
12. WI: ‘Vrijheid kan wel wat ChristenUnie gebruiken’13. Nieuws van ChristenUnie 
internationaal 14. Feiten en cijfers Tweede Kamerverkiezingen 16. Column Sandra 
Korteweg 22. Lieuwe van der Pol over herindelingen  27. Lezersaanbieding 
groepsbezoeken Eurofractie 28. Nieuws uit het land 30. Verkiezingsteam bedankt 
vrijwilligers 31. Ingezonden 31. Colofon

Esmé Wiegman: Christenpolitica als Paulus 
in Athene. “Ik ben niet geroepen tot succes 
en tot zetelwinst, maar wel tot trouw.”

Op uitnodiging van Woord en Daad en ZOA 
Vluchtelingenzorg bracht Joël Voordewind 
onlangs een werkbezoek aan Haïti.

7 Vragen aan Cornelis Vlot, eindredacteur 
van Handschrift. 

Wisseling van de wacht bij de jongeren van 
de ChristenUnie: PerspectieF. Robert Heij 
neemt het stokje over van IJmert Muilwijk. 

25. 
De ChristenUnie Kaderschool groeit en 
breidt uit. In plaats van 309 deelnemers 
tijdens het vorige seizoen, nu 422 cursisten 
in seizoen 2009-2010.

Wie gaan de prijs

Het is een bijzonder moment. 3,5 Jaar geleden schreef ik 
als fractievoorzitter mijn vaste rubriek in Handschrift. Nu pak ik de pen weer 
op. En daarmee is gesymboliseerd dat ik mijn taken als voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie weer heb opgepakt, na een periode 
minister en vice-premier te zijn geweest. Dat voelt als thuiskomen! Ik heb 
de regeringsdeelname als een voorrecht ervaren, maar het is evenzeer een 
voorrecht om opnieuw volksvertegenwoordiger te mogen zijn.
Vanaf deze plaats veel dank, waardering en respect voor de wijze waarop Arie 
Slob deze positie heeft vervuld in wat niet de gemakkelijkste fase van het 
10-jarig bestaan van onze partij was. In één woord: klasse! 

Het is ook een bijzondere tijd. Ruim drie maanden na de verkiezingen is de 
kabinetsformatie nog in volle gang. PaarsPlus is geprobeerd en mislukt. Daar 
zijn we niet rouwig om. Intussen wordt voor de derde keer gepoogd een rechts 
kabinet in elkaar te timmeren. Gelet op de verkiezingsuitslag lag een kabinet 
van VVD, PVV en CDA voor de hand. Maar onze adviezen aan de Koningin en 
haar informateurs waren wel steeds gericht op een meerderheidskabinet: 
dat is nodig met het oog op de ingrijpende maatregelen die moeten worden 
genomen. Een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van een 
partij als de PVV in inherent instabiel, zoals de afgelopen weken wel is gebleken. 
De interne crisis van het CDA heeft die instabiliteit alleen maar vergroot.

Dit alles maakt het ook tot een rare tijd. Het is op het moment dat ik dit schrijf 
volstrekt onzeker of dat rechtse minderheidskabinet er daadwerkelijk komt. En 
zo ja, wat staat ons dan te wachten? De combinatie van 18 miljard bezuinigen 
en de mededeling van Mark Rutte dat rechts Nederland z’n vingers erbij zal 
aflikken, is voor een christelijk-sociale partij als de ChristenUnie bepaald niet 
geruststellend. Wie gaan de prijs betalen? De lagere inkomens? De gezinnen? 
De ontwikkelingslanden? En hoe gaat het beleid ten aanzien van immigratie en 
integratie er uitzien?

Wat ook de uitkomst van deze formatie zal zijn: de vraagstukken die 
onze aandacht vragen liegen er niet om en vereisen een heldere positie 
en doordachte antwoorden. Kortom: er is werk aan de winkel voor een 
uitgesproken christelijke partij! Aan de slag!

André Rouvoet, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

20. 
Achter de schermen bij de ministers. ‘Onze’ 
vier politiek adviseurs vertellen over hun 
bijzondere baan. 

18. 
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Ze ziet zichzelf niet als voorvechter 
van vrouwenrechten of feminist  

op de brès. Esmé Wiegman- 
Van Meppelen Scheppink (35)  

is gewoon een zelfbewuste jonge 
moeder die biddend voor het Tweede 

Kamerlidmaatschap heeft gekozen. 
Niemand hoeft zich zorgen te  

maken over haar man en drie zonen:  
‘het gaat goed’. Terwijl haar man 

tijdens schooltijduren onder 
auto’s kruipt als monteur, strijdt 

Wiegman in Den Haag voor alles 
wat kwetsbaar is, van ongeboren 

kinderen tot aan natuur en milieu. 
En daarbij ziet ze Paulus als een 

‘fantastisch voorbeeld’.

succes,
trouwtrouwwel tot

geroepen tot 
ESmé WIEGmAN: CHrIStENPolItICA 

AlS PAuluS IN AtHENE

Niet



Paulus

Wijn
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Aan de eettafel in haar twee-onder-één kap woning in 
Zwolle schuift Wiegman net haar laptop aan de kant. De 
ChristenUnie-woordvoerder Volksgezondheid schrijft 
aan een opinieartikel over het invriezen van eicellen (zie 
kader). We spreken met Wiegman over haar rol als verte-
genwoordiger van de ChristenUnie in de Tweede Kamer 
en de moeilijke afwegingen die zij als christenpolitica 
soms moet maken. 

Paulus
“Zoals Paulus in Handelingen 17 slim aanhaakt bij de 
Atheners door de godenbeelden in de stad aan te halen, 
zo wil Wiegman publiekelijk in de landelijke politiek op-
treden. “Als er iemand gevoel had voor de context waar hij  
in stond, was hij het wel. In zo’n stad zei hij: Tjonge, wat een  
prachtige beelden hier allemaal, maar ik mis er nog één.”

Op die manier wil Wiegman ook het publieke debat in 
de Tweede Kamer in gaan. “Iedereen mag weten waar ik 

mijn principes vandaan haal. Daar doe ik niet geheimzin-
nig over. Dat de ChristenUnie christelijk is, hoef je niet uit 
te leggen. En als ik binnen de christelijke achterban aan-
wezig ben of daar een spreekbeurt houd, dan benoem ik 
ook heel duidelijk wat die christelijke principes zijn. Maar 
in het publieke debat bereik ik er niks mee om uitvoerig 
stil te staan bij al mijn christelijke uitgangspunten over 
bijvoorbeeld euthanasie. 

Wat ik belangrijk vind als je uiteindelijk het debat voert, 
is dat je argumenten met elkaar deelt en uitwisselt, en 
dat je een gemeenschappelijke grond met elkaar zoekt.  
Dan kun je tot besluiten komen.”

Want dat haar politieke tegenstanders en de media er 
niet voor terugdeinzen om haar en de ChristenUnie weg 
te zetten in de hoek van ‘christenfundamentalisten’ weet 
Wiegman maar al te goed. Zeker als het gaat om onder-
werpen als abortus en euthanasie. “Het is heel lastig om 
je daar voortdurend uit te moeten vechten, voordat je 
kunt deelnemen aan het gesprek.”
“Pas geleden nog zat ik in een discussiebijeenkomst over 
het burgerinitiatief over levensbeëindiging ‘Uit vrije wil’. 
Ik kwam daar met allemaal breed gedragen argumen-
ten: hoe ga je om met het leven, de onomkeerbaarheid 
van de keuze voor de dood, en wat betekent het voor 
een samenleving? Niemand ging in op die vragen en 

argumenten. Maar op een gegeven moment zei iemand 
dat ik niet zoveel spreekruimte moest krijgen omdat ik 
toch maar een kleine minderheid vertegenwoordigde. 
Punt. Einde discussie. Dan is het dus geen gelijkwaardige 
discussie.”

Water bij de wijn
De ChristenUnie moet dus wel als een Paulus te werk 
gaan in de publieke arena. Maar is de ChristenUnie 
water bij de wijn gaan doen toen ze aanschoof bij de 
coalitie van Balkenende vier? Leverde de partij in op haar 
principes toen ze afspraken maakten dat wetgeving niet 
verruimd zou worden, maar ook niet teruggedraaid? 
Op dit punt kreeg Arie Slob aan de tafel van Knevel en 
van den Brink onlangs het vuur aan de schenen gelegd.  
Heeft de regeringsdeelname gefaald nu er juist een toe-
name van het aantal euthanasiegevallen blijkt te zijn?

“We zouden gefaald hebben als we in het regeerakkoord 
hadden afgesproken dat het aantal euthanasiegevallen 
met zoveel procent had moeten dalen. Dat hebben we 
niet afgesproken. We hebben gezegd dat de wetge-
ving niet verruimd mocht worden en dat we meer geld 
zouden steken in palliatieve zorg. Dus zorg aan het einde 
van het leven. Beide zijn gebeurd. In die zin zijn we juist 
succesvol geweest.”

‘Die euthanasiewet 
en die abortuswet 

wilden wij niet. 
En die zouden we 
nu nog steeds niet 

willen.’

‘Het gaat heel duidelijk 
om de armen kleden, de 
hongerigen voeden, de 
ketenen losmaken en 
het juk verbreken.’

Invriezen eicellen

Esmé is geen voorstander van het invriezen van 
eicellen door alleenstaande vrouwen die willen 
wachten met het krijgen van kinderen of de juiste 
partner niet hebben gevonden. Niet zozeer om 
zware ethische bezwaren - ‘het zijn geen bevruchte 
eicellen’ - maar wel om sociaal-maatschappelijke 
redenen. “Vrouwen ervaren heel veel druk. Als we 
tot ons 67e doorwerken, is het toch onzin om voor je 
veertigste al je hoogtepunten in wonen en werken 
al beleefd te hebben. Het gaat om hoe we dingen 
kunnen organiseren in het leven. Dus ik zeg: maak 
het voor die vrouwen veel meer mogelijk om om de 
combinatie arbeid en zorg goed te regelen. Kijk naar 
reële problematiek zoals de positie van starters op 
de woningmarkt in plaats van alleen je heil te zoeken 
in de wensgeneeskunde .”



Verantwoording

Toekomst
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“We moeten niet de illusie hebben dat op het moment 
dat je investeert in palliatieve zorg, meteen één-op-één 
het aantal euthanasiegevallen gaat dalen. We hebben 
als ChristenUnie niet het land herkerstend. Dat was onze 
opdracht ook niet, die verwachting hadden we niet en 
die zouden mensen ook niet moeten hebben.”

Regeringsverantwoordelijkheid
Gaat de ChristenUnie nu weer meer uitgesproken 
standpunten innemen, wanneer ze straks waarschijnlijk 
geen regeringsverantwoordelijkheid meer heeft? “De 
afgelopen jaren waren we als ChristenUnie nog steeds 
op precies dezelfde manier ervan overtuigd dat abortus 
en euthanasie geen antwoorden zijn op zorgvragen. Op 
het moment dat we in de Kamer discussieerden over 
deze onderwerpen, ben ik gewoon weer begonnen bij 
onze uitgangspunten: die euthanasiewet en die abortus-
wet wilden wij niet. En die zouden we nu nog steeds niet 
willen. Mijn boodschap blijft hetzelfde.”

Poetin

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink is vanaf 1 
maart 2007 woordvoerder Volksgezondheid,  Wel-
zijn, Sport, Europese Zaken, Energie en  Ruimtelijke 
Ordening en Milieu. Ze neemt daar Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit bij in de nieuwe fractie. De 
politica was daarvoor sinds 2002 raadslid in Zwolle. 
Na haar studie Nederlands, waar ze afstudeerde in de 
Indische Letterkunde, werkte ze enkele jaren als free-
lance bureauredacteur.  Als ze geen Nederlands had 
gekozen, zou ze Ruslandkunde hebben gestudeerd. 
Op de vraag met welke grootheid Wiegman weleens 
in gesprek zou willen (behalve vrienden of familie) 
antwoordt ze: Vladimir Poetin. “Ik ben gewoon heel 
erg gefascineerd door de Russische geschiedenis en 
zo’n figuur als Poetin. Het is geen typische Rus die 
teveel drinkt en er een ongezonde levensstijl op na 
houdt. En tegelijk is hij ook weer zo’n typisch Rus-
sisch despoot die niet die echte ruimte aan democra-
tie geeft. Ik zou met hem wel eens willen praten over 
zijn drijfveren.”
Wiegman is moeder van drie zoons (6,9,11 jaar) 
die allen een muziekinstrument spelen: blokfluit, 
saxofoon en gitaar. Zelf speelt ze af en toe mee op 
het keyboard. Met haar man Joan en kinderen is ze 
lid van een Gereformeerde Bond (PKN) gemeente in 
Zwolle.

Ruim 800 opticiens dragen bij
aan een betere oogzorg in 

Azië en Afrika

maak zichtbaar verschil
Giro 131 | Veenendaalwww.darkandlight.org

T (0318) 586 358

toekomst of geen toekomst

BRIL
5,euro

voor Mithun

Mithun is slechtziend. In Bangladesh betekent 
dat: niet naar school en dus geen toekomst.  
Met hulp van Dark & Light kreeg hij een bril. 
En dat voor maar vijf euro! Nu kan hij eindelijk 
leren lezen en schrijven. 

Help mee, geef slechtziende kinderen in 
Azië en Afrika een toekomst!

ARCHITECT
CREATIEF, PERSOONLIJK, BETROKKEN

www.bikkerbv.nl
info@bikkerbv.nl
0184 - 66 12 38

Kerkstraat 22
2964 BV Groot-Ammers

architect BNA
interieurarchitect BNI

            bekijk op
www.bikkerbv.nl
             ons werk

WEEK VAN GEBED

WWW.WEEKVANGEBED.NL   WWW.EA.NL

Bid 
mee!

TROUW & 
TOEGEWIJD
16 - 22 januari 2011

Bestel gebedsfolders en materialen om 
thuis of in de gemeente mee te bidden.

Comité Gemeentehulp Israël bestaat 25 jaar.
Speciaal voor deze gelegenheid krijgt u gratis een 
inspirerende DVD thuis gestuurd.
Peter Tsukahira, voorganger van de Carmel gemeente in Haifa, vertelt 
op een heldere manier over het ontstaan van de Messiasbelijdende 
gemeenten in Israël en de betekenis daarvan. Hoe profetieën in vervul-
ling gaan en dat wij daar getuige van mogen zijn na tweeduizend jaar.
Voor de meesten van ons is Israël ver weg, maar we hopen door deze DVD
Israël wat dichterbij te brengen en iets te laten zien van het geweldige
werk wat God aan het doen is in Israël.

Profetieën worden vervuld 
in Israël

Gratisinspirerende DVD

U kunt de DVD bestellen via de website www.cgi-holland.nl
of per post, stuur dan uw naam en adres per briefkaart naar :
CGI • Postbus 1083 • 1700 BB  Heerhugowaard 
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Had de ChristenUnie de afgelopen periode nog een 
troefkaart in handen, na de verkiezingsuitslag van 9 juni 
liggen de verhoudingen totaal anders. De invloedrijke 
rol die de partij had lijkt voorlopig uitgespeeld. En dat 
is vrijwel direct te merken aan de afgenomen media-
aandacht. De ChristenUnie moet zelf weer actiever de 
publiciteit opzoeken, zoals het schrijven van opiniërende 
verhalen waarin de partij haar argumenten helder en 
compleet uiteen kan zetten.

“Ik heb wel gemerkt dat we onze doorslaggevende 
positie kwijt zijn in de Kamer. In de vorige periode lagen 
de verhouding zo dat de ChristenUnie soms over rechts 
en een andere keer over links de doorslag kon geven op 
bepaalde onderwerpen. “Ik heb een keer, toen het ging 
over genetisch gemodificeerde gewassen, een motie 
ingediend waar ik voor heb zitten rekenen dat ik precies 
76 zetels kon halen. Die positie zijn we kwijt.”

Toekomstperspectief
Wiegman zegt wel een periode van ‘rouw’ te hebben 
gehad na 9 juni. “Pas de dagen erna begon het door te 
dringen wat dat betekende. Namelijk afscheid nemen 
van collega’s met wie ik heel graag heb opgetrokken de 
afgelopen jaren. En het besef dat we dus die doorslag-
gevende positie kwijt waren. Maar ook voor mezelf dat 
ik dacht: Tjonge, zo hard gewerkt, zoveel bereikt en dan 
dit als resultaat. Daar ben ik wel even van kapot geweest 
eigenlijk.”

Het zomerreces gebruikte Wiegman om te bezinnen. 
Eerst een vakantie met haar man Joan en haar drie zo-
nen. “Dat is een belangrijke basis voor mij. Maar ik moest 
ook wel opnieuw vertrouwen in God zien te vinden. Dat 
ik weer weet dat Hij het leven leidt en niks uit Zijn hand 
glipt en dat dit dus óók een antwoord is, waar we mee 
moeten leven. Tegelijk staat het grote toekomstperspec-
tief van zijn Koninkrijk vast. Dat geeft rust.”

“Ik ben niet geroepen tot succes en tot zetelwinst, maar 
wel tot trouw. Als je dan de bijbel leest, zie je ook dat 
God niet werkt door geweldige menselijke successen. 
En er ligt nog steeds een hele politieke agenda van Hem 
klaar in Jesaja 58. En dat heb ik ook tijdens de fractie-
dagen deze zomer gedeeld. Het gaat heel duidelijk om 
de armen kleden, de hongerigen voeden, de ketenen 
losmaken en het juk verbreken. Dan denk ik yes, dat is 
wat we moeten doen.”

> tekst Anne Paul Roukema Fotografie Ruben Timman
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SCHEIdENd voorzIttEr IJmErt muIlWIJk:

“PerspectieF is een fantastische club”, mijmert IJmert. Hij 
kijkt terug op een geweldige tijd bij de jongeren van de 
ChristenUnie. Eén van de hoogtepunten was een zomers 
kerstdiner op het strand. Daarmee vroeg PerspectieF 
aandacht voor toenemende eenzaamheid in Nederland. 
“Ik zat daar toen als tevreden mens. We hadden dat toch 
maar mooi voor elkaar gekregen.” Tegelijkertijd reali-
seert de huidige voorzitter van CNV Jongeren zich dat 
zijn voorzitterschap een zware taak was. Zwaar omdat 
hij zich bewust was van de grote verantwoordelijkheid 
die hij had. “PerspectieF is de toekomst van de partij, de 
jongeren van PerspectieF moeten het in de toekomst 
gaan doen.” 

IJmert is trots op PerspectieF, “Door vaak actie te voeren 
hebben we onze stem laten horen richting de Chris-
tenUnie en naar andere partijen. De stem van jongeren 
wordt binnen de ChristenUnie gehoord. Daar is veel 
ruimte voor. Dat is positief.’

