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Statenlid Anja Haga: “Wie niet stemt op 
2 maart, laat een grote kans liggen.” 
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medewerker Campagne en Evenementen.

In deze uitgave extra veel nieuws uit het 
land. 

27. 
Weten wie onze Eerste Kamerkandidaten 
zijn? We stellen de top zes aan u voor. 

Niemand zal het ontgaan zijn dat de fractie van 
de ChristenUnie de afgelopen weken voor een heel moeilijke beslissing heeft 
gestaan: geven we wel of geen steun aan de door het kabinet voorgenomen po-
litietrainingsmissie naar Kunduz in Afghanistan? We hebben een diep verlangen 
om een bijdrage te leveren aan internationale vrede en gerechtigheid. Overhe-
den zijn immers geroepen om dat voor hun eigen burgers, maar ook wereldwijd 
te zoeken. Maar onze steun is nooit een automatisme. Juist vanwege de risico’s 
die aan een dergelijke missie onontkoombaar verbonden zijn, moeten we de 
overtuiging hebben dat het nuttig en effectief is. En precies dáár lagen onze 
twijfels. 

In het debat bleek de regering bereid goed naar de Kamer te luisteren en aan 
onze zorgen tegemoet te komen. Dat had er alles mee te maken dat de steun 
van de oppositiepartijen ChristenUnie, GroenLinks en D66 nodig was voor een 
meerderheid. Die positie is door onze woordvoerder Joël Voordewind op voor-
treffelijke wijze benut om belangrijke toezeggingen los te krijgen en de missie te 
laten aanpassen. Na een gewetensvolle finale afweging heeft de fractie uiteinde-
lijk haar steun aan het kabinetsbesluit gegeven.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat er velen zijn die een andere uitkomst hadden 
willen zien. Dankbaar zijn we voor de vele blijken van steun en waardering voor 
onze integere afweging, óók van mensen die zelf een andere conclusie trokken.  

Niet alleen Afghanistan houdt me bezig. In het Midden-Oosten is een revolutie 
gaande. Wat begon in Tunesië is overgeslagen naar Egypte. De beelden van 
mensen die roepen om vrijheid staan op ons netvlies. Hoopvol, maar niet zonder 
vrees. Bijvoorbeeld de invloed die de Moslimbroederschap via nieuwe verkiezin-
gen kan verwerven. We weten allemaal hoe zij denken over Israël en de inrich-
ting van de eigen samenleving. Laten we bidden voor een beheerste overgang 
naar een vrij Egypte en voor bescherming van onze medechristenen die vaak in 
benarde situaties verkeren.  

Intussen zitten we volop in de campagne voor de Statenverkiezingen van 2 
maart. Wat is er veel in beweging en wat wordt er hard gewerkt! Ik wens alle 
kandidaten van de provinciale lijsten, de kandidaten voor de Eerste Kamer, 
onder de bezielende leiding van lijsttrekker Roel Kuiper, en in de persoon van 
onze campagneleider Erik van Dijk natuurlijk ook alle mensen van het Partijbu-
reau, veel sterkte en Gods zegen in deze intensieve weken. Op naar 2 maart! Uit 
overtuiging!

André Rouvoet, Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

19. 
 De onderdrukking in Wit-Rusland 
duurt voort. Lees het verhaal over Vital 
Rymasheuski. 

22. 
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‘Overtuigde 
politiek vraagt overtuigd  e 
stemmers’ 

“Wie niet stemt op 2 maart, laat een grote kans 
liggen. Politiek met christelijke overtuiging, 

bestaat alleen bij gratie van stemmers met een 
christelijke overtuiging”, stelt Anja Haga, 

Statenlid in Friesland.

StAteNlId ANjA HAGA wIl dAt meNSeN tot bloeI komeN
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“Alle Provinciale Staten in Nederland staan op 
dit moment voor één en dezelfde grote uit-
daging”, zegt Anja Haga. “Gemeenten zijn niet 

in staat regionale thema’s op te pakken en Den Haag is 
voor veel provincies erg ver weg. De provincie slaat heel 
mooi de brug tussen gemeentelijk en landelijk bestuur. 
Die belangrijke functie en meerwaarde weten provincies 
tot nog toe lastig uit te leggen aan de kiezers. Bedenk 
dat de uitvoering van provinciaal beleid vooral door 
derden gebeurd. Het wordt uitbesteed. In het openbare 
leven zien we dus allerlei organisaties het werk doen, 
wat voortkomt uit provinciaal beleid. Je merkt dat het 
nut van de provincie nauwelijks bekend is. En dat zie je 
weer terug in de opkomstpercentages tijdens verkiezin-
gen. Tijd om daar wat aan te doen!” 

Glashelder
Anja Haga is een relatief nieuw gezicht binnen de 
ChristenUnie. Toen ze rond 2000 in Leeuwarden kwam 
wonen, werd ze lid van de toen nog gloednieuwe partij. 
“Ik wilde me daarvoor niet binden aan het GPV of de RPF. 
Die waren teveel verbonden aan kerkelijk stromingen. 
Mijn keuze was er vooral één vanuit een diep besef dat 
ik vanuit mijn christen-zijn invloed wilde uitoefenen op 
openbaar bestuur. Een christen legt politieke keuzes 
langs een heel andere meetlat dan een niet-christen. 
Neem het voorbeeld van de aanleg van een provinciale 
weg. Als je redeneert vanuit het principe dat kwetsbaar 
leven bescherming verdient, dan wil je er voor zorgen 
dat zo’n weg zo veilig mogelijk wordt aangelegd. Onze 
motivatie is glashelder en keuzes zijn heel goed uit te 
leggen, omdat die motivatie zo duidelijk is.”

mogelijkheden zoeken
Anja groeide op in het Friese Drachten. Haar VWO-
diploma haalde ze aan het Gomarus College in 
de stad Groningen. In diezelfde stad studeerde ze 

aan debattechnieken, dossierkennis over allerlei thema’s 
en mediaoptreden. Dat zijn vaardigheden die je niet 
zomaar in de schoot worden geworpen. Je moet keihard 
werken wil je resultaten halen in de Staten. En dat is 
natuurlijk het doel. Keuzes beïnvloeden. Daar gaat het 
uiteindelijk om.” 

Campagne
Tijdens de laatste provinciale verkiezingen in 2007, 
was Anja minder betrokken bij de campagne dan nu. 
Ze stond toen zesde op de lijst en vond dat ook wel 
prima. “Ik had mooi de tijd om me op andere manieren 

Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit, een studie naar 
neurologische taalstoornissen. In de jaren daarna rondde 
ze twee post-HBO opleidingen af. Eén als verdieping op 
haar studie Neurolinguïstiek en één die in de richting 
van bedrijfskunde. “Ik heb toen de stap gemaakt van 
Klinisch Linguïst naar een commerciële functie bij 
Covidien Nederland, een bedrijf dat zich bezighoudt 
met toeleveren van medische apparatuur. Ik heb altijd 
zoiets gehad van: eigenlijk wil ik van alles doen. Ik wil me 
vooral niet beperken, maar mogelijkheden zoeken en 
benutten. Bij Covidien lag de focus op geld verdienen. 
Heel helder en duidelijk, maar op den duur haalde ik daar 
niet genoeg voldoening uit.”

Geloof
Nu Anja zich helemaal richt op haar Statenlidmaatschap, 
ervaart ze een hele andere voldoening in haar werk. 
“Op dit moment kan ik écht handen en voeten geven 
aan mijn geloof. Het feit dat ik ben aangesloten bij de 
ChristenUnie-fractie, zegt naar de buitenwereld toe 
natuurlijk al genoeg. Je draagt als het ware het etiket 
‘christen’. Dat vind ik prettig. Mensen begrijpen sneller 
waarom je bepaalde keuzes maakt en waar je voor staat.”

Ambacht
Op 26 mei 2010 trad Anja aan als Statenlid. Ze volgde 
Sicco Boorsma op, die wethouder in Dongeradiel werd. 
Voor haar omgeving was haar aantreden geen verassing. 
“Ik was daarvoor ruim een jaar commissielid. Had dus al 
van binnenuit gezien hoe voorstellen tot stand komen, 
nog voordat er in de Staten over wordt gesproken en 
gestemd. Onderschat de commissies niet. Het is zo 
belangrijk dat er vanuit de ChristenUnie een afvaardiging 
zit in verschillende commissies. Daar wordt beleid 
grotendeels voorbereid en bijgeschaafd. 
Nu ik zelf Statenlid ben, merk ik dat ik nog lang niet ben 
uitgeleerd. Politiek is echt een vak. Een ambacht. Denk 

in te zetten voor de provincie. Zoals bijvoorbeeld het 
commissielidmaatschap.”
Met de verkiezingen van 2 maart voor de deur begint de 
druk op de campagneorganisatie in Friesland flink toe te 
nemen. Ook voor Anja is dat voelbaar. “Ik ben vervanger 
voor onze nummer één, Piet Adema, bij spreekbeurten 
en debatten. En er zijn natuurlijk campagneacties in de 
provincie.”

ontplooiing en bloei 
En tijdens campagneacties is het voor elke politicus 
weer een uitdaging om kort en bondig uit te leggen 

Ik wil me vooral niet bepe rken, 

PASPoort

Geboren:  25-12-1976
Functie:  Statenlid provincie Friesland
Sinds:  26 mei 2010
Politieke functies: 
•  2010 – heden: bestuurslid Bestuurdersvereniging 

ChristenUnie
•  2010: Campagnecoördinator ChristenUnie Fryslan 

Tweede Kamerverkiezingen
•  2004-2008: Lid Permanente Campagne ChristenUnie 

Nederland
•  2003-2006: Bestuurslid Kiesvereniging ChristenUnie 

Leeuwarden
•  2004-2005: Voorzitter Ziekenhuizen Overleg Noord-

Nederland kwaliteitskring Logopedisten
•  2003-2005: Bestuurslid van het regiobestuur Friesland 

van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie

•  2005: Campagneleider ChristenUnie Referendum 
Europese Grondwet te Leeuwarden 

maar mogelijkh eden zoeken en benutten
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waar de partij voor staat. Zo ook voor Anja. “In onze 
provincie hebben we gekozen voor vier thema’s: 
gelijke kansen in het onderwijs, toegankelijk openbaar 
vervoer, betaalbare cultuur en behoud van Friesland. 
De eerste drie komen voort uit het kernprincipe van 
gelijke kansen en de mogelijkheid tot ontplooiing en 
bloei. Het is zonde om te zien dat jongeren hun ambities 
bijstellen, omdat er geen passend onderwijs in de regio 
te vinden is. We hebben goede vakopleidingen nodig, 
maar ook een Friese Universiteit. Hetzelfde geldt voor 
bereikbaarheid van afgelegen dorpen met het openbaar 
vervoer. Mensen moeten gemakkelijk de bus of de 

trein kunnen pakken. Voor cultuur geldt dat iedereen 
de kans heeft om bijvoorbeeld betaalbaar muziekles 
te volgen. Dat moet niet zo duur worden, dat alleen 
rijken zich kunnen ontplooien. En voor onze provincie 
geldt dat wij Friesland niet willen laten opgaan in een 
grote noordelijke provincie of iets dergelijks. Friesland 
is een provincie met een eigen uitgesproken identiteit 
en cultuur. Friezen voelen zich daarmee verbonden. Dat 
onderstreept meteen weer het nut van de provincie. 
Je ziet dat veel provincies hun eigen cultuur, dialecten 
en gewoonten hebben. Laten we dat bewaren en 
vasthouden. Sterker nog, we moeten het koesteren.” 

Stelling nemen
Tijdens haar studententijd begon Anja zich steeds meer 
te interesseren voor politiek. Ze bezocht debatavonden 
van de JOVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie) tot en met de SP. “Door daaraan mee te 
doen leer je debatteren, stelling nemen en argumenten 
bedenken. Dat heeft mij geholpen om te zien dat er voor 
mij één norm is in de politiek, en dat is: ben je christen of 
niet.” 

mobiliseren
“Als ik vooruit kijk naar 2 maart, dan zou ik de lezers 
van Handschrift op willen roepen om vooral te gaan 
stemmen. Het klinkt als een cliché, maar elke stem 
telt. Als christenen op 2 maart niet gaan stemmen, 
wie gaat dan het beleid bepalen? Wie gaat ons dan 
vertegenwoordigen? Laten we allemaal de kans grijpen 
om het beleid in Nederland vanuit onze christelijke 
visie te beïnvloeden. Want het gaat ergens over op 2 
maart. De provincie beslist over ieders persoonlijke 
leefomgeving. En wat dacht je van de Eerste Kamer? 
Die wordt straks gekozen door de statenleden. En hoe 
groot de ChristenUnie gaat worden in de Staten, beslist 
onze vaste achterban. Een goede manier om op 2 maart 
veel stemmen te trekken is om je eigen omgeving te 
mobiliseren. Roep iedereen op om op 2 maart te gaan 
stemmen. Vaders, moeders, broers, zussen, nichtjes, 
neefjes, oma´s, opa´s, buren, vrienden, enzovoorts. 
Alleen zo kunnen we onze invloed vergroten en écht het 
verschil gaan maken in dit land.” 

> tekst: Cornelis Vlot Fotografie: Ruben Timman

‘Roep 
iedereen 

op om op 2 
maart te gaan 

stemmen’

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

Verschil 
maken!
Het is onze missie dat studenten de EH verlaten 
met het HARTelijke verlangen om te zijn zoals 
Jezus. Vanuit de opperste verwondering dat Hij hen 
stuk voor stuk wil gebruiken in Zijn Koninkrijk om 
verschil uit te gaan maken in deze maatschappij.

Dat is waar het om gaat. Dat is onze missie.

EHEvangelische 
Hogeschool 
Amersfoort

WORDEN WIE JE BENT

EH-SymposiaEH-CursussenEH-TrajectEH-Basisjaar

WWW.EH.NL

Lezersaanbieding
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Tot en met 22 april 2011 ontvangt u tegen 
inlevering van deze tegoedbon, € 2,50 
korting op het boekje ‘Mijn land – politieke 
verkenningen’ van senator Roel Kuiper. 
Het boekje is bij elke boekhandel (op 
bestelling) verkrijgbaar.

Actieprijs € 5,00
Normale winkelprijs € 7,50. Uw voordeel: € 2,50

CLEARING VIA UITGEVERIJ BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN, AMSTERDAM.

€ 2,50 
korting!

Partner van Walk4Water:Powered by:

LOOP MEE!
WANT LOPEN VOOR WATER REDT LEVENS

11

Wandelen en Nordic 
Walking: 8 of 21 km
Hardlopen: recreatieve 
crossloop van 8 km
Locatie: 
het Kootwijkerzand 
Datum: 
 zaterdag 19 maart 2011

ScHRijf jE iN!
WALK4WATER.NL

Walk4Water 
Kom in actie voor schoon drinkwater 
en loop mee met Walk4Water! We 
dagen je uit om, net als Arie Slob, 
mee te doen aan deze sponsor-
loop. Schrijf je vandaag nog in via 
walk4water.nl!

Myanmar 
De opbrengst is bestemd voor 
Myanmar. We willen 16.000 men-
sen toegang geven tot schoon drink-
water en sanitaire voorzieningen.
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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
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14MEI: UNIE- EN LEDENCoNGRES EDE
Het 22e Unie- en 9e Ledencongres van de 

ChristenUnie staat weer voor de deur. Locatie is deze 
keer: Evangelisch Centrum De Schuilplaats in Ede. In de 
volgende HandSchrift en via de website valt binnenkort 
meer te informatie vinden over het programma van de 
congresdag.

VLIEGENDE CAMPAGNEStARt IN GRoNINGEN
De campagne voor de Provinciale 
Statenverkiezingen in Groningen 
werd onlangs op de Grote Markt 
afgetrapt. Met een flashmob en het 
oplaten van honderden ballonnen 
kon niemand op de Grote Markt 
meer om de ChristenUnie heen. 
Lijsttrekker Henk Staghouwer ziet 
de campagne met vertrouwen te-

gemoet: “We hebben een goed pro-
gramma en goede kandidaten. Wij 
maken ons sterk voor een Groningen 
waar zorg en aandacht is voor elkaar, 
voor ons landschap en voor onze 
woonomgeving. Dat laten we de 
komende weken horen in de cam-
pagne en de komende vier jaar in de 
Provinciale Staten.” 

GEZINSWEEK IN DEVENtER 
De ChristenUnie-fractie in Deventer heeft het 
gemeentebestuur voorgesteld een extra paragraaf in 
het coalitieakkoord van de gemeente op te nemen. 
Daarin wordt gepleit voor een gemeentebreed gesprek 
over opgroeien en opvoeden. De paragraaf is opgeno-
men na een oproep van de ChristenUnie, die nu dus 
met een concreet voorstel voor zo’n dialoog komen. 
De Gezinsweek moet worden gehouden op 17 tot en 
met 24 september.

Erica van As, fractievoorzitter in Lan-
gedijk, beschuldigt de coalitie in die 
gemeente van achterkamertjespoli-
tiek. “De verplaatsing van het nieuw 
te bouwen wijkcentrum kost 1,4 
miljoen extra. Daar bovenop lopen 
we ook nog eens acht ton subsidie 
mis, omdat een aantal omwonenden 
flink actie hebben gevoerd en de co-
alitiepartijen een verkiezingsbelofte 
willen inlossen. Vier maanden lang 
is hier cruciale informatie onder de 
pet gehouden en plannetjes achter 
de schermen gemaakt. We hebben 
het over een kostenoverschrijding 
van 55 euro per inwoner.” Een motie 
van wantrouwen heeft volgens Erica 
geen zin. “Dat hebben we al eerder 
gedaan. Ze hadden het deze keer dik 
verdiend.” 

‘MAAK VAN DE AFVALCoNtAINER EEN AFHAALCoNtAINER’
De ChristenUnie-jongeren pleitten onlangs voor aanpassing van de wet- en regelgeving rond het 
weggeven van overgebleven voedsel. Jaarlijks verdwijnt zo’n 40 procent van het geproduceerde 
voedsel in de afvalbak, onder andere bij veel eetgelegenheden. Voor ondernemers moet het 
mogelijk zijn om voedsel weg te geven zonder dat zij zelf aansprakelijk blijven. De afvalcontainer 
moet een afhaalcontainer worden! Voorzitter Robert Heij: ‘Deze negatieve prikkel moet worden 
omgezet in een positieve prikkel, waarbij de ondernemer gestimuleerd wordt het eten weg te 
geven.’ De jongeren pleiten voor aanpassing van de aansprakelijkheid van het weggegeven voedsel 
en meer duidelijkheid over de verschillende regeltjes.

EERLIJKE SUPERMARKtEN
Joël Voordewind heeft onlangs een motie ingediend, 
die ervoor moet zorgen dat alle supermarkten hun eigen 
producten in 2015 duurzaam aanbieden. Tegelijkertijd 
werd de website www.eerlijkesupermarkten.nl gelanceerd. 
Een website waar eerlijke initiatieven van supermarkten 
te vinden zijn. De actie ‘eerlijke supermarkten’ is een 
initiatief van de Permanente Campagne (partijbureau 
ChristenUnie) en de Tweede Kamerfractie.

ACHtERKAMERtJES-
PoLItIEK 

PLAK & WIN
Plak de verkiezingsposter, 
uit dit nummer van Hand-
schrift, achter uw raam en 
maak kans op één van de 
20 boekjes ‘Mijn land’ van 
Eerste Kamer lijsttrekker 
Roel Kuiper!
Maak een foto van de 
poster achter uw raam en stuur die vóór donderdag 3 
maart op naar handschrift@christenunie.nl. Vergeet 
niet uw adresgegevens en telefoonnummer te vermel-
den. Mocht u één van de 20 boekjes winnen, sturen 
wij u vóór maandag 7 maart een exemplaar toe. Foto’s 
mogen tot en met woensdag 2 maart middernacht wor-
den ingeleverd. Inzendingen die later binnenkomen, 
worden niet in de loting meegenomen.

JAN DE WIt WINNAAR VAKPRIJS 
‘PoLItICUS VAN HEt JAAR 2010’

Jan de Wit, raadslid in Hilversum, is door zijn 
collega-raadsleden en wethouders tot Hilversums 
politicus van het jaar 2010 uitgeroepen. Organisator 
Marco van Stralen laat weten dat de collega’s Jan de 

Wit omschrijven als een vastbijtertje 
die in staat is goed ergens in te dui-

ken. De Wit wordt geprezen om 
zijn verfrissende kijk met onver-
wachtse ideeën tijdens het debat. 
Hij laat zich niet vangen door de 

waan van de dag. Hij blijft voor 
zijn mening staan en weet daarin 

de genuanceerdheid zelve zijn. In 
zijn korte speech bedankte Jan zijn 

collega’s voor hun stem. 
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VERtREKKENDE PoLItICI: 

Kees Nieuwenhuizen uit Aalburg ontving een zilveren speld. Hij was vier jaar bestuurslid, lid van de schaduwfractie 
en tien jaar raadslid en fractievoorzitter. Jaap Vos, ook uit Aalburg, ontving eveneens een zilveren speld. Hij zat vier 
jaar in de schaduwfractie en was acht jaar raadslid. Wouter van Nijhuis uit Ermelo kreeg ook een zilveren speld. Hij 
was 20 jaar actief binnen de kiesvereniging van Ermelo. Annie Slaa - De Jong uit Wageningen kreeg de gouden speld 
uitgereikt. Zij was ruim 30 jaar actief in onder andere het bestuur van de kiesvereniging van Wageningen, de steun-
fractie, raadscommissies en de ouderenwerkgroep van de ChristenUnie landelijk. Klaas Linde uit Zuidhorn ontving 
de zilveen speld. Hij was steunfractielid en twaalf jaar raadslid. Sietze de Vries, ook afkomstig uit Zuidhorn, kreeg de 
gouden speld uitgereikt. Hij was elf jaar raadslid en twaalf jaar wethouder. 

CHRIStENUNIE oN toUR 
IN UtRECHt
Op alle zaterdagen in februari 
trekt de Utrechtse ChristenUnie 
met een Amerikaanse schoolbus 
door de provincie. Motto daarbij 
is ‘Uit overtuiging. ChristenUnie’. 
Kandidaat-Statenleden trek-
ken de provincie in om mensen 
te ontmoeten. Een klassieke 
Amerikaanse schoolbus is daarbij 
het opvallende vervoermiddel. 
Lijsttrekker Carla Dik heeft er 
zin in: “Ik zie er naar uit om met 
mensen te spreken over onze 
speerpunten”. Meer informatie? 
Ga naar: www.provincieutrecht.
christenunie.nl 

FIEtStoCHt tooNt StAtENLEDEN 
PotENtIE VAN DEN HELDER

De lokale fractie van de ChristenUnie in Den Helder fietste 
onlangs met met hun lijstaanvoerders van de Provincie, langs 
de Helderse haven en Willemsoord. De tocht was de aftrap 
van de verkiezingscampagne. Het rondje op de fiets was be-
doeld om de vertegenwoordigers te laten 
inzien hoe belangrijk Den Helder is. 
Lijstaanvoerder Johan Kardol zag 
in de rondrit veel bevestiging 
over de zorg die hij heeft over 
de stad, maar ook veel moge-
lijkheden.

tHEoLoGISCHE FACULtEIt IN FRySLâN
Fryslân moet tweehonderd jaar na sluiting van de 
Franeker Universiteit weer een theologische faculteit 
krijgen, vindt de ChristenUnie daar. Studenten die aan de 
Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden de hbo-opleiding 
godsdienst/pastoraal werk hebben 
gevolgd, kunnen dan in dezelfde 
provincie een master theologie 
doen. “Ook om historische reden 
is de University Campus Fryslân 
niet compleet zonder theologie’’, 
vindt Statenlid Anja Haga.

JEUGD oP bEZoEK bIJ DE 
PRoVINCIE
De leerlingen van groep 8 van de 
Ichthusschool uit Putten mochten on-
langs op bezoek op het provinciehuis 
in Gelderland. Gastvrij werden de 
kinderen ontvangen in de koffiezaal 
van het provinciehuis. Na een kort 
introductiefilmpje over de provin-
cie en een quiz mochten ze naar de 
Statenzaal. In de Statenzaal voerden 
zij onder leiding van Statenlid Lub-
bert van den Heuvel een heus debat. 
Na af loop van het bezoek van de 

kinderen werden er op school 
pannenkoeken gegeten, 

waarbij de kinderen 
nog de gelegen-
heid kregen 
allerlei vragen te 

stellen over de 
provincie en 

het werk van een 
Statenlid.

CoLLEGE bRAbANt ZEt JoNGE boEREN 
toCH IN DE KoU
De Gedeputeerde Staten van Brabant willen geen 
provinciaal geld steken in de steun voor jonge boeren. 
Het college weigert de ChristenUnie-SGP motie die 
het college oproept om de extra provinciale bijdrage 
bovenop de rijksregeling in stand te houden uit te voeren. 
Daardoor wordt er 1,2 miljoen bezuinigd op de steun 
voor Brabantse jonge boeren. Het college vindt de extra 
bijdrage overbodig nu de rijksregeling gecontinueerd 
wordt. Lijsttrekker Hermen Vreugdenhil: “Wij zullen dit 
niet zomaar laten gebeuren. De provinciale bijdrage is 
belangrijk om jonge boeren de kans te geven hun bedrijf 
te moderniseren en toekomstgericht te maken. Daarvoor 
hebben ze vaak zelf het geld niet. Ondersteuning bij 
bedrijfsopvolging is essentieel voor het voortbestaan 
van gezinsbedrijven die de ruggengraat vormen van de 
duurzame agrarische sector.”

KANS VooR AANPASSING 
ooStVAARDERSWoLD
De ChristenUnie in Provinciale Staten van 
Flevoland wil dat de provincie met staatsse-
cretaris Henk Bleker om tafel gaat voor aan-
passing van de plannen voor het Oostvaar-
dersWold. Een kleinere verbindingszone en 
meer betrokkenheid van agrariërs en bewoners 
moeten de basis zijn voor het gewijzigde plan. Nu 
het kabinet heeft voorgesteld dat er geen nieuwe 
gebieden meer mogen worden aangekocht is 
aanpassing van de plannen voor het Oostvaar-
dersWold noodzakelijk. De ChristenUnie wil 
dat bewoners betrokken worden en dat het plan 
zodanig ontwikkeld wordt dat de betrokken agrariërs een 
rol in het beheer kunnen krijgen.

NIEUWE PoLItICI: 

HANS VAN ZANtEN, RAADSLID VIANEN; 
GERt-JAN VAN DER VALK, RAADSLID 
ooStFLAKKEE; tyMoN DE WEGER, 
WEtHoUDER bREUKELEN; ANDRIES 
KAMStRA, RAADSLID bREUKELEN; 
ELS oLIWKIEWICZ, RAADSLID 
boDEGRAVEN; ALbERt HEItINK, 
WEtHoUDER SCHERPENZEEL; ALbERt 
ooStLAND, StAtENLID FRySLâN. 

MARK KoUDIJZER, RAADSLID 
boDEGRAVEN; HAAIJE DE JoNG, 
StAtENLID FRySLâN; KLAAS-HEMKE 
VAN MEEKEREN, RAADSLID VIANEN.