In de functie van voorzitter heeft IJmert veel geleerd. “Ik 
heb geleerd om moeilijke thema’s in simpele zinnen te 
vatten en om een organisatie te leiden. Dat kan ik in mijn 
nieuwe functie als voorzitter van CNV Jongeren goed 
gebruiken. Je moet zelf het goede voorbeeld geven door 
enthousiast en positief te zijn. Eigenlijk moet je elkaar 
een beetje gek maken, dan wordt iedereen enthousiast.”

Robert is ruim drie maanden actief als voorzitter en grijpt 
elke mogelijkheid aan om een christelijk jongerengeluid 
te laten horen. “We staan voor een moeilijke tijd waar 
verschillende crises spelen. Ik hoop dat de crises onze 
aandacht verlegt naar een samenleving waar we het mèt 
elkaar moeten doen en niet uit zijn op eigen winstbejag.” 
Robert vertelt enthousiast: “Jongeren kijken niet alleen 
naar nu, maar willen ook het beste voor de volgende 
generatie. Ik ga me ondermeer inzetten voor religieuze 
waarden die steeds meer onder druk komen te staan. 
Denk aan christelijk onderwijs, selectiebeleid van christe-
lijke organisaties en christelijke uitingen in het publieke 
domein.”

Verder wil Robert dat politiek meer gaat leven onder 
jongeren. “We moeten naar buiten gericht zijn en 
zichtbaar blijven, om te laten zien aan jongeren dat we 
voor hen opkomen. Maar we moeten ook bezig blijven 
met de inhoudelijke ontwikkeling van de organisatie. De 
trainingen, symposia, werkgroepen en afdelingen zijn 
belangrijke middelen om de leden van PerspectieF op te 
leiden. Intern wil ik mensen enthousiasmeren en geza-
menlijk een kant op trekken. Maar extern ben ik een felle 
verdediger van onze standpunten, ik laat me niet snel 
afschepen. Andere partijen zijn gewaarschuwd!”

> tekst Anneloes Kelder, bestuurslid communicatie PerspectieF

IJmert Muilwijk nam onlangs 
afscheid als voorzitter van de 

ChristenUnie jongeren. Hij gaf 
het stokje door aan Robert Heij. 

Beide heren vertellen over hun 
functie. IJmert blikt terug,  

Robert kijkt vooruit.enthousiast
‘Maak elkaar een 

 beetje gek, dan  
wordt iedereen  

enthousiast’
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“Het is makkelijker om een vrouw 
te zijn in het Europees parlement 

dan christen”, dat stelde Sari 
Essayah, Europarlementariër 

namens de Christendemocraten  
uit Finland, op een ECPM 

conferentie in Tallinn, Estland. 
Volgens Essayah zijn veel politici 

vergeten waar hun waarden 
vandaan komen, niet uit het 

humanisme of liberalisme, maar 
uit de christelijke identiteit van 

Europa. Christenen moeten hun 
licht in Europa niet onder de 

korenmaat laten schijnen, daarom 
moeten ze juist actieve getuigen 

blijven van God’s Koninkrijk.

De woorden van Sari Essayah vatten het idee achter het 
ontstaan van de European Christian Political Movement 
(ECPM) goed samen. Christenen moeten zichtbaarder en 
actiever worden in de Europese politiek. Europa (vooral 
het oostelijke deel) is nog steeds christelijk en toch mer-
ken we daar maar weinig van. De ECPM wil hier in de 
komende jaren verandering in brengen.

Afgelopen jaar bereikte de ECPM een belangrijke mijlpaal. 
Vanaf 2010 is de ECPM een officieel erkende Europese  
politieke partij! Een Europese politieke partij is in feite een  
erkende Europese politieke vereniging waar partijen en in-
dividuele parlementariërs uit EU lidstaten lid van zijn. De 
ECPM heeft nu voldoende leden voor deze officiële status 
met bijbehorende subsidie van het Europees Parlement. 

Als enige expliciet christelijke Europese partij richt de 
ECPM zich op zaken als bescherming van menselijke 
waardigheid en bescherming van de familie en het 
huwelijk. En met succes! In Roemenie werden nieuwe 
familiewetten, op basis van christelijke waarden, geïmple-
menteerd. In Bulgarije en Macedonië werden wetsvoor-
stellen die de rol van de familie en het huwelijk zouden 
ondermijnen, verworpen. Dit alles mede door de actieve 
rol van de ECPM.
Ook zet de ECPM zich in voor christendemocraten in  
Wit-Rusland, die onder druk staan door de dictatoriale 
overheid. De ECPM steunt de Wit-Russische christendemo- 
craten in hun strijd voor geloofsvrijheid en democratie.

Binnenkort ontvangen alle leden van de ChristenUnie een 
brief met de vraag om dit werk te ondersteunen. Want  
hoewel de ECPM nu een Europese partij is, heeft zij nu 
meer dan ooit uw steun nodig. Alleen als een Europese 
partij namelijk zelf ook genoeg financiële middelen kan 
werven, blijft het de steun van het Europees Parlement 
houden en kunnen wij zorgen dat christelijke politici in 
Europa hun licht niet onder de korenmaat laten schijnen.

> tekst Guido van Beusekom, 

ChristenUnie Internationaal en ECPM

ECPM
in 2010 officieel

politieke partij
Europese

voor info & inschrijven:

“Het behoort tot de essentialia van christelijke 
politiek om op te komen voor de vrijheid van 
iedereen. Daarom zit het me dwars dat we vaak 
met het tegendeel worden geassocieerd.” 

- André Rouvoet

Een congres van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Vrijheid onder druk 
tussen populisten en progressieven
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Als we kijken naar winst of verlies in 
de lokaal behaalde percentages, dan 
zijn dit de enige gemeenten waar 
winst is gehaald.

Voor een beter begrip van deze per-
centages: bij Urk praten we over een 
daling van 21,9 naar 18,9%, bij Zee-
wolde van 11,1 naar 9,1%, bij Nijefurd 
van 5,8 naar 3,9% en bij Bunschoten 
van 28,9 naar 27%.
Zoals gezegd, nadere analyses komen 
in het volgende nummer van Hand-
Schrift.

> tekst Erik van Dijk, Coördinator team Advies

tk2006 -> 2010 
Procentueel

Oldebroek -1,5

Ten Boer -1,5

Huizen -1,5

Ferwerderadiel -1,5

Bedum -1,5

Menaldumadeel -1,5

Franekeradeel -1,6

Kampen -1,6

De Marne -1,7

Bunschoten -1,9

Nijefurd -1,9

Zeewolde -2,0

Urk -3

tk2006 -> 2010 
Procentueel

Zederik 0,9

Lopik 0,6

Heerde 0,5

Putten 0,4

Schiermonnikoog 0,3

Rijswijk 0,3

Woudrichem 0,3

Liesveld 0,3

Hardinxveld-G’dam 0,2

Strijen 0,2

Werkendam 0,1

Bergambacht 0,1

Stadskanaal 0,1

Gemiddelde NL -0,7

In de verschillende peilingen stonden we tot ruim een 
week voor de verkiezingen op een groei van zes naar ze-
ven, acht of negen zetels. NIPO peilde de ChristenUnie in 
mei zelfs op tien zetels. Dat maakte uiteindelijk zetelver-
lies extra teleurstellend. Het is misschien wel een les om 
je van peilingen niet al te veel aan te trekken.

ruim 83% van de Christenunie-stemmen naar André rouvoet

Positie 
op lijst Naam

uitgebrachte 
stemmen

Percentage 
van totaal op 
Christenunie 
uitgebrachte 

stemmen 2010

Percentage 
van totaal op 
Christenunie 
uitgebrachte 

stemmen 2006
1 André Rouvoet 254.524 83,4 87,5

2 Arie Slob 10.532 3,5 1,28

3 Esmé Wiegman-van 
Meppelen Scheppink

10.459 3,4 0,4

4 Joël Voordewind 3.813 1,3 0,5

5 Cynthia Ortega-Martijn 2.983 1,0 0,7

6 Carola Schouten 1.299 0,4 Nvt

7 Ernst Cramer 1.178 0,4 0,2

8 Martine Vonk 2.955 1,0 0,6

9 Ed Anker 5.890 1,9 0,2

De drempel voor voorkeurstemmen lag bij deze verkiezingen op 15.694. Een score van meer dan 
80% op de lijsttrekker is een goede score. De achteruitgang ten opzichte van 2006 is klein. Ter 
vergelijking: premier Balkenende scoorde op 9 juni 2010 74%, Cohen 82% en Rutte 84%.

Tweede KamervAN zES NAAr vIJF

Kamerverkiezingen

De ChristenUnie zit sinds juni 2010 met vijf 
mensen in de Tweede Kamer: André Rouvoet, 

Arie Slob, Esmé Wiegman, Joël Voordewind en 
Cynthia Ortega. Een stevige fractie, maar wel 

met één man minder dan de afgelopen periode. 
In deze bijdrage een terugblik doormiddel van 
een aantal feiten en cijfers. Er wordt nog geen 

duiding aan gegeven, omdat de evaluatie bij 
publicatie van deze uitgave van Handschrift nog 
niet is afgerond. Er wordt dus nog niet uitgebreid 

ingegaan op waarom-vragen. 
in cijfers

Tweede

Enige winstgemeenten Grootste verliesgemeenten We kunnen het ook van een andere kant bekijken. Drie 
en een half jaar geleden verdubbelde de Kamerfractie 
van 3 naar 6 zetels. Het vasthouden van vijf zetels na 
het dragen van regeringsverantwoordelijkheid en in het 
heetst van deze campagnestrijd is positief te noemen. 
CDA en PvdA hebben er harder van langs gekregen. 
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Praten doortastend en 
gezellig

1. Wat is je functie en wat houdt 
je werk in? “Mijn baan is best wel 
veelzijdig. Ik ben als eindredacteur 
verantwoordelijk voor de inhoud, 
vormgeving en verspreiding van 
Handschrift. Verder ben ik druk met 
het coördineren van team Campagne  
& Evenementen.”

2. Waarom werken bij de ChristenUnie? 
“Werken bij de smaakmaker van de  
Nederlandse politiek is een voor-
recht. De ChristenUnie is een lerende 
organisatie. De energie die ik in mijn 
werk steek wordt dubbel betaald: 
met geld en met waardevolle erva-
ringen voor de toekomst.” 

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
“De verantwoordelijkheid over partij- 
blad en budget, maar zeker ook de 
werking van de ‘partijmachine’. Onze 
partij is een complex bedrijf in een 
samenleving die wel wat meer Chris-
tenUnie kan gebruiken.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Ik heb veel contact met veel mensen.  
Het meest misschien wel met mijn 
teamgenoten Gieneke Flohr en Anne 
Paul Roukema. Verder ontspinnen 
zich op onze kamer met grote regel-
maat vermakelijke discussies met 
mijn collega’s van de Kaderschool.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan 
ik jou voor bellen? “Leuke, opbou-
wende en enerverende ideeën voor 
Handschrift zijn altijd welkom.”

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar? “Een sprankelende reeks exem-
plaren van Handschrift publiceren 
en constant blijven verbeteren. Op 
allerlei gebied.”

7. Verras ons eens… “Ik vond onlangs 
een foto waarop ik als vierjarig  
jongentje een GPV-poster van 
Gert Schutte hielp op te plakken. 
Het zat er dus al vroeg in.” 

In het trappenhuis van het partijbureau klinken de ondefinieerbare 
klanken van het Urker dialect. Het is Cornelis Vlot, eindredacteur van 
partijblad Handschrift die met één van zijn Urkse voetbalmoas telefo-
neert. Als hij niet vol energie aan het volgende nummer van Handschrift 
werkt, steekt hij zijn vrije tijd in het nieuwe huis dat hij heeft gekocht en 
wil gaan bewonen met zijn grote liefde Mariëtte.

dE CollEGA’S 
Anne Paul Roukema (multimedia webredacteur): “Cornelis is een doortastende 
harde werker met een mooie recht-voor-je-raaphouding. Hij is ‘made op Urk’, maar 
toch wil hij niet gelabeld worden als ‘de Urker’. Hij is wel zo’n stoere vent, die stan-
daard zonder jas in de regen naar buiten gaat. Zijn stoerheid heeft wel grenzen, liet 
hij eens doorschemeren. Toen hij een week meevoer met noordzeevissers, liet hij 
de mannen ’s nachts het zware werk doen terwijl hij lekker lag te slapen.”

Gieneke Flohr (teamcoördinator): “Cornelis is een harde en professionele werker! 
Maar hij houdt ook van gezelligheid (zelfs overleggen vindt hij gezellig). Soms 
mogen zijn collega’s meegenieten van zijn telefoongesprekjes in puur Urks dialect. 
(En dat is plát!...)”

7 vragen aan 
Cornelis Vlot

Nog niet eens een generatie geleden zou ik hem waar-
schijnlijk gebeld hebben, een jaar of twintig daarvoor 
was ik misschien wel langs gegaan. Contacten lijken 
vluchtiger te worden, wellicht dat over tien jaar je alleen 
nog maar ‘Jan’ tegen je computer hoeft te zeggen en ‘Jan’ 
krijgt automatisch een berichtje. 

De wereld van de hedendaagse mens is groter en daar-
door eigenlijk juist kleiner geworden. We kennen steeds 
meer mensen, maar hebben steeds minder tijd voor el-
kaar. Menselijke aandacht is een schaars goed geworden. 
Standaardisering en vluchtigheid lijken de norm te zijn 
geworden. Maar tegelijkertijd snakken we naar aandacht, 
willen we door ‘de ander’ serieus genomen worden en 
willen we dat iemand naar ons luistert en ons begrijpt.  

Maar kunnen we het nog? Kunnen we nog echt praten 
met onze naaste? Kunnen we als maatschappij nog tijd 
inruimen om de ander te zien? Te horen? En vooral te ver-
staan? Kunnen we voorkomen dat ambulancepersoneel 
uitgescholden wordt? Dat juffen en meesters onder de 
voet worden gelopen? Dat deurwaarders kogelbrieven 
krijgen? Dat poltieagenten het werken onmogelijk wordt 
gemaakt? Praten we nog met elkaar? Laten we om te 
beginnen het vandaag allemaal eens proberen!

> tekst Sandra Korteweg

‘Menselijke 
aandacht is een 

schaars goed 
 geworden’

> tekst Anne Paul Roukema.   > Fotografie Ruben Timman

Praten we nog met elkaar? Vandaag de dag hebben we 
zo veel middelen om met elkaar te communiceren, dat 
het begrip communicatie bijna een uitgeholde term aan 
het worden is. We mailen, sms-en, pingen, Twitteren en 
MSN-en er lustig op los, maar wat vertellen we elkaar nu 
eigenlijk nog? 

Vanmorgen schreef ik een kaart naar een ernstig zieke 
kennis. Met opzet wilde ik hem geen mail sturen, maar 
naar de winkel gaan, een kaart halen, nadenken over een 
paar woorden, het adres opzoeken en naar de postbus 
gaan. Even nadenken over hetgeen hem overkomt, even 
inleven. 
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voor 

“Wat we in Haiti zagen 
leek op de puinhopen 
van de vuurwerkramp 
in Enschede. Overal 
kapotte huizen, puin 
en vooral heel veel 
tentenkampen”, vertelt 
Joel Voordewind. “En 
dat terwijl het daar 35 
graden binnen is en 45 
graden in de tenten.”

Op uitnodiging van Woord en Daad en ZOA Vluchtelingen-
zorg bracht Joël Voordewind onlangs een werkbezoek aan 
Haïti. Hij deed dit samen met partijbureaudirecteur Menno 
van Hulst. Zijn doel was om, na veel publieke kritiek op 
de trage hulpverlening, een goed beeld te krijgen van de 
besteding van de in Nederland ingezamelde hulpgelden. 
Voordewind bezocht hiervoor de Haïtiaanse overheid, de 
EU, enkel VN organisaties en diverse projecten van Neder-
landse hulporganisaties zoals Cordaid, Woord en Daad en 
ZOA-Vluchtelingenzorg. 

“De belangrijkste conclusies na de reis zijn dat de eerste 
noodhulpfase goed is verlopen”, aldus Joel. “De mensen die 
dakloos werden zijn goed opgevangen in de tentenkampen 
en er zijn tot nu toe geen epidemieën uitgebroken. Maar 
nu het orkaanseizoen eraan komt, moeten de 1,3 miljoen 
daklozen zo snel mogelijk weg uit de tentenkampen. Het 
bouwen van prefab-huizen en repereren van bestaande 
huizen heeft de hoogste prioriteit. De overheid moet daar-
voor niet wachten totdat de verkiezingen van 28 november 
zijn geweest. Het is de hoogste tijd om plekken aan te 
wijzen waar gebouwd kan worden. Ook de Nederlandse 
hulporganisatie moeten nu de overstap maken naar de we-
deropbouwfase, waarbij ook het investeren in de landbouw 
cruciaal is. Intussen heeft het ministerie van buitenlandse 
zaken al toegezegd - indien nodig - haar fondsen eerder vrij 
te maken voor de wederopbouwfase. Verder pleit ik ervoor 
om het Nederlandse bedrijfsleven meer te betrekken bij de 
wederopbouw. Nu is het moment voor Haiti om de armoe-
despiraal te doorbreken. Laten we als rijk land samen met 
de EU daarin bijstaan.” 

> tekst Cornelis Vlot   > Fotografie door Ruben Timman

Haïti
Lees meer over de ervaringen van Joël via www.joelvoordewind.nl 

Voor een uitgebreid fotoverslag, kijk op www.nowords.nl  
(reportage ‘Not your house’)

Hoop
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Pieter Grinwis (30)
“Het zijn van vertrouwenspersoon is misschien wel het 
belangrijkste aspect van een PA. Daarnaast fungeer je als 
dé ‘contactpersoon’ tussen Kamerleden en ministerie. Het 
werk is enorm afwisselend en dynamisch: het ene mo-
ment zit je met de politieke en ambtelijke top in verga-
dering over het Deltaprogramma, een volgend moment 
praat je met een beleidsmedewerker over een zojuist 
aangemelde mondelinge vraag over de OV-chipkaart om 
vervolgens op een Kamerlid in te praten om een motie 
toch maar iets te wijzigen.
Tineke Huizinga stond aan de basis van het Deltapro-
gramma, waarmee de veiligheid en de zoetwatervoor-
ziening van ons land nu en straks moet worden geborgd. 
Ik ga daar binnenkort mijn steentje aan bijdragen als 
bestuurlijk en financieel-economisch adviseur van de 
Deltacommissaris Wim Kuijken.”