WEStERt: ‘oVERIJSSEL 
MoEt INZEttEN oP 
JoNGEREN’ 
De provincie Overijssel moet jongeren 
perspectief bieden op werk en wonen. 
Dat benadrukte Jan Westert, lijst-
trekker van de ChristenUnie bij de 
verkiezingen voor de Provinciale Sta-
ten van 2 maart aanstaande, onlangs 
op een bijeenkomst in Deventer. In 
de komende jaren krijgt de provincie 
Overijssel naar verwachting te maken 
met bevolkingskrimp. Om dat goed 
op te kunnen vangen is het van belang 
dat jonge starters in Overijssel werk 
en een woning kunnen vinden, om 
bijvoorbeeld een gezin te stichten. De 
ChristenUnie wil inzetten op duur-
zaam bouwen en er moet ook gezorgd 
worden voor voldoende goedkoop 
woningaanbod voor jonge starters. Er 
moet volgens Westert niet alleen aan-
dacht zijn voor de kenniseconomie, 
waarbij het vooral gaat om hoger-op-
geleiden, maar ook om vakonderwijs 
en technische opleidingen.
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De jaarlijkse vriendendag onlangs in 
Den Haag kon op veel belangstelling 
rekenen. Een gemêleerd gezelschap 
bezocht het Tweede Kamergebouw 
en genoot van rondleidingen, 
discussie en een heerlijke lunch. Een 
pittige discussieronde over Kunduz 
– met daarbij veel pers – maakte 
de vriendendag extra boeiend. Na 
een ludieke aftrap van Provinciale 
Statenverkiezingen, kon worden 
teruggeblikt op een geslaagde en 
gezellige dag. 

Voor een grote meerderheid van de ruim 150 leden die 
de vragenlijst invulden, is een bepaald basisniveau voor 
politici vanzelfsprekend. Met de stelling: “Ik vind dat de 
ChristenUnie opleidingseisen mag stellen aan politici” 
was 47% het helemaal eens, 43% was het eens en de rest 
had geen mening (5%), was het er mee oneens (4%) of 
was het er helemaal mee oneens (1%).  

Aan de bestuursleden van kiesverenigingen en provin-
ciale unies legden we deze stelling voor: “Kandidaten 
mogen voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst 
in aanmerking komen als ze aantoonbaar over voor de 
functie relevante basiscompetenties beschikken” Ja, hele-
maal eens, vond 29% van de 128 mensen die reageerden. 
60% antwoordde met eens, 7% had er geen mening over 
en 4% was het oneens met de stelling. 

August Heij, voorheen raadslid Doetinchem: “De 
cultuur binnen de ChristenUnie is dat we heel 
inhoudelijk bezig zijn met ons werk. Ook relationeel 
trouwens, maar de nadruk ligt vooral op een goede 
inhoud. Daar is een gedegen voorbereiding voor 
nodig, maar de verpakking van je boodschap is 
ook belangrijk! Wat je zegt kan nog zo relevant 
zijn, als de vorm niet goed is komt het toch niet 

Alle politici verplicht 
op cursus?

rond de jaarwisseling heeft team opleiding een online enquête 
gehouden onder zowel leden, bestuursleden als bestuurders van de 

Christenunie. eén van de onderdelen van de enquête ging over het 
belang van opleiding binnen de partij. Vinden we dat we bepaalde 
opleidingseisen kunnen stellen aan de mensen die ons in raden of 

Staten vertegenwoordigen? en misschien ook aan de mensen die een 
bestuursfunctie vervullen? of vinden we zelfs dat we die minimale 

eisen moeten stellen? 

oPleIdINGSeIS CHrISteNuNIe-PolItICI VANzelFSPrekeNd 
blIjkt uIt oNderzoekSreSultAteN

de CHrISteNuNIe: eeN lereNde PArtIj

over. Nog een ander aspect is timing. Kom je heel 
bevlogen met een communicatief sterk verhaal 
in de commissievergadering op een moment dat 
iedereen vol is van een ander onderwerp, dan sla je 
de plank mis. Ook als je op deze drie punten: inhoud, 
verpakking en timing, al goed bent, moet je je blijven 
bekwamen. Blijf professionaliseren. De ChristenUnie 
verdient het!”

Dat kandidaten pas tot een kandidatenlijst van de 
ChristenUnie toegelaten mogen worden als ze de 
uitgangspunten van de partij kennen, vindt 90% van de 
bestuursleden logisch. 59% is het eens en 31% helemaal 
eens met die uitspraak.

Dat onze vertegenwoordigers mensen moeten zijn die 
goed voor hun taak zijn toegerust, is voor vrijwel ieder-
een een open deur. We moeten er als partij goed over 
nadenken op welke manier we dit niet alleen faciliteren 
maar ook borgen. De kaderschool zet in elk geval haar 
deuren wijd open.

> tekst Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding

Vriendendag 
opnieuw 
populair 
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7 twee 
rechterhanden

Het is een cliché, maar Hermen (27) is een bezige bij. En dat niet al-
leen, hij heeft ook nog eens twee rechterhanden. toen hij halverwege 
zijn opleiding HtS Autotechniek erachter kwam zijn toekomst niet in de 
techniek zou liggen, besloot hij verder te gaan met communicatie aan de 
Christelijke Hogeschool in Ede. Een schot in de roos, want op dit moment 
is hij nauw betrokken bij de uitvoering van de Provinciale Statencam-
pagne.

vragen aan 
Hermen Ridderikhof

1. Wat is je functie en wat houdt je werk 
in? Ik ben campagnemedewerker op 
het partijbureau. Vanuit Amersfoort 
zet ik samen met mijn collega’s de 
verkiezingscampagnes in elkaar. Dus 
afgelopen jaar heb ik beslist niet 
stilgezeten.

2. Waarom werken bij de ChristenUnie? 
Communicatie en inhoud horen 
altijd bij elkaar, en ik geloof in de 
inhoud waar de ChristenUnie zich 
voor inzet. 

3. Wat maakt je werk zo boeiend? Het 
samenspel van politiek, publieke 
opinie en de communicatie die ze 
bij elkaar brengt vind ik als commu-
nicatieman razend interessant. Het 
is een uitdaging om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken met het verhaal 
van de ChristenUnie.

4. Met wie heb je het meest contact? 
Op dit moment met Erik van Dijk, 
campagneleider voor de Provinciale 
Statenverkiezingen. We werken veel 
samen aan de communicatiestrate-

gie van campagne. Verder werk ik 
veel samen met mijn teamcollega’s 
en mijn chef, Shahied Badoella.

5. Ik ben lid van de partij, waar kan 
ik jou voor bellen? Tijdens en buiten 
campagnetijd ben ik er om lokale 
campagne-initiatieven te ondersteu-
nen. We hebben op het partijbureau 
veel kennis, ervaring en connecties 
die we desgevraagd graag delen.

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar? Na de verkiezingen breekt een 
campagneluwe tijd aan. Dat geeft 
ruimte om het ‘merk’ ChristenUnie 
verder uit te bouwen. Daar ga ik me 
met plezier voor inzetten.

7. Verras ons eens… Ik heb ooit mijn 
technische studie ingewisseld voor 
communicatie, maar heb nog steeds 
twee rechterhanden. Daarmee heb ik 
afgelopen halfjaar ons Utrechts jaren 
30 huis gerenoveerd.

> tekst Cornelis Vlot   > Fotografie Ruben 

Timman

Dat de ChristenUnie is gepland en opgegroeid op pro-
testante bodem, zal voor niemand een verrassing zijn. 
Die basis geeft de ChristenUnie een duidelijk en helder 
profiel en heeft gezorgd voor een bepaalde ‘systematiek’ 
in het collectieve denken van de partij. Onze partij is 
geboren en getogen in een bepaalde omgeving en heeft 
zichzelf een stijl en denkwijzen eigen gemaakt zonder 
die te benoemen. Die stijl valt op en spreekt aan. 

En dan blijkt dat je boodschap en de verpakking ook 
anderen aanspreekt. Anderen die dezelfde boodschap 
hebben, maar deze anders hebben verpakt. En dan sta 
je als partij voor een uitdaging. Want hoe verschillend is 
die verpakking en hoe verschillend mag die verpakking 
zijn? Gaat het om de verpakking of om de inhoud? En is 
de inhoud helemaal los verkrijgbaar van de verpakking? 
De enige manier om daar achter te komen, is door het 
gesprek aan te gaan.

Precies om die reden is de werkgroep rooms-katholieken 
in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit zowel 
rooms-katholieken als protestanten. Zij spreken met 
elkaar om inzicht te krijgen in elkaars overtuigingen en 
gewoonten. Dat beiden staan voor uitgesproken christe-

lijke politiek, dat moge duidelijk zijn. Maar we mogen de 
ogen niet sluiten voor de verschillen die er overduidelijk 
ook zijn. Wil de ChristenUnie haar leden serieus nemen 
– en dat wil ze -, dan zal er eerst goed geluisterd moeten 
worden. De ChristenUnie heeft aantrekkingskracht op 
rooms-katholieken. Juist het karakter van de Christen-
Unie spreekt een grote doelgroep aan. Karakter verander 
je niet, dat schaaf je hooguit bij. De vraag is alleen in 
hoeverre dat nodig en gewenst is. 

De werkgroep heeft kortgeleden een ronde-tafeldiscus-
sie gehad over cultuurverschillen tussen rooms-katholie-
ken en protestanten. Binnenkort volgt een discussie over 
de visie op kerk en staat. Ook een deelsessie tijdens een 
Ledencongres hoort bij de kennismaking- en verken-
ningsronde. Samen gaan we kijken of het christelijk-
sociaal geluid in de politiek kan worden versterkt door 
te staan voor degelijke basisprincipes, verwoord in onze 
beginselen: doet u mee?

> tekst Sandra Kortweg, lid landelijk bestuur

Helder profiel 

“De ChristenUnie 
heeft aantrekkingskracht 

op rooms-katholieken”

Kijk voor meer informatie over de werkgroep op 
www.christenunie.nl/nl/werkgroepRK

de ColleGA’S: 
Jacolien Viveen (coördinator team Campagne en Evenementen): “Hermen is een 
veelzijdig mens: thuis trekt hij leidingen, bouwt muren en legt vloeren om vervol-
gens piekfijn gekleed op het werk te verschijnen. Daarbij merk je dat het communi-
catievak echt zijn passie is.” 

Erik van Dijk (coördinator team Advies): “Het is een genot om in deze campagne-
periode nauw met Hermen samen te werken. Hij is heel plezierig in de omgang en 
als campagnecoördinator doet hij zijn werk slim, snel en grondig.”
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De ‘Engel van het jaar-award’ is een jaarlijkse prijs van 
PerspectieF voor de politicus die zich het meest inzet 
voor christelijke idealen, maar zelf geen vertegenwoor-
diger is van een christelijke partij. Eerder wonnen Job 
Cohen (PvdA), Hans van Baalen (VVD), Marianne Thieme 
(Partij voor de Dieren), Jeroen Dijselbloem (PvdA) en 
Hans Wiegel (VVD) de prijs.
Robert Heij, voorzitter van PerspectieF, legt uit waarom 
juist Fleur Agema de prijs wint: “Elk in Nederland geboren 
individu wordt beschermd door stapels wetboeken, maar 
het ongeboren leven is vogelvrij. Verrassend genoeg 
vinden veel Nederlanders dat nog normaal ook en is het 
moeilijk om hierover een eerlijk maatschappelijk debat 
aan te zwengelen. Daarom vinden wij het bemoedigend 
dat Fleur Agema, vanuit haar eigen ideologie, ook op-
komt voor deze kwetsbare groep.”

Kamerlid Agema neemt de prijs graag in ontvangst. 
Agema: “De PVV is niet ideologisch gebonden en kan 
op elk dossier met een frisse blik en goede argumenten 
voor en tegen tot een fractiestandpunt komen. Daarmee 
hadden we de vrijheid om de vraag te stellen of foetus-

sen in de tweede termijn niet ook iets van bescherming 
zouden moeten genieten. Nu is die bescherming er vanaf 
24 weken. Tot 24 weken kan een foetus geaborteerd 
worden, terwijl het enkele weken later gezond ter wereld 
zou komen. Dit standpunt zorgde voor veel felle reacties 
van voor en tegenstanders, waarbij de pro-choice bewe-
ging consequent voorbij ging aan het feit dat ik vroege 
abortussen niet ter discussie heb gesteld. Er kan van alles 
gebeurd zijn waardoor een vrouw die moeilijke beslis-
sing neemt. Ook heb ik er begrip voor dat ouders eerder 
afscheid nemen als de foetus ernstig ziek is en een zeer 
lage of geen levensverwachting heeft. De PVV-fractie is 
nog in beraad over de vraag of de grens van 24 weken,  
waar de juridische bescherming begint, teruggelegd 
moet worden en tot welke termijn dan precies. Ik vond 
het wel van belang om deze vraag te stellen. We leven in 
een land waar - met steun van de PVV - biggen niet meer 
onverdoofd gecastreerd mogen worden, maar waar een 
kerngezonde menselijke foetus tot 24 weken geabor-
teerd mag worden zonder enige juridische bescherming.” 

> tekst Anneloes Kelder, PerspectieF

PerspectieF roept 
Fleur Agema 
uit tot 
Engel van het jaar

redeN: HAAr INzet Voor oNGeboreN leVeN

PerspectieF heeft Fleur Agema uitgeroepen tot Engel van het jaar. Het 
Tweede Kamerlid van de PVV krijgt deze prijs vanwege haar inzet voor 
het ongeboren leven. Agema maakte zich afgelopen jaar hard voor de 
juridische bescherming van foetussen van minder dan 24 weken en stelde 
ook het aantal abortussen ter discussie.

onderdrukking in 
Wit-Rusland duurt voort

CHrISteNdemoCrAAt VItAl rymASHeuSkI moNddood GemAAkt

Wit Rusland, december 2010. De 
protestmars begon vreedzaam, totdat 
uit het niets groepjes demonstranten 
stenen begonnen te gooien en 
geweld begonnen te gebruiken. Geen 
oppositieleden, maar vermomde KGb 
agenten leidden op die manier een 
strak georganiseerde actie van de 
politie in. 

Vital Rymasheuski, presidentskandidaat voor de Wit-
Russische Christendemocraten (BCD) was bij het protest, 
dat vreedzaam was bedoeld. Het protest richtte zich 
tegen de herverkiezing van Aljaksandr Loekasjenka, de 
huidige leider van het dictatoriale regime.

Ondanks de poging van alle oppositieleiders ter plekke 
om de gewelddadige acties te stoppen, ging de politie 
over tot keiharde actie. Veel oppositieleiders, waaronder 
Rymasheuski, werden geschopt, geslagen en later 
opgepakt en afgevoerd. Meer dan een etmaal wist 
niemand waar hij was, totdat zijn advocaat werd gebeld 
met de mededeling dat hij werd vastgehouden in een 
gevangenis van de KGB.

Meer dan tien dagen verbleef Rymasheuski in zijn cel. 
Andere leden van de BCD die ook opgepakt waren, 
werden mondjesmaat weer vrijgelaten. Alleen hij en de 
vice-voorzitter van de partij zaten nog vast. Dagen gingen 
voorbij, terwijl niemand wist wat er in de gevangenis 
gebeurde. De jaarwisseling beleefde Rymasheuski 
achter de tralies. Op 1 januari mocht hij dan eindelijk 
de gevangenis verlaten. Onder één voorwaarde: een 
spreekverbod over alles wat er tijdens zijn verblijf in de 
gevangenis gebeurde. Ook mocht hij Minsk niet verlaten. 
Wat er in de gevangenis precies gebeurde, weten we dus 
niet. We weten wel dat hij met meer verwondingen uit 
zijn cel kwam, dan hij de cel binnenging…

Ondertussen was de European Christian Political 
Movement druk bezig om aandacht te vragen voor de 
situatie in Wit-Rusland en die van de BCD. Naast speciale 
nieuwsbrieven, oproepen aan de Europese Unie en 
nationale parlementen, zorgde de ECPM er ook voor dat 
afgevaardigden van de BCD aanwezig konden zijn bij een 
hoorzitting van de het Europees Parlement over de situatie 
in Brussel. Zodoende kon men ook daar pleiten voor het lot 
van hun presidentskandidaat. Door een groeiend netwerk 
binnen het Europees Parlement kan de ECPM ook in de 
komende maanden de vinger aan de pols houden.

> tekst Guido van Beusekom

ook joNGereN PleItteN Voor 
VrIjHeId eN demoCrAtIe IN 
wIt-ruSlANd

Ook de ChristenUnie-jongeren ondernamen in decem-
ber 2010 actie naar aanleiding van de verkiezingen 
in Wit Rusland. Zij ondertekenden samen met andere 
politieke jongerenorganisaties een petitie voor vrijheid 
en werkelijke democratie in Wit-Rusland. Ze riepen op 
tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van 
de gearresteerde leiders en respect voor democratische 
normen en procedures.

VrIeNdeN VAN de eCPm, bedANkt! 

De ECPM bedankt alle vrienden die in 2010 hun steun 
hebben betuigd. Door deze steun kan de ECPM ook 
in 2011 weer verder groeien. Met alle leden die een 
formulier hebben ingevuld, wordt in februari of maart 
persoonlijk contact opgenomen. 



partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 21PAGINA 20 | HS | partijblad van de ChristenUnie

op naar een zetel in Limburg

Provinciale statencam pagne 2011

Arjen Duvekot is getrouwd met Ada, vader van drie kinderen en werkzaam als 
verkoopdirecteur Europa bij tronox Rotterdam. En alsof dat nog niet genoeg 
is, vervult Arjen de rol van lijsttrekker in de provincie Limburg. toen in de 
vorige uitgave van Handschrift werd vermeld dat Limburg niet mee zou doen, 
nam hij meteen contact op met de redactie. “We hebben besloten om toch 
mee te doen!”, klonk het enthousiast. De redactie moest vervolgens beloven 
hier in het volgende nummer aandacht aan te schenken. 

Sneeuwbaleffect
De campagne is als een sneeuwbal. Als landelijke en provinciale 
campagneteams zijn we al maanden bezig om de bal te maken en aan het 
rollen te krijgen. De posters hangen, het spotje wordt op tV uitgezonden 
en staat op internet, de lijsttrekkers verschijnen in de media, op podia en 
op straat, en nog veel meer. Nu moet de sneeuwbal groter worden. U kan 
daarbij helpen!

1 Hang de poster, die u in het hart van deze 
Handschrift vindt, achter uw raam.

2 Praat met uw vrienden, collega’s, familieleden 
over uw redenen om op de ChristenUnie te gaan 

stemmen (Wat geeft bij u de doorslag? Een kandidaat, 
een standpunt, de christelijke uitgangspunten, de stijl 
van politiek bedrijven?)

3 Help met het verspreiden van folders (maak 
bijvoorbeeld een rondje langs alle brievenbussen in 

uw straat en vraag of u een stapeltje mag neerleggen bij 
uw dokter, kapper of kerk).

4 Zet de TV-spot op uw Hyves- of Facebook-pagina. 
Verwijs op Twitter naar ChristenUnie-websites en 

retweet goeie tweets van ChristenUnie-kandidaten.

5 Verspreid de email die u in de laatste dagen voor 
de verkiezingen van ons krijgt (uw e-mailadres 

niet bekend bij onze ledenadministratie? Mail naar 
ledenadministratie@christenunie.nl)

6 Attendeer mensen die op 2 maart niet zelf kunnen 
stemmen op de mogelijkheid om iemand te 

machtigen.

7 Moedig iedereen in uw omgeving aan om te gaan 
stemmen. Laat geen stem verloren gaan!

drIe ArGumeNteN om 
ANdereN te oVertuIGeN

De ChristenUnie zet zich deze campagne uit 
overtuiging in voor een sterkere samenleving. Krachtige 
ChristenUnie-fracties in de provincies en Eerste Kamer 
kunnen het beleid doorslaggevend beïnvloeden. Dat 
doen we vanuit onze overtuiging dat christelijke waarden 
als naastenliefde, gerechtigheid en rentmeesterschap 
van levensbelang zijn voor deze wereld. 

Wij willen een krachtige samenleving. Dus staan wij pal 
voor het gezin, voor jongeren, voor kwetsbaren en voor 
vrijwilligerswerk.
Wij strijden tegen rottigheid en onrecht. Dus: kappen 
met drugs, prostitutie en onveiligheid.
Wij zijn zuinig op Nederland. Dus zetten wij ons in voor 
een duurzame economie, goed openbaar vervoer en 
sterke regio’s.

Waarom doet Limburg mee? In 2007 
ging een zetel net aan jullie neus 
voorbij. 
“Dat klopt. En juist daarom doen 
we weer mee. We hebben gemerkt 
in de afgelopen zes jaar dat onze 
achterban groeit. We kwamen in 
2007 700 stemmen tekort. Dat was 
enorm balen. Wij zetten opnieuw in 
op die ene zetel. Meedoen aan de 
verkiezingen is natuurlijk ook goed 
voor onze naamsbekendheid en 
ons profiel. Wij zetten in op stabiele 
groei.” 

Op welke punten onderscheidt de 
ChristenUnie zich in Limburg? 
“Wij staan voor een beperkte 
overheid en willen meer 
verantwoordelijkheid terugleggen bij 
de burgers. CDA zegt dat ook, maar 
tegelijkertijd zien we dat hun stijl van 
regeren daarmee in tegenspraak is. 
Het is besturen op afstand. En dat 
terwijl de provincie een regierol heeft 
om gemeenten bij elkaar te brengen 
en samenhang te creëren. Dat zien 
wij op dit moment te weinig terug.” 

Hoe gaan de campagne-
voorbereidingen? 
“We werken met een enthousiast 
campagneteam. Daarin zitten 
bestuursleden, social-media experts 
en ikzelf. Social media zijn een 
belangrijk middel deze campagne. 
Het is een nieuwe vorm van 
campagnevoeren waar we stevig op 
inzetten. Tijdens de campagne zijn 
er een aantal piekmomenten. We 
voeren debatten, doen mee aan tv-
interviews en gaan op werkbezoek. 
Ook is er een politieke wandeling 
met Roel Kuiper bij Venlo. We willen 
kiezers duidelijk maken dat een 
overtuigde stem op de ChristenUnie 
meerwaarde heeft.” 

Wat zijn de verwachtingen op 2 maart? 
“Het zal lastig worden om één zetel 
te krijgen. Tegelijkertijd zou het 
enorme opsteker zijn voor het werk 
hier. En natuurlijk ook voor de Eerste 
Kamerverkiezingen. Wij hopen op en 
bidden voor een zetel.” 

> tekst Cornelis Vlot

oNlINe

Via www.verkiezingen.christenunie.nl 
vindt u alles over de ChristenUnie 
en de komende Provinciale Staten- 
en Eerste Kamerverkiezingen. 
Blijf op de hoogte van alle laatste 
campagnenieuwtjes, bekijk de TV-
spot en meld u aan om mee te doen 
in de campagne. Benieuwd wie 
in uw provincie de lijst aanvoert? 
U vindt het allemaal via de 
verkiezingswebsite. 

Heeft u leuke eigen campagnefoto’s 
voor de website? Mail deze naar 
foto@christenunie.nl. > tekst Erik van Dijk, campagneleider provinciale statenverkiezigen 2011

• voor uw provincie
• voor de Eerste Kamer
• voor politiek uit overtuiging

eeN Stem oP de CHrISteNuNIe 
telt drIedubbel

7 tIPS
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Goede mensen bij de verkeerde partij
Pact met bedrijfsleven

Sociale economie

Plek voor allenAls jan westert, de nieuwe lijsttrekker 
van overijssel, vertelt over ‘zijn’ 

provincie, dan is het alsof hij zichzelf 
beschrijft. Hij vertelt over contact 

maken met elkaar. Niet op de rechttoe, 
rechtaan manier, maar zoals de 

mooie overijsselse weggetjes van 
boerderij naar boerderij, zoekend 

naar een begaanbaar en acceptabel 
aansluitingspunt. In gesprek met jan 

wordt mij de titel van het overijsselse 
verkiezingsprogramma ‘vrijheid, 

betrokkenheid en noaberschap’ 
(op elkaar toezien als buren) steeds 

duidelijker. Samen met de landelijke 
slogan ‘uit overtuiging’, sluit dit volgens 
jan aan bij de traditie van de mensen in 

overijssel. 
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kritiek op dit kabinet, omdat het geen oog heeft voor 
verhoudingen. We moeten dus als samenleving op eigen 
kracht zoeken naar sociale samenhang en dat stimuleren. 
Vanuit de provincie wil ik mij sterk maken voor een sterke 
arbeidsmarkt met een stevig sociaal-economisch beleid. 
Sociaal beleid en ondernemerschap sluit elkaar namelijk 
niet uit.”

Pact met bedrijfsleven
“Concreet houdt dat in dat ik een pact zou willen 
vormen, waarbij overheid en bedrijfsleven zich 
samen inzetten om werk te bieden aan mensen 
met een beperking en aan ouderen. Met de huidige 
bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen is dat 
extra hard nodig. Het bedrijfsleven kan zich veel meer 
inspannen dan tot nu toe is gebeurd.” Op de vraag of dit 
dan vrijwillig of verplicht zou moeten, antwoordt Jan: 
“Vooralsnog op basis van vrijwilligheid, want je kunt niet 
zomaar alle bedrijven verplichten om dit uit te voeren. 
De sociale werkvoorziening moet dit dan beter coachen 
en begeleiden. Ik geloof niet in drempels die alleen maar 
te slechten zijn met wetgeving. En de overheid moet 
bedrijven daarbij helpen, zodat het om aanvaardbare 
risico’s gaat. We moeten de mensen met een beperking 
niet pamperen, maar wel zorgen dat ze zelfredzaam 

Plek voor allen
Want Jan is zoals Overijssel is. Het kan niet anders of de 
inwoners van deze provincie gaan dat in de campagne 
opmerken. Jan heeft zijn leven lang gewijd aan het 
opkomen voor de mensen aan de onderkant van de 
samenleving. Hij werd daarvoor mede door zijn eigen 
gezin geïnspireerd. Zijn verstandelijk gehandicapte 
zoon Kars is één van die vele medemensen die niet 
op eigen kracht een eigen plek in de samenleving kan 
vinden. “Een samenleving is pas goed als ieder daarin 
een plek heeft. Ook de mensen met beperkingen. Geen 
afgesloten plek, maar middenin de samenleving. Het 
gaat om ‘gezamenlijk bestaan’. Dat is een opgave voor 
elke dag,” aldus Jan. “Deze christelijk-sociale inspanning 
begon in het vakbondswerk van het GMV en kreeg via 
Philadelphia een vervolg in het onderwijs op het ROC. 
Het is feitelijk mijn leven geworden.” Het is duidelijk, deze 
rustige vriendelijke man laat in de campagne niet over 
zich heen lopen. Er zit een stevig brok vastberadenheid 
voor me als we het hebben over opkomen voor 
kwetsbaren.

Sociale economie 
“Het huidige kabinet blinkt niet uit in sociaal beleid en 
sociale samenhang, stelt hij vastberaden vast. Ik heb 

Overijsselseovertuiging
lIjSttrekker jAN weStert 
oVer 
VrIjHeId, 
betrokkeNHeId 
eN NoAberSCHAP. 

worden. De ChristenUnie mag trouwens nog wel wat 
meer aandacht hebben voor de ondernemers, zzp’ers en 
boeren als motor voor vele ontwikkelingen. Niet te lang 
blijven hangen in kritiek op de buitensporige bonussen 
in de top bijvoorbeeld. De meeste ondernemers moeten 
gewoon hard werken. In dit verband pleit ik ook voor de 
agrarische sector. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn. 
Natuur en boerenbedrijf kunnen best samengaan, maar 
bied ze wel een lange termijnperspectief.”

Goede mensen bij de verkeerde partij
Henk Kamp, Ab Klink, Elbert Dijkgraaf, Cees Veerman en 
Hannie van Leeuwen zijn wat hem betreft voorbeelden 
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Randstadkabinet

Vrijheid

Favoriete Bijbeltekst

van prettige mensen bij de verkeerde partij. “Ze zouden 
heel goed passen bij de ChristenUnie. De minister van 
sociale zaken, Henk Kamp,  zou de WW- premie moeten 
inzetten om mensen om te scholen en aan nieuw werk te 
helpen. De belangentegenstellingen en de bureaucratie 
maken dat tot nu toe onmogelijk.  Dat zou beslist 
moeten veranderen. Onze eigen Tweede Kamerfractie 
kan daarin de minister stimuleren om dit aan te pakken. 
Door wetgeving op dit punt te veranderen, is er veel 
meer mogelijk.”

Favoriete bijbeltekst
‘Er is jou mens, gezegd wat goed is, je weet wat de 
HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw 
te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. 
Deze Bijbeltekst is volgens Jan de kernboodschap van 
de ChristenUnie. “Daar hebben we in de politiek de 
handen vol aan. Ik ben een verbinder. De coöperatieve 
stijl die ik in de vakbondswereld heb geleerd, wil ik graag 
inbrengen in de politiek. Daarom heb ik moeite met 
partijen die mensen uitsluiten, zoals de PVV.” 

Vrijheid
“De ChristenUnie mag het woord ‘vrijheid’ claimen 
wat mij betreft. Met de Unie van Utrecht (1579), waar 
Overijssel deel van uitmaakte, hebben we met elkaar 
uitgesproken: ‘Er zij vrijheid van godsdienst in dit land.’ Ik 
voel er niets voor om dat af te zwakken.” 

randstadkabinet
“Overijssel heeft baat bij een goede samenwerking met 
de drie noordelijke provincies en ook met Gelderland. 
Daar waar het nodig is slaan we de handen ineen en zoek 
ik contact met de collega’s uit deze provincies. Zo kunnen 
we Noord- en Oost-Nederland sterk houden. Hard nodig 
als dit kabinet te sterk gericht blijft op de Randstad.”

> tekst Tjitske Kuiper, team advies Fotografie Anne Paul Roukema 

‘Dit kabinet heeft 
geen oog 
voor verhoudingen’

looPbAAN

• Voorzitter curatorium van het 
 Wetenschappelijk Instituut van 
 de ChristenUnie
•  Bestuurder van het ROC Menso Alting 
 Zwolle en Groningen
•  Directeur PhiladelphiaSupport
•  Algemeen secretaris van het GMV

In 2011 verschijnt Handschrift vijf keer. Gevolg is dat 
we – met uitzondering van de zomerperiode – eens 
in de twee maanden bij u op de mat verschijnen. De 
redactie heeft deze keuze gemaakt, omdat we u op een 
meer eigentijdse manier willen voorzien van informatie. 
Sterker nog, we willen u graag meer betrekken bij de 
partij. We willen uw stem horen. 

eigentijds
Handschrift is een middel waarmee we u informeren. 
Omdat we op een eigentijdse manier met u in contact 
willen komen, attenderen we u graag op onze website: 
www.christenunie.nl. U vindt daar up-to-date nieuws, 
maar ook persoonlijke bijdragen van onze Kamerleden. 
En wat dacht u van www.opunie.nl? Deze website is een 
initiatief van het Wetenschappelijk Instituut en daagt u 
uit om mee te praten en stelling te nemen. Verder zijn 
er de digitale nieuwsbrieven. Via www.christenunie.
nl/nieuwsbrieven kunt u inloggen en aangeven welke 
nieuwsbrieven u digitaal wilt ontvangen. Voor inloggen 
hebt u uw lidmaatschapsnummer en postcode nodig. 
Tot slot willen wij u attenderen op social media als 
twitter, facebook en hyves. Veel van onze Kamerleden en 
bestuursleden zijn daar te vinden. 

Hebt u vragen over Handschrift of de manier waarop u 
geïnformeerd wilt worden? Mail dan naar handschrift@
christenunie.nl. 

> tekst Shahied Badoella, hoofdredacteur

5x
Als lid van de ChristenUnie bent 

u automatisch geabonneerd op 
Handschrift. Met Handschrift 

informeren wij u normaal 
gesproken zeven keer per jaar 

bij het reilen en zeilen binnen de 
partij. We brengen u steeds op de 

hoogte van achtergrondinformatie, 
waar ‘gewone’ media niet over 

schrijven. U weet daarmee dus 
meer over wat er in de partij speelt 

dan al die ChristenUnie-stemmers 
die nog geen lid zijn. 

Handschrift 
in 2011
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> tekst Harmjan Vedder. Fotografie Anne Paul Roukema 

Waar ga je het komende jaar mee aan de slag?
“Tot aan het voorjaar ben ik bezig met het afronden van 
een publicatie over ons DVD-project. Dat wordt een 
dun boekje (20 pagina’s) dat het ChristenUnie-verhaal 
kort en krachtig moet neerzetten. Dat gebeurt aan de 
hand van drie waarden: Dienstbaarheid, Vrijheid en 
Duurzaamheid. Vandaar DVD. Over elk thema komt het 
WI met een aparte publicatie. Afgelopen najaar heb ik 
de bundel ‘Vrijheid’ gepubliceerd. Momenteel wordt 
er gewerkt aan de andere twee boeken. Ook zal ik dit 
voorjaar samen met collega’s een studie schrijven over 
‘Een seculiere tijd’, de klassieker van de Canadese filosoof 
Charles Taylor.
In het voorjaar start ik met een nieuwe project, over de 
rechtstaat. Een onderwerp naar mijn hart, ik heb erg veel 
zin om daar in te duiken. De rechtsstaat staat momenteel 
behoorlijk onder druk, van meerdere kanten (islam, 
populisme, paarse vrijzinnigheid). Hoe beschermen 
we rechtsstaat en minderheden vandaag de dag? 
Daarnaast heb ik mijn vaste taken binnen het WI. Ik ben 
eindredacteur van ons studieblad Denkwijzer dat vier 
keer per jaar verschijnt. En ik werk achter de schermen 
mee aan onze snelgroeiende opiniesite Opunie.nl. Ook 
geef ik cursussen voor de ChristenUnie Kaderschool, 

Zes sterke kandidaten 
voor de Eerste Kamer

roel kuiper is lijsttrekker voor de 

Eerste Kamer namens de ChristenUnie. 

De hoogleraar Christelijke Filosofie was 

eerder al directeur van het Wetenschap-

pelijk Instituut en is daarmee goed 

ingevoerd in het christelijk-sociale ge-

dachtegoed van de partij. 

 “Ons land gaat me aan het hart. 
Ik wil me voluit inzetten voor een 
sterkere samenleving op basis van 
christelijke waarden. Daarvoor is 
een sterk christelijk geluid in de Eer-
ste Kamer ontzettend belangrijk.”

Peter ester is arbeidsmarktdeskundi-

ge en Kroonlid van de Sociaal Economi-

sche Raad (SER). Hij heeft als hoogleraar 

veel gepubliceerd over sociaal-economi-

sche vraagstukken. Hij was bovendien 

lid van de Commissie Bakker, die in 2008 

onderzoek deed naar de toekomst van 

het arbeidsbestel van Nederland.

 “Deze tijd vraagt om een echte 
toekomstvisie. We moeten onze jon-
geren perspectief bieden, door goed 
onderwijs, een eerlijke arbeidsmarkt 
en een toegankelijke woningmarkt.”

Simone kennedy is een bekende 

van de partij als raadslid in de ge-

meente Amersfoort. Ze schreef mee 

aan het verkiezingsprogramma en is 

lid van het curatorium van het Weten-

schappelijk Instituut. 

 “Gezinnen leveren fors in onder 
dit kabinet. Het lijkt wel alsof het 
huidige kabinet gezinnen niet 
ziet staan. Dat laat ik niet zomaar 
gebeuren. Gezinnen horen thuis in 
het hart van onze samenleving.”

Herman Sietsma is provinciesecreta-

ris en algemeen directeur bij de provin-

cie Utrecht. Als jurist brengt hij algemene 

en bestuursrechtelijke expertise mee in 

de lijst. Sietsma is ook hoofdredacteur 

van Denkwijzer, het blad van het Weten-

schappelijk Instituut. 

 “De gerechtigheid is zoek. We moe-
ten in dit land stoppen met al die 
narigheid. Geen drugs, geen prosti-
tutie. Terugdringen die handel!”

leen van dijke was fractievoorzitter 

in de Tweede Kamer voor de RPF en de 

ChristenUnie. Daarvoor zat hij in de Pro-

vinciale Staten van Zeeland. 

“Als Zeeuw vind ik dat we wel wat 
zuiniger mogen zijn op ons land. 
We moeten niet alleen praten over 
duurzaamheid, maar doen! Als echte 
rentmeesters en met ruimte om een 
goede boterham te verdienen.”

beatrice de Graaf is een specialist 

op het gebied van Terrorisme en Contra-

terrorisme. Ze is lid van het Veiligheids-

beraad van de ChristenUnie. 

“We moeten er ook zijn voor ons 
verre naasten. Ik vind het een 
schande dat er wordt bezuinigd op 
ontwikkelingshulp. En door het mor-
relen aan de giftenaftrek, wordt ook 
het maatschappelijk initiatief weg-
gedrukt.”

HEt WEtENSCHAPPELIJK INStItUUt

wie

PASPoort

NAAM: Geert Jan Spijker
bURGERLIJKE StAAt: Gehuwd met Simone, twee 
kinderen, Levi (3 jaar) en Suze (3 maanden)
StUDIE: Rechten en Filosofie
PUbLICAtIES: Macht en Overtuiging (geredigeerd), 
Samen de schouders de onder (geredigeerd), 
Vrijheid, een christelijk-sociaal pleidooi 
(geredigeerd), Een blad voor de mond.

‘Een prettige 
afwisseling 

van sociale en 
inhoudelijke taken’ 

onder meer over christelijk-sociale politiek. Verder blijf ik 
natuurlijk artikelen schrijven en lezingen geven. Al met 
al een prettige afwisseling van sociale en inhoudelijke 
taken!”

> tekst Floris Spronk, medewerker WI Fotografie Anne Paul Roukema 

4

1 2 3

5 6

lijsttrekker roel kuiper is trots op ‘zijn’ lijst voor de eerste kamer. een ervaren club mensen, 
met veel kennis en expertise. “Het is belangrijk dat de Christenunie sterk wordt in de eerste 
kamer en een voluit christelijk geluid kan laten horen.”
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onderbouwen. Enerzijds was er het kiezersonderzoek 
door onderzoeksbureau MarketResponse, en 
anderzijds diverse enquêtes onder betrokken bij de 
verkiezingscampagne. Verder werden een aantal 
hoofdrolspelers van de campagne geïnterviewd. Tot slot 
werd door middel van de verkiezingsuitslagen/peilingen, 
documentenonderzoek en een focusgroep onderzoek 
gedaan. 
Op 20 oktober werd het rapport aan het bestuur 
aangeboden. Het rapport werd vervolgens openbaar 
gemaakt via de website van de ChristenUnie. 

Conclusies
Wie het rapport leest ontdekt dat drie hoofdoorzaken 
volgens de commissie hebben geleid tot de 
teleurstellende verkiezingsuitslag op 9 juni 2010. 

•  binding en herkenning
•  Profiel en positionering
•  organisatie en regie

Over de eerste conclusie schrijft het rapport: ‘…Het 
zoeken naar interactieve verbinding met de achterban 
kreeg te weinig prioriteit en leidde tot minder loyaliteit. 
Die ontwikkeling werd versterkt door de focus op Den 
Haag vanwege de regeringsdeelname…’ En verder: 
‘…De partij was niet herkenbaar als de uitgesproken 
christelijke partij met dat onderscheidende profiel. Ook 
de campagne van de ChristenUnie gaf de kiezers geen 
aanleiding om een principiële keuze te maken. Het 
gevoel van urgentie ontbrak. De verkiezingsboodschap 
werd niet gecommuniceerd in duidelijke speerpunten. 
Dat werd versterkt door de bestuurlijke toonzetting van 
de campagne…’ 

Over het tweede, profiel en positionering, concludeert 
het rapport: ‘…In de verkiezingscampagne ging 
het vooral over integratie en islam en over de 
economische crisis. De ChristenUnie deed in het debat 
daarover nauwelijks mee. Door het ontbreken van 
onderscheidende speerpunten en het onvermogen
om de kenmerkende en unieke thema’s van de 
ChristenUnie te agenderen, kreeg de partij in 
de beeldvorming onbedoeld een positie aan de 
linkerkant van het midden. Daar komt bij dat het 
thema homoseksualiteit wel door het campagneteam 
geagendeerd werd, maar vooral tot verwarring bij de 
achterban leidde…’

Tot slot hebben de auteurs van het rapport 
geconcludeerd dat aan het derde punt, organisatie en 
regie, het volgende ontbrak: ‘…In het verkiezingsteam 
leidden onuitgesproken verwachtingen inzake de 
onderscheiden rollen bij de inhoudelijke en strategische 
regie tot verwarring. De beschikbaarheid van de 
lijsttrekker voor de campagne liet te wensen over. Dat 
was mogelijk wel verklaarbaar, maar dat veranderde 
niets aan de situatie. Er bleek nauwelijks ruimte om 
correcties aan te brengen. De beschikbaarheid van 
leden van het Verkiezingsteam liet ook te wensen over, 
omdat zij niet vrijgesteld waren van andere taken en 
verantwoordelijkheden. Hierdoor waren zij niet in 
staat om een team te vormen en elkaar aan te vullen. 
De regie – lees: de beslissingsbevoegdheid - met 
betrekking tot de inhoudelijke koers in de campagne 
was niet duidelijk belegd. Hierdoor werden belangrijke 
keuzes niet zorgvuldig gemaakt en ook niet zorgvuldig 
gecommuniceerd. Hoofdrolspelers in de campagne 
stonden te veel op afstand en ontbeerden hierdoor op 
beslissende momenten cruciale informatie…’ 

Vervolg
Met deze conclusies in de hand, heeft de stuurgroep 
per conclusie een aantal aanbevelingen gedaan. Het 
bestuur heeft vervolgens besloten om het rapport op 
verschillende manieren in te zetten. Zo komt het bestuur 
met een reactie tijdens het eerstvolgende Unie- en 
Ledencongres op 14 mei in Ede. Verder wordt het rapport 
besproken met de besturen van het Wetenschappelijk 
Instituut, PerspectieF en de Bestuurdersvereniging. 

> tekst Cornelis Vlot

Evaluatierapport 
  in een

Op verzoek van het landelijk bestuur werd na de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2010 een evaluatie gestart. ‘Met hart 
en ziel’ heet het rapport dat de werkgroep op 20 december 2010 
aan het landelijk bestuur aanbood. De motivatie van het bestuur 
om tot een evaluatie te komen luidde: ‘Het Landelijk Bestuur 
van de ChristenUnie wil de TK verkiezingen van 9 juni 2010 
evalueren, met het doel om leerpunten te krijgen voor strategieën 
voor de toekomst. Op 28 juni heeft het LB daartoe deze opdracht 
vastgesteld.’

notendop

Onder leiding van Nico Schipper (oud persvoorlichter 
van de Tweede Kamerfractie en huidig ChristenUnie-
wethouder in Nunspeet) werd een stuurgroep in het 
leven geroepen. Aan hen de taak om onderwerpen 
als regeringsdeelname, profiel, peilingen, 
verkiezingsprogramma, kandidatenlijst, campagneplan, 
-organisatie, -middelen en -activiteiten, -inhoud, 
inzet lijsttrekker & andere kandidaten en financiën te 
onderzoeken. Tot slot hield de stuurgroep zich bezig 

met het duiden van de resultaten, zowel kwantitatief 
als kwalitatief. Ze onderzochten daarbij ook naar de 
positie van christelijke politiek. De stuurgroep werd 
samengesteld uit personen die de belangrijke geledingen 
van de ChristenUnie vertegenwoordigen. 

methode 
Op verschillende manieren is onderzoek verricht, om 
de conclusies van de evaluatie zo goed mogelijk te 
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Zondagsrust 
betuttelend?
Weet u hoeveel eieren een kip legt per week? 
Ik hecht waarde aan de zondagsrust. Het is 
een appèl op de zelfbeheersing van de consu-
ment en zorgt voor een dorp of stad dat op 
adem komt.  
Een scharrelkip kent een vaste cyclus en legt 
zo’n zes eieren per week. Ook hier heeft de 
mens middels legbatterijen en aangepast voer 
de productie willen verhogen teneinde meer 
financiële middelen te genereren. Het opvoeren 
van de productie van een kip gaat ten koste 
van zijn gestel. Een scharrelkip kan onder 
goede omstandigheden 7-9 jaar oud worden. Een 
legbatterijkip haalt vaak niet eens een jaar.
De afgelopen periode heeft de kredietcrisis 
ons laten zien dat de overheid bepaalde groe-
pen mensen beter in bescherming had kunnen 
nemen. ‘Betuttelend’? Ik ben van mening dat 
de overheid zijn verantwoordelijkheid moet 
durven nemen. Ook op het vlak van de zondags-
rust in het belang van het welzijn van consu-
ment en ondernemer.

Marry Witteman, Sassenheim

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. 
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Zuid-Soedan erkennen én helpen bij de opbouw”, was 
de oproep van dominee C. Drale uit Houten. Ook was 
aanwezig Dr. Francis, de EU-vertegenwoordiger van de 
Zuid-Soedanese regering. Zij voerden beide het woord 
in een officiële bijeenkomst die ik voorafgaande aan een 
debat in het Europees Parlement over Zuid-Soedan had 
georganiseerd.  Dominee Drale en Dr. Francis verklaar-
den in die bijeenkomst het een Godswonder te vinden 
dat het referendum zo vreedzaam is verlopen. “Iedereen 
voorspelde dat het rondom het referendum chaos zou 
worden. Het tegendeel bleek waar, het was vrede en 
orde. En 99,5 procent van alle Zuid-Soedanezen heeft 
voor onafhankelijkheid gestemd.” Ze riepen de tientallen 
aanwezige Europarlementariërs op, Zuid-Soedan verder 
te helpen met de opbouw van de nieuwe staat na de 
erkenning door de EU. De Europese Commissie heeft in 
het Plenaire debat toegezegd steun te bieden aan Zuid-
Soedan en 150 miljoen euro extra vrij te maken voor de 
opbouw.
Bijeenkomsten als deze maken het werk in het Europees 
Parlement zo bijzonder. Ik doe dit werk, samen met mijn 
team, met veel genoegen!

>  tekst Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie, aangeslo-

ten bij de ECR-fractie

Ruimte voor christelijk geluid 
in Europees Parlement

Er gebeuren bijzondere dingen 
in het Europees Parlement. Voor 
het eerst in de geschiedenis is 
er een exclusief debat gehouden 
over christenvervolging in 
het Midden-Oosten, en een 
duidelijke resolutie aangenomen. 

Die resolutie, waarvoor ik mede het initiatief heb geno-
men, vraagt om een EU-strategie voor de handhaving 
van godsdienstvrijheid, plus een permanente monitoring 
van die vrijheid door de nieuwe Europese Buitenlandse 
Dienst. De situatie van christenen wereldwijd is niet gun-
stig, maar hun positie staat wel prominent op de Euro-
pese agenda. Dat is winst.

koptische Christenen
Eén van de groepen christenen die vervolgd worden, zijn 
de Kopten in Egypte. Ik heb 50 Kopten uit heel Europa 
naar het EP gehaald, om uit hun mond te horen hoe de 
situatie in Egypte is.  Deze bijeenkomst heeft de urgentie 
onderstreept dat de EU steun moet geven aan de Egyp-
tische Kopten. Juist nu, in deze spannende tijden voor 
Egypte, moeten we de Kopten niet vergeten.  De EU staat 
voor godsdienstvrijheid, en mag best consequenties 
trekken bij het aangaan van associatie- en handelsak-
koorden met Egypte. Onder Mubarak leek het naar bui-
ten toe nog wel aardig te gaan voor de Koptische chris-
tenen. Maar in werkelijkheid worden zij dagelijks gepest 
en gediscrimineerd. Bovendien is de radicale Islam in 
Egypte de laatste tien jaar enorm toegenomen. Onder de 
aanwezigen leeft de vrees dat de positie van de Moslim 
Broederschap sterker wordt, en dat daarmee de positie 
van minderheden nog meer verslechtert. 

zuid-Soedan
Een dag later kon ik een Zuid-Soedanese delegatie 
welkom heten in het Europees Parlement. “De EU moet 
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De ChristenUnie is mijn partij, omdat 
zij investeert in het ontwikkelen van 
talenten. De ChristenUnie streeft 
ernaar om iedereen een eerlijke, veilige 
en gezonde woonomgeving te bieden. 
Mijn partij heeft oog voor de toekomst 
en verdient daarom mijn stem. 
Ixora balootje, rotterdam

mijn partij
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‘leden’
Arie Slob over de kracht van



De titel van het evaluatierapport van de Tweede-
Kamerverkiezingen van 9 juni spreekt boekdelen. Spreekt ook voor zichzelf. We 
zien hoe velen zich met hart en ziel verbonden voelen met de ChristenUnie. Zich 
met veel liefde en energie inzetten voor de partij. Als bestuurslid, als raadslid, 
als vrijwilliger, als parlementariër, als bureaumedewerker. Geweldig! De Chris-
tenUnie is ons lief. Zoals we uitspreken in de Unieverklaring: “Wij, leden van de 
ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit 
te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend 
naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij 
naar zijn wil.” Het is een voorrecht om met elkaar in die gezindheid te mogen 
werken aan christelijke politiek.

En juist omdat die christelijke politiek ons zo lief is, is de teleurstelling zo groot 
als het tegenzit. Als we niet – zoals in november 2006 – drie zetels winnen, maar 
een zetel verliezen. Als we niet de vrucht op ons werk in de regering zien die we 
gehoopt hadden. En als we in het verlengde van dat verlies bij de Statenverkie-
zingen opnieuw een klap krijgen.
Dan is het goed om bij onszelf te rade te gaan. Wat ging er mis? Waarom hebben 
kiezers dit keer een andere keus gemaakt? Doen we de goede dingen? En doen 
we de dingen goed?
Het rapport van de stuurgroep-Schipper kan ons helpen bij het vinden van 
antwoorden. En bij het uitzetten van de lijnen naar de toekomst. Dat vraagt 
openheid en bereidheid tot kritische zelfreflectie. Het vraagt ook om nuchter-
heid en balans. Als partij hebben we vol overtuiging gekozen voor de regerings-
deelname. En er is alle reden voor dankbaarheid en vreugde over wat vanuit 
christelijk-politiek perspectief tot stand kon worden gebracht.

Tegelijkertijd is er in de partij het gevoel dat we onderweg ook iets zijn kwijt-
geraakt. Het onversneden spreken vanuit het eigen programma. De band met 
de eigen achterban, de leden, de kiezers. Het samen optrekken met natuurlijke 
bondgenoten in de samenleving.

Daar moeten we het dus over hebben. Op 14 mei maken we daar als partij een 
begin mee. Op basis van het evaluatierapport en de reactie van het Landelijk 
Bestuur daarop. Dat gaan we samen doen. Met behoud van onze identiteit en 
onze opdracht om getuigend te regeren en regerend te getuigen. Onvermin-
derd gericht op wat in het licht van de bijbelse gerechtigheid van ons gevraagd 
wordt. Naastenliefde, rentmeesterschap over Gods mooie schepping, barmhar-
tigheid en zorg voor de zwakkeren in onze samenleving: daar klopt het hart van 
de ChristenUnie. Uit overtuiging! We zien uit naar een opbouwend Uniecongres.

André Rouvoet, Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Met hart en ziel
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Bert Berghuis: Leven van de wind
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‘Het gesprek  
aangaan en  

harten veroveren’



Arie Slob liet zich ruim 30 jaar 
geleden niet zomaar overhalen 
tot een lidmaatschap van een 
politieke partij.  Arie Slob 
vertelt over hoe zijn scepsis 
veranderde in zijn politieke 
roeping en over welke kracht 
hij ziet in een partij waarin 
leden en politici elkaar weten 
te vinden. “Ik wil van de 
mensen zelf horen hoe  ze er in 
staan.”
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ArIe Slob over PArtIjoPbouw 
eN ledeNwervING
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“Ik heb lang geaarzeld om me aan te sluiten bij een 
politieke partij. Eind jaren ’80 bestonden GPV en 
RPF nog los van elkaar. Ik sympathiseerde met bei-

de partijen, maar ik vond het jammer dat ze niet meer sa-
menwerkten. Ik was onder de indruk van de toenmalige 
GPV-vertegenwoordigers in de Zwolse gemeenteraad en 
de Tweede Kamer, Arend van Herwijnen en Gert Schutte. 
Maar ook ik had iemand nodig die me uiteindelijk een 
zetje gaf. Lokaal GPV-lid mevrouw Wisselink kwam bij me 
aan de deur en deed een overtuigend appél, bijna let-
terlijk met de voet tussen de deur. Ik zwichtte en besloot: 
Deze mensen verdienen mijn steun, ik word lid.”

“Na mijn studie geschiedenis in Groningen vond ik het 
tijd om me meer voor kerk en samenleving in te zetten. 
Met dat besef ben ik grootgebracht. Dus toen ik voor het 
GPV-bestuur in Zwolle werd gevraagd, heb ik die mo-
gelijkheid opgepakt. Daarna kwam ik in de steunfractie 
terecht, en nog later (1993) in de Zwolse gemeenteraad. 
Ik merkte dat politiek goed bij mij paste en mijn passie 
voor politiek groeide. Uiteindelijk bracht dat me tot in de 
Tweede Kamer.”

De Tweede Kamer staat wat verder van de straat af dan het 
gemeentehuis, hoe blijft u die afstand overbruggen?
De contacten met de samenleving zijn cruciaal bij het 
maken van goede keuzes. Als gemeenteraadslid ben ik 
minder gaan werken om een dag per week er op uit te 
kunnen gaan en zelf met thema’s te komen die in de stad 
speelden. Die instelling heb ik meegenomen naar de 
Tweede Kamer. Mijn portefeuille bevat beleidsterreinen 
die heel dicht bij mensen komen. Infrastructuur, milieu, 
visserij en financiën. Daarom ga ik met onze achterban 
om tafel. Ik wil van de mensen zelf horen hoe ze er in 
staan, wat de gevolgen van onze keuzes zijn. Het is dan 
geweldig om te zien dat er op zo veel plekken christenen 
vanuit hun overtuiging waardevol werk doen.”