‘Het werk is enorm 
afwisselend 

 en dynamisch’

Minister Huizinga over Pieter Grinwis: 
“Pieter is pienter en heeft snel door welke kant ik op wil. Als 
het moet hebben we aan een half woord genoeg. Naast het 
werk hebben we in de loop der jaren ook veel plezierige 
persoonlijke gesprekken gehad. Pieter blijft. Niet als PA, wel 
als vriend.” 

reinier koppelaar (35)
“Het was erg belangrijk voor André dat ik snel begreep 
wat hij bedoelde. Het was vaak snel schakelen omdat er 
zoveel speelde. En dat we elkaars humor begrepen was 
ook prettig. Een minister moet kunnen rekenen op een 
vertrouweling die waarschuwt voor politieke risico’s en 
meedenkt over oplossingen. Het meest boeiend zijn de 
crisismomenten, als de spanning in het kabinet of de co-
alitie hoog oplopen. Je bent als PA permanent bereikbaar 
en alert. Maar even druk als de minister? No way: ik hoef 
niet te vergaderen in de Treveszaal, te onderhandelen in 
het Torentje of te debatteren in de Kamer. En dan heb ik 
het nog niet over de druk van de publiciteit. Ik denk dat 
veel mensen onderschatten hoe zwaar het ministerschap 
is. Ik heb diep, diep respect voor wat André heeft gepres-
teerd. Zelf vertrek ik binnenkort naar Azië als attaché voor 
VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
op de Nederlands ambassade in Peking, China.”

‘Diep, diep respect 
voor wat André  

heeft gepresteerd’

Minister Rouvoet over Reinier Koppelaar: 
“Reinier is 3,5 jaar lang mijn steun en toeverlaat geweest. Zo-
wel als minister voor Jeugd & Gezin als als vice-premier heb 
ik dankbaar gebruik gemaakt van zijn brede belangstelling, 
permanente bereikbaarheid, snelle denken en deskundige 
adviezen. Reinier is de ultieme PA!”

Frans Godschalk (56)
“Je kunt zeggen dat ik de ogen en oren van de 
minister binnen de defensieorganisatie, in de 
Kamer, onder journalisten en in de partij was. Verder 
vervulde ik de rol van vertrouwenspersoon, spar-
ringpartner en mental coach. Dat zijn een aantal 
ingrediënten van deze dynamische baan zonder be-
gin- en eindtijden. En dat in een politieke en ambte-
lijke omgeving, waar je alles hoort, elk woord telt en 
zelfs een glimlach een politiek feit kan worden. Het 
spreekt vanzelf dat in zo’n baan en in zo’n gevoelige 
omgeving een hechte onderlinge band en een groot 
wederzijds vertrouwen in elkaars oordeelsvermo-
gen onontbeerlijk zijn. Ik ga het zeker missen, maar 
ik kijk ook uit naar de nieuwe staffunctie die ik bij 
Defensie ga vervullen.” 

‘Ogen en oren 
van de  

minister’

Minister Van Middelkoop over Frans Godschalk: 
Eimert: ‘Wat moeten al die ambtenaren die ik zo vaak bij jou op 
de kamer zie zitten?’ Frans: ‘Elke ambtenaar die bij mij binnen-
komt is nog slechts één stap van jou verwijderd, de minister.’ 

Steven datema (31)
“Sinds André in maart Minister van onderwijs werd, 
hebben we elkaar goed leren kennen. Onze relatie 
is laagdrempelig en professioneel. Ik ben voor hem 
altijd bereikbaar en dat geldt ook andersom. Dat 
moet ook om voor André op elk gewenst moment 
als sparringpartner te kunnen dienen. Het is uniek 
om in deze vrije rol het reilen en zeilen op een 
ministerie mee te maken, André te helpen zijn mi-
nisterschap succesvol in te vullen en op die manier 
direct bij besluitvorming betrokken te zijn. Het is 
geen negen tot vijf baan en met een gezin met 
jonge kinderen levert dat een druk leven op, maar 
zo druk als André heb ik het gelukkig niet. Als het 
nieuwe kabinet aantreedt ga ik weer als beleidsme-
dewerker aan de slag bij de Tweede Kamerfractie, 
tot zich weer een nieuwe uitdaging aandient.”

 ‘Onze relatie  
is laagdrempelig en 

professioneel’

Minister Rouvoet over Steven Datema: 
“Toen ik na de kabinetsval naast J&G ook OCW onder mijn 
hoede kreeg, werd Steven – beleidsmedewerker Onderwijs 
bij de fractie – mijn PA op dit voor mij nieuwe departement. 
Een gouden greep: hij beheerst de materie, kent het veld én 
het Kamerwerk!”



Plannen

Op tafel
kandidaat 

Politiek

Druk

Sneekweek

Verkiezingen met
Lieuwe van der Pol, lijsttrekker ChristenUnie Súdwest Fryslân: 

Ontspannen ogend en gebruind door het 
mooie weer tijdens de Sneekweek opent Lieuwe 

de deur van zijn dubbele woning. Enkele 
straten verderop vaart ondertussen een grote 

driemaster voorbij richting het centrum. In 
de zomermaanden is Sneek over het water 

minstens zo goed bereikbaar als over de weg. 
Er volgt een genoeglijk Fries interview met de 

fractievoorzitter van ChristenUnie Súdwest 
Fryslân. Een nieuwe kiesvereniging die door 

herindelingen uit vijf gemeenten bestaat. 

Friese moed

Wie is lieuwe van der Pol? 
Lieuwe startte zijn politieke loopbaan bij de RPF als 
Secretaris van het plaatselijk bestuur.  
Nu is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie fractie 
van Súdwest Fryslân. Lieuwe is vader van zes kinde-
ren, opa en in het verleden ving hij pleegkinderen 
op. De afgelopen vijftien jaar zette hij zich in voor de 
Evangelische Gemeenschap Sneek en is oprichter 
van stichting Present Sneek, een stichting die hulp-
vragers verbindt aan hen die willen helpen. Tot slot 
volgt Lieuwe een HBO-studie bestuurskunde. 

Had jij zelf ook een rol tijdens de laatste Sneekweek?
“Ja, ik ben coördinator voor de activiteiten van de Stich-
ting Evangelisatie Kolmeersland. Samen met 200 vrijwilli-
gers zijn we een week actief geweest. Dit is een Stichting 
die vanuit zeven protestantse kerken is opgezet.”

Je bent nogal een drukbezet persoon (zie kader: ‘Wie is 
Lieuwe van der Pol?). Toch zit je er ontspannen bij.
“Mijn favoriete Bijbelgedeelte is te vinden in Efeze 2, 
met name vers 10: ‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus 
Jezus geschapen om goede werken te doen, die God 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wande-
len.’ Daaruit maak ik op dat wandelen met God op een 
ontspannen manier kan. Mijn vrouw Hammie en ik zeg-
gen dan ook niet meer dat we het druk hebben. We zijn 
lekker bezig!” 

Hoe ben je verzeild geraakt in de politiek?
“Politiek was destijds niet zo mijn hobby. Ik ben vanuit 
mijzelf eigenlijk niet zo politiek ingesteld. Ik ben meer 
een ‘mensenmens’ en hou niet zo van al dat scoren. 
Jaren geleden - ik was toen heel actief in de Evangeli-
sche Gemeenschap Sneek - heb ik een maagbloeding 
gekregen. Die bloeding wilde maar niet stoppen. Nadat 
mijn maag verwijderd was kwamen er ook nog allerlei 
complicaties bij. Ik heb toen alle activiteiten stil moeten 
zetten en alleen mijn werk kunnen doen. Daarna kwam 
het moment dat ik mijn taken weer mocht oppakken. 
Ik moest van mezelf wel kiezen: werk, kerk of politiek. Ik 
was al heel lang een min of meer slapend lid van de RPF 
en zag dat men daar dringend versterking kon gebrui-
ken. Ik heb het biddend aan God voorgelegd met de 
woorden: ‘Jo sette it vinkje mar’ (U zet het vinkje maar). 
Het bewees zichzelf vervolgens op een heel natuurlijke 
manier. Ik kwam uit bij de RPF. Er moest iets gebeuren. 
Ik ging niet zozeer voor het lijsttrekkerschap en werd in 
eerste instantie secretaris van het bestuur. We zijn in de 
aanloop naar 2002 begonnen met ledenwerving. Dat ver-
dubbelde in twee jaar tot 100 leden.”

Op 24 november zijn de verkiezingen voor jullie herin-
delingsgemeente. Jij bent de kandidaat lijsttrekker voor 
inwoners uit de ‘voormalige’ gemeenten Bolsward, Nijefurd, 
Sneek, Wunseradiel en Wymbritseradiel. In totaal maar liefst 
69 kernen. Wat zijn jullie plannen? 

“Ja, het wordt een grote gemeente. Ik rond het voor het 
gemak steeds maar af met 82.000 inwoners op 82.000 
ha. Vanuit Sneek hopen we te investeren in het achter-
land. Stad met oog voor het platteland. De gemeente 
Wunseradiel en Wymbritseradiel hebben gelukkig al 
veel ervaring met de vele kleine kernen. Samen besloe-
gen ze al zo’n 50 kernen of dorpen. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat het goed kan uitpakken. Het vormen 
van een grotere schaal op bestuurlijk gebied moet dan 
wel gelijk op gaan met het vormen van een ‘kleinere 
schaal’ op ambtelijk gebied. Dus in de praktijk moeten 
de inwoners de overheid als dichtbij kunnen blijven 
ervaren. Vergelijk het maar met een scholenfusie die be-
stuurlijk een grotere eenheid vormt. Binnen mijn ROC in 
Sneek kan ik ‘mijn’ 100 leerlingen persoonlijke aandacht 
geven, puur dankzij het feit dat ik mij niet meer met alle 
bestuurlijke en organisatorische rompslomp hoef bezig 
te houden. En zo zie ik deze gemeentelijke schaalver-
groting ook. We hebben elkaar nodig als gemeenten.”

Het besluit tot herindeling is genomen en het conceptver-
kiezingsprogramma ligt hier al op tafel. Wat zijn de twee 
belangrijkste punten voor de ChristenUnie? 
“We vinden dat de eigen verantwoordelijkheid van de 
inwoners weer voorop moet staan. 
Het particuliere initiatief is van groot belang. Dorps- en 
buurthuizen, wijkgebouwen en sportvoorzieningen 
zouden wat ons betreft zoveel mogelijk zelfvoorzienend 
moeten zijn. Een dorpshuis combineren met een fysio-
therapiecentrum is een goed voorbeeld van haalbare 
exploitatie. Verder willen we het idee van een Centraal 

>>>
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‘Skutsje’ siert verkiezings-
programma Christenunie 
Súdwest Fryslân
Op 24 november vinden de verkiezingen plaats voor 
de grootste herindelingsgemeente van Nederland: 
Súdwest Fryslân. Water speelt bij deze verkiezin-
gen daarbij een belangrijke rol. Het ChristenUnie 
verkiezingsprogramma wordt geïllustreerd door ‘het 
skutsje’, waarbij zowel bestuur als kandidaten de 
helmstok stevig in handen hebben. Een beeld dat 
de kandidaten karakteriseert. Zowel Lieuwe, als Sieb 
Bandstra uit Nijefurd (nr 4 op de lijst) zijn ervaren 
zeilers. Het team dat nu klaar staat is er klaar voor de 
woelige baren van het politieke vak te trotseren.

Meldpunt Overlast stimuleren in de nieuwe gemeente. 
Als gemeente de overlastsituaties bestrijden in samen-
werking met woningcorporaties en politie en justitie. Dat 
blijkt namelijk goed te werken.”

Hoe ziet gemeentelijke indeling van de provincie Friesland 
er uit over 25 jaar? Wat zijn je voorspellingen?
“Ik denk dat we wel eens naar acht gemeenten zouden 
kunnen gaan in de toekomst. Vermoedelijk gaan Harlin-
gen en Franeker samenwerken en ook Heerenveen kan 
het dan goed vinden met Lemsterlân, Gaesterlân-Sleat 
en Skasterlân.”

Zijn er aspecten die onderbelicht zijn gebleven bij de ge-
meentelijke herindelingplannen?
“Jazeker! Er is in alle stukken die ik onder ogen heb gehad 
bijvoorbeeld nooit aandacht geweest voor samenwer-
king tussen politieke partijen en hoe zij de voeling met 
hun achterban moeten organiseren. Ik ben trouwens blij 
met het bestuur van onze kiesvereniging. Er is steeds 
sprake geweest van veel vertrouwen.”

> tekst Tjitske Kuiper, team Advies | fotografie Anne Paul Roukema

Van 309 naar 
422 cursisten

dE CHrIStENuNIE kAdErSCHool GroEIt EN brEIdt uIt

Met veel plezier en dankbaarheid 
kijken de coördinatoren 
Opleiding, Annerieke Pruim en 
Rieke Elsenbroek, terug op het 
seizoen 2009-2010. Ze mochten 
in 32 cursussen 422 deelnemers 
begroeten. Het vorige seizoen 
waren er 309 deelnemers aan 31 
cursussen. De belangstelling voor 
de kaderschool groeit.

de kaderschool is meer dan kennis
Ant Stremmelaar aan haar medecursisten na afloop 
van de cursus ‘Welkom in de raad’: “Ik wil jullie zeggen 
dat ik erg bemoedigd ben door jullie inbreng tijdens 
de cursus. Ik word altijd weer blij wanneer ik de veel-
kleurigheid van Christus zie in de mensen om mij heen. 
We hebben elkaar hard nodig om Christus te laten 
zien in de wereld en de politiek kan daar een goed 
instrument voor zijn. Ik dank jullie hartelijk voor jullie 
openheid, wijsheid, humor en geloof. Ik ben door jullie 
opgebouwd en kan daarmee verder.”

Een greep uit het actuele aanbod:
• Het huis van Thorbecke – vanaf 6 oktober, Groningen
• Thema-avond Duurzaamheid – 12 oktober, Veenendaal; 
  13 oktober Goes
• Verdieping christelijk-sociale politiek – vanaf  
 13 oktober, Leiden
• Thema-avond Integratie – 19 oktober, Groningen
• Welkom bij de ChristenUnie – vanaf 26 oktober,  
 Deventer
De kaderschool heeft u nog veel meer te bieden.  
Kijk voor het complete aanbod op 
www.kaderschool.christenunie.nl

Hoe verklaren jullie die toename in het aantal cursisten?
Annerieke: “Ik zie een duidelijk verband met de gemeen-
teraadsverkiezingen. De cursus ‘Welkom in de raad’ be- 
reidt kandidaten voor op het raadslidmaatschap. Op ver-
schillende plaatsen in het land is deze cursus gevold door 
in totaal 75 mensen. Ook trainingen als ‘Debatteren voor 
lijsttrekkers’ en ‘Onderhandelen’ werden goed bezocht.”

Zat de groei vooral in het aantal toekomstige raadsleden?
Rieke: “Je merkt dat in zo’n periode ook bij leden zonder 
politieke functie de politiek meer leeft. Cursussen over de 
uitgangspunten van de ChristenUnie en de Verdiepings-
cursus christelijk-sociale politiek trokken veel belangstel-
ling.” 

Wat heeft de kaderschool in het nieuwe seizoen te bieden?
Annerieke: “Politiek is altijd actueel. Ook op het moment 
dat er geen verkiezingen zijn gebeurt er van alles. Het 
is interessant om je te verdiepen in de achtergronden 
zodat je de discussies beter kunt analyseren. Hierbij helpt 
bijvoorbeeld de cursus ‘Het huis van Thorbecke”, die je 
meer inzicht geeft in staatsrechtelijke verhoudingen.”

Wat is er nieuw in het aanbod?
Rieke: “Cursussen die kandidaten voorbereiden op de 
Statenverkiezingen in 2011, en Thema-avonden waarbij 
een deskundige een onderwerp uitdiept en praktisch 
maakt. En ook nieuw is de ‘Masterclass christelijk-sociaal 
denken en doen’. Dit is een intensief leertraject voor Hbo-
plussers met ambitie. Door het grote aantal positieve 
reacties merken we dat dit echt in een behoefte voorziet. 
Er zijn veel meer sollicitanten dan we kunnen plaatsen. 
We denken er over na hoe we ons aanbod in de diepte 
kunnen uitbreiden.”

> tekst Rieke Elsenbroek, coördinator team Opleiding

Ik ben meer een 
‘mensenmens’ 
en hou niet zo 

van al dat  
scoren. 
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Eurofractie heet 
lezers Handschrift 
welkom in Brussel 
en Straatsburg

Afgelopen jaar heeft de Eurofractie 
veel bezoekers mogen verwelkomen 

in het Europees Parlement. Zo 
ontmoette Peter van Dalen met 

zijn medewerkers scholieren, 
partijgenoten, de jongeren van 

PerspectieF en vele anderen. De 
eurofractie nodigt vanaf deze maand 
ook Handschriftlezers van van harte 
uit om kennis maken met de praktijk 

van het Europees parlement. Een 
bezoek aan Brussel of Straatsburg 

kost niets. Op het programma staat 
onder andere een lunch, presentatie 

door de Eurofractie, ontmoeting 
met Peter van Dalen en een 

rondleiding door het EP.

Op 9 oktober presenteert het Wetenschappelijk Instituut 
tijdens het jaarlijks congres een boek waarin de christe-
lijke wortels van onze vrijheden worden aangetoond. Het 
laat zien hoe die vrijheden in Nederland zijn uitgegroeid 
tot een veelzijdige samenleving en een stevige democra-
tische rechtsstaat. Door vrijheid zo opnieuw te verbinden 
met de christelijk-sociale traditie, wordt getracht het 
huidige vrijheidsdebat een stap verder brengen. Het 
boek bevat onder meer bijdragen van Gijsbert van den 
Brink, Beatrice de Graaf, Stefan Paas, Jan van der Stoep, 
Kars Veling en een interview met André Rouvoet.

Programma congres ‘vrijheid onder druk’ 
Ochtend: Populisme 
Prof. dr. Kees Schuyt (Raad van State) - De verhouding 
tussen rechtsstaat en democratie. 
Met een reactie door dr. Koert van Bekkum.
Aanbieding bundel ‘Vrijheid’ aan André Rouvoet 

Middag: Secularisme
Dr. Jan van der Stoep (CHE, VU) - In hoeverre mogen iden-
titeitsgebonden organisaties een eigen toelatingsbeleid 
voeren? Dr. Sophie van Bijsterveld (UvT) - Welke bestaans-
recht heeft de godsdienstvrijheid in een seculiere samen-
leving? 

Locatie:  Stadscafé de Observant 
Adres:  Stadhuisplein 7 | Amersfoort | www.observant.nl
Datum:  zaterdag 9 oktober 2010 
Inloop:  9.30 uur 
Aanmelden kan via www.wi.christenunie.nl/vrijheid

> tekst Geert Jan Spijker, medewerker WI

WI lANCEErt boEk 
tIJdENS CoNGrES 9 oktobEr

Heeft het bijzonder onderwijs 
toekomst? Blijft er ruimte voor 

christelijke zorginstellingen? 
Bestaat het recht op privacy 

nog in tijden van terrorisme? 
Mogen burgers en politici altijd 

zeggen wat ze denken? Vragen 
die laten zien dat vrijheid geen 

vanzelfsprekend bezit is, ook niet 
in het Nederland van vandaag.