Kunt u een voorbeeld noemen die samenwerking?
“Het tienpuntenplan voor de visserij is een goed voor-

beeld van hoe er met inbreng van onze achterban iets 
moois tot stand kwam. Ook bij Kamerdebatten werk 
ik op die manier, bijvoorbeeld het spoordebat. Dan 
blijken er bij NS en Prorail mensen te werken die met de 
ChristenUnie sympathiseren en komen we tot een open 
gesprek met uitkomsten die ik mee kan nemen naar 
de Kamer. Maar ik spreek ook met de conducteur in de 
trein of met mijn buschauffeur. Hoe ervaren zij ontwik-
kelingen. De wereld waar we het hier in Den Haag voor 
doen komt op die manier heel dichtbij. Wanneer we als 
Fractie van mensen horen dat ze de afgelopen jaren die 
afstand wel als groot hebben ervaren, trekken wij ons dat 
aan. Ik ga er vanuit dat elke kritiek binnen de partij als 
opbouwend bedoeld is, omdat de partij en de christelijke 
politiek ons allen lief is. Dus nemen we elkaar serieus en 
kijken we naar hoe het beter kan. We zijn overigens als 
Fractie nog nooit zo veel het land in geweest als tijdens 
de afgelopen regeringsperiode en dat zullen we blijven 
doen. We hebben behoefte aan mensen uit de partij die 
ons bedienen met suggesties en waarnemingen. Een 
partij met meedenkende en biddende leden is ontzet-
tend krachtig.”

Waarom is die inbreng van christenen in de samenleving 
volgens u zo belangrijk?
“Ik zie in dit land zo veel mogelijkheden voor christenen 
om vanuit hun geloof iets te betekenen voor de samen-
leving. Daarin is ook de politiek is een plek waar we als 
christenen een taak en verantwoordelijkheid hebben. 
Dat moet je niet aan anderen overlaten. Abraham Kuyper 
zei al: “Er is geen domein in het leven waarvan Christus 
niet zegt, dat is Mijn.”  Wij mogen als Christus’ volgelingen 
ons op het elk terrein van de samenleving begeven. Voor 
de een is dat in de zorg of in het onderwijs. Voor mij is 
dat de politiek.”

Ziet u daarin de politiek als het domein waartoe u geroepen 
bent?
“Ik heb ervaren dat ik geleid ben naar deze plaats in de 
politiek. In 1993 kwam ik in de gemeenteraad. 18 jaar 

samenleving‘Ik zie zo veel mogelijkheden voor christenen 
om iets te betekenen voor de samenleving’
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later ben ik Kamerlid heb ik nog steeds de passie van het 
begin. Het is mooi om in de politiek werkzaam en dienst-
baar te zijn.”

Het Kabinet is nu een aantal maanden onderweg. Hoe is 
het om met een nieuwe, kleinere fractie weer terug in de 
oppositie te zijn?
“We zitten in een wat moeilijkere fase, maar daar moeten 
we ons niet door van ons stuk laten brengen. Als je tegen-
wind hebt, ga je steviger in de pedalen. Dat moeten we 
politiek ook doen. Het is niet afhankelijk van de plek waar 
je zit of het aantal zetels dat je hebt. Maar dat we op dit 
moment inhoud geven aan de positie die ons gegeven 

is. Dan moet je niet je hoofd laten hangen, maar juist om-
hoog kijken. Met die overtuiging zijn we ook meteen in 
de oppositie aan het werk gegaan. Letterlijk met een kruis 
op ons reverts Een verwijzing naar Hem in wiens dienst 
we staan. De situatie met het minderheidskabinet biedt 
ons als ChristenUnie mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen op het beleid. In de afgelopen maanden hebben 
we ook laten zien kansen te kunnen benutten”. 

De ChristenUnie gaat komende tijd actief leden werven, hoe 
kijkt u daar tegenaan?
“Ik weet zelf als Tweede Kamerlid ook hoe ongelofelijk 
fijn het is om je gesteund te weten door mensen in het 

samenleving‘Ik zie zo veel mogelijkheden voor christenen 
om iets te betekenen voor de samenleving’
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land. Zo kregen we een paar weken geleden het bericht 
door dat bijna duizend mensen opnieuw hun steun aan 
de partij hebben uitgesproken door lid of vriend van de 
Fractie te worden. Juist in deze tijd is dat een ontzettend 
mooie bemoediging.”

Een mooi resultaat om mee te beginnen, wat zou u tegen 
potentiële leden willen zeggen?
“In het verleden ben ik te bescheiden geweest om 
mensen te vragen lid te worden van de ChristenUnie. 
Die schroom moeten we van ons afwerpen. Het is juist 
mooi om iemand in het hart te raken en om steun aan de 
ChristenUnie te vragen. Je bent christen, vind je de zaken 
waar wij als ChristenUnie voor staan belangrijk? Steun 
ons dan!”

Waarin liggen volgens u de kansen om de ChristenUnie te 
doen groeien?
“Leden komen niet meer vanzelf naar je toe. De van-
zelfsprekendheid waarmee mensen vroeger op een 
partij stemden of lid werden is voorbij. Maar juist nu de 
positie van christenen meer en meer onder druk komt te 
staan, zijn die steunbetuigingen zo belangrijk. Het stelt 
ons voor een uitdaging om duidelijk te maken wat het 

belang van christelijke politiek is. We moeten meer uit-
leggen, het gesprek aangaan en de harten van mensen 
veroveren. Open je hart, laat zien wat je beweegt. Ik hoop 
dat dat het elan binnen de partij wordt voor de komende 
tijd. En vaak zijn mensen al overtuigd, maar hebben ze 
een laatste zetje nodig om lid te worden.”

Wie zou u zelf het eerst een ‘zetje’ geven?
“Ledenwerving begint volgens mij dicht bij huis. Wat zou 
het geweldig zijn als ieder lid iemand anders uit zijn of 
haar omgeving lid maakt. Ik ben daarin zelf ook assertie-
ver geworden. Ben in mijn eigen gezin begonnen. Mijn 
zoon was al lid, maar mijn oudste dochter nog niet. Toen 
ik met haar daarover in gesprek ging, raakte ze al snel 
overtuigd en werd lid. Dat is ontzettend leuk natuurlijk. 
En juist die nieuwe generatie hebben we als partij nodig.”

Wat kan die nieuwe generatie voor de ChristenUnie beteke-
nen?
“In de opbouw van de partij hebben we die nieuwe 
aanwas nodig. Ledenwerving is slechts het begin van 
partijontwikkeling. Voor de komende lichtingen van 
volkvertegenwoordigers en bestuursleden moeten we 
kunnen vissen uit een vijver van enthousiaste, talentvolle 
mensen. De partij zou daarom ook meer een dwarsdoor-
snede van Nederland moeten zijn. Een vrachtwagen-
chauffeur zou ons ook moeten kunnen vertellen wat hij 
op zijn terrein meemaakt. Een hoogleraar, iemand uit de 
zorg, studenten. Iedereen heeft een unieke inbreng. Ook 
variatie in kerkelijke achtergrond vind ik belangrijk. Het 
houdt de partij op een positieve manier in beweging.”

Waar gaat u de komende tijd mee aan de slag in de Tweede 
Kamer?
“Met mijn portefeuille staat er genoeg op het pro-
gramma. Financiën is mede door de financiële crisis een 
prominent onderwerp geworden. De rol van Europa en 
onze soevereiniteit op het vlak van belastingen, lonen en 
pensioenen speelt nu in de Kamer. Ik maak me hard voor 
gezonde verhoudingen, zonder te veel Europese inmen-
ging in onze zaken. Verder blijf ik opkomen voor onder-
nemers, onder andere in de visserij en binnenvaart. Maar 
ook milieu en duurzaamheid vragen mijn aandacht. Er is 
nog veel werk te doen, maar het is wel een voorrecht en 
zegen om dit werk in een land als Nederland te kunnen 
doen. Het is uniek in de wereld. Een uitgesproken chris-
telijke partij die op basis van Bijbelse waarden opkomt 
voor recht en gerechtigheid. Dat zijn zegeningen die we 
stuk voor stuk moeten tellen en waar we in verantwoor-
delijkheid mee om moeten gaan.”

> tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Ruben Timman

‘Laten we de 
schroom van 

ons afwerpen 
 en die steun 

voor de 
ChristenUnie 

vragen’
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Verschil 
maken!
Het is onze missie dat studenten de EH verlaten 
met het HARTelijke verlangen om te zijn zoals 
Jezus. Vanuit de opperste verwondering dat Hij hen 
stuk voor stuk wil gebruiken in Zijn Koninkrijk om 
verschil uit te gaan maken in deze maatschappij.

Dat is waar het om gaat. Dat is onze missie.

EHEvangelische 
Hogeschool 
Amersfoort

WORDEN WIE JE BENT

EH-SymposiaEH-CursussenEH-TrajectEH-Basisjaar

WWW.EH.NL

www.maf.nl/vliegtuigfonds

Word vliegtuig
suppor ter!

www.maf.nl

‘Investeer in de MAF vloot!’
MAF helpt 900 hulporganisaties en kerken in 30 landen.

Doneer online of bel 0341-56 44 88

bank 55.83.45.808 
o.v.v. vliegtuigfonds
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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

NIEuWE EINDREDACTEuR HANDSCHRIFT

Met ingang van deze editie heeft 
Handschrift een nieuwe eindredac-
teur. Hermen Ridderikhof neemt de 
functier over van Cornelis Vlot, die  

per 1 maart aan de slag is gegaan bij 
een communicatiebureau in Zee- 
wolde.  Hermen: “Complimenten  
aan Cornelis voor wat hij van Hand-
schrift heeft gemaakt. Ik ga met 
plezier aan de slag om Handschrift 
als een samenbindend en informatief 
partijblad voort te zetten.”

STRIPPENKAART
VooR DE RAAD 
De rijkgeschakeerde 
gemeenteraad van Gouda 
bestookt het college met 
schriftelijke Artikel 38 
vragen. Om het vragen voor 
de bühne te beteugelen, 
stelt ChristenUnie-raadslid 
Theo Krins voor de Artikel 
38 strippenkaart in het 
leven te roepen: “In onze 
gemeenteraad zitten twaalf 
partijen en er is een tendens 
om achter elkaar vragen te 
blijven stellen. Zoveel dat 
ik mij afvraag welk politiek 
doel die vragenstellerij nog 
dient. De politieke partijen 
moeten de Artikel 38 vraag 
selectief gaan gebruiken. 
Als ze dat niet vrijwillig 
doen, dan ben ik er een 
groot voorstander van om 
iedere partij een Artikel 38 
strippenkaart te geven. Voor 
een collegeperiode van 4 jaar 
25 strippen, en dat is nog 
veel.”

SPEuREN mET DE 
CHRISTENuNIE IN  
HATTEm
De ChristenUnie in Hattem bezorgt 
vooral jonge bezitters van een GPS ap-
paraat plezier. In de komende tijd ver-
stopt de fractie elk weekend een zakje 
met verrassingen ergens in Hattem. 
Met behulp van GPS apparatuur en 
één aanwijzing is het zakje met zaken 
als een balpen en ballon te vinden. Wie 
het ’t eerst ziet mag het houden. 
Met deze actie wil de Hattemse Chris-
tenUnie in het voorjaar jongeren buiten 
en samen plezier laten beleven. Boven-
dien zien ze iets van wat de gemeente 
zoal doet. Via Twitter (@CU_Hattem) 
laat de ChristenUnie het weten als de 
spullen gevonden zijn.
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GRoNINGSE FRACTIE KomT oP 
VooR GEzINSBEDRIJVEN 
De ChristenUnie in de provincie Gronin-

gen heeft samen met het 
CDA en de VVD een 

initiatiefvoorstel over 
intensieve veehouderij 

ingediend. Het voor-
stel heeft als strekking 

ontwikkelingsruimte te bieden 
voor gezinsbedrijven in ruil voor in-

vesteringen in duurzaamheid, dierenwelzijn, 
milieu, natuur en landschap.

Statenlid Stieneke van der Graaf: “Er moet 
weer waardering komen voor de gezinsbe-
drijven en de functie die zij vervullen voor 
ons platteland. Zij moeten de mogelijkheid 
houden om zich te kunnen ontwikkelen, 
zodat zij op ons Groningse land kunnen 
voortbestaan. De provincie kan én moet 
daaraan bijdragen.” 

NICo SCHIPPER VERlAAT NuNSPEETSE 
PolITIEK
De Nunspeetse wethouder Nico Schipper verlaat de lokale politiek. Met 
ingang van 1 mei 2011 treedt Schipper als directeur in dienst van Groot 
Nieuws Radio. Fractie en bestuur van de lokale ChristenUnie gaan nu 
op zoek naar een nieuwe wethouderskandidaat.

Nico Schipper is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wethou-
der in Nunspeet. Naast wethouder is hij ook voorzitter van de Bestuur-
dersvereniging van de ChristenUnie en recentelijk was hij nog voorzitter 
van de Evaluatiecommissie Tweedekamer Verkiezingen ChristenUnie. 

Zowel bestuursvoorzitter Pim Hulsman als fractievoorzitter Gert van 
den Berg vinden het bijzonder jammer dat Schipper de Nunspeetse 
politiek vaarwel zegt. Hulsman:  “Nico is een uitstekend bestuurder, met 
hart voor ‘‘zijn’’ portefeuille. De functie die Nico gaat uitoefenen past 
helemaal bij het karakter van de ChristenUnie ik heb er dan ook begrip 
voor dat hij deze kans niet aan zich voorbij wil laten gaan.” 
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nieuws
12 PolITIEKE WANDElINGEN IN 
PRoVINCIEHooFDSTEDEN
De wandelgangen zijn bijna net zo belangrijk als vergaderzalen. Soms bereik 
je dankzij een onderonsje in de pauze meer dan via het reguliere debat. 
Misschien geldt dat ook voor het contact van politici met hun achterban… 
Discussiebijeenkomsten en jaarvergaderingen in een zaaltje trekken amper 
publiek, probeer het eens met een wandeltocht of een fietsexcursie in de 
buitenlucht… Zorg voor een gids met boeiende verhalen over natuur en 
cultuurhistorie, laat politici vertellen over de actuele politiek en je hebt een 
boeiende excursie voor de achterban en voor potentiële kiezers. 
Kees de Heer is van plan om in de komende statenperiode een serie van 
twaalf ´politieke wandelingen´ te organiseren in alle provinciehoofdsteden, 
in nauwe samenwerking met de desbetreffende statenfracties, raadsleden en 
waterschapsbestuurders. Uiteraard kunnen vergelijkbare excursies overal wor-
den georganiseerd. Heeft u belangstelling? Reacties zijn welkom bij: Kees de 
Heer, email: keesdeheer@wanadoo.nl, tel. 033 - 4562340 / 4569891
(freelance journalist, landschapsgids en fractiemedewerker ChristenUnie 
Utrecht).

TWENTSE PolITICI EN BESTuREN BIJEEN
De besturen en politici van de Twentse kiesverenigingen komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te 
overleggen. Woensdag 16 maart vergaderden ze in Hellendoorn en bespraken de uitslag van de verkiezingen, actualitei-
ten, permanente campagne en een reeks andere onderwerpen. De kiesverenigingen optimaliseren hierdoor de samenwer-
king en invloed van de ChristenUnie in Twente. Daarnaast zijn ze een goede gesprekspartner voor de Provinciale Unie. 
Een ander aardig initiatief is de ChristenUnieK Award die ze regelmatig aan een maatschappelijke instelling uitreiken.

Voor diverse evenementen wijn 
wij op zoek naar:

ENTHouSIASTE 
lEDENWERVERS 
[m/V] 

Die nieuwe leden gaan werven 
voor Perspectief en de Chris-
tenUnie. Ben jij representatief 
en weet je anderen op een leuke 
manier te overtuigen? Ben je in 
ieder geval beschikbaar op 10-13 
juni (Opwekking), 23-25 juli 
(New Wine) en op 27 augustus 
(Flevo festival)? Word dan onze 
nieuwe werver! 

Werken voor de ChristenUnie en 
Perspectief is werken voor een dy-
namische organisatie, waar altijd 
iets gebeurt. Je kunt ervaring op 
doen in een politieke omgeving. 
Behalve een goede leerervaring 
ontvang je per uur ook een vrij-
willigersvergoeding. Daarnaast 
volg je een training waarbij je 
meer leert over de ChristenUnie 
en hoe je nieuwe leden kunt 
werven. 

Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.christenunie.
nl/vacatures
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spelden
Titia van den Berg-Luitjens uit Emmen ontving een zilveren speld. Zij was 15 jaar lid van het bestuur van haar 
kiesvereniging, acht jaar raadscommissielid en enkele jaren lid van de Provinciale Unie. Johannes Koffeman van Urk 
kreeg ook zilver voor zijn vier jaar raadslidmaatschap en een periode van acht jaar als wethouder. Erris Zandbergen 
uit Woudenberg kreeg een gouden speld overhandigd. Hij is meer dan 30 jaar actief geweest als bestuurslid van zijn 
kiesvereniging, was raadslid en nam onlangs afscheid als wethouder. Ook aan de heer Anne Tiekstra uit Groningen 
werd een gouden speld uitgereikt. Hij is meer dan 30 jaar actief geweest. 22 jaar in de gemeentepolitiek, waaronder 
acht jaar als wethouder. Daarnaast was hij vijf jaar lid van de Provinciale Unie Groningen. Niek Tromp, eveneens uit 
Groningen, heeft ook meer dan 30 actieve jaren er op zitten. Hij was twaalf jaar voorzitter van de Provinciale Unie en 
20 jaar bestuurslid van de kiesvereniging Groningen, waar hij ook 14 jaar lang raadslid was.

WIl mulDER 
mET PENSIoEN 
Wil Mulder heeft na 
bijna 19 jaar wer-
ken voor de GPV/
ChristenUnie Tweede 
Kamerfractie afscheid 
genomen. Ze gaat met 
pensioen. Op 10 maart 
was er een feestelijk af-
scheid in de Rooksalon 
in de Tweede Kamer. 
Dat Wil met haar tijd 
meegaat, bleek wel uit 
haar blijdschap met 
haar afscheidscadeau.
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VERTREKKENDE PolITICI
ERRIS zANDBERGEN, WETHouDER WouDENBERG; JAN BoS, 

RAADSlID CAPEllE AAN DEN IJSSEl.

G. VAN DER HEIDE-VAN ASSElT, RAADSlID STADSKANAAl;  
mENNo TIGElAAR, WETHouDER AmERSFooRT; GERT HuNINK, 

RAADSlID AmERSFooRT; AGNES GlASTRA, RAADSlID 
CAPEllE AAN DEN IJSSEl; SANDRA CATSBuRG, RAADSlID 

DoRDRECH; JAN BEKKERING, RAADSlID HooGEVEEN; JAN 
PAul DE GRooT, WETHouDER WIERINGERmEER;  GERRIT 

DooRNBoS, RAADSlID WIERINGERmEER.   

NIEuWE PolITICI

Overzicht is exclusief nieuwe en vertrekkende statenleden en gedeputeerden.
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Samenleving 
De ChristenUnie is een partij van de samenleving. Ons 
politieke hart klopt voor een sterke samenleving. Maar 
wat betekent dat voor onze visie op de rol van de over-
heid? En waar liggen de grenzen van de vrije markt? 
De rol van christenen in de samenleving is belangrijk. 
Christelijke organisaties en christelijke politiek moeten in 
elkaars verlengde kunnen werken. Wat zou de Christen-
Unie bijvoorbeeld met haar pleidooi voor een uitstapbe-

leid voor prostituees moeten zonder (christelijke) organi-
saties die uitstapprogramma’s aanbieden? Een cursus vol 
achtergronden, dilemma’s en ongetwijfeld veel discussie. 

vrijheid 
De ChristenUnie is een partij voor de vrijheid. De vrijheid 
van burgers om verantwoordelijkheid te kunnen dragen 
voor hun gezin en voor het onderwijs van hun kinderen. 
En de vrijheid van instellingen om hun eigen identiteit te 
behouden. Hoe belangrijk is de democratische rechts-
staat voor deze vrije samenleving? Een cursus voor men-
sen die na willen denken over de toekomst en inrichting 
van ons land. Ook in deze cursus wordt theorie gekop-
peld aan vraagstukken uit de politieke praktijk. 

duurzaamheid 
De ChristenUnie is een partij voor duurzaamheid. Maar 
wat houdt dit concreet in? Strijden de belangen van 
milieu, landbouw en economie met elkaar of kan de 
ChristenUnie deze verbinden? Zorg voor Gods schepping 
staat voorop, maar hoe vertalen we dat in politiek? Waar 
ligt ons hart? Een uitdagende cursus als u politieke plan-
nen gefundeerd wilt kunnen beoordelen.  

opleiding met overtuiging
Dat was in de afgelopen jaren de slogan van de kader-
school. Opleiden omdat we geloven dat talenten van 
mensen zich kunnen ontwikkelen en groeien. Uit overtui-
ging omdat we geloven in onze boodschap. Omdat we 
geloven in onze God. Ons nieuwe aanbod gaan we met 
dezelfde passie uitvoeren, maar onder een andere naam. 
Op het congres van 14 mei hoort u meer! 

> tekst Annerieke Pruim

Nieuw 
cursusaanbod 

en nieuwe naam 
Kaderschool

De kaderschool brengt in het 
nieuwe seizoen de visie van de 

ChristenUnie volop onder de 
aandacht. In een aantal nieuwe 

cursussen willen we deze visie 
uitwerken. Hiermee kunnen 

onze vertegenwoordigers aan 
de slag om de boodschap uit 

te dragen. We dagen leden 
uit om zich te verdiepen in 

de achtergronden om zo 
overtuigende ambassadeurs 

te kunnen zijn. We kozen deze 
onderwerpen omdat daar in 
ons onderzoek onder leden, 

bestuursleden en politici vraag 
naar bleek. Ik geef u een inkijk 

in drie nieuwe cursussen in 
seizoen 2011/ 2012.
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In navolging van zijn zusje kwam hij vorig jaar voor 
het eerst in contact met de ChristenUnie. Hij vroeg 
zich af waarom de ChristenUnie ondanks zijn affiniteit 

met politiek niet eerder zijn interesse heeft gewekt: “Mijn 
beeld van christelijke politiek was vertekend.”

“Ik bezocht in 2010 de ChristenUnie vriendendag en 
raakte onder de indruk van het idee dat er zoveel invloed 
vanuit die bankjes in de Eerste en Tweede Kamer op mijn 
eigen omgeving wordt uitgeoefend. In de weken daarna 
verdiepte ik me in de ChristenUnie en realiseerde me 
dat ik een vertekend beeld van christelijke politiek had. 
Ik vond politiek van compromissen niet passen bij een 
radicaal christelijk profiel.”

“In gesprek met verschillende mensen uit de partij 
ontdekte ik dat christelijke politiek er niet is om mensen 
te bekeren, maar om invloed uit te oefenen vanuit een 
christelijke geloofsovertuiging. Daarbij groeide mijn 
passie om dit aan een grotere groep duidelijk te maken. 
Veel jonge christenen zien politiek als een ver van mijn 
bed show. De invloed van politiek en het samenspel van 
overtuiging, standpunten en invloed heeft meer uitleg 
nodig. We moeten werken aan een groeiend bewustzijn 
onder christelijke jongeren.”

“We hebben sinds kort een werkgroep young  
professionals binnen de ChristenUnie opgericht.  
Met een aantal enthousiaste mensen zijn we gaan  
nadenken over de rol van jonge, (hoog)opgeleide  
mensen binnen en buiten de partij. Ik zou graag  
zien dat we vanuit gezamenlijke impact denken.  
Netwerken is voor onze doelgroep ontzettend  
belangrijk. Het helpt ons verder ontwikkelen,  
maakt ons zichtbaar en versterkt onze positie. De  
ChristenUnie kan een platform bieden die de kennis  
en talenten van young professionals bij elkaar brengt  
en benut.”

“We kunnen in de politiek een verschil maken. Niet  
alleen met woorden, maar met daden. We moeten  
dan wel samenwerken. De partij wordt sterker, rijker 
wanneer we ook als generaties samenwerken. Ik  
kan ontzetten veel leren van mensen die al jaren  
betrokken zijn bij de partij en wij kunnen op onze  
beurt ons enthousiasme en onze visie toevoegen.  
Samen staan we sterk!”

Meer weten of meedoen: youngpro@christenunie.nl

> tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Anne Paul Roukema

Young professional

Jayand Shanti (30) is een 
geboren ondernemer. 
De Rotterdammer is 
businessconsultant, 
(mede)eigenaar van 
diverse ondernemingen, 
heeft een eigen 
radioprogramma en 
richtte verschillende 
stichtingen op om daarin 
business en goeddoen met 
elkaar te verbinden.
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Gezelligheids- 
mens 

debat libië
Gedurende het conflict in Libië zijn er verschillende de-
batten gevoerd in de Tweede Kamer over de Nederlandse 
deelname aan de handhaving van het wapenembargo en 
de no-fly zone boven Libië. Tweede Kamerlid Joël Voorde-
wind heeft in het eerste debat al aangedrongen op een 
bijdrage van Nederland aan de no-fly zone met daarbij 
inzet van F-16’s. Het Kamerlid heeft tijdens het debat 
zijn zorgen geuit over het feit dat de Nederlandse F-16’s 
geen gronddoelen mogen bombarderen. Want wat moet 
je als piloot doen als je wordt aangevallen door luchtaf-
weergeschut? Mogen onze straaljagers zichzelf hiertegen 
verdedigen en daarmee ook toekomstige aanvallen 
voorkomen? De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer 
ook haar zorgen geuit over het mogelijk ontstaan van een 
machtsvacuüm indien Kadaffi aftreed. Wat betekent dit 
bijvoorbeeld voor de christelijke minderheden in deze 
regio? 

Prostitutie
De ChristenUnie heeft de plannen van het kabinet 
gesteund om het prostitutiebeleid verder aan te scher-
pen en de leeftijd te verhogen van 18 naar 21 jaar. Het 
kabinetsvoorstel is er gekomen op initiatief van de 
ChristenUnie in het vorige kabinet. André Rouvoet: “Het 
sprookje dat de prostitutiebranche als een volstrekt nor-
male branche zou functioneren is gelukkig op zijn retour. 
Herinvoering van het bordeelverbod zou ik toejuichen.”
Fractievoorzitter André Rouvoet heeft zich daarnaast ook 
ingezet voor uitstapprogramma’s voor prostituees als 
blijvende voorziening. “De drempel om uit deze wereld te 
stappen moet zo laag mogelijk zijn en vrouwen moeten 
daarbij alle mogelijke steun krijgen.”

discussie kernenergie
Esmé Wiegman schreef het artikel ‘’Kerncentrales? Nodig 
is een groen energiebeleid’’ in Trouw naar aanleiding van 
het GroenLinks voorstel om een referendum te houden 
over het draagvlak voor kernenergie. Wiegman: “Het is de 
hoogste tijd dat dit kabinet echt een kabinet van onder-
nemers met visie voor de toekomst wordt; de toekomst 

van groene energie en slimme energienetten.”.  Volgens 
Esmé Wiegman is een discussie over kernenergie hard 
nodig, maar het referendumvoorstel van GroenLinks laat 
zien dat de discussie over kernenergie onnodig wordt 
gepolariseerd. Afgezien van het feit dat het misschien wel 
ongepast is om het voorstel juist op het moment te doen 
dat Japan in een nucleaire crisis verwikkeld is, moeten we 
een opleving van het jaren ’80-activisme tegen kernener-
gie niet willen. Het is een te grote versimpeling van de 
energie-uitdagingen waar we voor staan.

Compensatie voor binnenvaart
De Tweede Kamer heeft een motie van de ChristenUnie 
aangenomen die pleit voor een betere compensatie voor 
binnenvaartschippers die een maand niet konden varen 
door de stremming van de Rijn. Hierbij was sprake van 
buitengewone omstandigheden waardoor honderden 
schippers schade hebben geleden. Arie Slob: “Voor dit 
soort situaties is er de werktijdverkortingregeling, maar 
de regering zet die nauwelijks in. Dit is een ideale gele-
genheid die regeling toe te passen.” 

terughoudendheid richting europa
De Tweede Kamer heeft twee door Arie Slob inge- 
diende moties aangenomen in het debat over de  
Europese Top. In de eerste motie is de regering verzocht 
niet in te stemmen met aanvullende Europees afdwing-
bare afspraken. Slob: “Hiermee houden we het nog  
verder overdragen van soevereiniteit aan Europa tegen.” 
In de tweede motie vroeg de ChristenUnie de regering 
om terughoudendheid bij het instemming met het  
Europees noodfonds. Door de opstelling van Duitsland  
en Finland is het nog niet gelukt een definitief akkoord  
te bereiken over het noodfonds en daarom is het volgens 
de ChristenUnie te vroeg om definitief in te stemmen  
met het noodfonds. Er moeten eerst heldere afspraken 
komen en instemming van het parlement voordat de  
Nederlandse regering instemt met het Europese nood-
fonds.

> tekst Mark de Boer, voorlichting Tweede Kamer 

nieuws
uit de tweede kamer
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7 Gezelligheids- 
mens 

Wie de Tweede Kamerfractie bezoekt, kan rekenen op een vriendelijke 
ontvangst door Sonja lie-Hap-Po. Als medewerkster secretariaat is 
ze samen met haar collega’s het eerste aanspreekpunt voor iedereen die 
de contact zoekt met de Fractie. Geboren in Suriname, getogen en wo-
nend in Den Haag geniet ze van wat de stad te bieden heeft. Wandelen, 
exotisch eten, winkelen maar bovenal: gezelligheid.

vragen aan 
Sonja Lie-Hap-Po

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in? “Mijn functie is administra-
tief medewerkster op het secreta-
riaat van de Tweede Kamerfractie.  
Ik beantwoord binnenkomende  
telefoontjes, zorg voor de postver-
werking van de Kamerleden,  
verwelkom bezoekers van de  
Fractie en nog veel meer.”

2. Waarom werken bij de Chris-
tenUnie? “De ChristenUnie is een 
betrokken partij die opkomt voor 
mensen die het minder goed heb-
ben. Dat vind ik belangrijk, het is een 
partij waar ik me bij thuis voel.” 

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
“Ik krijg elke dag veel verschillende 
mensen met verschillende vragen 
aan de telefoon. Het is steeds weer 
een verrassing wie ik aan de lijn heb. 
Soms ook boze mensen, maar de 
meesten zijn erg vriendelijk.”

4. Met wie heb je het meest contact? 
“Mijn directe collega’s Tjeerd Stelp-
stra en sinds kort Louise Wirjo. Leuk 
contact met mijn collega’s vind ik 

belangrijk. Ik maak het graag gezel-
lig op het secretariaat.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan 
ik jou voor bellen? “We zijn het loket 
voor de rest van de Fractie, en ver-
binden graag door naar bijvoorbeeld 
de secretaresses of de voorlichters. 
Ook voor de meest praktische vra-
gen kunnen leden bij ons terecht.”

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar? “Ik werk met plezier op deze 
plek, dus ik wil hier graag door 
blijven werken. De betrokkenheid en 
het werken met mijn collega’s zou 
ik niet willen missen. Verder ga ik dit 
jaar genieten van vakanties en van 
mijn twee kinderen.”

7. Verras ons eens…“Ik ben ontzet-
tend trots op mijn twee kinderen. We 
hebben het vroeger niet makkelijk 
gehad. Ze werken nu bij de ge-
meente Den Haag en het ministerie 
van VWS.”

> tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Ruben 

Timman

de ColleGA’S: 
Jacob Pot (ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie): “Sonja maakt het haar col-
lega’s graag makkelijk. Een voorbeeld? Zij gebruikt haar oorspronkelijke naam niet. 
Die heeft weliswaar een mooie betekenis (Prinses) maar is voor Hollanders niet uit te 
spreken. We zijn dus blij dat we haar Sonja mogen noemen.” 

Tjeerd Stelpstra (medewerker secretariaat Tweede Kamerfractie): “Ondanks de 
hoge werkdruk op het secretariaat, klinkt er op een dag altijd wel een schaterende 
lach van Sonja. Dat tekent haar enthousiasme en positieve instelling.”
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pilot“Ledenwerving zal een gezamenlijke inzet van  
landelijke, regionale en lokale geledingen vragen.”  
legt Elisabeth uit. “Van de uitstraling van onze landelijke 
politici tot in de persoonlijke contacten in steden en  
dorpen die de kiesverenigingen hebben. Ik mag  
komende tijd die krachten bij elkaar brengen om  
samen leden te gaan werven.”

Pilot
Op 23 maart startte op het partijbureau de pilot leden-
werving. De kiesverenigingen Hilversum, Noordoostpol-
der, Zwolle en Krimpen aan den IJssel hebben zich daar 
gecommitteerd aan een try-out waarin ze het komend 
half jaar een aantal acties ondernemen. In de loop 
van 2011 wordt er op basis van de bevindingen uit de 

resultaat eerste belactie onder  
oud-vrienden

Behalve het stimuleren van lokale activiteiten, organiseert het 
Partijbureau ook landelijke acties om nieuwe leden te werven. 
Een belactie onder oud-vrienden van de Tweede Kamerfractie 
heeft geresulteerd in maar liefst  676 nieuwe vriendschappen 
en 266 nieuwe leden. Een fantastisch resultaat! 

workshop ledenwerving op congres 
14 mei

Heeft u als kiesvereniging ledenwerving op de agenda staan 
en bent u op zoek naar methoden en middelen om dit op 
te starten? Volg dan de workshop ledenwerving tijdens het 
congres op 14 mei. Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.christenunie.nl/congres.

Beginnen 
aan de basis

ledenwervingledenwerving
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communicatie

kansen

leden

mogelijk

pilot een pakket van middelen en ondersteuning voor 
ledenwerving aangeboden aan alle kiesverenigingen. 
Elisabeth: “We willen kiesverenigingen en leden onder-
steunen en inspireren bij het werven van nieuwe leden. 
Ik merk in gesprek met besturen dat ze enthousiast zijn 
om meer mensen voor de ChristenUnie te interesseren, 
maar dat het hen vaak aan handvatten ontbreekt.” Als 
voorbeeld noemt Elisabeth zowel praktische als strate-
gische hulpmiddelen: “We gaan kiesverenigingen naar 
behoefte voorzien van folders en informatiemateriaal, 
maar we bieden ook trainingen, advies en ondersteuning 
bij plannen maken aan.”

Meer mogelijk
Een politieke vuistregel is dat bij een gezonde verte-
genwoordiging 10% van je stemmers lid is. Elisabeth: “In 
sommige gemeenten is dit al het geval, bij andere vereni-
gingen is daar nog veel ruimte om te groeien. Afhankelijk 
van de plaats en samenstelling van je gemeente is dit 
een mooi streefgetal om naartoe te werken. Maar ik 
zie de doelstelling van dit project ook graag in breder 
verband. Het gaat er om dat we als ChristenUnie onze 
medechristenen kunnen overtuigen van het belang van 
christelijke politiek. Dat er christenen in de Tweede Ka-

mer, Provinciale Staten of Gemeenteraad vertegenwoor-
digd zijn die staan voor Bijbelse waarden is geweldig 
belangrijk. Met een grotere achterban is meer mogelijk 
We kunnen zo het christelijk geluid in de samenleving 
versterken en opkomen voor de zaken die ons als christe-
nen aan het hart gaan. Daarnaast maken meer leden ook 
financieel meer mogelijk. Campagnes, ondersteuning 
van politici en besturen, beleidsmedewerkers, opleidin-
gen. Een grotere achterban maakt meer mogelijk.”

leden kennen
“Ledenwerving begint bij leden kennen en behou-
den.” vertelt Elisabeth. “Veel kiesverenigingen kunnen 
een eerste stap naar een grotere, actievere vereniging 
maken door te investeren in hun bestaande leden. Het 
is bekend dat veel kiesverenigingen worstelen met het 
activeren van hun leden. Ze kennen ook vaak hun leden 
niet persoonlijk. Een eerste inventarisatie en persoonlijk 
contact leggen tussen bestuur en leden is daarin belang-
rijk. Allereerst om van elkaar te horen wat er leeft, wat 
leden belangrijk vinden. Zij zijn de basis van de partij en 
kunnen de lokale en landelijke politiek ‘voeden’ met hun 
ideeën, zorgen en ervaringen.”

Kansen
Uit een steekproef onder nieuwe leden blijkt dat veel 
leden uit eigen initiatief lid worden. Elisabeth ziet kansen 
om die aanwas te vergroten door het potentieel nu actief 
te benaderen: “Er is de laatste jaren met uitzondering van 
een aantal lokale initiatieven weinig actief en op grote 
schaal geworven. Ik schat in dat veel mensen met een 
kleine aanmoediging of uitnodiging ook bereid zijn om 
lid te worden.”

Persoonlijke communicatie
Elisabeth legt uit dat in het overtuigen van anderen niets 
zo effectief is als persoonlijke communicatie: “Wanneer 
je enthousiasme over wil brengen, werkt dat het beste 
wanneer je het iemand zelf vertelt. Vanuit de relatie die 
je met je familie, vrienden, buren of mensen uit de kerk 
hebt, kun je anderen aanspreken op het belang van 
christelijke politiek en hun aandeel daarin. Ik weet dat 
politiek soms een gevoelig onderwerp in privésfeer is, 
maar het zijn juist de enthousiaste leden die het verschil 
kunnen maken. Natuurlijk zullen we ook advertenties, 
spotjes en folders maken, maar de uiteindelijke keus om 
lid te worden wordt het meest naar aanleiding van een 
persoonlijke uitnodiging gemaakt. De hulpmiddelen 
die we kiesverenigingen aanbieden zullen ook daarop 
aangepast worden.”

> tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Anne Paul Roukema

De ChristenUnie kent sinds 
enkele jaren een gestage 

teruggang in het aantal leden. 
Reden voor het Landelijk 

Bestuur om de komende 
jaren ledenwerving hoog 

op de agenda te zetten. 
Partijbureaumedewerkster 

Elisabeth ter Horst is aangesteld 
als projectleider ledenwerving. 

In gesprek met Handschrift 
vertelt Elisabeth over het doel en 

aanpak van dit project.

ledenwervingledenwerving
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psalmnorm
Nog altijd de

Er zijn alternatieven, vaak aangeduid met woorden 
als midden, links en rechts. Het vreemde van deze 
alternatieven is dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Je weet 
pas wat het midden is als je weet wat links en rechts zijn. 
En er is alleen links als er rechts is. Als een standpunt links 
heet, heet het tegenovergestelde rechts. Maar waarom 
het een links standpunt is, blijft daarbij onduidelijk.

Links wordt wel socialistisch genoemd, rechts liberaal. In 
die woorden zitten goede dingen verpakt: oog hebben 
voor anderen, mensen de ruimte geven zelf te beslissen. 
Maar omdat ze links dan wel rechts zijn, zijn het goede 
dingen die zichzelf vernietigen. De liberaal mag alles van 
zichzelf zolang hij maar geen geweld gebruikt. Dat werkt 
alleen voor de sterksten zolang ze sterk zijn.  

De socialist wenst iedereen het allerbeste maar wat dat 
allerbeste is, weet alleen de socialist. Omdat het liberale 
recept aansluit bij de wensen van sterke mensen en het 
socialistische bij de wensen van mensen die minder sterk 
zijn, zijn het eigenlijk deelrecepten. Daarom schieten ze 
tekort voor het algemeen belang. In de politiek gaat het 
erom als het ware vanuit de overheid te denken over wat 
voor het publieke terrein het meest rechtvaardig is. Dat 
kan ingaan tegen deelbelangen maar voor allen toch 
het beste zijn, zoals de spoorlijn door mijn achtertuin. 
Het is kenmerkend voor christelijke politiek vanuit de 
overheid te denken over wat rechtvaardig is. Niet voor 
niets wordt de overheid gezien als een instantie die God 
dient. Daarom bekijkt christelijke politiek het optreden 
van de overheid vanuit die Bijbelse norm. De overheid 
is niet christelijk, ze wordt christelijk beoordeeld. André 
Rouvoet had het ooit over een psalmnorm. ‘Hij doelde 
daarmee op de Koningspsalm, psalm 72.’  En dat lijkt 
me nog steeds een treffende manier om aan te geven 
hoe de ChristenUnie naar de overheid kijkt. Misschien 
moeten we eraan toevoegen dat je psalmen wel moet 
zingen. Zingen doet vaak meer dan preken!  

> tekst Peter Blokhuis, voorzitter landelijk bestuur  

Waarom zou je lid worden van de 
ChristenUnie? Simpel zat: omdat 
die club christenen bij elkaar 
brengt die het algemeen belang 
zoeken op basis van Bijbelse 
uitgangspunten. 
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held

buslijnbuslijn in Amersfoort
PerspectieF Amersfoort voerde eind januari samen met 
de Amersfoortse afdeling van SP-jongeren ROOD, actie 
tegen het verdwijnen van buslijn 10 in Amersfoort. De 
buslijn was de verbinding tussen het bejaardenhuis De 
Eemgaarde en het winkelcentrum. Met het verdwijnen 
van de buslijn konden de bewoners van het bejaarden-
huis niet meer gemakkelijk met het openbaar vervoer 
boodschappen doen. PerspectieF en ROOD verzamelden 
ruim 700 handtekeningen die ze samen met een groep 
bewoners overhandigden aan de Amersfoortse wethou-
der van mobiliteit.

Net voor de Provinciale Statenverkiezingen organiseerde 
de afdeling een nationaal christelijke jongerendebat met 
drie (kandidaat)senatoren van de ChristenUnie, CDA en 
SGP. De vertegenwoordigers gingen in debat over onder 
andere studiefinanciering en de rol van religie in de 
maatschappij. 

Held van brabant
Perspectief Brabant reikte op 15 februari de jaarlijkse 
aanmoedigingsprijs “Held van Brabant” uit. Dit jaar 
ging de prijs naar stichting Present (Eindhoven). Met de 
“Held van Brabant prijs” vraagt de Brabantse afdeling 
aandacht en waardering voor het belangrijke werk dat 
vrijwilligers(organisaties) doen. Stichting Present werd 
door de Brabantse jongeren het meest genomineerd 
door de onmisbare rol die zij spelen in de samenleving. 

PerspectieF is in het land op 
verschillende plekken actief. In 

Amersfoort, Zeewolde, Barneveld 
en Groningen bestaan actieve 

PerspectieF afdelingen. Ook de 
provincies Noord-Holland en Noord-

Brabant hebben een afdeling. De 
jongeren in de afdelingen zijn op 
lokaal niveau actief in de politiek. 

Tijdens de campagne van de 
Provinciale Statenverkiezingen 

hebben ze van zich laten horen, 
maar ook buiten campagnetijd zijn 

de afdelingen actief.
Lokale 
helden en 
landelijke 
acties

Stichting Present was blij verrast met de prijs en de 
bijbehorende gift. Eerder wonnen de Brabantse buurt-
buschauffeurs, de voedselbank en de Moedige Moeders 
deze prijs.

Tijdens de campagne was de afdeling Brabant actief be-
trokken bij de actie ‘Kappen met Drugs’. André Rouvoet, 
Roel Kuiper en de Brabantse ChristenUnie-SGP lijsttrek-
ker Hermen Vreugdenhil maakten door een 2 meter 
lange joint door te hakken op symbolische wijze duidelijk 
dat Nederland moet kappen met het huidige gedoogbe-
leid rondom softdrugs.

Wilt u ook jongeren meer betrekken bij lokale politiek? 
Neem dan voor meer informatie contact op met Perspec-
tieF. Wij kunnen uw kiesvereniging ondersteunen bij het 
activeren van jongeren. Voor meer informatie kunt u een 
email sturen naar Imre Grevers, PerspectieF bestuurslid 
Afdelingen: afdelingen@perspectief.nu.

> tekst Anneloes Kelder, PerspectieF
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windg
Westernieland is niet moeilijk te bereiken. 

Rijd naar de stad Groningen en dan 
alsmaar verder naar het noorden. Vlak 
voor de zeedijk komt de weg uit onder 

drie windmolens. Daar, op de grens 
van het Groningse vasteland en de 

Waddenzee woont Bert Berghuis; boer 
in hart en ziel, actief radioluisteraar en 

exploitant van een windmolen.



tijdverdrijf

luisteraar
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Drie van de vier veelgenoemde argumenten tegen wind-
molens veegt hij zo van tafel. Afbrekende rotorbladen is 
binnen hun windmolenvereniging nog nooit voorgeko-
men. De strenge controle voorkomt problemen. En in de 
tien jaar dat ‘zijn’ 40 meter hoge turbine nu draait heeft 
hij hooguit een of twee keer een doormidden gekliefde 
vogel aan de voet van de molen gevonden. Ook de veel 
genoemde geluidshinder valt in de praktijk erg mee. 
“Integendeel, ik hoor het graag”, zegt Bert. Als hij mij 
later aan de keukentafel vertelt dat deze windmolen 
een flinke constante inkomstenbron is, begrijp ik steeds 
beter dat het geluid van de wieken hem als muziek in de 
oren klinkt. Blijft over het argument ‘slagschaduw’. Dat 
blijkt inderdaad hinderlijk te zijn. Bij laagstaande zon 
heeft de familie Berghuis zelf een half uur lang hinder-
lijke schaduw van de nieuwe windmolen tegenover hun 
boerderij.

Actieve luisteraar
Bert is bestuurslid van het Provinciale Uniebestuur van 
Groningen, voorzitter van de kiesvereniging De Marne 
en agrarische ondernemer. Tijdens de urenlange en 
soms monotone bezigheden op het bedrijf heeft Bert er 
een nuttige hobby naast ontwikkeld. Bij de radioredactie 
van RTV Noord kunnen ze hem regelmatig verwelkomen 

als luisteraar. Vanuit de combine of het sorteerlokaal 
voor de pootaardappels geeft hij vanuit zijn Christen-
Unie-perspectief onbekommerd zijn mening prijs aan de 
rest van Groningen. Deze grootgrondbezitter heeft een 
brede horizon. Het gaat dan bijvoorbeeld over geloof, 
politiek of onderwijs. “De presentator is een beetje links, 
maar hij is wel open en eerlijk. Ik krijg ook veel feedback 
van nogal wat mensen die blij zijn dat ik dit doe. En je 
moet niet lopen preken he!”

tijdverdrijf
Er is een uitgebreid machinepark nodig om al het voed-
sel aan de klei te ontlokken. Alleen met voortdurende in-
vesteringen kan het 148 hectare land, dat hij samen met 
zijn vrouw Martie en zijn broer in bezit heeft bewerkt 
worden. Achter de zeedijk ploegen ze hier met een satel-
lietgestuurde trekker schijnbaar moeiteloos de vette 
kleikluiten. Aan het einde van de zomer is er de oogst 
van pootaardappelen, wortelen, tarwe en suikerbieten. 
“Naast de exploitatie van de windmolen is dit zaaien en 
oogsten slechts tijdverdrijf.” Zo meldt hij gekscherend. 
Dat hij en Martie reuze trots zijn op ‘dit tijdverdrijf ‘ blijkt 
wel uit de professionele filmpjes die even later getoond 
worden. “ Wist je dat Nederland eerste is op de wereld-
ranglijst pootaardappelen?” Al pratend komen ook de 

Leven van dewind
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basis

energie
gezinsfoto’s voorbij. Zeven lachende kinderen van groot 
tot klein tussen het rijpende graan. 

energie
Op de vraag hoe het begrip duurzaamheid bij hem als 
boer valt antwoordt hij resoluut:  “Ik krijg daar geen 
vieze smaak van in de mond. De DVD van Al Gore ‘An 
inconvenient truth’, heeft op mij veel indruk gemaakt.  
De interesse is bij mij destijds begonnen na een lezing 
over windmolens in een bijeenkomst van kwelder- 
eigenaren. Ik besloot toen om ook mijn bijdrage aan  
het klimaat te leveren. De volgende morgen hing ik al 
aan de telefoon”. 

 “Ik liet mij ook wel leiden door het financieel-econo-
mische aspect hoor! In de landbouw is een verdrin-
gingsmarkt. En een windturbine biedt nieuwe kansen. 
Ik ben er dan ook nog steeds blij mee. De start was niet 
gemakkelijk, maar we hebben financieel hele goede 
jaren gehad.  In de eerste jaren konden we nog gebruik 
maken van stimuleringsmaatregelen. Bedoeld om 
de hoge kosten van de eerste jaren wat draaglijker te 

maken. Financieel-strategisch onderhandelen is in deze 
energiemarkt wel moeilijker geworden. Door de bouw 
van een gasgestookte centrale dreigt er nu een structu-
rele overproductie waardoor de energieprijs onder druk 
komt te staan. Er is een duidelijk prijsverband tussen de 
energiecentrales en de exploitatie van windmolens. En 
over CO2 opslag wil ik nog wel kwijt dat het een illusie is 
om dat gas weer in de grond te krijgen.”

terug naar de basis
”Ik ben blij dat in deze tijden van crisis een rem is gezet 
op de aankoop van grond voor de ecologische hoofd-
structuur. Immers iedere hectare die ingezet wordt voor 
natuurbeleid kost de Nederlandse samenleving geld. 
Landbouw is een basiseconomie. Het is de kapstok voor 
de rest. Binnen de ChristenUnie is er tot nu toe een te 
sterke focus op de diensteneconomie. Neem een voor-
beeld aan de Rabobank. In de bankenwereld werden zij 
beschouwd als ouderwets, maar zij zijn niet voor niets 
hun basis trouw gebleven. Moeten wij ook doen.”

> tekst Tjitske Kuiper, team advies | Fotografie Ruben Timman

‘Landbouw 
is een basis- 

economie. 
Het is de 

kapstok voor 
de rest’
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HET WETENSCHAPPElIJK INSTITuuT

wie

PASPoort

NAAm: Rob Nijhoff (1964)
BuRGERlIJKE STAAT: Getrouwd met Arnolda
STuDIE: Informatica (TU Delft) en Theologie 
(TU Kampen)
PuBlICATIES: Identiteit onder invloed (over 
mediagebruik in het onderwijs, 2004), KC13  
Maatschappelijk relevante media (2007), KC15  
Bioenergie: natuurlijk beter? (redactie, 2009)

‘Anderen inwijden 
in een traditie van 
christelijk denken 

over politiek maakt 
me enthousiast’ 

Waar ga je het komende jaar mee aan de slag?
“Vrijdagmiddag 27 mei hoopt Martine Vonk de bundel 
‘Duurzaamheid’ aan te bieden aan Herman Wijffels. Dit 
project heb ik begeleid en kan ik nu bijna afronden. Ik 
ben blij dat de ChristenUnie duurzaamheid in de top-3 
heeft staan. Dat is Genesis 1 serieus nemen. Al moet je 
het wel invullen. Ook het WI beveelt de ChristenUnie 
duurzaamheid aan als derde kernwaarde van onze “DVD, 
na Dienstbaarheid en Vrijheid. Als christen denk ik dat 
in de grote verscheidenheid van mooie natuur ook nog 
een bordje verstopt zit: ‘Meet the Maker’. Dat gun je dan 
je kleinkinderen toch ook? Niks links of groenrechts, 
gewoon als christen om je heen kijken.”
“Mijn volgende project sluit aan bij de discussie over de 
verkiezingsuitslagen. De vraag is: Wat bezielt christelijke 
partijgangers en partijvorming? De ChristenUnie is 
behalve een politieke partij, een netwerk van christenen. 
Zij kunnen door een gezamenlijke, bewuste leefstijl een 
opvallende beweging van de ChristenUnie maken. En 
hoe komt die bewogen achterban dan weer uit bij een 
politiek gezicht, hoe ‘werkt’ dat?”“Anderen inwijden in 
een traditie van christelijk denken over politiek zoals ik 
dat voor de Kaderschool doe, maakt me enthousiast. 
Door de discussie kan ook ik weer een stapje verder 
komen. Soms leidt dat tot het schrijven van een artikel. 
De Europese ‘ChristenUnie’, de ECPM, heeft me ooit 
gevraagd om op een Roemeense conferentie te spreken 
over Kuyper en Dooyeweerd. Dit voorjaar wilde een 

Roemeens tijdschrift graag een artikel over het belang 
van dit duo voor de christendemocratie in Europa. 
Dat internationale vind ik belangrijk. Nederland is een 
verwend land dat de roes van de jaren ’60 uitslaapt 
en nog nauwelijks nuchter christelijke motieven kan 
of wil taxeren. Allerlei buitenlanden zien de unieke 
waarde van deze Nederlandse traditie wel. Net als veel 
politiekgeïnteresseerde studenten. Zij kunnen zich tot  
1 juni nog inschrijven voor ons Fellowsprogramma dat in 
september start.”

> tekst Floris Spronk | Fotografie Anne Paul Roukema 
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ZOA Vluchtelingenzorg 
organiseert sinds 2007 jaarlijks de 

sponsorloop Walk4Water. Met de 
opbrengsten zet de organisatie 

waterprojecten op in arme landen, 
zoals Ethiopië. ChristenUnie 

Tweede Kamerlid Arie Slob loopt 
als het even kan elk jaar mee. Door 

die sponsorloop staat er in het 
Ethiopische vluchtelingenkamp 
waar dit meisje (Layla) opgroeit 
nu een waterfilter. Haar moeder 
vertelt ons dat ze sindsdien veel 

minder vaak ziek is. 

lopen
voor water
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Terwijl je de hardlopers bij Walk4Water voort ziet 
ploeteren met een jerrycan, kan de vraag bij je opkomen 
of het geen zinloze druppel op een gloeiende plaat is 
waar ze mee bezig zijn. In 2007 trok Tweede Kamerlid 
Arie Slob voor het eerst de sportschoenen aan voor 
de sponsorloop, waarvan de opbrengst (180.000 
euro) gedeeltelijk naar een waterproject bij een 
vluchtelingenkamp in Ethiopië ging. In 2008 reisde 
hij met ZOA naar Ethiopië om te zien wat er met het 
bijeen gelopen geld wordt gedaan. Kort geleden (29 
januari tot 5 februari) was hij opnieuw in Ethiopië om de 
ontwikkelingen te volgen.

Slob heeft in Ethiopië met eigen ogen gezien hoe 
belangrijk de waterprojecten
van ZOA zijn. “Ik heb waterzuiveringsinstallaties en
waterfilters gezien die met het geld van de sponsor- 
loop zijn gebouwd. De lokale bevolking beheert de 
installatie. Schoon drinkwater is dus mogelijk, zelfs in 
Ethiopië.”  