Vrijheid
onder druk

G.J. Spijker (red.)

Vrijheid 
Een christelijk-sociaal pleidooi

Heeft het bijzonder onderwijs toekomst? Blijft 

er ruimte voor christelijke zorginstellingen? 

Bestaat het recht op privacy nog in tijden van 

terrorisme? Mogen burgers en politici altijd 

zeggen wat ze denken? Vragen die laten zien 

dat vrijheid geen vanzelfsprekend bezit is, ook 

niet in het Nederland van vandaag.

 
Deze bundel toont de christelijke wortels van 

onze vrijheden aan en laat zien hoe die in 

Nederland zijn uitgegroeid tot een veelzijdige 

civil society en een stevige democratische 

rechtsstaat. Vanuit verschillende invalshoeken 

wil dit pleidooi het huidige vrijheidsdebat 

een stap verder brengen door het opnieuw te 

verbinden met de christelijk-sociale traditie.  

 
Met onder meer bijdragen van Gijsbert van den 

Brink, Beatrice de Graaf, Stefan Paas, Jan van 

der Stoep, Kars Veling en een interview met 

André Rouvoet.
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ISBN: 978-90-71075-14-8

Enthousiast geworden? Neem contact op met 
voorlichter Maurits van Stuijvenberg (06 5224464 / 

mauritsvanstuijvenberg@christenunie.nl) om te horen 
wat de mogelijkheden zijn om als (kies)vereniging, klas of 

ander gezelschap het Europees Parlement te bezoeken.



nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl  
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland
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CHRISTENUNIE OVERHANDIGT 100 EURO 
AAN WOONCENTRUM
Op 1 juni heeft Ard Kleijer namens de ChristenUnie 
100 euro overhandigd aan wooncentrum Het Anker in 
Putten. Tijdens de Verkiezingsmarkt was het mogelijk om 
bij de ChristenUnie op te geven naar welk goed doel het 
geld zou gaan. Het grootste aantal stemmen was voor Het 
Anker. De komende tijd is het voor Het Anker vooral de 
uitdaging om het vervoer te verbeteren. Ard Kleijer heeft 
in het nieuwe college welzijn in zijn portefeuille. Ook het 
nieuwe raadslid Bertus Cornelissen was aanwezig bij de 
overhandiging. Mede dankzij de ChristenUnie is in het 
coalitieakkoord afgesproken om de komende jaren vooral 
te investeren in een sterke samenleving.

OPROEP 
Gezocht: GPV en RPF uitzendingen in het kader van 
Zendtijd voor Politieke Partijen uit de verkiezingsjaren 
1981, 1982, 1986, 1989, 1994, 1998 op band of als 
transcript. Het materiaal is bestemd is bestemd voor 
het proefschrift van Annemarie Walter over negatieve 
campagnevoering in West-Europa. Helaas zijn niet 
alle uitzendingen meer terug te vinden in nationale en 
partijarchieven. Wegens wetenschappelijk verblijf in 
het buitenland kan contact opgenomen worden met 
Annemarie  via a.s.walter@uva.nl of via Dr. Philip van 
Praag (020-5254502). Materiaal kan opgestuurd worden 
naar Dr. Philip van Praag, Universiteit van Amsterdam, 
Afdeling Politicologie, OZ Achterburgwal 237, 1012 DL 
Amsterdam.

EVERT VAN BEEK ONDERSCHEIDEN 
Evert van Beek, voorzitter van de kiesvereniging De 
Ronde Venen, is onlangs koninklijk onderscheiden en 
daarmee benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Deze onderscheiding is hem toegekend om een veelheid 
van functies die hij de afgelopen tientallen jaren heeft 
vervuld binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk, de 
Gymnastiekvereniging Mijdrecht, de PC basisschool De 
Opdracht en voor zijn werk voor EO Nazorg. Evert is 
sinds een paar maanden voorzitter van de kiesvereniging. 
De ChristenUnie/SGP De Ronde Venen feliciteert hem 
van harte met deze eervolle benoeming.

CHRIS SCHAAPMAN: ‘GEBED OVERHEID 
BELANGRIjK’
Tijdens de jaarlijkse gebedssamenkomst in de Waalse 
Kerk in Den Haag stelde Chris Schaapman - lid van 
Provinciale Staten van Zuid-Holland namens de 
ChristenUnie/SGP – dat burgers hoge eisen stellen aan 
de overheid en niet snel tevreden zijn. Gebed voor politici 
en bestuurders is daarom erg belangrijk. Schaapman 
kwam tot de conclusie dat de overheid minder respect 
van de burger geniet en minder wordt gedragen. “De 
provincie is daarvan een goed voorbeeld. Het werk wordt 
er niet minder belangrijk om, maar vraagt wel om extra 
motivatie en extra inspanning om mensen op te zoeken en 
te betrekken bij wat de overheid doet en beslist. Ik weet 
en voel mij daarbij afhankelijk van gebed.’’

HET GAT OVERBRUGGEN 
De werkgroep ChristenUnie Multicultureel is bezig met 
een project waarbij zij voorgangers van internationale 
kerken in contact wilt brengen met lokale ChristenUnie 
bestuurders. Dat doet zij samen met de VPE Verenigde 
Pinkster- en Evangeliegemeenten. Eva Mabayoje 
is voorzitter van de werkgroep: “Wij willen lokale 
bestuurders helpen bij dit proces. Wij hebben kennis 
van de doelgroep en mogelijk meer tijd en hulpmiddelen 
tot onze beschikking om de helpende hand te bieden. 
Graag zijn wij bereid om samen het gat te overbruggen. 
Samenwerking met christenmigranten helpt lokale 
bestuurders om beter zicht te krijgen op de dagelijkse 
werkelijkheid van al deze verschillende culturen.”
Meer weten of doorpraten? Telefoon: 033-4226969 
(vraag naar Eva Mabayoje) of e-mail: evamabayoje@
christenunie.nl

IjSSELSTEIN WINKELT MET SENIOREN
Een aantal mensen van de kiesvereniging IJsselstein 
namen onlangs een groep senioren mee winkelen. Een 
paar jaar geleden werd de traditie geboren dat mensen uit 
de IJsselsteinse politiek zich inzetten voor MADD (Make 
a difference day). Het prachtige weer en het feit dat veel 
mensen al langere tijd niet meer buiten waren geweest, 
maakte het uitje tot een groot succes. 

IN MEMORIAM

Bram van der Werf

Oud-Statenlid Bram van der Werf is op 67 jarige leeftijd 
overleden. Bram was Statenlid in Fryslân voor het GPV 
en later voor de ChristenUnie van 1991 tot 2003. De 
Statenfractie is Bram dankbaar voor het vele werk wat hij 
in die tijd heeft gedaan voor de Friese gemeenschap. 
Bram had een geheel eigen stijl van politiek bedrijven 
die zich kenmerkte door bescheidenheid, gepaard aan 
een grote dossierkennis. Hij schuwde niet een afwijkend 
standpunt in te nemen en bleef vasthoudend ook als het 
ging om zaken waar anderen geen nut in zagen. Zo was 
hij sterk voorstander van proeven met gratis Openbaar 
Vervoer en ijverde hij voor een verkeersveilige Centrale 
As ter ontsluiting van Noordoost Fryslân. Hoewel niet 
meer politiek actief bleef Bram langdurig betrokken 
bij de fractie als webmaster. In Bram verliest de fractie 
van de ChristenUnie een erelid. Het gemis zal groot 
zijn. Dat hij in alles vertrouwde op zijn Heer en Heiland 
was duidelijk voor wie Bram kende. Hij leefde in de 
verwachting van de Wederkomst van Jezus Christus maar 
God haalde hem eerder thuis. We bidden allen die hem 
na staan toe dat God Zijn troostende armen om hen 
heen wil slaan.

VLIEGTOCHT MET WINNAARS 
FOTOWEDSTRIjD
De SGP-ChristenUnie uit Hendrik-Ido-Ambach rondde 
onlangs een fotowedstrijd – die in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden - af met 
een vliegtocht met de lijsttrekker. Anneke Verseveldt 
won de wedstrijd. De tweede prijs ging naar Annerieke 
Platschorre. Samen met de campagneleider, lijsttrekker en 
fotograaf zagen zij ‘Ambacht in vogelvlucht’.
Op de foto van links naar rechts: Cees van Meerten 
(fotograaf en lid van de jury), Rembrand Rodenburg 
(kandidaat-vlieger MAF-zendingsorganisatie), Annerieke 
Platschorre (winnaar 2e prijs), Anneke Verseveldt (winnaar 
fotowedstrijd), Gert de Jong (campagneleider), Teunis 
Stoop (lijsttrekker) en Jolanda van Egmond (fotograaf).
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redactie
Shahied Badoella, hoofdredacteur
Cornelis Vlot, eindredacteur
Jolande Uringa, redacteur

Fotografie
Ruben Timman - nowords.nl 
Eljee - Eljee.nl
Michal Zacharzewski
Ton Koldewijn
Emma McCreary
Anne Paul Roukema

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. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie

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
Tel. 033 422 69 71 | handschrift@christenunie.nl

legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de 
tenaamstelling: Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. 
KvK dossiernr. 32080551

lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk
voor 30 november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden. 
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar? Bel 
onze ledenadministratie.

Idee
Afgelopen zomer hebben we vele miles in de USA ge-
reden. Het rijdt daar veel fijner dan in Nederland, 
mede door de grote afstanden. Omdat vrachtwagens 
daar even hard mogen rijden als personenauto’s, 
kwam ik op het volgende idee: vrachtwagens tien  
kilometer harder laten rijden en auto’s tien  
kilometer zachter, zodat het verschil in snelheden 
kleiner wordt. Eerst kijken hoe dat gaat. Vracht-
wagens zijn dan wel milieuonvriendelijker, maar 
er gaat ook veel brandstof verloren door personen-
auto’s die optrekken en weer remmen omdat er (nu) 
veel trage vrachtwagens rijden.
Jozien Baas, Enschede

Intimidatie 
christenen
Het is vreselijk hoe christenen in verscheiden 
Aziatische en Afrikaanse landen worden onder-
drukt. Veel van die christenen laten iets zien van 
hoe Christus in Zijn volmaaktheid het lijden om 
onze zonden heeft volbracht. In de Bergrede wor-
den wij opgeroepen onze vijanden lief te hebben. 
Daarvan laten deze martelaren iets zien. Dat is 
een levend getuigenis. In Romeinen 12 wordt deze 
opdracht herhaald. Maar op Rom. 12 volgt Rom. 13. 
In dat hoofdstuk wordt de overheid opgeroepen om 
haar onderdanen te beschermen. Desnoods met het 
zwaard. Daarom is het vandaag de dag belangrijk 
dat onze Nederlandse overheid stappen onderneemt 
naar overheden van Indonesië en Marokko. In het 
laatste geval worden Nederlandse christenen buiten 
dat land gezet. Ongetwijfeld zijn ambassadeurs  
van die landen door onze minister van Buitenlandse 
Zaken ter verantwoording geroepen. Voor wat Marokko 
betreft heeft dat geen resultaat opgeleverd. In 
de politiek wordt een verband met de DSB-affaire 
en de directie van de Nederlandse Bank het woord 
‘doorpakken’ gebezigd. Ik denk dat dit woord met 
nog meer klem van toepassing is op Marokko. Het-
zelfde geldt voor een land als Indonesië, waar tot 
het christendom bekeerde moslims met de dood wor-
den bedreigd (ND 5 juli). Lezers van Handschrift 
hebben de roeping om voor vervolgde christenen te 
bidden. Dat is ons ‘doorpakken’. 
A. Vente, Reeuwijk

Via deze nieuwe rubriek krijgen lezers de mogelijkheid 
opbouwende, kritische of interessante in te zenden. Een 
ingezonden brief mag maximaal 150 woorden tellen. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen 
te redigeren, in te korten of zonder opgave van redenen 

te weigeren. Inzendingen worden gericht aan Cornelis 
Vlot via handschrift@christenunie.nl of via Partijbureau 

ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort. 
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aan iedereen die heeft meegewerkt aan de campagne Tweede Kamerverkiezingen 2010.
Campagneleider Shahied Badoella, namens het verkiezingsteam.
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Als ondernemer wil  
ik goed met mensen en 
de schepping omgaan. 
De Christenunie staat 
voor verantwoord 
ondernemerschap. 
Daarom is de 
Christenunie  
mijn partij.
Piet Staat, oosterwolde

mijn partij
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Roel Kuiper over
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inhd.
4. 

16. 

17. 

EN VERDER:
10. PerspectieF 11. Nieuws van ChristenUnie internationaal 12. Analyse Tweede 
Kamerverkiezingen 14. Column Peter Blokhuis 16. De Verdiepingscursus van de 
Kaderschool 18. André Rouvoet 20. De Kamerleden en hun portefeuilles 28. Nieuws uit 
het land 30. Eurofractie tegen EU-belasting 31. Colofon

Eerste Kamerlid Roel Kuiper is een fanatiek 
schaatser en gepassioneerd politicus. “Wij 
kunnen dit land zijn identiteit teruggeven”, 
stelt hij.

Anna in ’t Veld beantwoordt in dit nummer 
de 7 vragen. Over haar samenwerking met 
Esmé Wiegman, studie politicologie en 
wonen in de Schilderswijk. 

We werpen een blik in de keuken van 
de Kaderschool. Een verslag van de 
Verdiepingscursus in de moderne 
bibliotheek van Veenendaal. 

26. 
Wie zijn de gezichten achter het 
Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie? En waar houden ze zich 
eigenlijk mee bezig?

waar mogelijk, kritiek waar nodig

Het kabinet-Rutte is dan toch uit de startblokken. Bij het debat 
over de Regeringsverklaring heeft de fractie van de ChristenUnie de houding 
aangenomen die van haar verwacht mag worden: constructief-kritisch. Oftewel: 
steun waar mogelijk, kritiek waar nodig. Voor beide bevat het regeerakkoord 
voldoende aanknopingspunten. Positief zijn we over een aantal voornemens op 
de terreinen van veiligheid en ouderenzorg. Over een deel van de bezuinigin-
gen, de wettelijke verankering van het persoonsgebonden budget, de aanscher-
pingen van het beleid rond drugs en prostitutie, de passage over Israël en nog 
wel een paar zaken. Ook de uitspraak dat aan de vrijheid van onderwijs niet zal 
worden getornd waarderen we uiteraard, al zijn we bepaald niet gerust op de 
kabinetsreactie op twee initiatiefvoorstellen die wel degelijk een inbreuk op die 
onderwijsvrijheid maken.

Ronduit kritisch hebben we ons betoond over de magere ambities op 
financieel-economisch terrein: een volstrekt onvoldoende antwoord op de 
uitdagingen waar de crisis ons land voor stelt. Bovendien wordt de rekening 
door dit VVD/CDA-kabinet vooral neergelegd bij wie het toch al moeilijk 
heeft: forse bezuinigingen op de bijstand, een korting van bijna een miljard 
op ontwikkelingshulp. En ook de gezinnen moeten veel inleveren. Allemaal 
maatregelen regelrecht uit het VVD-verkiezingsprogramma. Het verbaast 
mij niet dat termen als ‘gemeenschapszin’ , ‘gezin’ en ‘solidariteit’ in het 
regeerakkoord niet of nauwelijks voorkomen!

Verder is het teleurstellend dat medisch-ethische zaken als de pil van Drion 
kennelijk vrije kwesties zijn. En dat in een Kamer waar een ‘paarse’ meerderheid 
is! Kortom, met een variant op de VVD-verkiezingsleus: dit kabinetsbeleid kan 
wel wat ChristenUnie gebruiken!

Met het naar rechts opgeschoven CDA aan de ene kant en het linkse 
oppositieblok aan de andere kant, bezet de ChristenUnie een unieke plek in het 
politieke midden. Niet alleen VVD, CDA en PVV, maar ook oppositiepartijen als 
SP, PvdA, D66 en GroenLinks zullen ons regelmatig tegenover zich vinden. Denk 
aan de discussies over het Koningshuis en de godsdienst- en onderwijsvrijheid.

Zoals onze PerspectieF-jongeren het formuleren: ‘vrij van rechts en los van links’. 
Kansen genoeg voor de ChristenUnie, de enige christelijk-sociale partij van 
Nederland!

André Rouvoet, Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

22. 
Dikkie van Gijssel is een duizendpoot. 
Naast ChristenUnie-raadslid in de Zwolse 
raad, zet ze zich in voor onder meer dak- en 
thuislozen.

Op 2 maart is het zover. Nederland gaat 
naar de stembus voor de Provinciale 
Staten. Elf enthousiaste lijsttrekkers stellen 
zich voor. 

24. 
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Elk jaar ziet Roel Kuiper weer uit 
naar de winter: “Ik hou van schaatsen 

en ervaar dan momenten waarop 
ik me dicht bij God voel. Hij heeft 

immers gezorgd voor die stevige 
vloer waarop je in alle vrijheid alle 
kanten op kunt. Schaatsen vraagt 
vertrouwen. Christelijke politiek 

bedrijven ook. We werken in 
Gods wereld. Dat besef wil ik 

levendig houden in de politiek.”

‘Wij kunnen dit land zijn 
SeNAtoR Roel KuIPeR: 

identiteit
 teruggeven’



controlerend

het belang

campagne

in tact laten

vertegenwoordiging

christelijke politiek
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Als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en lid van 
de Eerste Kamer is Roel Kuiper wars van dunne bood-
schappen: “Het gaat in de politiek maar niet om kleine 
kwesties of de dagelijkse ergernissen van burgers, het 
gaat om de richting van een samenleving. Dit kabinet 
gaat ons land niet sterker uit de crisis laten komen. Het 
beschermt de mensen die welvarend genoeg zijn om 
zichzelf te beschermen en het investeert niet in mensen 
die de toekomst moeten vormgeven. Niet in jongeren, 
niet in onderwijs, niet in het sociaal en moreel kapitaal. 
En intussen worden rekeningen neergelegd bij gehan-
dicapten en worden starters en jonge gezinnen onvol-
doende gesteund. Zo maak je een land niet sterker. Je 

De Provinciale Staten verkiezingen van 2 maart staan voor 
de deur en er lijkt een grote rol weggelegd voor de PVV. Hoe 
staat u tegenover een vertegenwoordiging van de PVV in de 
Eerste Kamer? 
“Ik zie nog niet gebeuren dat de PVV een zesde van de 
zetels haalt in de senaat. De partij heeft geen lokaal 
profiel en het is de vraag of zij een achterban heeft die 
opkomt bij de provinciale stembus. Een spannende 
vraag is ook hoe PVV-ers zich in de Eerste Kamer gaan 
manifesteren. Nieuwe partijen worden gedisciplineerd in 
dit huis. Ze zullen zich moeten aanpassen aan de mores. 
Dat heeft met stijl, gedrag en inhoud te maken. Als men-
sen achter de katheder komen met zwakke verhalen dan 
staat hun invloed hier op het spel. Je moet met inhoud, 
kwaliteit en niveau komen. Sterkte dus aan de PVV om 
dat te brengen.” 