Installaties om drinkwater schoon te maken zijn 
hard nodig in dit land. “Daarom is ook het zo 
jammer dat het nieuwe kabinet zo bezuinigt op 

ontwikkelingssamenwerking (400 miljoen in 2011, ruim 
800 miljoen tot 2015). De waterprojecten van ZOA lijden 
daar direct onder.” Dat werd dit jaar bij de Walk4Water ook 
pijnlijk duidelijk. Ondanks het recordaantal deelnemers 
(bijna 800), is de opbrengst drastisch gedaald. De reden: 
vaste sponsor Aqua for All kon door het wegvallen van de 
subsidie niet langer opbrengst verdubbelen. 
Het is tegenstrijdig. De problemen in Ethiopië 
lijken groter te worden, terwijl de steun voor 
ontwikkelingsprojecten afbrokkelt. “Maar”, stelt Slob, 
“wij kunnen niet alleen maar naar de overheid blijven 
kijken. We moeten juist nu onze verantwoordelijkheid 
nemen. Ik ontmoette tijdens de reis een vrouw met een 
pasgeboren baby die ze ‘Taju’ had genoemd. Dat betekent 
‘hoop’. Het inspireerde mij. Daarom liep ik 19 maart ook 
weer mee met Walk4Water. Want ook al besluit dit kabinet 
de geldkraan dicht te draaien, ik kan en zal die hoop 
van deze mensen niet vergeten. Ik realiseer me dat deze 
hulp maar kleine druppeltjes zijn op een oververhitte 
Ethiopische plaat. Maar als je goed inzoomt op die plaat, 
zie je dat deze waterdruppeltjes wel het verschil maken in 
mensenlevens.”

> tekst en Fotografie Anne Paul Roukema 

lopen
voor water
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met het fantastische verkiezingsre-
sultaat voor de Christenunie in 2007 

was het vasthouden van statenzet-
els in de verkiezingen van 2011 een 

flinke opgave. Na een bijzondere ter-
mijn waarin we acht gedeputeerden 

mochten leveren, kwamen we op 
3 maart uit op 24 statenzetels. Een 

teruggang van 14 zetels. In tien van 
de twaalf provincies betekende dat 

een verlies van een of twee zetels. De 
Christenunie Fryslân wist zich met 
drie zetels wel op het oude niveau  

te handhaven.

Zetels
2011

Zetels
2007

3 4

3 3

2 3

3 5

3 5

3 4

2 4

1 2

2 4

2 3

0 1

0 0

24 38

Aantal stemmen 
per Provincie

PS2011 tK2010 PS2007 PS2003

Groningen 19.986 20.743 23.352 18.498

Fryslân 18.896 19.507 21.638 15.646

Drenthe 12.226 12.523 14.427 9.366

Overijssel 35.433 40.248 42.992 31.603

Flevoland 43.449 49.661 58.917 34.267

Gelderland 8.849 9.884 12.740 8.801

Utrecht 26.846 33.099 39.158 24.098

Noord-Holland* 19.703 25.264 28.998 16.383

Zuid-Holland 53.787 70.277 77.153 44.889

Zeeland 7.965 9.469 12.040 7.043

Noord-Brabant* 14.710 19.020 20.825 11.940

Limburg 3.094 3.975 6.908 0

Totaal 264.944 313.670 359.148 222.761

Opkomst  55,9%  75,4%  46,6%  47,6%

In vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 
valt op dat de drie noordelijke provincies in 2011 stabiel zijn 
gebleven. De relatief grootste teruggang in aantal stemmen 
ten opzichte van 2010 is waarneembaar in de Randstedelijke 
provincies. Alle provincies blijven echter wel boven het resultaat 
van de Provinciale Statenverkiezingen van 2003. 

Collegedeelnames en eerste Kamer
De collegeonderhandelingen zijn in de meeste provincies inmid-
dels afgerond. In Overijssel zal de ChristenUnie namens de Chris-
tenUnie en de SGP een gedeputeerde leveren. Op het moment 
van drukken van deze Handschrift zijn de collegeonderhande-
lingen voor de ChristenUnie in Flevoland nog niet afgerond. 
Maandag 23 mei kiezen de leden van de Gedeputeerde Staten 
de leden van de Eerste Kamer. Over die uitslag is op dit moment 
nog geen definitieve uitspraak te doen.

> tekst Hermen Ridderikhof 

resultaten Provinciale 
Statenverkiezingen 2011

*  In Noord-Holland en Noord-Brabant zijn in het geval van een gecombi-
neerde lijst met de SGP het gezamenlijke resultaat opgenomen.
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resoluties

aanmelden

deelsessies

Zetels
2011

Zetels
2007

Op de agenda staat verder het huishoudelijke deel van 
het Uniecongres. Daarnaast nemen we op dit congres 
afscheid van onze scheidende bestuursleden en sena-
toren. Onder hen is ook de nestor van de Eerste Kamer, 
Egbert Schuurman. Na 28 jaar verlaat hij de Eerste Kamer. 
Natuurlijk is er gelegenheid om hem na afloop van het 
congres de hand te schudden.

deelsessies
Naast het plenaire deel van het congres zijn er twee 
rondes met deelsessies waarin u in kleiner verband door 

De Christenunie heeft een bewo-
gen start van haar tweede decen-

nium achter de rug. op 14 mei 2011 
vindt het 23e unie- en 9e leden-

congres plaats in Ede. Daar komt de 
partij bijeen om terug- en vooruit 
te kijken en met elkaar in gesprek 

te gaan over de koers en het profiel 
van de partij. De bestuursnotitie  

‘met hart en ziel verder’ zal dan ook 
een belangrijk onderwerp zijn op 

deze dag. maar er is meer. Inspire-
rende deelsessies, resoluties, prik-
kelende discussies en ontmoeting 

met andere Christenunie-leden uit 
alle geledingen. Kortom; een dag 

om niet te missen.

kunt praten over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn on-
der andere drie sessies naar aanleiding van het bestuurs-
rapport ‘Met hart en ziel verder’ en sessies over leden-
werving en social media. Of u kiest voor een informele 
sessie met de scheidende en aantredende ChristenUnie 
senatoren.

resoluties
Het congres biedt de leden ook ruimte om zich op poli-
tiek vlak uit te spreken in de vorm van resoluties. U kunt 
resoluties tot uiterlijk 29 april aanmelden bij het bestuur 
via bestuur@christenunie.nl. Deze resoluties bieden 
doorgaans stof voor stevige en interessante discussies 
waaraan u zelf kunt deelnemen.

Aanmelden
U kunt zich voor het congres aanmelden door het aan-
meldformulier op de website in te vullen. Het aanmeld-
formulier is persoonlijk. In de week vóór het congres 
ontvangt u -indien u lid bent- uw stemkaart voor het 
Ledencongres per post thuis. Meer informatie en aanmel-
den: www.christenunie.nl/congres.

> tekst Jouke Jan de Groot, Coördinator Algemene Zaken

Zaterdag 14 mei
Van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Evangeliegemeente ‘De Schuilplaats’
Otterloseweg 18-A, Ede
Aanmelden via www.christenunie.nl/congres

Unie- en ledencongres
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Onze Europa-slogan is nog steeds

sancties bij overtreding van het pact ontbreken. Het sta-
biliteitspact blijft daarmee te vrijblijvend en laat ruimte 
open voor politieke bemoeienis. Dat geeft ruimte voor 
nieuwe rekkelijkheid, en daar moeten we juist vanaf!

Meer discussie is er over het ‘pact voor de euro’ die ook 
op die Top werd afgesproken. Europa krijgt daarin ruimte 
zich te bemoeien met beleidsterreinen waar het tot nu 
toe van af bleef zoals de hoogte van de loonontwik-
keling, arbeidsvoorwaarden, een Europese taks en de 
houdbaarheid van het pensioenstelsel. Mijn bezwaar 
tegen de Brusselse bemoeienis op deze terreinen is 
onder andere, dat ze weinig te maken hebben met de 
crisis. De economische crisis wordt niet opgelost door 
het gelijktrekken van pensioenen, arbeidsvoorwaarden 
en lonen. Ook een EU-belasting werkt hier niet aan mee. 
Europa heeft hier niets te zoeken: dit is de aanloop naar 
een Europese regering! 

De huidige ontwikkelingen vind ik niet positief. Ook mijn 
ECR-fractie steunde ze niet want we zwemmen steeds 
verder in de fuik die leidt tot één Europese economische 
regering. Tegelijkertijd worden echte maatregelen niet 
genomen. Lidstaten moeten zich aan de afspraken van 
het – aangescherpte - stabiliteitspact houden: dat be-
tekent de begroting op orde en de staatsschuld binnen 
gezonde proporties. Laat men dat na, dan volgen cor-
rigerende sancties. Dat is genoeg. Onze Europa-slogan 
blijft actueel: samenwerking ja, superstaat nee!

>  tekst Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie, lid 

van de ECR-fractie.

De economische situatie in Ierland, Griekenland en Por-
tugal blijft zorgwekkend. En omdat deze landen de Euro 
als valuta hebben, blijft de Europese munt onder druk 
staan. Ook nu de Europese economische situatie weer 
wat verbetert. Om de hachelijke situatie te verbeteren, 
zijn afgelopen weken in Europees verband verschillende 
plannen besproken en enkele aangenomen. Of deze lei-
den tot een structurele verbetering? Ik denk het niet.

Op de EU-top van eind maart is afgesproken om het sta-
biliteitspact aan te scherpen. De aanscherping van het 
stabiliteitspact is vrijwel onomstreden, zeker in Neder-
land. Sancties op het laten oplopen van nationale begro-
tingstekorten zijn nodig omdat in het verleden landen 
als Duitsland en Frankrijk de afspraken gemaakt in het 
pact keihard aan hun laars lapten. Echter, deze aan-
scherping gaat mij niet ver genoeg, want automatische 

De economie in verschillende EU-lidstaten trekt 
weer een beetje aan, maar nog niet voor alle lidstaten 

ziet de toekomst er weer zonnig uit.

actueel
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Taboe
In onze sterk geseculariseerde tijd, waarin 
de rol van de kerk marginaal is geworden, is 
er een nieuw taboe ontstaan. Over de christe-
lijke God mag in de samenleving niet worden 
gepraat, doet men dat wel dan treedt er een 
plaatsvervangende schaamte op bij de toehoor-
ders of … ergernis.

Als bezoeker aan vluchtelingen in het AZC 
Luttelgeest wordt het bij mensen in andere 
culturen op prijs gesteld dat ik het bezoek 
met  gebed beëindig. Ja, het geeft een extra 
band. Het wordt zelfs normaal gevonden.
In onze politiek is het CDA een waarschuwing 
voor ons: een grotendeels geseculariseerde 
conservatieve partij, waar zelfs islamieten 
welkom zijn. De verkiezingsuitslag bij de 
Tweede Kamer verkiezing gaf daarom een hal-
vering aan van het aantal zetels. Een partij 
van vlees noch vis. En de ChristenUnie? Is 
zij een voorzetting van de oude AR-partij?  
Moedige partijleiders als Mr. Groen van Prin-
sterer en Dr.A.Kuyper durfden tegen de stroom 
in te gaan. Ondanks hun tekorten, wie heeft 
die niet, stel ik hen tot voorbeeld voor de 
ChristenUnie.

Siebren Woudstra, Noordoostpolder

Via deze 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. 

redactie
Shahied Badoella (hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof 
(eindredacteur), Menno van Hulst , Geert Jan Spijker

Fotografie
Ruben Timman - nowords.nl, Anne Paul Roukema, Martijn 
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eerste Kamer
Tel. 070 3624571

tweede Kamer
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onze ledenadministratie.
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De ChristenUnie is mijn partij, 
omdat ik het belangrijk vind dat in 
de politiek Bijbelse principes worden 
toegepast. De ChristenUnie brengt 
Johannes 17 in praktijk: Ze streeft 
naar eenheid tussen christenen 
met verschillende achtergronden. 
Het is bovendien een partij die 
regeringsverantwoordelijkheid niet uit 
de weg gaat. 
jan oudman, Stitswerd

mijn partij
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met hart en
 ziel verder



Soms zijn er momenten in het leven dat je jezelf even stil 
moet zetten. Er gebeurt dan zo veel, dat je de tijd moet nemen om alles een 
plekje te geven. Bij mij was dat kort geleden wel even nodig. Wat is er namelijk 
in een aantal weken veel gebeurd. Allereerst de aankondiging van het vertrek 
van André Rouvoet. Natuurlijk wist ik dat er iets aan zat te komen. We waren 
met elkaar in gesprek. Maar als het dan uiteindelijk zover is, doet dat wel iets 
met je. Mijn eigen (her)verkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 
de ChristenUnie was ook zo’n moment. Fijn om zoveel steun vanuit de fractie 
en de partij te mogen ervaren. Daarna het partijcongres in Ede. We kunnen 
als ChristenUnie terugkijken op een goed congres. Er is opbouwend kritisch 
gesproken over wat beter had gekund, maar ook dankbaarheid geweest voor 
wat we in de afgelopen jaren als partij voor het bestuur van ons land hebben 
kunnen betekenen. We hebben onze God daarvoor de dank en eer gegeven. 
Je kunt stellen dat we op ons congres een fase in de ChristenUnie hebben 
afgesloten en nu richten we ons weer op de toekomst. Ook in deze nieuwe fase 
geldt dat we de opdracht hebben de relevantie van het christelijk geloof voor 
de politieke onderwerpen van onze tijd helder en gepassioneerd uit te dragen. 
In mijn speech voor het congres heb ik aangegeven dat we ‘een boodschap 
aan en voor de wereld hebben’. Het is mijn oprecht verlangen dat we als 
ChristenUnie aan die opdracht met overtuiging inhoud geven. Waar het maar 
kan met organisaties en instellingen die vanuit eenzelfde overtuiging zich voor 
de samenleving inzetten. Laten we als ChristenUnie de mogelijkheden die we 
op alle bestuurlijke niveaus krijgen dan ook goed benutten. Deze maand is het 
dertig jaar geleden dat mijn vader is overleden. Hij was middenstander en had 
een eigen winkel. Als hij ‘s morgens de winkel open deed, zei hij vaak: en nù aan 
het werk. Ik zeg het hem in een hele andere verantwoordelijkheid na: nu aan het 
werk. Er ligt veel werk op ons te wachten. Biddend om de zegen van onze God 
kunnen we dat werk met vertrouwen oppakken. Ik ben zeer gemotiveerd om dat 
te doen. Doet u mee?

Arie Slob, Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

werkNu aan het
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Impressie van het congres: De ChristenUnie 
is en blijft een uitgesproken christelijke 
partij.

inhd.
4. 

10. 

12. 

EN VERDER:
11. Fotoverslag Congres 16. Column Sandra Korteweg 17. Ingezonden: Eerste 
Kamerverkiezingen 22. WI: Gert-Jan Segers 23. Nieuw: Opleidingscentrum 26. Nieuws 
uit de Tweede Kamer 27. Toelichting Kunduz 28. Terugblik André Rouvoet 30. 
Eurofractie 31. Colofon

André Rouvoet over zijn 17 jaar: ‘We 
hebben laten zien dat christelijke politiek 
relevant is.’

Het laatste nieuws uit het land en de partij

7 vragen aan Liesbeth Rouvoet 

24. 
Eind van een tijdperk voor Eerste 
Kamerfractie. 

18. 
Congresspeech Arie Slob: ‘We hebben 
samen wel wat te doen.’

20. 
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Zijn eerste beëdiging als RPF-Kamerlid was op 
17 mei 1994. Op de dag af 17 jaar later zwaaide 
hij na precies 5000 dagen Kamerlidmaatschap 
af. Rouvoet: “Een bijzonder moment was de 
beëdiging van het kabinet Balkenende-IV. 
Ministers van de ChristenUnie op de trappen 
van Paleis Huis ten Bosch, wie had dat kunnen 
denken?”

ANdré rouvoet IN GeSPrek met JoANNe Brouwer 
over zIJN 17 JAAr AlS cHrISteNPolItIcuS

‘We hebben kunnen laten 
zien dat christelijke 
politiek relevant is’ 



Eten met Balkenende
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Hij heeft een Twitterpauze ingelast, maar voor de 
rest is de agenda van André Rouvoet sinds zijn 
afscheid uit de Tweede Kamer nog allerminst 

leeg. Vlak voor dit interview komt hij net uit een lang 
tv-interview met Coen Verbraak, voor de serie ‘Kijken in 
de ziel’, over oud-politici. Verder staan er de komende tijd 
tal van afspraken op het programma, waaronder die bij 
de tv-zender Family7, de opening van een school, een 
afscheidssymposium en verschillende andere optredens. 
Toch is er een relatieve rust neergedaald in zijn leven. “Ik 
eet weer geregeld thuis.”

Alle aanbiedingen voor een nieuwe functie liggen 
thuis op een grote stapel. Wat het precies moet gaat 
worden, weet hij nog niet. “Maar het is het meest 
waarschijnlijk dat het iets in de publieke sector wordt.” 
Sommigen opperen een burgemeesterschap. “Dat 
ligt niet voor de hand. We betrekken binnenkort een 
nieuw huis in Woerden, dus het lijkt me niet dat ik 
snel ga verkassen.” Verschillende headhunters heb-
ben zich al gemeld. Soms vraagt hij zelf gesprekken 
aan. “Maar ik overhaast niets. Je hebt ook tijd nodig 
om los te komen van je vorige werk. Ik heb een kwart 
eeuw rondgelopen op het Binnenhof, dat schud je niet 
zomaar van je af.”

eten met Balkenende
Een paar maanden geleden nog gingen André en 
Liesbeth Rouvoet uit eten met Jan Peter en Bianca Bal-
kenende. “Nee, het ging nauwelijks over politiek. Meer 
over zijn nieuwe leven na de politiek. Ik dacht er toen 
al over om te stoppen. Uiteindelijk heb ik op 19 maart, 
direct na het congres van de Bestuurdersvereniging een 
datum geprikt. Ik vond dat ik daar niet eindeloos mee 
kon wachten. Er werd tijdens het Bestuurderscongres ook 
gediscussieerd over het evaluatierapport van de commis-
sie-Schipper en dat zou half mei en vervolg krijgen op het 
Uniecongres. Ik wilde lucht aan die discussie geven, en 
besloot dat 28 april mijn laatste dag als Kamerlid zou zijn.”

Waren er signalen dat het beter was plaats te maken na de 
tegenvallende verkiezingsresultaten, het evaluatierapport 
en de discussie over de koers van de partij?
“Nee, het is mijn eigen keuze geweest. Ik denk overigens 
dat de ChristenUnie geen behoefte heeft aan een nieuwe 
koers. We hebben een christelijk-sociaal profiel. Daarin 
schuilt onze kracht. Alleen moeten we dat niet in elke zin 
roepen. Er zullen de komende tijd ongetwijfeld andere 
accenten gelegd worden. Ik zou zeggen: doe er ontspan-
nen over. Kritisch naar jezelf kijken is prima, maar verlies 
je niet in zelfkritiek.”

“Voor een christenpoliticus geldt: 
vrijmoedig getuigen en je vak beheersen”

kern
We zullen André Rouvoet in de Tweede Kamer  
missen. In het debat kwam hij snel tot de kern, 
in heldere bewoordingen wist hij een probleem 
–en soms ook zijn tegenstander- te fileren. 
Daarbij kwamen altijd zijn drijfveren naar de 
voren: zijn christelijke uitgangspunten. Door zijn 
gewetensvolle en gedreven opstelling heeft hij 
de ChristenUnie een gezicht hebben gegeven, 
dat Nederland nu niet meer missen kan.
kathleen Ferrier, Tweede Kamerlid voor het CDA



Debatteren met Paars

getuigen
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Voelt het niet als kiezersbedrog, om tijdens een kamer-
periode op te stappen?
“Ik denk dat het wat anders is als je in je eerste periode 
als Kamerlid ermee stopt of na 17 jaar. Maar natuurlijk 
is het niet vrijblijvend als je jezelf kandidaat stelt en een 
mandaat van de kiezers krijgt.  
Ik heb mezelf afgevraagd of ik me nog voor 200% kon 
geven. Bovendien: het gaat om het politieke verhaal, niet 
om de poppetjes. Ik vond het nu een goed moment om 
het stokje over te dragen. Ik heb genoten van de laatste 
persconferentie. Op 17 mei volgde nog het afscheid van 
de Tweede Kamer en dat was het dan.”

Toch was er tijdens die kabinetsdeelname veel kritiek op de 
ChristenUnie. Kritiek die soms erg op de man werd gespeeld...
“Ja. Dat geldt zeker voor de discussies over de embryose-
lectie. De grove verwijten die Esmé Wiegman en ik naar 
ons hoofd kregen, de hardheid waarmee we benaderd 
werden: sommige mensen kennen geen grenzen. Daarop 
kun je het beste zo min mogelijk reageren. Iemand als 
Elsbeth Etty (NRC-columniste) is niet geïnteresseerd in 
argumenten.”

Wie zijn het die u binnen de partij de afgelopen jaren rich-
ting hebben gegeven?
“Egbert Schuurman vanwege zijn inhoudelijke kennis en 
zijn houding als christen in de politiek; Meindert Leerling 
vanwege zijn werklust en Gert Schutte vanwege zijn prin-
cipiële benadering van vraagstukken. Daarbuiten iemand 
als de schrijver C.S Lewis, vanwege zijn dwingende logica 
en apologetiek.”

Is er een specifieke Bijbeltekst belangrijk geweest?
“Als ik er één mag noemen, die ik overigens van Egbert 
Schuurman heb ‘geleend’, is dat Psalm 36:10: ‘Door Uw 
licht zien wij licht.’ Een aansprekende Bijbelfiguur – hoe-
wel ik mezelf helemaal niet met hem wil vergelijken – is 
Daniël. Een christenpoliticus avant la lettre. Hij wist alles 
van het sluiten van compromissen in het heidense Babel, 
maar ook van het trekken van grenzen. Daar kunnen we 
een voorbeeld aan nemen.”

debatteren met Paars
Tijdens zijn afscheid van de Kamer, prees voorzitter Gerdi 
Verbeet Rouvoet voor het feit dat hij in de achterlig-
gende 17 jaar niet uit was op politieke macht, maar die 
macht dienstbaar wilde maken aan de gerechtigheid. 
“Vooral tijdens de paarse kabinetten was het in dit 
opzicht ingewikkeld uit te leggen wat gerechtigheid 
is. Tijdens de debatten over euthanasie ging het er fel 
aan toe. Iemand als Boris Dittrich (D66) stond pal voor 
het zelfbeschikkingsrecht van mensen en begreep niet 
hoe wij, met een beroep op christelijke barmhartig-
heid, tegen euthanasie konden zijn. Voor ons stond de 
beschermwaardigheid van het leven centraal. Vanuit die-
zelfde barmhartigheid. Toch waren die debatten school-
voorbeelden van hoe het moest. Dat soort debatten zie 
ik nu veel te weinig. Het is nu platter, neem alleen al het 
taalgebruik. De taal in de Tweede Kamer moet begrijpe-
lijk zijn voor de man in de straat zijn, maar dat is iets an-
ders dan dat Kamerleden straattaal gebruiken. Ik hou van 
een informele toon, maar het moet niet te gek worden. 
Je zag het ook in manier waarop mannen als Pechtold en 
Rutte in de Kamer premier Balkenende vernederden. Zo 
sprak Mark Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen 
de premier consequent aan als ‘de directeur van het we-
tenschappelijk bureau’. Ik heb toen tijdens het debat een 
briefje naar de Kamervoorzitter gestuurd dat ze moest 

“Voor een christenpoliticus geldt: 
vrijmoedig getuigen en je vak beheersen”

trustedIn de loop van de jaren is er tussen André en mij een, 
wellicht onverwachte, vriendschap ontstaan. Met alle 
verschil van mening heb ik altijd een groot respect 
gehad voor zijn eruditie, debatvaardigheid en vooral 
zijn rechtschapenheid. Met plezier denk ik er aan terug 
hoe wij zo nu en dan de meningsverschillen vrolijk en 
eensgezind vierden bij een glas wijn. Ik wens André het 
allerbeste.
Femke Halsema, oud-fractievoorzitter van GroenLinks



Carpoolen met Geert
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ingrijpen. De toon die Rutte aansloeg: dat kon niet. Hij 
had het wel tegen de minister-president, die te gast was 
in de Kamer!”

carpoolen met Geert
De manier van debatteren is veranderd. Bij de PVV wordt 
er vaak niet meer geargumenteerd, maar worden er 
slechts stellingen geponeerd. De Kamerleden van de 
PVV wordt in ‘het klasje van Geert’ geleerd elk debat te 
smoren door te zeggen: ‘U kunt het 100 keer vragen, 
maar u krijgt geen antwoord.’ Politiek-inhoudelijk is die 
partij dan ook niet interessant, maar politiek-cultureel 
des te meer. We spraken elkaar niet veel meer de laatste 
tijd. Toch is er een tijd geweest, toen Geert Wilders nog 
bij de VVD zat dat we na een nachtelijk debat vaak met 
elkaar meereden naar huis. Onderweg naar Utrecht, zette 
hij me in mijn woonplaats Woerden dan af. We hadden in 
die tijd gezellig ruzie onderweg.” 

Hoe frustrerend is het dat het door de ChristenUnie ge-
initieerde Ministerie van Jeugd en Gezin door het huidige 
kabinet is opgedoekt?
“Het was een programmaministerie, en dat is per definitie 
maar tijdelijk. Maar het was goed geweest als het nog één 
kabinetsperiode gegund was. Ik hoor uit het veld dat sinds 
de opdoeking de versplintering en verkokering op dit ter-
rein weer helemaal terug is. Dat is zeer te betreuren.”

Er zijn ongetwijfeld ook dingen die u niet zult missen...
“De Kamervragen die je soms als minister gesteld krijgt, 
ook over zaken die niet onder je verantwoordelijkheid 
vallen. Alsof je een statistisch jaarboek bent! De Haagse 
politiek zou minder moeten gaan om spoeddebatten 
over incidenten of personen. Het is een manier ge-
worden om je politiek te profileren en dat zou niet zo 
moeten zijn. Ik heb me altijd zoveel mogelijk gericht op 
de inhoudelijke kant van de discussie. Toch heb ik me 
ook weleens teveel laten meeslepen in een debat. Tijdens 
een discussie met Siem Buijs (CDA) speelde ik teveel 
op de man. Het CDA was -terecht- geïrriteerd over mijn 
interrupties. Na afloop heb ik met Siem koffie gedronken 
en mijn excuses aangeboden. Het tegenovergestelde is 
ook gebeurd. Dan discussieerde ik met Maxime Verhagen 
over een belangrijke motie bij de Algemene Beschouwin-
gen. Was het CDA boos, terwijl Verhagen zelf na afloop 
zei: “André, je bent een schurk. Maar in jouw geval had ik 
het net zo aangepakt.”

En nu? Het zwarte gat?
“Het is heerlijk om de krant te lezen of het Journaal te 
kijken, zonder dat je ergens meteen iets van moet vin-
den. Neem de recente arrestatie van Ratko Mladic. Mijn 

eerste impuls is dan toch: ik moet hier alles over weten. 
De afgelopen jaren was er de permanente noodzaak om 
op scherp te staan. Dat hoeft nu niet meer. Verder geniet 
ik van mijn gezin, we gaan binnenkort verbouwen en 
verhuizen, dus er is genoeg te doen.”

Is er nog iets als een politieke erfenis?
“Ik ben niet zo van de laatste vermaningen. Arie Slob 
en de andere Kamerleden kunnen prima zonder. Maar 
waar ik wel blij, dankbaar en trots op ben is dat we de 
afgelopen jaren hebben laten zien dat christelijke poli-
tiek relevant is. We zijn geen folklore. We mogen in de 
politiek getuigen van ons geloof, maar de Kamer is geen 
plek om te evangeliseren. Christelijke politiek is meer dan 
het citeren van Bijbelteksten, je moet relevant maken 
wat je gelooft. Uiteindelijk moet je geloof uitmonden in 
politieke stellingnames. Voor een christenpoliticus geldt: 
vrijmoedig getuigen en je vak beheersen. Zeker tijdens 
de regeringsjaren hebben we daarmee mooie resultaten 
geboekt. Ik zei weleens: zolang Pechtold en Rutte onte-
vreden zijn over het beleid omdat het te christelijk is, doe 
we het goed!”

>  tekst: Joanne Brouwer Fotografie: Ruben Timman met dank aan: Point 

of View, Hilversum 

inhoudAndré Rouvoet heeft zich altijd heel verantwoor-
delijk gevoeld voor de ChristenUnie. Fractieleider 
en minister zijn was voor hem meer dan een baan. 
Het ging hem erom vorm en inhoud te geven aan 
christelijke politiek en daarmee stem te geven aan 
wat bij veel christenen in Nederland en ook daar-
buiten leeft. Ik gun hem graag goede jaren waarin 
hij meer tijd en ruimte heeft voor zichzelf. 
Peter Blokhuis, voorzitter landelijke bestuur ChristenUnie



inhoud

EHEvangelische 
Hogeschool 
Amersfoort

WORDEN WIE JE BENT
WWW.EH.NL 

Steun de EH Amersfoort
“Uit eigen ervaring weet ik hoe verrijkend een studie 
aan de Evangelische Hogeschool in het leven van jonge 
christenen kan zijn. Het heeft mij als christen- politicus 
mede gevormd tot wie ik ben. En met mij vele anderen 
christenen in de wereld van onder andere de politiek, 
het bedrijfsleven, de wetenschap, de journalistiek en 
het onderwijs. Ook onze kinderen en kleinkinderen 
gunnen we toch de (geestelijke) vorming van een 

opleidingsinstituut als de Evangelische Hogeschool? 
De Evangelische Hogeschool verkeert echter fi nancieel 
in zwaar weer. Laten we ons best doen deze donkere 
wolken te verdrijven. Om dat te realiseren doe ik een 
beroep op u. Helpt u mee om het fi nanciële tekort van 
de Evangelische Hogeschool weg te werken? Ik hoop 
op uw steun.” 
Drs. Arie Slob
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“Jonge mensen zijn de toekomstige generatie 

die vorm gaat geven aan onze samenleving. 

De EH is hiervoor bij uitstek geschikt.”

Mr. Flora Lagerwerf-Vergunst

“De EH is een instelling met een heel 

bijzondere missie, maar is daarom niet 

gesubsidieerd. De overheid subsidieert wel 

allerlei beroepsopleidingen, maar niet zo’n 

vormend Basisjaar als de EH biedt. Dus het is 

zo ongeloofl ijk belangrijk dat al die ouderen, 

al die christenen in Nederland het belang 

inzien van het toerusten van jonge mensen 

voor de taken en de verantwoordelijkheden 

die ze later zullen gaan dragen in de 

samenleving. En dat ze zo’n opleiding dan 

ook van harte fi nancieel ondersteunen.”

Mr. André Rouvoet

“Jongeren de kans geven een extra jaar bezig 

te zijn om je als christen voor te bereiden op 

een plaats in de maatschappij. Daarbij wil 

de EH helpen. Dat is onze steun meer dan 

waard. Daarom: werkelijke christelijke actie 

betekent een fi nanciële bijdrage om het 

tekort van de EH weg te werken. Doen!”

Drs. Remmelt de Boer 

“Mijn ervaring met EH-studenten, die ik al 

30 jaar op college tegenkom, is dat ze een 

voorsprong hebben op andere studenten. 

Ze zijn beter voorbereid, hebben hun idealen 

en inzichten en ik denk dat ze ook sneller 

studeren. Eén jaar studie aan de EH is geen 

verloren jaar. Integendeel, de EH-studie 

verrijkt studenten blijvend! Van harte 

aanbevolen.” 
Prof. dr. ir. Egbert Schuurman

advertentie
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7 Steun, toeverlaat 
én arts 
André Rouvoet heeft afscheid genomen van de politiek. En achter de 
meeste politici staan de echtgenoten of echtgenotes: altijd toegewijd en 
soms alleen. Zij werkt als arts jeugdgezondheidszorg op een consultatie-
bureau binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben het natuur-
lijk over liesbeth, de vrouw van André Rouvoet.

vragen aan 
Liesbeth Rouvoet

1. Wat gaan jullie als eerste samen 
doen, nu uw man weer meer tijd heeft?
“Heel gewone dingen. Lekker uit 
eten, er voor het gezin zijn. We 
gaan ook verhuizen, dus dat is druk. 
De dingen waar we het eerst aan 
denken zijn familiebezoek en vaker 
vrienden over de vloer. Daar hebben 
we wel wat in te halen.”

2. André excuseerde zich op 14 mei 
voor zijn verlate entree: ‘Ik was aan de 
beurt voor de boodschappen.’ Daar 
heeft hij nu genoeg tijd voor neem ik 
aan? “Ja, maar dat is nu juist een van 
de taken die hij altijd heeft gedaan 
tijdens het Kamerwerk. We hebben 
bepaalde gewoonten vastgehouden 
toen hij de politiek in ging, en een 
keer in de week doet André het gros 
van de boodschappen. Dat is best 
knap naast een zware politieke baan.”

3. Werd er aan de keukentafel ook 
(veel) over politiek gepraat of juist 
niet? “Dat verschilde. Er werd veel 
over gezinszaken gepraat, maar de 
politiek kwam ook geregeld langs. 
We hadden het de afgelopen tijd 
veel over het naderende politieke 
afscheid. Dat zal wel anders worden 
straks, je kijkt er naar uit zonder dat 
je precies weet hoe het zal zijn.”

4. Hoe zijn de afgelopen jaren geweest 
als ‘vrouw van’ ? “Een hele intensieve 
en pittige periode. Pittig in de zin 
van hard werken; de boel moest 

thuis wel rond komen natuurlijk. Het 
meest lastig was toch wel de inbreuk 
op de privacy. Zo maakten we mee 
dat fotografen ons gezin stiekem 
fotografeerden of dat er mensen in 
de buurt geïnterviewd werden over 
ons gezin.”

5. Rouvoet bedankte u in zijn toe-
spraak; hij betwijfelde of hij het zo 
lang met zichzelf uitgehouden zou 
hebben. Hoe deed u dat?  “André deed 
zijn werk met hart en ziel, en ook 
ikzelf stond ook achter het werk dat 
hij deed. Daardoor was het voor ons 
samen te dragen. We hebben ook 
veel steun ervaren door het gebed 
en bemoedigende teksten die we 
van mensen uit het land kregen.”

6. Volgde u uw man op Twitter? “Ik 
volgde hem regelmatig ja. Veel poli-
tiek nieuws kwam op die manier ook 
via Twitter binnen. Maar nu heeft 
André een twitterpauze afgespro-
ken: voorlopig even niet.”

7. Verras ons eens… “Er wordt vaak 
gedacht dat André vaak of altijd af-
wezig was in het gezin, maar hij mag 
echt ontzettend graag spelletjes 
doen met de kinderen, of voetbal-
len. Dat laatste is wel iets lastiger 
geworden nu hij een knieoperatie 
heeft ondergaan.”

>  tekst Arjo Kleinhuis | Fotografie Ruben 

Timman
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Afscheidscongres
Op 14 mei werd in Ede het 23e Unie- en 9e 

Ledencongres gehouden. Daar nam de ChristenUnie 
afscheid van onder andere André Rouvoet en Egbert 

Schuurman. Daarna kon de partij voor het eerst 
kennismaken met Arie Slob als nieuwe politiek leider. 

In het ochtendprogramma en de deelsessies kwam het 
bestuursrapport ‘Met hart en ziel verder’ aan de orde.

> Fotografie Anne Paul Roukema

7 
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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

CONGRES ‘OP EN TOPVROuW’
De ChristenUniewerkgroep Inclusief 
organiseert samen met christen-
netwerk | gmv het congres ‘OP en 
TOPvrouw’. Inclusief heeft als missie 
de participatie van vrouwen binnen 
de christelijke politiek te stimuleren 
en te vergroten. Op deze dag zal 
dan ook vrouwzijn en leiderschap 
centraal staan. Naast discussies zijn 

er praktische workshops. Het congres 
vindt plaats op 30 september in Nij-
kerk. Met medewerking van Mr. Flora 
Lagerwerf-Vergunst, vice-president 
bij de rechtbank van Rotterdam en 
voormalig Eerste Kamerlid voor de 
ChristenUnie. Voor meer informatie 
en aanmelden: www.christenunie.nl/
inclusief

NIEuW PARTIJbuREAu
Het partijbureau van de ChristenUnie verhuist per 15 
augustus 2011 naar een nieuw pand, tegenover station 
Amersfoort CS. Het partijbureau is nu nog gevestigd 
in een bedrijfsverzamelgebouw in Amersfoort-West 
en zal zich de komende maanden klaarmaken voor 
de verhuizing. Naast het partijbureau zullen ook het 
Wetenschappelijk Instituut en de Eurofractie zich in het 
pand vestigen. Het nieuwe adres is Johan van Oldenbar-
neveltlaanlaan 46 in Amersfoort, de postbusadressen en 
telefoonnummers blijven ongewijzigd. Tijdens de raadsvergadering van 26 april heeft de 

raad van Aalburg unaniem ingestemd met een 
initiatiefvoorstel van de ChristenUnie om in te 
zetten op breedband voor Aalburg. Het manifest 
“breedband Brabant” zal ondertekend worden 
en het college komt met een plan van aanpak. 
Hier zullen ook de buurgemeenten bij betrokken 
worden. Volgens fractieleden Gerben van Helden 
en Wijnand van der Hoeven is breedband internet 
een nutsvoorziening, ‘die een steeds grotere maat-
schappelijke betekenis krijgt’. Breedband internet 
zal volgens Van Helden en Van der Hoeven positief 
bijdragen aan de leefbaarheid en de economie in 
de gemeente Aalburg.

ChRISTENuNIE AAlbuRG:

uNANIEmE STEuN 
bREEDbANDPlAN



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

VERTREKKENDE 
bESTuuRSlEDEN
Op het congres van 14 mei heeft 
de ChristenUnie afscheid genomen 
van twee leden van het Landelijk 
Bestuur, Marja Sijpestein-de Gelder 
en Shamir Ceuleers. Voorzitter Peter 
Blokhuis sprak hen toe en bedankte 
hen voor hun inzet. Marja nam 
om persoonlijke redenen afscheid, 
Shamir is gaan werken bij de Tweede 
Kamerfractie. Zijn bestuursfunc-
tie was daarmee onverenigbaar. In 
verband met de voorgestelde nieuwe 
bestuursstructuur werden de be-
stuursleden Jacques Christiaanse en 
Joop Alssema voor een periode van 1 
jaar herbenoemd. Peter van Duij-
venbode, Dick van Dijk en Sandra 
Korteweg-Vermeer zijn herbenoemd 
voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

mEER KANS 
EuROPESE 
SubSIDIE 
DANKZIJ mOTIE 
ChRISTENuNIE 
DRENThE
In de Statenvergadering van 20 
april is met overgrote meerderheid 
een motie aangenomen waardoor 
meer bedrijven kans maken op 
Europese subsidie. Binnen het 
programma Koers Noord is de 
komende jaren ruim 31 miljoen 
euro beschikbaar. Het college 
van Gedeputeerde Staten had 
voorgesteld hieruit subsidie te 
verstrekken voor projecten die 
minimaal € 300.000 kosten en 
ook minimaal een subsidie van 
€ 100.000 zouden krijgen. De 
Drentse Christenunie-fractie 
heeft, samen met de SP, een motie 
ingediend om die bedragen per 
1 januari 2012 te verlagen van 
€ 300.000 naar € 75.000 en van 
€ 100.000 naar € 25.000. Op die 
manier maken meer bedrijven 
kans op subsidie. De meerderheid 
van de staten, was het hier mee 
eens en steunde de motie. 

PAPOEA TOT GENEmuIDEN
Jan Rietkerk werkte in de jaren ‘60 in het zendingsonderwijs in Nieuw Guinea. Nadat hij en zijn 
gezin noodgedwongen naar Nederland terugkwamen, kwam hij in de politiek terecht. Uiteinde-
lijk werd hij de eerste Tweede Kamerlijsttrekker en eerste burgemeester voor de RPF. Hij heeft 
zijn ervaringen gepubliceerd in het boek ‘Van Papoea tot Genemuiden’. Het eerste exemplaar 
wordt op 4 juli aangeboden aan burgemeester Bilder van Zwartewaterland. De uitgave is voor 
€ 10,- te koop bij boekhandels in Oldebroek, Wezep, Hasselt en Genemuiden. Direct bestellen 
is mogelijk, de benodigde contactgegevens zijn bij de redactie bekend. De opbrengst komt ten 
goede aan het Boekenfonds Setia Malang.

ZORG OVER 
NAZORG 
TWENTSE Ex-
GEDETINEERDEN
De ChristenUnie in Twenterand 
stelt vragen bij de afwijzing door het 
gemeentebestuur van een aanbod 
uit Almelo om gebruik te maken 
van nazorg voor ex-gedetineerden 
in de gemeente. Volgens het college 
is die nazorg goed geregeld. De 
ChristenUnie twijfelt daar aan. Zo 
wil de fractie weten of de gemeente 
cijfers over recidivisten van de 
afgelopen vijf jaar kan overleggen. 
Het college van B&W heeft het 
volgens de ChristenUnie over 
een lichte daling van het aantal 
recidivisten en dat de overlast niet 
zou zijn verergerd. “Dit vinden wij 
als ChristenUnie onvoldoende om 
de borging van de nazorg te kunnen 
beoordelen”.  Verder wil de fractie 
weten wat de gemeente doet om de 
kans op recidive te beperken. Juist 
omdat volgens de ChristenUnie 
de kans dat ex-gedetineerden weer 
misstappen maken het grootst is, 
wanneer zij naar hun oude omgeving 
terugkeren. 
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nieuws

Pa b o  •   H b o -v  •   S PH   •   M W D  •   G P W  •   G o D S D i e n S t l e r a a r

Als je geloof t in je werk!

Henrieke  
(deeltijdstudent GPW): 

‘jongeren raken  
mijn hart’

www.gh.nl

Studeren naast je werk?
     Volg dan één van de deeltijdstudies aan de GH!

advertentie

FRACTIE lEEuWARDEN IN TOuW
Vijf leden van de Christen-
Uniefractie Leeuwarden 
zijn op zaterdag 23 april 
2011 aan de slag gegaan 
voor Stichting Present. Zij 
hielpen een inwoner van 
de stad met schilderen, 

schoonmaken en andere klussen in huis; hij was zelf niet 
in staat om dit te doen. Stichting Present is een organisa-
tie die probeert bruggen te slaan tussen mensen die hulp 
nodig hebben en zij die daarin kunnen helpen. Op 3 mei jl. hebben we definitief afscheid moeten 

nemen van Jan Buchner. Jan was al langere tijd 
ernstig ziek. Als je spreekt over Jan Buchner, dan 
spreek je over water. Heel zijn leven is onlos-
makelijk verbonden geweest met water. Van 
scheepvaart tot waterschap. Hard was dan ook 
de klap dat diezelfde scheepvaart debet was aan 
zijn ziekte. Typerend voor Jan was de wel haast 
vanzelfsprekende manier waarop hij sprak over 
Zijn God en Vader. Bij al zijn werkzaamheden 
kwam zijn geloof op een natuurlijke manier ter 
sprake. Wij mogen troost vinden in de tekst op 
zijn rouwkaart: “Heer, waar dan heen? Tot U al-
leen, Gij zult ons niet verstoten”. We wensen zijn 
vrouw Lenie, kinderen en kleinkinderen God’s 
onmisbare Zegen dit verlies te dragen.

PIET ADEmA NAAR 
AChTKARSPElEN
Oud-gedeputeerde Piet Adema gaat binnenkort aan de 
slag als waarnemend burgemeester van Achtkarspelen. 
Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft 
hem woensdag 25 mei benoemd. De vacature voor een 
vaste burgemeester wordt in januari uitgeschreven. Dit 
besluit is mede gemaakt omdat de verwachting bestaat 
dat een aantal gemeenten in Noordoost-Friesland in het 
najaar voortgang heeft geboekt met de discussie over hun 
bestuurlijke toekomst. 
De zoektocht naar een nieuwe burgemeester duurt onge-
veer een half jaar, zodat de Adema naar verwachting een 
jaar actief zal zijn als waarnemer in Achtkarspelen. Hij 
begint medio juni met zijn taken in Buitenpost. 

JAN buChNER
In memoriam

NIEuW lOGO PERSPECTIEF
Op de Algemene Ledenvergadering van 21 mei presen-
teerde het PerspectieF-bestuur een nieuwe logo aan de 
vereniging. Bestuurslid communicatie Anneloes Kel-
der: “Dit nieuwe logo vergroot de herkenbaarheid van 
PerspectieF en sluit aan bij de in januari 2010 ingevoerde 
nieuwe huisstijl van de ChristenUnie. Na een proces van 
een jaar zijn we erg trots en tevreden met dit resultaat.” 
Vanaf 1 september gaat PerspectieF volledig over op de 
nieuwe huisstijl.
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JAN buChNER

spelden
Fractievoorzitters André Rouvoet en Egbert Schuurman ontvingen bij hun afscheid op het congres de gouden speld 
voor hun staat van dienst. Ook Remmelt de Boer ontving bij zijn afscheid de gouden speld. Hij is meer dan 30 jaar 
actief geweest als voorzitter van zijn kiesvereniging, raadslid, wethouder, lid curatorium WI en lid van de Eerste Ka-
mer. Flora Lagerwerf-Vergunst ontving de zilveren speld. Zij is 12 jaar actief geweest als voorzitter van haar kiesver-
eniging, als lid van de werkgroep WI, Secretaris St. fractieassistentie en als lid van de Eerste Kamer. Roelie Struijk en 
Andries van Dijk kregen van de Provinciale Unie Zuid-Holland de gouden speld uitgereikt. Roelie was actief binnen 
haar lokale kiesvereniging en 18 jaar bestuurslid van de Provinciale Unie, waarvan twee termijnen als fractieadviseur. 
Andries was bestuurslid van de Provinciale Unie, was voorheen lid van het Landelijk Bestuur en twaalf jaar Staten-
lid. Hij is ook 8 jaar lid geweest van het bestuur van de BestuurdersVereniging. Ook Cees Smits uit Maassluis kreeg 
de gouden speld uitgereikt. Hij is bijna 40 jaar actief geweest als medeoprichter van het RPF, lid federatiebestuur, 
campagneleider, voorzitter Provinciaal Uniebestuur, voorzitter van zijn lokale kiesvereniging en raadslid. De heer 
Breekveldt kreeg de zilveren speld uitgereikt. Hij was meer dan 30 jaar lokaal actief als voorzitter, secretaris, penning-
meester en ledenwerver. Tymon de Weger uit Utrecht kreeg eveneens de zilveren speld. Hij was twaalf jaar raadslid en 
acht jaar wethouder.
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VERTREKKENDE POlITICI
ANDRé ROuVOET, FRACTIEVOORZITTER 
TWEEDE KAmER; EGbERT SChuuRmAN, 

FRACTIEVOORZITTER EERSTE KAmER; 
FlORA lAGERWERF – VERGuNST, 

EERSTE KAmERlID; REmmElT DE bOER, 
EERSTE KAmERlID; NICO SChIPPER, 
WEThOuDER NuNSPEET; A.C. blOK, 

RAADSlID TIEl; SIEb bANDSTRA, 
RAADSlID NIJEFuRD.

CAROlA SChOuTEN, TWEEDE KAmERlID; 
PETER ESTER, EERSTE KAmERlID; 
bERT bOERmAN, GEDEPuTEERDE 

OVERIJSSEl; D. VAN OOSTEN, RAADSlID 
AChTKARSPElEN; lEO VOORbERG, 

RAADSlID NOORDOOSTPOlDER; ARJEN 
TAmSmA, RAADSlID APElDOORN; 

A. NIJbuRG, RAADSlID DAlFSEN; K. 
TANIS, RAADSlID DIRKSlAND; hENK 

lESKENS, RAADSlID hATTEm; bERT 
hOllEmAN, RAADSlID hARDERWIJK; 

WIllIE ROSKAm-KROEZE, RAADSlID 
hEllENDOORN; JOOST VAN 

VElDhuIZEN, RAADSlID RIJSSEN-
hOlTEN; KlAAS bOER, RAADSlID 
SlOChTEREN; CARlA hIlbERINK, 

RAADSlID TWENTERAND; WIllEm VAN 
VEElEN, RAADSlID WAAlWIJK; EDSKO 

EDSKES, RAADSlID ZAlTbOmmEl; 
TAmmE SPOElSTRA, RAADSlID 

ZWARTEWATERlAND; JOlANDA 
STOETEN-FlACh, RAADSlID TIEl; GERT 

VAN DEN bERG, WEThOuDER NuNSPEET.

NIEuWE POlITICI

Door de Valleilijn, de spoorverbinding tussen Amers-
foort, Barneveld en Ede-Wageningen, door te trekken 
naar zowel Arnhem als Utrecht, verbetert de bereikbaar-
heid op het spoor aanzienlijk. “Nu is het juiste moment 
om dit politiek aan de orde te stellen.” 
Dat stelt de Gelderse fractie van de ChristenUnie. Deze 
partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten op korte 
termijn zowel bij de minister als bij spoorbeheerder Pro-
Rail de haalbaarheid te onderzoeken. ,,Dit is het moment 
om hiermee aan de slag te gaan”, zegt fractievoorzitter 
Pieter Plug van de ChristenUnie. ,,Doortrekken van de 
Valleilijn versterkt het regionale spoorvervoer en biedt een 
beter alternatief voor de drukker wordende snelwegen.”

ChRISTENuNIE GElDERlAND: 
VAllEIlIJN VAN ARNhEm 
NAAR uTREChT
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Soep. Dat is het woord dat de afgelopen maanden veel-
vuldig door mijn hoofd ging: soep!
Hier in huis zijn we allemaal soepliefhebbers, minimaal 1 
keer per week staat er verse soep op tafel en die gaat –in 
tegenstelling tot allerlei andere soorten maaltijden waar 
groente in of bij zit- gretig naar binnen. Beproefd con-
cept zou u dus zeggen, lekker en gezond. 

Regelmatig eten hier andere mensen mee. Die zitten dan 
ook aan de soep. Aan de tomatensoep. En die vinden ze 
lekker, dat staat buiten kijf. Maar een poosje terug zei een 
van mijn gasten dat ze eigenlijk kippensoep ook wel lek-
ker zou vinden. Wel de lekkere ouderwetse zelfgemaakte 
uiteraard, net zoals mijn tomatensoep. Maar gewoon 
eens een uitbreiding van mijn soepmenu. 

Daar moest ik toch wat over nadenken, kippensoep? En 
hoe maak ik dat dan? En waarom zou dat nu ineens veel 

beter zijn dan mijn vertrouwde tomatensoep? Daar zat 
toch ook alles in: vlees, balletjes, verse groenten, vermi-
celli, kruiden? Na wat rondvragen bleken er meer gasten 
te zijn die toch wel graag ook eens kippensoep op het 
menu wilden. Dat ik soep kan maken, dat beaamden ze 
allemaal, maar misschien moest ik mijn kookkunsten 
eens iets verbreden, zonder mijn vertrouwde manier van 
werken los te laten. Ik begreep de hint, zo subtiel was 
deze dan ook niet. De basis voor soep maken was me 
bekend, nu iemand zoeken die me de kneepjes van het 
kippensoep maken kon leren. Het bleek dat velen in mijn 
gezelschap daar wel ideeën over hadden, maar nooit wat 
gezegd hadden omdat de soep die ze kregen best prima 
was. Samen hebben we kippensoep gemaakt en geloof 
het of niet: zelfs de kinderen aten het met smaak! Ons 
menu is uitgebreid. Nog steeds verse soep, nog steeds 
op dezelfde beproefde manier gemaakt, maar wel met 
een andere twist. En weet u wat het mooie is? Tegen-
woordig helpen anderen me mee soep te maken, dat 
maakt de soep nog smakelijker!

De eerste stappen naar een nieuwe bestuursstructuur 
zijn op het afgelopen congres gezet. Wanneer, net als bij 
soep, inhoud en structuur in balans komen, hebben we 
een geslaagd recept. Eet smakelijk!