Men zegt dat de campagne anders zal zijn dan andere. Hoe 
ziet u dat?  
“Het zal een campagne worden met twee gezichten, 
regionaal en landelijk. Laten we het ook maar in deze 
volgorde laten staan. In de provincies gaat het over de 
vraag hoe de provincie zich als bestuurslaag verder gaat 
ontwikkelen, welke taken doet ze wel en niet meer. Het 
is niet erg als er goed naar de provincies wordt gekeken. 
Ze zijn echter wel een nuttige draaischijf als ‘midden-
bestuur’ van ons land. In het op elkaar betrekken van 
de belangen van landbouw, natuur, ruimtelijke ontwik-
keling, economie, infrastructuur en wonen speelt de 
provincie een cruciale rol. Zij zijn bij uitstek toegerust 
om regie te voeren over regionale ontwikkeling. Ook 
op gebied van een houdbaar en duurzaam bestaan van 

boeren, burgers en bedrijven. Vraagstukken van het 
platteland, dorpen en steden vragen om een samenhan-
gende visie. Ik zou de provincie willen uitdagen om daar 
nog meer werk van te maken.” 

Dus de ChristenUnie wil de provincies in tact laten? 
“Ja, in grote lijnen wel. Je moet de provincies niet weg-
gooien. De Randstad is een heel ander probleem, maar 
daar worden nu stappen ingezet die interessant zijn. 
De les is: je kunt ook betere samenwerkingsstructuren 
bouwen. Het willen opheffen van provincies was altijd 
een D66-speeltje. Niet aan meedoen.” 

Wat is het belang van de Eerste Kamer voor Nederland? 
“De Eerste Kamer speelt een belangrijke rol in het Ne-
derlandse staatsbestel. Niet alles daarvan haalt de media 
en vervolgens krijgen we dan de discussies over het nut 
van de Eerste Kamer. Maar dat wijt ik aan journalistieke 
luiheid. De Eerste Kamer beïnvloedt de richting van het 
beleid, zij stabiliseert politieke verhoudingen en toetst 
wetgeving op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Het belang-
rijkste besluit in het hele wetgevingsproces valt hier: go 
of no-go. Bij dit alles houdt de Eerste Kamer ook het oog 
op het functioneren van ons staatsrechtelijk bestel. Ik 
vind dat wij in Nederland een goede invulling geven aan 
het parlementaire tweekamerstelsel.” 

U schetst dat de functie van de Eerste Kamer met name 
toetsend en controlerend is. Doet de politieke samenstelling 
van de Eerste Kamer er dan wel toe? 
“Ja, dit is een volop politieke Kamer. Laten we daarover 
meteen alle misverstanden uit de weg helpen.       >>>

‘Ga aan 
de slag, bid 
en werk!’

Dit kabinet laat ons 
land niet sterker uit 

de crisis komen

helpt het de vernieling in. Er moet bezuinigd worden, 
maar doe dat niet ten koste van de toekomst van dit 
land”, benadrukt hij. 

Wat kan christelijke politiek daarin betekenen? 
“Het is geweldig om als christen mee te bouwen aan de 
toekomst van Nederland. Daarom zitten we in de politiek 
en zie je christenen op zoveel plaatsen in de samenle-
ving. Het valt me op hoeveel christenen zich inzetten 
voor maatschappelijke organisaties, in vrijwilligerswerk 
en leidinggevende functies. Daar kan ik van genieten 
en dat motiveert mij. Ik ben niet van de somberheid en 
vind dat wij als christenen onszelf te vaak problemati-
seren, ook in de eigen pers. Ga aan de slag, bid en werk! 
Er is zoveel vreugde te vinden in het werken in Gods 
wijngaard! Wij mogen heel dankbaar zijn voor wat we in 
Nederland in de politiek kunnen doen. Daar likken chris-
tenen in andere landen hun vingers bij af, om het met 
onze premier te zeggen. Bij alle onzekerheid van onze 
tijd, hebben wij de gelegenheid dit land zijn christelijke 
identiteit terug te geven, in de grote en kleine verant-
woordelijkheden die we dragen. Christenen kunnen veel 
betekenen.”

Kuiper: “Christenen hebben een belangrijk stempel 
op ons land gezet, omdat ze zich geroepen weten 
verantwoordelijkheid te dragen. Zo zit ik ook in el-

kaar en ik zou niets liever willen dan het gevecht voeren 
om de ziel van onze samenleving. Daarom heeft mij het 
voorbeeld van Groen van Prinsterer altijd aangesproken 
en gesterkt. Dat was een zichtbaar en herkenbaar chris-
ten die vocht voor kerk, school en gezin, omdat hij vocht 
voor de invloed van het evangelie.”



Waarom

Wat nu?

waar moet het
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Er wordt de laatste tijd gesproken over de ‘politisering’ 
van de Eerste Kamer. Ik denk dat het politieke zelfbewust-
zijn hier toeneemt. Dat heeft alles te maken met ontwik-
kelingen in en het aanzien van de Tweede Kamer. Maar 
het heeft ook met de richting te maken die een kabinet 
inslaat. Onze fractie speelt daar een cruciale rol in. Het is 
dankzij een motie van Remmelt de Boer (EU-lid Christen-
Unie) dat dit kabinet wordt gedwongen zich te bezinnen 
op de hypotheekrenteaftrek. Wonen is een essentiële 
levensbehoefte. We willen het niet voor onze verant-
woordelijkheid nemen dat jonge mensen geen woning 
kunnen financieren, terwijl we vermogende mensen met 
belastinggeld sponsoren om in huizen van meer dan ze-
ven ton te wonen. Het gaat wel ergens over! Deze Kamer 
heeft de gelegenheid om wat in het regeerakkoord is 
dichtgetimmerd weer los te trekken.” 

Waaraan stoort u zich? 
“Ik wind me op over de discussie die onlangs werd 
gevoerd over de rol van de koningin in de formatie. Het 
is een partijpolitieke discussie in een tijd waarin politieke 
stabiliteit al onder druk staat. Lichtzinnig en ondoor-
dacht. Nederland is een constitutionele monarchie met 
uitgebalanceerde verhoudingen. Je spreekt niet over 
wijziging van de rol van het staatshoofd alsof je het hebt 
over de reglementen van een voetbalclub.” 

Hoe kijkt u aan tegen het huidige sociale klimaat in Neder-
land en belangrijker nog, waar moet het naartoe?
“Veel onvrede van mensen keert zich tegen de institu-
ties, de politiek, gezagsdragers en zelfs tegen hulpverle-
ners. Het broeit en veel mensen kampen met gevoelens 
van onveiligheid. Heeft de overheid nog het goede met 
je voor? Wie neemt het voor je op als je werk er opeens 
niet meer is, als pensioenen ineens minder waard blijken, 

als je spaargeld nauwelijks rente oplevert en als de sfeer 
in je buurt of op je school verandert? De mensen hebben 
geen houvast aan die ontwikkelingen. De markten zijn 
onvoorspelbaar, de munt niet stabiel. Over grote ontwik-
kelingen als globalisering en de vorming van Europa 
heeft geen burger ooit beslist. Intussen zien ze topbe-
stuurders hun zakken vullen en is de eersteklascoupé in 
de trein overvol. Veel burgers verliezen vertrouwen in 
mensen die ze verantwoordelijk houden voor verande-
ringen in de samenleving. We moeten weer bouwen aan 
een solide samenleving, aan politieke betrouwbaarheid 
en aan een besef van verantwoordelijkheid voor elkaar.” 

Wat nu? 
“De ChristenUnie heeft een gouden samenlevingsvisie 
die vruchtbaar is voor de samenleving. Bij ons krijgen 
verbanden, relaties tussen mensen en verantwoorde-
lijkheden hun eigen rol en betekenis. Er moet ruimte 
zijn om een bestaan op te bouwen, een gezinsleven te 
leiden en ook deel te nemen aan de samenleving als 
verantwoordelijk burger. Er is veel kaalslag. Socialisme 
en liberalisme hebben onze samenleving geen goed ge-
daan. Ook nu weer met die overdreven aandacht voor de 
arbeidsmarkt. Het hart van de samenleving gaat teveel 
uit naar de aardse schat van het geld.  Als carrière maken 
het belangrijkste is in het leven, dan kan de overheid 
niet met droge ogen tegen de samenleving zeggen dat 
ze ook moeten zorgen voor kinderen, opa en oma en de 
buurman. Dat zie je dus nu gebeuren en dat is een dub-
bele moraal. De ChristenUnie kiest ervoor om ruimte te 
bieden aan de zorgtaken en minder nadruk te leggen op 
arbeidsparticipatie. Het is het één of het ander.”

> tekst Cornelis Vlot Fotografie Ruben Timman

Roelof (Roel) Kuiper (Mariënberg, 5 april 1962) is 
getrouwd met Tjitske Kuiper en samen hebben zij 
vier kinderen. Twee zijn getrouwd en twee wonen 
nog thuis. Naast Eerste Kamerlid is Roel in de 
afgelopen jaren lector Samenlevingsvraagstukken 
geweest aan de Gereformeerde Hogeschool in 
Zwolle. Sinds 1998 is hij bijzonder hoogleraar 
Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam.

PASPooRt

[r]echt voor de vluchteling giro 550 
APELDoorN

Dankzij uw steun kon ZoA noodhulp bieden op 

Haïti en in Pakistan. Maar wij zijn ook landen als 

Afghanistan, Congo en Sudan niet vergeten. ZoA 

blijft ook na de noodhulpfase TroUW aan 

vluchtelingen en ontheemden. We helpen hen 

met onderwijs, water, hygiëne en voedsel, todat 

zij zelf weer verder kunnen.

 

DoE [r]ECHT! Bouw mee aan een hoop-

volle toekomst voor uw naaste. Stort uw gift op 

giro 550 o.v.v. ‘8149’. Hartelijk dank!

NooDHULP, 
       maar ook  

WEDEroPBoUW

Te koop bij de christelijke boekhandel en 
uitgever – (020) 480 29 99 of www.arkmedia.nl 

Mensen zijn geen handelswaar
Steve Chalke / 

Cherie Blair
STOP THE TRAFFIK

Mensen mogen niet 
 verhandeld worden

Dit boek gaat in op aan-
grijpende persoonlijke 
verhalen van slachtoffers, 
geeft feiten, cijfers en hel-
dere beschrijvingen van de 
huidige mensenhandel en 
geeft suggesties van acties 
die u zelf kunt ondernemen 
om mensenhandel en uit-
buiting tegen te gaan. Bij-
voorbeeld door de aanschaf 
van Fair Trade producten.

€ 15,95

Gary A. Haugen  –  Vrijheid voor Linh
De bevrijding van jonge meisjes uit een wereld 

van misbruik en slavernij

Waar gebeurd verhaal over kindslavernij en kindermisbruik 
in Cambodja. Tijdens een geheime reddingsoperatie van 

 International Justice  
Mission worden jonge 
kinderen gered.        € 14,95

“Het is onvoorstelbaar dat in 
een wereld waarin de afschaf-
fi ng van slavernij gevierd wordt, 
de uitbuiting van mensen, van 
kinderen, nog dagelijkse praktijk 
is. Het verhaal van Linh is voor 
ons allemaal een belangrijke 
motivatie om te blijven werken 
aan vrijheid en gerechtigheid 
voor iedereen.”

Ed Anker, voormalig lid Tweede 
Kamer voor de Christenunie

“Mensenhandel is een ernstige 
vorm van criminaliteit en dient 
met kracht bestreden te worden. 
STOP THE TRAFFIK maakt dui-
delijk dat iedereen daaraan een 
bijdrage kan leveren.” 

Arie Slob, Lid Tweede Kamer-
fractie ChristenUnie



leren
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Een aantal gebeurtenissen sprongen de afgelopen maan-
den in het oog. Zo feliciteerde Jan Pronk (Oud-kamerlid 
en oud-minister OSW en VROM, PvdA) de ChristenUnie-
jongeren met hun verjaardag: “Politieke jongeren organi-
saties, gebaseerd op een wereld- en levensbeschouwing 
en op beginselen zijn in dit tijdsgewricht meer nodig dan 
ooit. Ik hoop dat jullie je stem zullen blijven verheffen 
tegen beginselloosheid, onrecht en zelfvoldaanheid”, gaf 
hij de jongeren mee. 

Later was er het afscheid van André Rouvoet, Eimert van 
Middelkoop en Tineke Huizinga. Een afvaardiging van 
PerspectieF reikte de scheidende bewindslieden een 
‘Blijk van Waardering’-oorkonde uit. Ook Ernst Cramer en 
Ed Anker ontvingen een oorkonde voor hun periode als 
Kamerlid. PerspectieF wilde ook de drijvende krachten 
achter de ministers en staatssecretaris -de politiek assis-
tenten- bedanken en bood hen een ‘Blijk van Waardering’ 
aan. Met deze oorkonde wil PerspectieF de grote inzet 
van de bestuurders voor het ChristenUnie-gedachtegoed 
onderstrepen en hen bedanken. 

Hervormingen
Politiek inhoudelijk timmeren de ChristenUnie-jongeren 
stevig aan de weg. Volgens PerspectieF-voorzitter Robert 
Heij is de regeringsverklaring niet gericht op volgende 
generaties: “Het ontbreekt de huidige regering aan visie 

en beleid. Denk aan het doorvoeren van belangrijke 
hervormingen op de woningmarkt, het pensioenstelsel 
en de sociale zekerheid. Ook de schamele duurzaam-
heidsdoelen en bezuinigingen op ontwikkelingshulp 
zijn zorgwekkend. Een gebrek aan hervormingen is een 
breedgedragen gevoel onder politieke jongerenorgani-
saties.”  Heij vervolgt:  “Het is belangrijk dat het kabinet 
nu grote hervormingen doorvoert en de rekening niet 
doorschuift naar de volgende generatie. Zeker met het 
oog op de steeds verdergaande vergrijzing draait het nu 
om solidariteit tussen generaties.”

Kernprogramma
De leden van PerspectieF namen tijdens de algemene 
ledenvergadering een kernprogramma aan. Het kern-
programma biedt houvast in de politieke praktijk van 
alledag. Het moet een baken zijn waarop gekoerst kan 
worden. Het kernprogramma onderscheidt zes kernwaar-
den: waardigheid van de mens, beschermwaardigheid 
van het menselijk leven, beschermwaardigheid van de 
schepping, vrijheid van de mens, vrijheid van samenle-
ven en internationale rechtvaardigheid. De uitwerking 
van de kernwaarden is te vinden via www.perspectief.nu. 

>  tekst Anneloes Kelder, bestuurslid communicatie PerspectieF 

Fotografie Anne Paul Roukema

Net als de ChristenUnie, viert PerspectieF dit jaar haar tiende verjaardag. 
De jongerenafdeling heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. 
PerspectieF hoort met haar 2000 leden bij de drie grootste politieke 
jongerenorganisaties van ons land. De jongeren hebben de laatste jaren 
laten zien de luis in de pels van de partij te zijn. 

VooRzItteR RobeRt HeIj:  “Het oNtbReeKt  
de HuIdIGe ReGeRING AAN VISIe” 

PerspectieF 
viert feest, bedankt 
en neemt positie in

Lesgeven

Ik heb zeven jaar in Egypte gewoond en die ervaring 
heeft me enorm geholpen bij het schrijven van de is-
lamstudie ‘Voorwaarden voor Vrede’, dat vorig jaar is ver-
schenen. Zonder de gesprekken die ik daar met moslims 
heb gevoerd en zonder de soms pijnlijke ervaring, maar 
ook grote wijsheid van Egyptische christenen, had ik het 
boek nooit zo kunnen schrijven. Maar andersom heb ik 
ook een rijke traditie vanuit Nederland naar Egypte mee-
genomen. Een traditie waarin de relatie tussen geloof en 
samenleving diepgaand is doordacht. Het opmerkelijke 
daarbij is overigens dat het denkwerk van Abraham Kuy-
per momenteel in het buitenland populairder lijkt te zijn 
dan in Nederland zelf.

Tijdens de cursus in Egypte heb ik met de studenten 
nagedacht over de verhouding tussen de islamitische 
wereld en het Westen, geloof en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid en tot slot de taak van christenen in 
politiek en samenleving. Dat deden we onder andere aan 
de hand van het leven van Duitse verzetsheld Dietrich 

Bonhoeffer en de Engelse christenpoliticus William 
Wilberforce. Daarbij liet ik hen nadenken over Egypti-
sche voorbeelden van christenen die ook midden in de 
samenleving het zout en het licht van de wereld waren. 
Vaak blijft het geloof van een Egyptische christen binnen 
de muren van eigen huis en kerk. Gezien de overweldi-
gende invloed van de islam is dat begrijpelijk. Maar tege-
lijk laat het christelijk geloof zich niet opsluiten, ook niet 
als de islam het christelijk geloof nauwelijks ruimte gunt.

Als je merkt dat studenten iets van die lessen oppikken 
en beginnen na te denken over hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, dan gebeurt er iets. Maar als ik 
naar hen luister, gebeurt er ook iets. Dan merk ik op dat 
we van elkaar leren. ‘Alleen samen met alle heiligen kun-
nen we iets begrijpen van de lengte, breedte, hoogte en 
diepte van Gods liefde voor deze wereld’ (Efeze 3:18).

> tekst Gert-Jan Segers, directeur van het WI van de ChristenUnie namens 

ChristenUnie Internationaal

‘Vaak blijft het 
geloof van een 
Egyptische christen 
binnen de muren 
van eigen huis 
en kerk’

‘Ik merk in deze cursus dat mijn geloof 
relevant wordt voor mijn dagelijkse leven 
en het mooie is dat God daardoor ook veel 
dichterbij komt’, dat zei een egyptische 
student tegen me tijdens de cursus waar 
ik namens Christenunie Internationaal 
onlangs een bijdrage aan heb geleverd.

Het was een zesweekse cursus voor zo’n 25 Arabische 
christenstudenten die net zijn afgestudeerd en nog aan 
het begin van hun maatschappelijke loopbaan staan. Ik 
heb een week intensief met deze studenten opgetrokken 
en vond het prachtig om te merken dat lessen landden. 
Zoals bij die student voor wie het een ontdekking was 
dat het evangelie ook zijn licht laat schijnen over het 
sociale en maatschappelijke leven van christenen.

 en lessen leren
GeRt-jAN SeGeRS tRoK eeN weeK oP 

met eGyPtISCHe StudeNteN
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We hebben vooral stemmen verloren door de niet-stem-
mers. Zo’n 16 % van de stemmers uit 2006 heeft nu niet 
meer gestemd. En opvallend is hoe de stemmen allerlei 
verschillende kanten zijn uitgegaan. Er is sprake van een 
grote uitwisseling met het CDA, wat tot een relatief klein 
negatief netto verschil leidt. De ChristenUnie heeft het 
overigens relatief goed gedaan onder jongeren die voor 
het eerst mochten stemmen. 

3. Strategische stemmen veelgebruikt argu-
ment om ‘uit te waaien’

Voor bijna alle ChristenUnie stemmers is het christelijke 
profiel reden geweest om op ons te stemmen. Voor een 
deel van de stemmers was deze reden al voldoende. Voor 
een ander deel kwamen daar nog andere aspecten bij.

Positief was men over: 
•  De inhoud van het verkiezingsprogramma (door 71% 

van de stemmers genoemd)
•  Deelname aan de regering (door 40% van de stemmers 

genoemd)
•  Binding aan de partij/trouw (door 36% van de stemmers 

genoemd) 

Aspecten die daarentegen negatief hebben uitgepakt:
•  Strategisch stemmen, waarbij men uitwaaierde naar 

uiteenlopende partijen (genoemd door 36% van de 

niet-stemmers1)
•  Deelname aan de regering (genoemd door 20% van de 

niet-stemmers) 
•  Het standpunt met betrekking tot de participatie van 

homo’s in de partij (door 10% van de niet-stemmers 
genoemd) 

Uit het onderzoek onder de voorzitters van de kiesver-
enigingen bleek dat 83% van hen (tamelijk) positief of 
neutraal is over de koers van de ChristenUnie. Ook werd 
de vraag gesteld of de ChristenUnie hetzelfde, linkser of 
rechtser is gebleven of geworden. 16% gaf aan dat de 
ChristenUnie linkser is geworden en acht dat (tamelijk) 
negatief. Bijna niemand vindt de ChristenUnie rechtser 
geworden.

Onder oudere kiezers had de ChristenUnie veel niet-
stemmers. Het vermoeden bestaat dat een deel van hen 
op vakantie was zonder een stem uit te brengen. Christe-
nen lijken meer en meer pragmatisch en/of strategisch te 
stemmen en zich te richten op thema’s.

>  tekst Tjitske Kuiper en Bernadette van den Berg, team advies 

Fotografie Folkert Rinkema

Opmerkelijk resultaat kiezersonderzoek:  
Niet-stemmers zorgden voor grootste verlies. 2. Niet-stemmers zorgden voor grootste verlies

Instroom
Procentueel

Instroom
Absoluut

uitstroom
Procentueel

uitstroom
Absoluut

Saldo 
(instroom-
uitstroom)

Niet-stemmers 2,9 9.700 30,3 46.300 -37.600

Groen Links 0,3  1.000   8,0 12.200 -11.200

VVD 0,5  1.600   7,2 11.000 -9.400

D66 0,0         0   6,1   9.300 -9.300

PVV 0,2     500   6,1   9.300 -8.800

PvdA 2,4   7.200   9,9 15.100 -7.900

SP 1,0   3.000   6,1   9.300 -6.300

CDA 8,9 27.000 19,7 30.100 -3.100

SGP 0,9   2.800   3,4   5.200 -2.400

PvdD 0,6   1.800   0,8   1.200     600

LPF 0,2      600 n.v.t. n.v.t.     600

Andere partij/weet niet 2,6   7.800   2,7   4.100  3.700

Te jong/niet 6,4  19.400 n.v.t. n.v.t.  19.400

totaal  81.400 167.900 -86.500

*Schatting op basis van representatieve steekproef van onderzoeksbureau MarketResponse, Tweede Kamerverkiezingen 2010 ten opzichte van 2006. 

1Mensen die de ChristenUnie overwogen hebben, maar 
uiteindelijk niet op de ChristenUnie gestemd hebben.

Vlak na de verkiezingen is er een kiezersonderzoek 
gehouden door onderzoeksbureau MarketResponse. 
Daarbij is gebruik gemaakt van overige cijfers en verkie-
zingsuitslagen. Onderstaand artikel is ingedeeld aan de 
hand van drie belangrijke conclusies. 

1. de mate waarin de verschillende provin-
cies hun winst van 2006 konden vasthouden 
is heel verschillend

In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Noord-
Holland zijn in vergelijking met 2006 relatief de meeste 
stemmen verloren gegaan. De schommelingen in 
aanhang in Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland 
zijn meer dan twee keer zo groot dan in de andere pro-
vincies. De groei die we als partij in 2003-2006 hebben 
doorgemaakt, hebben we met name in deze provincies 
niet vast gehouden.

In de vorige uitgave van Hand-
schrift is kort ingegaan op de 
resultaten van de Tweede Ka-

merverkiezingen in juni. In deze 
uitgave gaan we dieper in op de 

feiten en cijfers. We verloren een 
Kamerzetel en zetten graag voor 

u op een rijtje waar de ‘verloren 
stemmen’ naartoe zijn gegaan.

?Waar bleef onze 
zesde zetel 

2006-2010 % verlies Cu stemmers
Limburg 50,0

Noord-Holland 34,8

Noord-Brabant 33,3

Friesland 16,4

Zuid-Holland 15,9

Zeeland 15,7

Drenthe 15,7

Flevoland 15,3

Utrecht 14,5

Groningen 12,9

Gelderland 12,5

Overijssel 10,1

Uit nader onderzoek blijkt dat we in ‘de bolwerken’ rela-
tief minder stemmen hebben verloren (9%) dan in plaat-
sen waar geen ChristenUnie vertegenwoordigers actief 
zijn (32 %). Plaatselijk actief zijn heeft dus een belangrijk 
positief effect bij landelijke verkiezingen. 

Dit en andere cijfers zien we als een onderbouwing dat 
het merendeel van de vaste achterban de ChristenUnie 
trouw is gebleven en dat veel relatief ‘nieuwe stemmers’ 
zijn afgehaakt. Er is ook een duidelijk verband tussen het 
stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 
en de Tweede Kamerverkiezingen.
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Dit jaar vierde de ChristenUnie haar 
tienjarig bestaan. Maar het jubileum 
heeft ons na januari niet erg bezig ge-
houden. Het leek een jaar van verlies 
en verliezen vier je niet. Het kabinet 
viel en er waren twee verkiezingen 
waarvan de uitslagen wat tegenvie-
len. In de kabinetsformatie speelde 
de Tweede Kamerfractie slechts een 
kleine rol. Meedoen met de coalitie 
was er niet bij.
Ik zou willen zeggen: het wordt elke 
week weer zondag! Daar zit perspec-
tief in en je houdt het er lang mee vol. 
Je kunt altijd verder naar de volgende 
zondag, ook al gaat het tussen twee 
zondagen wat minder.

De ChristenUnie gaat gewoon 
door, gericht op het belang van de 

samenleving vanuit een diep besef 
van verantwoordelijkheid. Om dat 
duidelijk te maken trok het bestuur 
de afgelopen weken samen met 
André Rouvoet het land in. Op vier 
plaatsen werd een ontmoeting met 
partijleden gehouden. Zij konden 
uiting geven aan hun opvattingen en 
gevoelens, maar ook aan hun twijfels 
over de koers van de mensen in Den 
Haag. Het waren goede gesprekken 
waarvan ik in elk geval heb overge-
houden dat de saamhorigheid in de 
partij groot is. Met elkaar op basis van 
het christelijk geloof de samenleving 
dienen, daar gaat het ieder lid van de 
ChristenUnie om. 

Als er bezuinigd moet worden, 
komt het er des te meer op aan dat 

rechtvaardigheid en bescherming het 
beleid bepalen. Als op korte termijn 
en dichtbij pijnlijke maatregelen no-
dig zijn, wordt wat nodig is op lange 
termijn en voor mensen ver weg heel 
gemakkelijk vergeten. De Christen-
Unie wil niet kortzichtig zijn en alleen 
denken aan het eigen belang. In 
januari bood het partijbestuur een 
manifest aan met als titel `Verlangen 
naar Gerechtigheid.’ Ik citeer daaruit 
de laatste zinnen: `Kenmerkend voor 
de ChristenUnie is de principiële on-
rust over het onrecht en de chaos in 
de wereld. Maar onze politieke inzet 
is nuchter en realistisch: mensen mo-
gen vertrouwen dat God de wereld 
draagt en uitzien naar Zijn Koninkrijk.’

> tekst Peter Blokhuis, landelijk bestuur

‘De saamhorigheid 
in de partij is groot’

Zorgverzekeraar van
christelijk Nederland

Als christelijke zorgverzekeraar is de Bijbel ons uitgangspunt. Vooral als het om euthanasie,  

zwangerschapsafbreking en bepaalde vormen van genetisch onderzoek gaat. Met onze zorg bieden 

wij alternatieven voor mensen die opzettelijk levensbeëindigend handelen afwijzen. Bij DVZ staat 

de beschermwaardigheid van het leven centraal. Zo kunt u bijvoorbeeld rekenen op onze hulp bij 

het vastleggen van uw wensen in een levenswensverklaring. Ook helpen we bij het vinden van 

christelijke zorgverleners. Of als u antwoord zoekt op vragen van medisch-ethische aard.

Onderschrijft u wat er in onze kleine lettertjes staat? Stap dan vandaag nog over. Speciaal voor u is 

er een onderscheidende basisverzekering: de Principe Polis. U krijgt 7,5% korting op onze Principe 

Polis en 10% korting op de aanvullende verzekeringen als u lid bent van een christelijke organisatie. 

Ga nu naar dvz.nl of bel (071) 365 28 02.

In principe de beste zorgverzekeraar van Nederland

Onze kleine lettertjes.

Adv_NBV2_Handschrift_210x297_26/11.indd   1 08-11-10   14:38

Zondag
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wereldburger
Anna (27) heeft meer van de wereld gezien dan haar gemiddelde leef-
tijdsgenoot. Haar vader was tropenarts waardoor ze een groot deel van 
haar jeugd in het buitenland doorbracht. Het reisvirus heeft haar sinds-
dien niet meer losgelaten. Als reisleider bij Livingstone werkvakanties 
kwam ze onder andere in Uganda, Benin en Schotland. Sinds een jaar is 
Anna getrouwd met Lynyrd de Wit. 

7 vragen aan 
Anna in ‘t Veld

> tekst Cornelis Vlot   > Fotografie Ruben Timman

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in? “Ik ondersteun Esmé Wieg-
man als inhoudelijk medewerker met 
haar VWS (Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport) portefeuille en daarnaast 
beantwoord ik ook geïnteresseerde, 
gefrustreerde, motiverende en 
kritische e-mailtjes gericht aan de 
Tweede Kamerfractie.” 
 
2. Waarom werken bij de Christen-
Unie? “Werken voor de partij waarin 
je gelooft en in een omgeving die 
enorm tot je verbeelding spreekt, 
zorgde ervoor dat ik geen moment 
twijfelde toen er een vacature langs-
kwam. Ik zegde mijn baan bij Artis op 
en na mijn studie Bestuur en Beleid 
kon ik doorgroeien tot inhoudelijk 
medewerker.” 

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
“VWS is de meest interessante por-
tefeuille die er is. Mensen die werken 
in de zorg doen dit met ontzettend 
veel liefde en passie. Maar het werk is 
ook zwaar. De hele sector is beleids-
matig zo ingewikkeld geworden dat 

simpelweg hervormen niet meer 
kan. Er zitten zoveel prikkels in het 
systeem die zorgen voor frustratie. 
De ChristenUnie kiest voor een recht-
vaardige weg en daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij.” 

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Met Carola Schouten, omdat zij mij 
coacht. Met Esmé Wiegman, omdat ik 
voor haar werk. En met mijn kamer-
genootje natuurlijk! Dit was Judith 
Klokkenberg, maar nu Eva Mabajoye.” 

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik 
jou voor bellen? “Werk je in de zorg 
en wil je graag meedenken over de 
VWS agenda? Schroom niet om dan 
te bellen of te emailen. Input kunnen 
we altijd gebruiken.”

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar? “Ik werk vier dagen. Eén dag 
kan ik dus vrijwilligerswerk doen. Ik 
ben er alleen nog niet uit wat voor 
werk precies. Dit jaar moet ik toch 
echt mijn plekje daarin gevonden 
hebben.” 

 7. Verras ons eens…“Samen met mijn 
man Lynyrd woon ik in de Schilders-
wijk in Den Haag. We wonen in een 
geweldige portiekflat en krijgen 
regelmatig roti - buitenlands brood-
gerecht - van onze buren.” 

de ColleGA’S: 
Esmé Wiegman (Tweede Kamerlid): “Anna werkt razend enthousiast, zoekt snel 
dingen uit en is creatief in het bedenken van in het oog springende onderwerpen. 
Met de VWS-begroting en het opstellen van een notitie over de positie van doven 
en gebarentaal hebben we nauw samen opgetrokken. We delen de liefde voor 
biologisch eten.”

Jonathan van der Geer (Persvoorlichter): “Anna vind ik een mooi en eigenzinnig 
persoon. Haar werk doet ze met ontzettend veel overgave, met oog voor belan-
gen en inzet van anderen. En het feit dat ze vegetariër is vind ik -als zoon van een 
bewuste slager- bewonderenswaardig!”

Er is al veel over gezegd en geschreven. De Verdiepings-
cursus heeft niet de intentie een nieuwe visie naar voren 
te brengen, maar wil deelnemers juist laten kennismaken 
met de ontwikkeling van het christelijk-sociaal gedachte-
goed, zeg maar van (Abraham) Kuyper tot (Roel) Kuiper. 
Dan gaat het vooral over de relatie tussen overheid, 
samenleving en individu. Wie mag of moet zich met wie 
bemoeien en op welk gebied? Hoever mag of moet die 
bemoeienis gaan, en met welk recht? Vragen die voor 
iedereen interessant kunnen zijn omdat we allemaal in 
allerlei sociale verbanden deel uitmaken van die samen-
leving. En niet minder voor degenen die zelf ook nog 
eens deel uitmaken van een overheid.

Deze keer is de Verdiepingscursus christelijk-sociale poli-
tiek door de kaderschool georganiseerd op aanvraag van 
de ChristenUniefractie van de Veenendaalse gemeente-
raad. Net als de basiscursus  ‘Welkom bij de ChristenUnie’ 
kan de Verdiepingscursus aangevraagd worden wanneer 
er een groep van minimaal twaalf deelnemers gevormd 
is. Raadslid Engbert Stroobosscher: “Met onze fractie van 
acht personen, de steunfractie, onze wethouder en een 
paar bestuursleden hadden we al een groep bij elkaar die 
groot genoeg was en voldoende basiskennis bezat. Dit 
was voor ons echt een interessant aanbod.”  

Die aanwezige basiskennis is wel van belang voor het 
slagen van de Verdiepingscursus. Die dan ook uitdrukke-
lijk een vervolg is op de genoemde basiscursus  ‘Welkom 
bij de ChristenUnie’. In de basiscursus komen in drie 
avonden de basisprincipes, organisatie, geschiedenis en 

In de eerste helft van 2011 wordt de basiscursus 
‘Welkom bij de ChristenUnie’ aangeboden in 
Enschede, Leeuwarden, Ridderkerk en Tilburg. 
Data vindt u via: www.kaderschool.christenunie.nl/
basiscursus 

De Verdiepingscursus wordt aangeboden in 
Gorinchem, Almere en Meppel. Data vindt u via: 
www.kaderschool.christenunie.nl/verdiepingscursus. 
Via deze links vindt u ook hoe u als vereniging of 
fractie deze cursussen kunt aanvragen voor uw 
eigen woonplaats.

politieke standpunten van de ChristenUnie én de plaats 
van onze partij in het politieke landschap aan de orde. 

De Verdiepingscursus biedt vooral een theoretische 
verdieping met veel achtergrondinformatie, waardoor 
je meer inzicht krijgt, verbanden gaat zien en actuele 
situaties beter kunt duiden. De thema’s van de andere 
avonden zijn: hoe gaan geloof en politiek samen, wat be-
tekent de huidige seculiere tijd voor christelijke politiek, 
en waar staat de ChristenUnie (voor)?

Samen met bijvoorbeeld uw fractie, bestuur of wethou-
ders een basis- of verdiepingscursus volgen? Of gewoon 
individueel als lid? In het kader op deze bladzijde vindt u 
meer informatie. 

> tekst Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding

Naar een hoger niveau 
met de Verdiepingscursus

maandagavond half acht, het is donker 
buiten. we verzamelen ons in de bibliotheek 

van Veenendaal die pas enkele weken 
geleden geopend is. Iets vroeger dan 

gewoonlijk, omdat we eerst op de foto 
gaan. Vanavond is de tweede van vier 
cursusavonden in dit mooi en modern 

vormgegeven gebouw. Het thema is deze 
keer: ‘wat is christelijk-sociaal?’
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vrijheidvrijheid

we in de wijze waarop Wilders minister Leers in de tang 
heeft. Volgens mij gaan we dit ook zien bij de opstelling 
van de PVV richting minister Opstelten. Daarnaast is de 
aaneenrijging van incidenten bij de PVV slecht voor het 
aanzien van de politiek en van de Kamer.” 

Garantie
Het maakt de verkiezingen van Provinciale Staten op 
2 maart 2011 ontzettend belangrijk. “In 2007 hebben 
we een heel goed resultaat neergezet in de Provinciale 
Staten en daarmee in de Eerste Kamer. Nu komt het erop 
aan om die zetels te behouden zodat de ChristenUnie-
fractie in de Eerste Kamer het kabinetsbeleid op be-
langrijke punten kan bijstellen. Het is niet zeker dat de 
coalitie een meerderheid zal halen: PVV-Statenzetels kun-
nen ten koste gaan van CDA en VVD. De beste garantie 
voor versterking van het christelijk-sociale geluid in de 
Eerste Kamer is een sterke ChristenUnie-fractie. We kun-
nen die sleutelrol alleen behouden als we gezamenlijk 
in de partij een wervelende en overtuigende campagne 
gaan voeren.”

Verwondering van Kerst
Tot aan 17 december werkt de Kamerfractie hard om alle 
beleidsbegrotingen te behandelen, waar nodig bij te 
stellen en een stevig ChristenUnie-geluid te laten horen. 
“Ik zie uit naar het kerstreces om meer tijd voor het gezin 
en voor ontspanning te krijgen. Ik ben er na de tropen-
jaren in het kabinet ook wel aan toe: vanaf september 
2006 is er behalve vier weken in de zomer eigenlijk geen 
echte rust meer geweest. Het was een voorrecht om als 
ChristenUnie in de regering te zitten, maar het heeft veel 
van onze mensen in kabinet en fractie en van hun gezin-
nen gevraagd. Voor de lezers wens ik dat de Kerstdagen 
dagen van werkelijke vrede mogen zijn. Dat we ruimte 
mogen vinden om in verwondering stil te staan bij het 
wonder van het Christuskind.”

Vriendendag
“Zet u 22 januari alvast in uw agenda. Op deze zaterdag 
organiseren we in de Tweede Kamer de jaarlijkse Vrien-
dendag. Dit jaar eerder in het jaar vanwege de aftrap van 
de verkiezingscampagne. Als fractievoorzitter ben ik uw 
gastheer met een inhoudelijk en wervend programma 
die u kunt vinden op www.christenunie.nl/vriendendag. 
Alle vrienden van de fractie, leden, bekenden, Hyves-
vrienden, Twitter-volgers en andere geïnteresseerden 
van harte welkom! Echt een partijtje van de partij! Ieder 
jaar weer een warm bad.”

>  tekst Jonathan van der Geer, persvoorlichter Tweede Kamerfractie 

Fotografie Anne Paul Roukema

zet tanden in 
godsdienst- en 
onderwijsvrijheid

Ook de ambities over de omvang en het takenpakket van 
het politieapparaat lijken vooralsnog papieren beloften. 
“In het eerste debat met minister Opstelten, van wie ik 
veel verwachting van heb, moest hij via een ingewik-
kelde rekensom toegeven dat die 3000 extra agenten uit 
het regeerakkoord er niet gaan komen.”

libertaire drijverij
In het debat over de grondrechten ziet Rouvoet vooral 
D66 en GroenLinks tegenover zich. “Met Femke Halsema 
voer ik dit debat al langere tijd. De drijverij waarmee 
deze partijen het debat over godsdienst- en onder-
wijsvrijheid voeren vraagt om stevig tegenwerk. En dat 
kunnen ze van mij, in het belang van al die bijzondere 
scholen en christelijke organisaties, verwachten. Dit zijn 
kostbare vrijheden.”

Aanzien van de Kamer
“Mijn oordeel over het kabinet tot nu toe is dat de ploeg 
van ministers en staatssecretarissen best wel stevig in el-
kaar zit.”  De relatie met het parlement is volgens Rouvoet 
problematisch. “De gedoogconstructie breekt Rutte en 
de zijnen nu al regelmatig op. Een voorbeeld hiervan zien 

André Rouvoet is in de Tweede Kamer weer helemaal op z’n 
plek. Op de vraag in welke onderwerpen hij graag zijn tanden 
gaat zetten beginnen zijn ogen te twinkelen. “Naast de grote 
debatten met de premier zie ik uit naar de debatten over veilig-
heid en de grondrechten. Naar mijn stellige overtuiging is jus-
titie meer dan veiligheid alleen. Het idee van de gerechtigheid 
(de Justitia) lijkt bij dit kabinet niet centraal te staan.” 

‘We kunnen die sleutelrol 
alleen behouden als we 

gezamenlijk in de partij een 
wervelende en overtuigende 

campagne gaan voeren.’ 

Rouvoet 
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André Rouvoet: • Leeftijd: 48 • Burgerlijke staat: ge-
huwd, vijf kinderen • Werkervaring: Vice-premier, minis-
ter Jeugd en Gezin en van Onderwijs. • Online: andrerou-
voet.nl, twitter.com/andre_rouvoet 
beleidsterreinen: • Algemene Zaken en Koninklijk 
Huis  “Hoezo, de Koningin uit de regering? Wat is het pro-
bleem dan?” • Veiligheid, Justitie en Politie “Ja, natuurlijk 
meer blauw op straat, maar waarom 500 animal cops die 
ten koste gaan van de bestrijding van kinderporno?” • MBO, 
HBO en WO  “Het CDA heeft gewonnen. Geen extra geld op 
onderwijs." • Grondrechten “Grondrechten zijn kostbaar. 
Ik wil kiezen waar ik mijn kinderen naar school breng, die 
school kiest haar eigen beleid en personeel en Femke Hal-
sema mag kiezen wat ze daar van vinden wil.”

Arie Slob: • Leeftijd: 49 • Burgerlijke staat: gehuwd, 
vier kinderen • Werkervaring: Raadslid gemeente Zwolle, 
Fractievoorzitter Tweede Kamer, docent/identiteitscoör-
dinator middelbaar onderwijs, directeur onderwijs bestu-
renorganisatie/administratiekantoor • Online: arieslob.nl,  
twitter.com/arieslob 
beleidsterreinen: • Financiën “Er moet de komende ja-
ren flink bezuinigd worden. Graag neem ik daarbij psalm 72 
als leidraad.” • Infrastructuur en Milieu  “Het huidige co-
alitieakkoord betekent helaas grote achteruitgang op beide 
terreinen. We zullen de coalitie scherp houden met concrete 
voorstellen” • Visserij  “De visserijsector verkeert in zwaar 
weer. We steunen de pogingen van de sector om op een 
duurzame wijze hun werk te doen.”  

Cynthia Ortega - Martijn: • Leeftijd: 54 • Burgerlijke 
staat: Gehuwd • Werkervaring: Ondernemer, Program-
mamanager Gemeente Rotterdam • Online: cynthiaor-
tega.nl 
beleidsterreinen: • Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid "Mensen met een beperking moeten alle ruimte krijgen 
om te participeren. De koudwatervrees bij werkgevers moet 
linksom of rechtsom aangepakt worden." • Binnenlandse 

Zaken "In grondrechten is er geen sprake van rangorde en 
dat houden graag wij zo.” • Wonen en Integratie "Mensen 
die hier willen wonen, moeten meedoen. Daarom wil ik dat 
asielzoekers sneller mogen gaan werken.” • Koninkrijksre-
laties "Binnen het Koninkrijk moeten de onderlinge verhou-
dingen worden gekenmerkt door respect voor de eigen taal, 
cultuur en tradities van de verschillende landen."

Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink: • Leef-
tijd: 35 • Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen • Werk-
ervaring: Bureauredacteur • Online: esmewiegman.nl
beleidsterreinen: • Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport “De verzorgingsstaat is te ver doorgeschoten en ano-
niem en bureaucratisch geworden. Laten we meer gericht 
zijn op zorg voor elkaar!” • Economie, Landbouw en In-
novatie “Economie en ecologie zijn geen tegenstellingen, 
maar kunnen hand in hand gaan met duurzaam beleid."  
• Europese Zaken “Europa moet haar grenzen kennen. Niet 
meer, maar een beter Europa!" • Defensie "Onze militairen 
moeten zich niet druk hoeven te maken over hun 'kisten' en 
ander materieel. Hun veiligheid staat voorop."

Joël Voordewind: • Leeftijd: 45 • Burgerlijke staat: Ge-
huwd, twee tieners • Werkervaring: Adj. directeur Dorcas 
Hulp, Ontwikkelingswerker in Irak en Brazilië • Online: 
joelvoordewind.nl, twitter.com/joelvoordewind 
beleidsterreinen: • Asiel en Immigratie "Asielzoekers 
moeten respectvol en eerlijk worden behandeld. En zeker niet 
een enkeltje naar een onveilig land krijgen." • Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking "Crisis of niet, we 
moeten vanuit onze rijkdom zorgen voor de allerarmsten en 
onze medechristenen in deze wereld." • Jeugdzorg "De Cen-
tra voor Jeugd en Gezin moeten een belangrijke rol blijven 
vervullen in het voorkomen van problemen bij jongeren en 
gezinnen." • Primair en Voortgezet onderwijs "Ook leer-
lingen die niet automatisch goed kunnen meekomen, ver-
dienen het beste onderwijs." • Media en Cultuur "Publieke 
Omroep is mooi, maar sommige salarissen..."

wie doet wat?Onze Kamerleden over hun portefeuilles 

De kerk 
is boos
want de Evangelical Missionary Church in Rio Vermelho 
(Brazilië) moet machteloos toezien hoe 50 families in 
haar gemeenschap zonder gezond drinkwater moeten 
leven. Dit is de kerk, dit zijn wij. Waar één lid lijdt, daar 
lijden alle leden mee. Help de kerk, omdat je er zelf deel 
van uitmaakt. Steun Tear en geef lokale kerken de kans 
om in hun eigen omgeving lijden te verlichten. 

www.tear.nl Bank 41 400

ARCHITECT
CREATIEF, PERSOONLIJK, BETROKKEN

www.bikkerbv.nl
info@bikkerbv.nl
0184 - 66 12 38

Kerkstraat 22
2964 BV Groot-Ammers

architect BNA
interieurarchitect BNI

            bekijk op
www.bikkerbv.nl
             ons werk

VRIENDENDAG 
22 JANUARI 2010  
TWEEDE KAMER
www.christenunie.nl/vriendendag

Ruim 800 opticiens dragen bij
aan een betere oogzorg in 

Azië en Afrika

maak zichtbaar verschil
Giro 131 | Veenendaalwww.darkandlight.org

T (0318) 586 358

toekomst of geen toekomst

BRIL
5,euro

voor Mithun

Mithun is slechtziend. In Bangladesh betekent 
dat: niet naar school en dus geen toekomst.  
Met hulp van Dark & Light kreeg hij een bril. 
En dat voor maar vijf euro! Nu kan hij eindelijk 
leren lezen en schrijven. 

Help mee, geef slechtziende kinderen in 
Azië en Afrika een toekomst!

Fotografie Anne Paul Roukema



Eetcafé

bezieling
‘Drie keer niks’ 

Eigen benen

Met name de sociale portefeuille ligt haar na aan het 
hart. De uitvoering van de WMO is en blijft een terrein 
waar veel in ontwikkeling is. Op initiatief van de Zwolse 
ChristenUnie-fractie werd hier een raadswerkgroep voor 
ingesteld. “Ik maak we weleens zorgen over wat het 
beleid uitwerkt op het grondvlak. De vraag hoe men in 
plaats van toeschouwer vooral deelnemer kan worden 
moet wat mij betreft steeds centraal staan. Nu er flinke 
bezuinigingen aankomen, is het vooral zaak om te letten 
op de draagkracht van de mensen. De overheid moet 
zich daarbij afvragen wat de mensen daarbij nodig 
hebben. Niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld in 
fysieke zin. De politiek is lang niet altijd in staat om de 

oor te bieden. Ze vinden het prettig om ook eens ergens 
anders te zijn dan bij Het Leger des Heils. Als wij met 
z’n allen bij de ChristenUnie stukje wegwijzer en brug-
genbouwer mogen zijn, dan kunnen heel veel mensen 
zichzelf prima redden!”

Bij het verlaten van de woning valt mijn oog op een 
fotolijstje. Ik zie dat de echtgenoot van Dikkie onder-
scheiden is met een lintje. Wat deze mensen voor de 
samenleving kunnen betekenen, is ook door onze 
Koningin opgemerkt. 
 
> tekst Tjitske Kuiper, team Advies Fotografie Arjo Kleinhuis

daarbuiten. Ik ben daarom ook heel blij dat veel kerken 
aan huwelijkscouseling doen!”

‘drie keer niks’ 
Ze vindt het mooi om trouwambtenaar te zijn. Toen ze 
destijds de burgerlijke huwelijkssluiting van hun eigen 
huwelijk door een oudere predikant ‘drie keer niks’ vond, 
kwam deze gedacht voor het eerst in haar op. In Nieuw-
Leusen zag ze hoe de burgemeester dit met veel meer 
gevoel voor stijl deed. Dat was een goed voorbeeld voor 
haar op dat moment. 

eigen benen
Via bestuurswerk op het gebied van onderwijs ontstond 
bij Dikkie interesse voor een bestuursfunctie binnen de 
RPF. In de tijd van de fusie tussen RPF en GPV is ze samen 
met huidige Tweede Kamerlid Esmé Wiegman in de scha-
duwfractie terecht gekomen. Met Esme is het contact 
nog altijd zeer goed. Ze herinnert zich uit die tijd ook nog 
heel goed hoe nuttig het was om de kadercursus van de 
ChristenUnie te volgen. 

Het valt moeilijk te zeggen of het hart van Dikkie ligt bij 
beleid maken of bij rechtstreekse contact met de bevol-
king aan de onderkant van de samenleving. Ze is in ieder 
geval iemand met veel energie voor beide. 

Dikkie is raadslid in een gemeente met meer dan 100.000 
inwoners, coördinator van de opvang voor asielzoekers, 
bijzonder ambtenaar voor de burgerlijke stand (babs) en 
daarnaast al meer dan 15 jaar vrijwilliger bij het plaat-
selijke eetcafé. Tussendoor is ze niet te beroerd om een 
halve marathon voor een goed doel te lopen. Ze werd 
hartelijk toegejuicht en aangemoedigd, waardoor het 
haar lukte om de marathon te volbrengen. Haar maat-
schappelijke betrokkenheid groeide de afgelopen jaren 
als vanzelf uit tot deze activiteiten. De kinderen werden 
groter en ze kreeg steeds meer ruimte in haar agenda. Ze 
vertelt erover aan de keukentafel in hun gezellige Zwolse 
huis, waarvan de tuin vrijwel grenst aan de Overijsselse 
Vecht. “We zijn gezond, hebben plezier in de dingen 
die we doen en we hebben een goed huwelijk. “Als het 
hier aan tafel niet goed zit, dan kun je niet functioneren 

juiste oplossingen aan te reiken. Het is nodig om goed 
samen te werken met inwoners en organisaties. Vaak kan 
men daarna wel weer verder op eigen benen”, vertelt 
Dikkie.

eetcafé
Het eetcafé waar Dikkie al vanaf de start vrijwilliger is 
heeft vorig winterseizoen haar 15-jarig lustrum gevierd. 
Het geeft haar veel inzicht in de problemen die mensen 
in onze samenleving ervaren. Toen er destijds vrijwilligers 
gezocht werden, was het meteen duidelijk voor Dikkie 
dat ze iets kon betekenen. “Nou ja, ik kan ook wel koken. 
Of ik nou voor zes of voor 40 mensen moet koken. Ik heb 
vanaf dat moment structuur aangebracht in de roosters 
en de menu’s. Ook mijn dochter stond soms te roeren 
in de grote pannen met havermoutpap en griesmeel-
pap. Het eten moet trouwens heel smaakvol zijn vind ik. 
Daklozen weten echt wel wat lekker is hoor! Een van de 
favoriete menu’s is preistamppot met peer en gorgonzola 
(roomkaas). Mensen die niet lekker kunnen koken, haal ik 
dan ook beslist van het rooster. Belangrijk bij dit project 
is om te weten wat de sociale kaart is van Zwolle. Wij zijn 
zelf geen hulpverleners. Wij proberen een vertrouwens-
band op te bouwen met de bezoekers en een luisterend 

Zwolse  bezieling
dikkie is een doortastende, opgewekte vrouw die met beide benen op de 
grond staat. dat bevestigen rondslingerende blaadjes van de kalender 
‘kort en krachtig’- voor de dagelijkse portie humor, die ik bij binnenkomst 
in haar zwolse doorzonwoning zie liggen.
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‘Daklozen weten 
echt wel wat  
lekker is hoor’
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Op 2 maart is het zover. Nederland gaat naar de stembus om 
te stemmen voor de Provinciale Staten en indirect ook voor de 
Eerste Kamer. De Staten kiezen namelijk de Eerste Kamerleden. 
Een stem op de ChristenUnie telt op 2 maart driedubbel. U 
kiest voor de provincie, de Eerste Kamer en een uitgesproken 
christelijk geluid. Elf lijsttrekkers -Limburg doet niet mee- stellen 
zich voor en geven antwoord op de vraag: Waarom heeft een 
stem op de ChristenUnie in uw provincie meerwaarde?

lijsttrekkersdit zijn onze

NooRd-bRAbANt
Naam: Hermen Vreugdenhil
woonplaats: Nieuwendijk

“We hebben laten zien dat de inbreng 
van de ChristenUnie er in de Staten 
van Brabant toe doet. Met aandacht 
voor jonge boeren. Strijdend voor toe-
gankelijk Openbaar Vervoer in stad en 
platteland. Vechtend voor behoud van 
leefbaarheid in de Brabantse kernen. 
Een stem op de ChristenUnie maakt 
Brabant sterker!” 

utReCHt 
Naam: Carla Dik-Faber
woonplaats: Veenendaal

“De ChristenUnie provincie Utrecht 
kiest voor duurzaamheid. We willen 
inzetten op schone energie, natuur en 
biodiversiteit, behoud van de land-
schappen en een gezonde economie. 
We kiezen voor een kleine overheid die 
zich richt op haar kerntaken.” 

FleVolANd
Naam: Roelof Siepel
woonplaats: Dronten

“Flevoland is nog lang niet af; ook de 
komende jaren moet nog veel gebeu-
ren om steden en dorpen, landschap en 
de kwaliteit van onze samenleving te 
verbeteren. De ChristenUnie kiest voor 
een ontwikkeling waarbij groei geen 
doel op zichzelf is; wij kiezen voor een 
Flevoland waarin mensen meedoen en 
de groei duurzaam is.” 

NooRd-HollANd
Naam: Johan Kardol
woonplaats: Huizen

“Noord-Holland heeft de ChristenUnie-
SGP nodig. Toekomstgericht, duurza-
mer, veiliger en bovenal zorgzamer. De 
kwaliteit van leven voor iedereen moet 
immers hoog zijn? De politiek maakt 
plannen zegt burgers dingen toe en 
moet vervolgens beloftes waarmaken. 
Daarom ChristenUnie-SGP: Woord 
houden. Altijd.” 

oVeRIjSSel
Naam: Jan Westert
woonplaats: Ommen

“Noaberschap is vanouds een bekend 
woord in Overijssel. Burgers leven, 
wonen en werken met elkaar. Sterke 
sociale verbanden met oog voor elkaar. 
De politieke lijn van de ChristenUnie 
sluit daar perfect op aan. Respect, 
betrokkenheid en noaberschap zijn 
opnieuw kernwaarden voor een sterke 
provinciale samenleving.  De Christe-
nUnie Overijssel wil bouwen aan zo’n 
leefomgeving. Christelijke politiek met 
een open blik naar alle burgers.”
(Op het moment van ter perse gaan van 

deze uitgave was Jan Westert nog niet 

formeel gekozen tot lijsttrekker.)

FRySlâN
Naam: Piet Adema
woonplaats: Drachten

 
“De ChristenUnie Fryslân zet zich in 
voor een mooi, zelfstandig en duur-
zaam Fryslân waar iedereen meedoet. 
(Agrarische) ondernemers krijgen 
de ruimte om te ondernemen. We 
investeren in culturele voorzieningen 
en maken beleid om jonge mbo- en 
hbo’ers aan een baan te helpen. Goede 
verbindingen over water, weg en spoor 
mogen bij dit alles niet ontbreken.”

GeldeRlANd
Naam: Pieter Plug
woonplaats: Ede 

“Met een sterke ChristenUnie is er méér 
oog voor een duurzame samenleving 
en voor meer en hogere kwaliteit open-
bare ruimte en meer fietspaden. Wordt 
het agrarisch- en natuurlijk landschap 
gekoesterd. Wordt rekening gehouden 
met toenemende vergrijzing en vraag 
naar zorg en ligt de nadruk op econo-
mische en recreatieve ontwikkeling van 
Gelderland. Duurzame voortzetting 
dus!” 

zeelANd
Naam: Arjan Beekman
woonplaats: Krabbendijke

“Wij willen datgene waar Zeeland goed 
in is versterken. Dus: investeren in land-
schap en ruimte bieden aan kleinscha-
lige bedrijvigheid. Ook een gevarieerd 
cultuuraanbod en goede zorgvoorzie-
ningen zijn belangrijk. Zo blijven we 
een provincie waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. Als ChristenUnie 
willen we op een eerlijke en betrouw-
bare manier politiek bedrijven.” 

zuId-HollANd
Naam: Chris Schaapman
woonplaats: Den Haag

“De ChristenUnie in Zuid-Holland 
staat voor een vitaal platteland en een 
leefbare stad. Op naar een duurzame 
provincie waar mens en natuur,  
economie en ecologie in balans zijn. 
Daarom heeft een stem op de  
Christenunie in Zuid-Holland  
meerwaarde.

dReNtHe
Naam: Tjisse Stelpstra
woonplaats: Beilen

“Een stem op de Christenunie in Dren-
the is een keuze voor authentieke chris-
telijke politiek. Dat betekent dat we ons 
concentreren op de inhoud en niet op 
de macht. Zeker in Drenthe hebben we 
de afgelopen periode laten zien dat we 
daarmee een betrouwbare partij zijn. 
Dat willen we graag voortzetten!”

GRoNINGeN
Naam: Henk Staghouwer
woonplaats: Briltil

 
“De Statenfractie van ChristenUnie Gro-
ningen heeft de afgelopen jaren laten 
zien en bewezen verantwoordelijkheid 
te kunnen dragen voor het provinciaal 
bestuur. Ook voor het dagelijks bestuur. 
Krimp moet niet uitsluitend worden 
gezien als een bedreiging, maar ook als 
kans. Arbeidsparticipatie, economische 
ontwikkeling en duurzaamheid vanuit 
christelijk-sociale verantwoordelijk-
heid, zijn onze speerpunten.” 
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Even voorstellen:

Het WI (Wetenschappelijk Instituut) is 
de denktank van de ChristenUnie. Het 

probeert bruggen te slaan tussen theorie 
en realiteit, principes en praktijk, geloof 

en politiek. Dat is de missie waar de 
medewerkers zich met hart en ziel voor 

inzetten. Een kijkje achter de schermen; 
over wie er werken, wat ze doen en wat we 

mogen verwachten.

Het wetenschappelijk Instituut

1.

2.3.

7.
6.

4.

9.

8.

5.

1.  mr. G. Groen van Prinsterer. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) heet officieel de 
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, en is vernoemd naar deze politicus. Hij was een antirevolutionair 
Nederlands politicus en historicus en een ideologische voorvader van de ChristenUnie. 

2.  drs. Gert-jan Segers mIPP (1969) studeerde politicologie in Leiden en 
internationale betrekkingen in Washington DC. Hij was fractiemedewerker en journalist en werkte 
zeven jaar in Egypte als coördinator van een christelijk studie- en toerustingscentrum. Hij is sinds juni 
2008 directeur van het WI en schreef vorig jaar de islamstudie ‘Voorwaarden voor Vrede’. Zijn volgende 
project gaat over een christelijk-sociale visie op de rollenverdeling tussen overheid, markt  
en samenleving.

3.  mr. drs. Geert jan Spijker (1977) studeerde Rechten en Filosofie in Rotterdam en 
Amsterdam. Zijn voornaamste  terrein is de rechtsstaat, met onder meer als onderwerpen de vrijheid 
van meningsuiting en de godsdienstvrijheid. Recentelijk heeft hij gewerkt aan het Vrijheidsproject 
van het WI waarbij hij de bundel ‘Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi’ redigeerde. Verder is hij 
eindredacteur van het WI-blad DenkWIjzer en coördinator van het Fellowsprogramma.  

4.  drs. ir. Rob Nijhoff (1964) studeerde informatica aan de TU Delft en theologie aan de TU 
Kampen (Broederweg). Bij het WI schreef hij een Kort Commentaar ‘Maatschappelijk Verantwoorde 
Media’. Met prof. H. van den Berg redigeerde hij het Kort Commentaar ‘Bio-energie, natuurlijk 
beter?’. Momenteel rond hij een project af over het thema Duurzaamheid, terwijl een nieuw project 
start over politiek-theologische motieven van de ChristenUnie. Naast het WI werkt hij aan een 
promotieonderzoek naar mogelijk verband tussen de (logische) orde van de wereld en het  
(logische) denken van de mens.

5. dinie Aalbers, managementassistent.

6. Sander van leeuwen, managementassistent.

7. Floris Spronk, communicatie- en projectmedewerker. 

8.  enkele publicaties van het wI van de afgelopen jaren. Jaarlijks verschijnen er 
enkele boekjes, Korte Commentaren of een grotere uitgave. De meeste exemplaren zijn te verkrijgen 
op de site.

9.  denkwijzer is het studie- en discussieblad van het Wetenschappelijk Instituut. Het 
verschijnt vier keer per jaar en wordt toegezonden aan alle donateurs van het WI, leden van de 
bestuurdersvereniging van de ChristenUnie en losse abonnees.

 > Fotografie Anne Paul Roukema

Meer weten over het WI? 
Ga dan naar www.wi.christenunie.nl

De foto op de linkerpagina is gemaakt in de bibliotheek van Slot Zuylen, vlakbij Utrecht. Museum Slot Zuylen is tussen kerst en oudjaar 

geopend op 28, 29 en 30 december met een speciale eindejaarsrondleiding voor ouders, grootouders en kinderen! Het Slot is versierd 

in kerstsfeer, aan het einde van iedere rondleiding wordt een kerstverhaal voorgelezen onder de kerstboom, en daarna is er glühwein en 

chocolademelk. Zie voor openingstijden en reserveren www.slotzuylen.nl of bel 030 - 244 0255.



nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl  
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland
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ZORG OVER JEUGDZORG
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord 
opgenomen dat de jeugdzorg van de provincie wordt 
overgeheveld naar de gemeenten. Voor de ChristenUnie-
fractie in Oldebroek was dit aanleiding om het plaatselijke 
college te vragen welke positie zij daarin kiest. De 
fractie vindt het belangrijk dat de gemeente jongeren 
met problemen goed kan bereiken en dat er voldoende 
menskracht en financiële middelen beschikbaar worden 
gemaakt. De vragen richtten zich voornamelijk op deze 
twee punten.

ISRAëLISCHE BURGEmEESTERS WELKOm
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam nam 
onlangs een motie aan naar aanleiding van de weigering 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) om een delegatie Israëlische burgemeesters te 
ontvangen. De VNG weigerde, omdat zij het bezoek 
politiek gevoelig vonden, aangezien er zes Israëlische 
burgemeesters van de nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever mee zouden komen. De motie werd op 
initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Kees Pille 
ingediend door de gezamenlijke politieke fracties van 
SGP, PvdA, Tab, CDA, VVD en de ChristenUnie. De 
fractie maakte met de motie duidelijk dat Hardinxveld-
Giessendam de mening van de VNG niet deelt, dat de 
VNG haar objectiviteit 
dient te handhaven 
en dat het nemen 
van internationale 
politieke 
beslissingen daar 
niet bij hoort. 
Voornamelijk 
wilde ze met 
de motie de 
VNG oproepen 
om alsnog een 
gezelschap uit 
het openbaar 
bestuur van Israel 
ontvangen.

ANDRé ROUVOET ONTmOET LEDEN
In de maanden november en december bezocht André 
Rouvoet vier steden. Deze rondgang stond in het teken 
van de nieuwe oppositierol van de partij. Verder werd 
teruggeblikt op een periode van regeringsdeelname. 
Afvaardigingen van kiesverenigingen uit de omgeving 
van Zwolle, Dordrecht, Ede en Groningen kwamen op de 
avonden af.

SPEAK YOUR mIND 
AVONDEN SUCCES! 
“De kleurrijke 
samenwerking maakte de 
avond tot een succes!”, aldus 
Ixora Balootje, vicevoorzitter 
van de werkgroep 
multicultureel. Samen 
met een enthousiast team 
onder leiding van raadslid 
Setkin Sies organiseerde ze in Rotterdam de eerste 
debatavond. Met meer dan 50 multiculturele jongeren 
was dit een ontzettend goede avond. Samen luisteren 
naar artiesten, debatworkshops volgen en debatteren. 
Zoals een deelnemer zei: ‘We zijn toch allemaal een unie 
van christenen; ChristenUnie’. Fanatisme alom in het 
debatteren, daarom ook drie terechte winnaars! Ook in 
Amsterdam (20 nov.) en Den Haag (4 dec.) hebben er 
getalenteerde jongeren gewonnen. Uiteindelijk strijden 
alle winnaars tegen elkaar op de Vriendendag van 22 
januari in de Tweede Kamer in een spetterend slotdebat.

SPELDEN
W. Heinen uit Bunschoten ontving een gouden speld. Hij 
was 24 jaar Raadslid, vier jaar wethouder, zat zes jaar in het 
plaatselijk bestuur en drie jaar in het Landelijk bestuur van 
de RPF. H. Doornenbal uit Bilthoven mocht een zilveren 
speld in ontvangst nemen. Hij zat 25 jaar in het plaatselijk 
bestuur. H. Kottier uit Bilthoven ontving eveneens een 
zilveren speld. Ook hij zat 25 jaar in het bestuur van de 
kiesvereniging. L. Trouwborst uit Giessenlanden kreeg een 
zilveren speld omdat hij zestien jaar Raadslid is geweest. 
P. Schipper ontving een zilveren speld omdat hij zestien 
jaar Raadslid en dertien jaar bestuurslid van de Provinciale 

Unie Zuid-Holland was. B. Houwaart kreeg een zilveren 
speld omdat hij tien jaar Raadslid, secretaris en voorzitter 
van de kiesvereniging in Noordwijk was. R. R. Oosterhoff-
van den Brink ontving eveneens een zilveren speld, 
aangezien zij 28 jaar actief is geweest in het bestuur en 
fractie van de kiesvereniging in Arnhem. J. Haaisma kreeg 
een zilveren speld omdat hij twaalf jaar als raadslid en 
commissielid actief was in de kiesvereniging Overbetuwe. 
I. van der Linden kreeg ook een zilveren speld, omdat zij al 
meer dan twintig jaar secretaresse was bij de kiesvereniging 
Langsingerland. W. Dijksterhuis kreeg een zilveren speld, 
omdat hij twaalf jaar raadslid en acht jaar wethouder van 
de kiesvereniging Waddinxveen was. Tot slot ontving M. 
Cornet een zilveren speld, omdat hij twaalf jaar raadslid 
en twee jaar fractievoorzitter was van de kiesvereniging 
Krimpen a/d IJssel.

CHRISTENUNIE BURGEmEESTERS 
Eénmaal per jaar komen alle ChristenUnie-burgemeesters 
en hun partners bij elkaar. De burgemeestersechtparen 
spreken dan over ontwikkelingen in het ambt, maar 
ontmoeten elkaar ook op een informele en gezellige 
sfeer. Eén van de aanwezigen treedt bij toerbeurt op als 
gastheer. Deze keer was het Klaas Tigelaar, burgemeester 
in Oud Beijerland. Na ontvangst op het gemeentehuis 
bezochten de burgemeesters een aantal bedrijven. De dag 
werd afgesloten met een diner. 
Bijna alle burgemeesters en ex-burgemeester zijn 
aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomsten. Volgend jaar 
staat de gemeente Lemsterland op het programma en is 
Dick Stellingwerf gastheer.

Foto: van links naar rechts: Joop Alssema (Staphorst), Klaas 
Tigelaar (Oud Beijerland), Henk Visser (Elburg), Adries Heidema 
(Deventer), Dick Stellingwerf (Lemsterland), Oene Sierksma 
(Nieuw-Lekkerland), Dick Schutte (Urk), Bort Koelewijn 
(Kampen), Frans de Lange (Elburg), Jan Rietkerk (Genemuiden), 
Bert Groen (Bunschoten-Spakenburg). Melis van der Groep 
(Bunschoten-Spakenburg) en Willem Nuis (Tholen) ontbreken.

ZONNEPANELEN LEASEN
De ChristenUnie in Bussum wil dat de gemeente  
jonge mensen de gelegenheid geeft om zonnepanelen  
van de gemeente te leasen. “Dit is een simpel,  
haalbaar en realistisch plan'', zegt Hans Le Poole,  
tweede man op de lijst van de ChristenUnie. De  
partij is van plan om het idee na de verkiezingen 
(herindelingen) in de gemeenteraad in te brengen. 
“Het idee kwam recent bij ons op, maar het lijkt ons 
een prachtig plan.'' Een goed leaseplan brengt voor 
de gemeente nauwelijks kosten en risico's mee, denkt 
Le Poole: “Terwijl het resultaat voor het milieu en 
de mentaliteit belangrijk zal zijn. Voor de jongere 
generatie is het op dit moment te duur om te investeren 
in zonnepanelen. Als de gemeente die dingen aan deze 
generatie least, komen ze binnen het bereik van de 
gewone mensen en niet alleen bij de tweeverdieners. 
Zo kunnen we samen werken aan duurzaamheid en 
energiebesparing.''  Bron: De Gooi- en Eemlander

GEmEENTE ZONDER COFFEESHOPS
De fractie van de ChristenUnie-SGP in Haarlemmer- 
meer heeft onlangs een initiatiefvoorstel ingediend voor 
een 'coffeeshopvrije gemeente'. De gemeenteraad gaat 
binnenkort praten over dit  
voorstel. Haarlemmermeer telt op dit moment één 
coffeeshop, aan de Kruisweg in Hoofddorp. Bij de 
gemeente ligt bovendien een hernieuwde aanvraag  
voor een coffeeshop aan de Venneperweg in Nieuw-
Vennep, maar het college moet daar nog een besluit  
over nemen. B en W wees een eerdere aanvraag om  
reden van brandonveiligheid af. 
In het voorstel staat dat het Nederlandse beleid tegen- 
over drugsgebruik behoorlijk is aangescherpt. Zo is  
het beleid nu gericht op het tegengaan en reduceren  
van drugsgebruik. 

Kees Pille
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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. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie

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
Tel. 033 422 69 71 | handschrift@christenunie.nl

legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de 
tenaamstelling: Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. 
KvK dossiernr. 32080551

lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk
voor 30 november bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@christenunie.nl.

NAw-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden. 
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar? Bel 
onze ledenadministratie.
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beneden kunnen zodra er een EU-belasting wordt inge-
voerd. Dat is een beweging die we in de EU nog nooit 
hebben meegemaakt. De EU is ‘rupsje nooit genoeg’ en 
wil altijd meer geld en meer middelen. Zelfs in deze cri-
sistijd wilden de Europese Commissie en de meerderheid 
van het Europees Parlement de begroting nog met 6% 
laten stijgen. De Europese Top stak daar een stokje voor 
en zet bij de verdere onderhandelingen in op maximaal 
2,9%. Nog veel te veel natuurlijk, maar kennelijk konden 
de staats- en regeringsleiders niet lager gaan zitten. 
Conclusie: een vos verliest wel z’n haren maar niet z’n 
streken. De EU kennende betekent dit dat de Europese 
Commissie de nieuwe EU-belasting graag in haar zak 
steekt en de nationale afdrachten amper laat verminde-
ren, waardoor de EU weer meer geld te besteden heeft. 
EU-belasting? Nee, bedankt!

Ten tweede raakt een nieuwe EU-taks de kern van iedere 
staat. Het recht op het heffen van belasting is niet voor 
niets het oudste en meest prominente recht dat – samen 
met het recht op het voeren van een eigen buitenlands 

beleid en het in stand houden van een leger – het fun-
dament vormt van iedere natiestaat. Eigen inkomsten en 
de besteding daarvan, zijn de basis van alle beleidskeu-
zen. De wens van de EU om eigen inkomsten te willen 
vergaren is een zeer duidelijke aanwijzing dat men in de 
verschillende Europese instellingen nog steeds hardop 
droomt van een Europese superstaat. Meer eigen geld 
betekent immers meer eigen macht. Daar zit ik niet op 
te wachten: ons motto was en is niet voor niets ‘samen-
werking ja, superstaat nee’. Dat motto blijkt ook nu nog 
hoogst actueel. EU-belasting? Nee, bedankt!

> tekst Peter van Dalen, Lid van het Europees Parlement voor de Christen-

Unie in de Europese Fractie van Conservatieven en Hervormers

In het Europees Parlement staan nu al de christendemo-
craat Dehaene en zijn liberale collega Verhofstadt hard te 
juichen bij dit voorstel. Ik zal me met mijn ECR-collega’s 
verzetten tegen deze plannen. En wel om de volgende 
redenen:

Allereerst zijn de beweegredenen van de Europese Com-
missie niet te vertrouwen. Lewandowski beweert dat de 
nationale afdrachten aan de EU door de Lidstaten naar 

De EU wil een eigen belasting gaan hef-
fen. mogelijk in de vorm van een Euro-
pese vliegtaks of een Europese taks op 
financiële transacties. Eurocommissaris 
Lewandowski (Begroting) kondigde het 
onlangs in een interview al aan. Onlangs 
nog bevestigde de voltallige Europese 
Commissie het voornemen in haar nieuwe 
Werkprogramma 2011.

    ‘EU-belasting?
Nee, bedankt!’

‘Conclusie: een vos 
verliest wel z’n haren 
maar niet z’n streken’
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De ChristenUnie is mijn partij, 
omdat zij wil dat mensen met 
vreugde verantwoordelijkheid 
voor elkaar dragen. Mijn partij 
streeft naar een veilig en gezond 
opgroeiklimaat, sterke gezinnen, 
vrijheid van - en goed onderwijs en 
effectieve jeugdhulpverlening. Om 
dat te bereiken legt de ChristenUnie 
haar focus op samenwerking vanuit 
gemeentelijk domein met onderwijs- 
en opvoedingsondersteunende 
instellingen, jeugdzorg en GGD.

esther Stolk, Ridderkerk

mijn partij
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