> tekst Sandra Kortweg, lid landelijk bestuur  

 “Als anderen helpen, 
wordt de soep 
nog smakelijker”

Bestuurssoep
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Beste leden van de ChristenUnie, 

Naar aanleiding van de Eerste 
Kamerverkiezingen heeft het 
Landelijk Bestuur de behoef-

te om zich rechtstreeks tot u, onze 
leden, te richten. Allereerst willen we 
Roel Kuiper en Peter Ester feliciteren 
met hun verkiezing als Eerste Kamer-
lid! We wensen hen een zegenrijke 
periode toe. 
Maar we willen ook onze gevoelens 
van teleurstelling en verdriet met u 
delen en verantwoording afleggen 
over wat is gebeurd. Tevens wil het 
bestuur een eerste antwoord geven 
op de vraag: hoe nu verder met de 
SGP. 
De gevoelens van teleurstelling en 
verdriet zijn groot. Wat er op 23 mei 
is gebeurd is in onze ogen schadelijk 
voor het aanzien van de christelijke 
politiek en, erger nog, schadelijk voor 
de naam van christenen in het alge-
meen.  Een door ons niet gezochte 
breuk met de SGP is werkelijkheid 
geworden. 
Op basis van een 28-jarige samenwer-
king in de Eerste Kamer en op basis 
van de verkiezingsuitslag van 2 maart 
jl. hadden we andere verwachtingen. 
Immers de ChristenUnie behaalde 
op grond van het aantal statenzetels 
en de daaraan toegekende punten 
2,57 zetel en de SGP 1,46 zetel. In het 
verleden was er bij Eerste Kamerver-
kiezingen steeds sprake van lijstver-
bindingen tussen ChristenUnie, SGP 
en meestal  ook het CDA, waardoor 
reststemmen automatisch ten goede 
kwamen aan één van de christelijke 
partijen. Nu dat systeem niet meer 
mogelijk is, wordt de verdeling van 
reststemmen in feite overgelaten 
aan het overleg tussen de partijen. 
Als het bestuur van de SGP aan twee 
Statenleden had gevraagd op de 
ChristenUnie te stemmen, was feite-

lijk hetzelfde gebeurd als wanneer 
we weer een lijstverbinding hadden 
kunnen afsluiten. Tot vier keer toe is 
hier overleg over geweest met het 
SGP bestuur en fractievoorzitters van 
EK en TK. 
De houding van het SGP-bestuur 
was echter onvermurwbaar. Aanvan-
kelijk kwamen er protesten op het 
rekenkundige vlak. Immers de Noord-
Hollandse zetel van de ChristenUnie 
was ook met SGP-stemmen behaald 
en in Flevoland en Gelderland heeft 
de ChristenUnie een restzetel dankzij 
de lijstverbinding met de SGP. Dit is 
op zich al geen deugdelijk argument, 
aangezien het bij lijstverbinding altijd 
zo is, dat je soms er bij wint en soms 
niet. Zo kreeg de SGP in Overijssel 
een restzetel dankzij de lijstverbin-
ding met de ChristenUnie. Maar als 
je al meegaat in deze argumentatie, 
blijkt het cijfermatig ook niet te klop-
pen. Beschouw je de Eerste Kamer-
verkiezingen als directe verkiezingen 
door alle stemmen op te tellen, dan 
nog heeft de ChristenUnie een gro-
tere rest dan de SGP. 
De SGP kwam vervolgens met een 
ander argument, waarvan ons duide-
lijk werd dat dit voor hen het zwaarst 
woog. Namelijk, dat het in hun op-
tiek  voor de christelijke politiek beter 
zou zijn om de SGP de sleutelpositie 
in de Eerste Kamer te geven. Een der-
de zetel voor de ChristenUnie zou ten 
koste kunnen gaan van de restzetel 
van de PVV en daarmee de coalitie op 
36 zetels brengen, waarmee de sleu-
telrol van de SGP verloren zou gaan.  
Hiermee werd duidelijk dat voor de 
SGP de steun aan de coalitie de hoog-
ste prioriteit had. 
Lang hebben we geworsteld met 
de vraag of dit een valide argument 
is van de SGP. Na vele overleggen 
zijn we als bestuur en adviseurs van 
het bestuur unaniem tot de slotsom 

gekomen, dat er onvoldoende basis 
is om enkele van onze Statenleden 
te adviseren om op de SGP te stem-
men.  We hebben in een brief aan 
het hoofdbestuur van de SGP dit op 
19 mei meegedeeld en een appel 
gedaan op de SGP om de rest niet 
verloren te laten gaan. We hebben 
op 20 mei onze afwegingen gedeeld 
met de Statenleden. De Statenleden 
hebben op 23 mei vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid unaniem op de 
ChristenUnie gestemd. Hiermee zijn 

alle ChristenUnie stemmen voor de 
provincie terecht gekomen bij onze 
eigen Eerste Kamerleden. Dat is po-
sitief. Maar negatief is dat de resten 
van ChristenUnie en SGP niet hebben 
geleid tot een vierde zetel voor de 
christelijke politiek. 
Hoe zal het nu verder gaan tussen 
ChristenUnie en SGP op landelijk ni-
veau? Het is te vroeg om daar conclu-
sies over te trekken. Duidelijk is dat 
het onderling vertrouwen een klap 
heeft gehad. 
We hebben geconstateerd bij onze 
overleggen dat we allebei de ‘christe-
lijke politiek’ graag willen versterken. 
Maar we hebben ook geconstateerd 
dat we in onze onderlinge gesprek-
ken niet zo vaak over de inhoud van 
die christelijke politiek spreken.  We 
stellen ons voor dat voor volgende 
ontmoetingen niet alleen onze on-
derlinge relatie maar vooral ook die 
inhoud centraal zal moeten staan. 

Met vriendelijke groet, 
Peter blokhuis 
Voorzitter Landelijk Bestuur 

eerste kamerverkiezingen 
Ingezonden brief van het Landelijk Bestuur

We willen allebei 
de ‘christelijke 
politiek’ graag 

versterken. 



Na het aangekondigde vertrek van André Rouvoet 
heb ik me met overtuiging  beschikbaar gesteld 
als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de 

ChristenUnie. Ik dank Joel, Esmé, Cynthia, Carola en ook 
het landelijk bestuur voor de steun en het vertrouwen 
dat ik daarin van hen heb ontvangen. 
Ik besef dat ik mijn werk niet in eigen kracht kan doen. 
Hierin weet ik weet mij – ook in mijn nieuwe verant-
woordelijkheid - een instrument in Gods hand. Dat is een 
geweldig rijke en bemoedigende boodschap. Niet alleen 
voor mij, voor ons allemaal. Als betrokkenen bij de Chris-
tenUnie die politiek willen bedrijven bij een open Bijbel 
en onze politieke keuzes willen maken als navolgers van 
Jezus Christus. 
We hebben samen wel wat te doen. Na de periode die nu 
achter ons ligt kunnen we niet zomaar over gaan tot de 
orde van de dag. Juist nu mag van ons verwacht worden 
dat we kritisch naar onszelf kijken. Ook als Tweede Ka-
merfractie. We zitten nu weer in een andere positie. Dat 
biedt nieuwe mogelijkheden. Maar ook al is onze positie 
veranderd, er is geen gram van onze verantwoordelijk-
heid voor het bestuur van ons land afgegaan. 
We blijven het kabinet Rutte met een open houding 
benaderen. Oppositie voeren is geen doel in zichzelf. 
Uiteindelijk zal ieder voorstel van dit kabinet inhoudelijk 
getoetst moeten worden aan onze eigen idealen. En dan 
kijken we ook niet steeds eerst in het rond om te zien 
wat anderen daarvan vinden. Misschien is het daarom 
wel dat ik niets heb met de discussie over links en rechts. 
Ik steek mijn energie veel liever in een ChristenUnie 
waarin actief wordt nagedacht over de politieke bood-
schap die moet worden uitgedragen en het profiel dat 
daarbij hoort. Ik ben niet links of rechts, maar ik ben 
christen. Vanuit die hoedanigheid wil ik naar eer en 
geweten politiek bedrijven.
Ook in de kabinetsperiodes na de verkiezingen van 
2006, 2003 en 2002 hebben we vanuit ons christelijk-
sociaal perspectief kiezers aan ons weten te binden met 
onze beginselvastheid en het consistente optreden van 
onze vertegenwoordigers. Het ging om thema’s die het 

CONGRESSPEECh VAN ARIE SlOb

De handen ineen
toenmalige kabinet (óók toen met CDA en VVD) volledig 
liet liggen. We lanceerden de Psalmnorm om uitdrukking 
te geven aan de Bijbelse opdracht aan de overheid om 
recht en gerechtigheid te betrachten. Waar het maar kon 
probeerden we het kabinetsbeleid bij te stellen.
Zo kijk ik ook vooruit. Als mensen in de knel dreigen te 
komen, dan horen we er met psalm 72 in de hand te 
staan. Deze psalm over vreemdelingen, eerlijke recht-
spraak, het aanpakken van verdrukkers, staat toch in ons 
hart geschreven! En als Gods Schepping bedreigd wordt, 
dan doen wij onze mond toch open? Als de grote waarde 
van het gezin in het overheidsbeleid onvoldoende 
erkend wordt, dan gaan we toch niet op onze handen 
zitten! En als het door God geschonken leven bedreigd 
wordt. Als niet het omzien naar elkaar en goede zorg 
voor levensvragen, maar de zelfgekozen dood wordt 
verheerlijkt, dan komen wij toch in beweging!
Na het terugtreden van André Rouvoet kreeg ik meer-
dere malen de vraag voorgelegd wat ik nu anders ging 
doen. Een spannende vraag. Ik heb antwoorden gegeven 
in de trend van ‘alles’ tot ‘niets’. Met een knipoog zeg 
ik: dat geeft me enige ruimte in de komende jaren. In 
ernst: het zou raar zijn als we opeens het roer om zouden 
gooien. En kijkend naar de christelijk-sociale politieke 
boodschap van de ChristenUnie, is daar ook geen enkele 
reden voor. Wel zie ik voor de komende tijd een aantal 
onderwerpen die extra aandacht zullen gaan krijgen. Ik 
noem er u een paar:
We zullen versterkte aandacht gaan geven aan het thema 
‘minder overheid, meer samenleving’. Snoeien is onver-
mijdelijk, maar wel met als doel om daar de samenleving 
als geheel door te laten groeien. Geen enkel misverstand: 
wie de steun van de overheid wél nodig zal hebben, zal 
daarop ook moeten kunnen blijven rekenen.
Een ander onderwerp is het vraagstuk van politieke 
en geestelijke vrijheden. Zowel in ons eigen land als 
daarbuiten. Ons motto daarbij is: ‘godsdienstvrijheid hier, 
godsdienstvrijheid daar’. In ons eigen land zullen we dan 
strijd moeten leveren tegen het seculiere libertijnse een-
heidsdenken van partijen als D66, GroenLinks en de VVD.
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De handen ineen

En ja, dan zullen we van tijd tot tijd ook principieel verzet 
moeten leveren tegen een partij als de PVV die, als het er 
op aan komt, een overwegend seculiere agenda han-
teert, selectief winkelt in grondrechten en bevolkings-
groepen uit elkaar speelt. We zullen anderzijds ook niet 
blind en naïef moeten zijn voor het gevaar dat de islam 
met zich mee kan brengen.
Ik noem u nog twee zaken waar ik de komende tijd meer 
aandacht voor zal vragen. Te vaak horen we het verwijt 
dat de ChristenUnie geen aandacht voor ondernemers 
zou hebben. We pakken de ondernemershandschoen 
verder op en zullen in de komende tijd ondernemer-
schap een meer centrale plaats in ons optreden gaan ge-
ven. Eind juni zal ook het ondernemersplatform binnen 
de ChristenUnie van start gaan.
Ik ben blij met de toetreding komende woensdag van 
Carola Schouten tot de Tweede Kamerfractie. Haar finan-
ciële en economische expertise kunnen we daarin goed 
gebruiken. Carola, weet je meer dan welkom!
Ook samenwerking zal de komende tijd een belangrijk 

thema zijn. De Tweede Kamerfractie neemt binnen een 
partij een belangrijke plaats in, maar mag niet geïsoleerd 
van de rest van de partij komen te staan. We doen het 
samen, en waar het maar kan pakken we met elkaar 
thema’s op. Ik zie daarin voor mijzelf ook een belangrijke 
taak.
Laten we de komende tijd nog meer dan ooit de samen-
werking zoeken met maatschappelijke organisaties die 
vanuit eenzelfde visie en motivatie bezig zijn. Organi-
saties als het Scharlaken Koord, ZOA, Present, Tear, de 
Hoop, Opwekking en noemt u maar op. Mijn verlangen 
is dat in Nederland christenen de handen ineen slaan en 
de relevantie van het volgen van Jezus Christus is voor 
de samenleving duidelijk maken. We hebben een bood-
schap aan en voor de wereld. Laten we elkaar steunen, 
laten we elkaar waar het nodig is wakker schudden en bij 
de arm nemen. Doet u mee?

Dit is een ingekorte weergave, lees de volledige speech 
op www.christenunie.nl
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Politieke profiel
Christelijk-sociaal
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Zowel van het partijbestuur als van kiesvereni-
gingen en individuele leden kwamen veel com-
plimenten op het evaluatierapport. Er was veel 

herkenning in de gesignaleerde problemen en veel steun 
voor de gedane aanbevelingen.

Het bestuur constateert in haar reactie dat er veel betrok-
kenheid bij en liefde voor de ChristenUnie is. De vaste 
basis onder die betrokkenheid is ons geloof in een liefde-
volle God, die ons deze aarde in bruikleen heeft gegeven. 
Toch is er in de binding en herkenning binnen de partij 
wel het een en ander te verbeteren. Daartoe is een open 
feedbackcultuur nodig. Bij het luisteren naar elkaar is het 
belangrijk om niet binnen de vaste kring van Christen-
Unie-professionals te blijven steken, maar ook externe 
adviseurs in te schakelen. Daarnaast blijft samenwerking 
met andere christelijke organisaties van levensbelang 
voor de partij.

christelijk-sociaal
Over profiel en positionering van de ChristenUnie 
spreekt het bestuur uit dat de ChristenUnie voor alles 

Het uniecongres op 14 mei was naast een afscheid van een aantal prominenten, ook 
een afsluiting van een proces van evaluatie en bezinning. Het landelijk Bestuur heeft 
gereageerd op het evaluatierapport n.a.v. de tweede kamerverkiezingen in 2010. 
de leden konden daar in het plenaire deel en tijdens deelsessies op reageren. een 
conclusie na afloop van het congres: we gaan weer samen verder, met hart en ziel aan 
het werk. want we hebben veel te doen!

een uitgesproken christelijke partij is en blijft. Dat zal 
ten eerste duidelijk moeten worden in het optreden 
van onze vertegenwoordigers. Zowel het evaluatierap-
port als het bestuur signaleren dat het woord christe-
lijk-sociaal een prachtig woord is, maar vaak eenzijdig 
wordt begrepen. Het wordt meer geassocieerd met 
socialistisch dan met een samenhangende maatschap-
pijvisie, waarin juist veel kracht wordt verwacht van 
een verantwoordelijke samenleving. Ook in de discus-
sie tijdens het congres bleek het begrip christelijk-
sociaal veel misverstanden te veroorzaken. Hier ligt 
enerzijds een taak van ons Opleidingscentrum het WI 
om het begrip over deze term te bevorderen. Aan de 
andere kant ligt er ook een uitdaging om steeds weer 
met heldere, eigentijdse taal duidelijk te maken waar 
onze partij voor staat.

Politieke profiel
In de eerste speech van Arie Slob als politiek leider heeft 
hij het politieke profiel duidelijk neergezet. Er zal zeker 
geen breuk met het verleden zal komen. De Christen-
Unie zal blijven opkomen voor een rechtvaardige behan-

Met hart & ziel verderMet hart en ziel   verder
ImPreSSIeS vAN Het coNGreS oP 14 meI
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Met hart & ziel verderMet hart en ziel   verder
Brede discussie

Bestuursstructuur

het bestuur verder kan op deze weg. Verder is een eerste 
gedachtewisseling gehouden met leden over de manier 
waarop onze partij meer een ledenpartij kan worden. In 
de huidige structuur kunnen alleen besturen van kies-
verenigingen meespreken over de belangrijkste partijza-
ken Het bestuur is aangemoedigd om in deze lijn door 
te denken en met concretere voorstellen te komen.

Brede discussie
Er is de afgelopen tijd veel gediscussieerd over de koers 
van onze partij. Dat gebeurde in kranten op internetfora 
en ongetwijfeld tijdens verjaardagsfeestjes. Het was 
daarom wel teleurstellend dat maar drie kiesverenigin-
gen meededen met de plenaire discussie over de be-
stuursreactie ‘Met hart en ziel verder’. Gelukkig werd er 
tijdens de deelsessies wel veel hierover doorgesproken. 
Is de koers nu weer helder en heerst er grote overeen-
stemming daarover? Maar het debat blijft nodig. De 
ChristenUnie-leden zullen het natuurlijk nooit 100% 
met elkaar eens worden over alle zaken en dat hoeft 
ook niet. Maar degenen die ik sprak na afloop van het 
congres van 14 mei hadden er weer veel vertrouwen in. 
En dat heeft alles te maken met ons gezamenlijk ver-
trouwen op onze Heer Jezus Christus, die Koning is. Hem 
willen we volgen!

>  tekst Menno van Hulst, directeur partijbureau

De bestuursnotitie ‘Met hart en ziel verder’ is te vinden 
op www.christenunie.nl/congres

deling van zwakken. We zullen als goede rentmeesters 
moeten omgaan met dat wat ons is toevertrouwd. Veel 
verwachten we van het maatschappelijk middenveld en 
van het bedrijfsleven met als motto ‘minder overheid, 
meer samenleving’. Het feit dat we in juni 2011 een eer-
ste bijeenkomst hebben van een ondernemersplatform, 
toont aan dat de ChristenUnie oog heeft voor onderne-
merschap, als economische drager van onze samenle-
ving.
We staan voor godsdienstvrijheid in Nederland en zullen 
opkomen voor godsdienstvrijheid in landen waar die be-
dreigd wordt. Arie Slob gaf met overtuiging aan dat zijn 
Tweede Kamerploeg er klaar voor is om hiermee aan de 
gang te gaan. Het goud dat we als partij in handen heb-
ben, gaan we verzilveren.

Bestuursstructuur
Een partij die goed wil luisteren en adequaat wil reage-
ren op wat er onder de leden leeft, moet daarvoor de 
juiste houding en cultuur hebben, maar ook een ge-
schikte structuur.
Met het oog daarop deed het Landelijk Bestuur een 
eerste voorstel over de wijziging van de bestuursstruc-
tuur. Dat voorstel behelst een kleiner kernbestuur (bijv. 
zeven mensen), dat een viertal keer per jaar wordt uitge-
breid met vertegenwoordigers uit de provincies, bijv. de 
voorzitters van de Provinciale Unies. Het doel is om aan 
de ene kant daadkrachtig te kunnen opereren en aan 
de andere kant de voeling met de achterban optimaal 
organiseren. Een peiling op het Uniecongres leerde dat 
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hET WETENSChAPPElIJK INSTITuuT

wie

PASPoort

NAAm: Gert-Jan Segers (1969)
buRGERlIJKE STAAT: Getrouwd met Rianne, vader 
van Anne (12), Eline (11), Nora (7)
STuDIE: Politicologie (1994, Universiteit Leiden) 
en Internationale Betrekkingen (2008, SAIS Johns 
Hopkins University, Washington DC)
PublICATIES: Overwinteren (roman, 2000), Een 
vreemdeling in Egypte (gebundelde columns, 2002), 
Twee broers en een meisje met geel haar (roman, 
2008), Voorwaarden voor vrede (islamstudie, 2009)

‘Dit project moet 
het beste in onze 
partij naar boven 

brengen.’

We kennen je van je bijdragen aan het islamdebat. Wat 
staat er nu op de agenda?
Voorlopig zijn we nog niet af van dat islamdebat, maar er 
is wel een belangrijk nieuw onderwerp bijgekomen. Dat 
is de verhouding tussen markt, overheid en samenleving. 
Dan gaat het om de vraag waar we ruimte aan de markt 
moeten geven, waar vooral de overheid het voortouw 
moet nemen en waar burgers onderling de eerste 
verantwoordelijkheid hebben. En juist in de christelijk-
sociale traditie is die eigen verantwoordelijkheid van de 
samenleving zo belangrijk.

Dat klinkt nog wat abstract. Waarom is dit zo belangrijk?
Het is een cruciale vraag. De overheid heeft veel taken 
naar zich toe getrokken, denk aan de sociale zekerheid, 
de vele vergunningen die ze verleent. Daardoor is 
de overheid overbelast geraakt en heeft ze ook veel 
verantwoordelijkheid bij burgers vandaan gehaald. 
Ondertussen zijn er vormen van privatisering en 
marktwerking geïntroduceerd in bijvoorbeeld de zorg, 
het openbaar vervoer en onderwijs terwijl je merkt 
dat het daar eigenlijk helemaal niet op z’n plaats is. En 
op andere terreinen is er soms juist weer sprake van 
te weinig marktwerking, zoals op de woningmarkt. 
Of juist te weinig overheid, denk aan het tegengaan 
van prostitutie en mensenhandel. Dus je merkt dat de 
verhouding tussen markt, overheid en samenleving op 
heel veel terreinen een cruciaal vraagstuk is. 

Je neemt met dit project wel wat hooi op je vork.
Maar je denkt toch niet dat ik dit alleen ga doen? Er is 
een projectgroep met onder andere Carola Schouten en 
op vrijdag 1 juli hebben we een eerste expertmeeting. 
In de bezinning die dan begint, kijken we speciaal naar 
zorg, onderwijs, woningmarkt, internationale handel en 
economie. Mensen die daarover mooie ideeën hebben, 
moeten zich vooral melden. Dit project moet het beste in 
onze partij naar boven brengen!

Voor meer informatie over de expertmeeting van 1 juli: 
wi@christenunie.nl

> tekst Floris Spronk | Fotografie Anne Paul Roukema 
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De ChristenUnie biedt haar opleidingen voortaan aan 
onder een nieuwe naam. De oude naam Kaderschool 
verandert in ChristenUnie Opleidingscentrum. Hiermee 
onderstreept het Opleidingscentrum dat de cursussen en 
trainingen bedoeld zijn voor iederéén die hart heeft voor 
de partij. Om mensen te ontmoeten die ook enthousiast 
zijn voor christelijke politiek. Om je vaardigheden te ver-
sterken en om een Bijbelse visie op de actuele politieke 
situatie te ontwikkelen.

visie concreet maken
U kunt als ambassadeur de ChristenUnie versterken door 
uw enthousiasme op een aanstekelijke manier door te 
geven. Laat u toerusten en inspireren door de basiscur-
sus Welkom bij de ChristenUnie of door één van onze 
verdiepingscursussen. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe 
cursussen Samenleving, Duurzaamheid en Vrijheid. Cur-
sussen die we samen met het Wetenschappelijk Instituut 
ontwikkeld hebben. Hierin kijken we naar de fundamen-
ten van onze politieke visie op deze terreinen en maken 
die visie vervolgens zo concreet mogelijk door voorbeel-
den uit de politieke praktijk te bespreken.

versterk uw profiel
Een actief politicus blijft zich bekwamen in het vak. 
Bijvoorbeeld door te leren hoe u standpunten op een Opleidingscentrum

Waarschijnlijk wist u het al: het 
ChristenUnie Opleidingscentrum
is er niet alleen om politici op te 
leiden. Nu is het ook duidelijk in 
onze naam: iederéén die zich wil
verdiepen in de uitgangspunten 
van de ChristenUnie is
welkom bij onze cursussen. 

onderscheidende manier onder de aandacht weet te 
brengen. De training Politieke profilering kan u hierbij 
helpen. Veel raadsleden zullen herkennen dat het niet 
meevalt om te scoren met christelijke stoeptegels of 
christelijk-sociale hockeyvelden. Hoe kan het dan wel? In 
deze training leert u uw profiel helder te formuleren en 
ontwikkelt u een strategie om dit scherp neer te zetten.

Investeer uw talent
Uiteindelijk gaat het niet om de ChristenUnie maar om 
de goede dingen die ze wil doen voor de samenleving. 
Wanneer u uw talent ontwikkelt, investeert u in uzelf, in 
de ChristenUnie, en in de samenleving. Het ChristenUnie 
Opleidingscentrum heeft een breed aanbod op verschil-
lende terreinen en niveaus. Van webmaster- tot media-
training, van basiscursus tot masterclass. Kijkt u voor het 
complete aanbod op onze website of in de nieuwe stu-
diegids 2011-2012. Deze is gratis aan te vragen via www.
opleiding.christenunie.nl/studiegids. 

> tekst Rieke Elsenbroek

Nieuw: christenunie 
opleidingscentrum
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Roel Kuiper blijft ook in de komende periode senator voor de ChristenUnie 
en neemt het fractievoorzitterschap over van Egbert Schuurman. Zijn nieuwe 
collega is Peter Ester, voormalig hoogleraar sociologie en kroonlid van de 
Sociaal Economische Raad (SER). Ester nam zitting in de Commissie Bakker 
in 2008, die onderzoek deed naar de toekomst van het arbeidsbestel van 
Nederland. Tegenwoordig is hij hoogleraar Arbeid, Cultuur en Beleid en lector 
Arbeidsvraagstukken.

“Het zal even wennen zijn.”, geeft Egbert 
Schuurman toe. “Maar dat gold 28 jaar 
geleden ook, toen ik voor het eerst in de 

Kamer kwam. Ik begon zonder voorgangers. Dus alles 
was voor mij een verrassing. Het valt niet mee in je eentje 
de weg te vinden in een doolhof als de Eerste Kamer. 
Bovendien werd ik automatisch lid van 18 commissies! 
Elke week voerde ik - soms wel twee keer per dag - het 
woord over zeer uiteenlopende onderwerpen in de 
plenaire vergadering. Het was een zeer enerverende 
tijd. Goed voor mijn algemene vorming. Pas later kreeg 
ik de indruk dat de Eerste Kamer ook bereid was naar 
onze verhalen te luisteren, vooral toen we meer zetels 
haalden.”

In 2007 haalde de ChristenUnie vier zetels in de senaat. 
Remmelt de Boer, Flora Lagerwerf en Roel Kuiper 
vormden vanaf dat moment samen met Schuurman 

de dinsdagen zullen nooit meer 
hetzelfde zijn voor egbert Schuurman, 
remmelt de Boer en Flora lagerwerf. 
Ieder week reisden ze naar den Haag 
en gingen door een zware groene deur 
naar binnen bij Binnenhof 22. In een 
met antiek gemeubileerde en met 
schilderijen behangen ontmoetingshal 
werd koffie gedronken, een krant 
gelezen of een dossier doorgenomen. 
Het begin van een werkdag in de eerste 
kamer der Staten-Generaal. 

NIeuwe SeNAAtSFrActIe

eeN INtervIew met vertrekkeNde SeNAtoreN

 ‘Haastigheid  is de grootste vijand van de Eerste Kamer’
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Afschaffen

de fractie. Voor De Boer was het lidmaatschap van de 
senaat een mooie laatste stap in zijn lange politieke en 
bestuurlijke loopbaan: “Ik ben dankbaar dat ik de partij 
hier heb mogen dienen.” Lagerwerf werd in 2007 de 
eerste vrouwelijke senator voor de ChristenUnie. Ze is 
in het dagelijks leven vicepresident van de rechtbank in 
Rotterdam. “Ik heb het als een voorrecht ervaren om een 
aantal jaar lid van de Eerste Kamer te zijn. Je volgt en voert 
debatten met veelal erudiete personen, die hun sporen 
reeds ruimschoots in de samenleving hebben verdiend.”

“Als je ambachtelijk politiek bedrijft en doet wat je hand 
vindt om te doen, dan kun je bovendien veel bereiken 
in de senaat.”, stelt de Boer. Als voorbeeld noemt hij 
zijn motie over de woningmarkt, die het kabinet-Rutte 
dwingt tot actie. Egbert Schuurman krijgt naar eigen 
zeggen nog regelmatig “dankbare brieven” voor zijn 
succesvolle inzet om tot een eerlijker pensioenregeling 
te komen voor gescheiden vrouwen. Flora Lagerwerf 
wijst op de toezegging die zij heeft de staatssecretaris 
heeft ontlokt om de Kamer te rapporteren over de 
manier waarop het abortuspreventieprogramma op 
de voormalige Antilliaanse eilanden wordt opgezet en 
vormgegeven.

Afschaffen
In het prachtige gebouw van de Eerste Kamer lijkt de tijd 
soms te hebben stil gestaan. De oude schilderijen, de 
sierlijk bewerkte plafonds en de knusse tapijten op de 
vloer geven de senaat een traditionele uitstraling. “Toch 
is er veel veranderd in al die tijd”, grinnikt Schuurman. 

“Toen ik begon zag de wereld er totaal anders uit dan 
nu: we hadden nog de Sovjet-Unie, de problematiek 
van Zuid Afrika en het werk werd zonder computers en 
internet gedaan. Nu is dat allemaal anders; Europese en 
wereldproblemen domineren steeds meer, terwijl tegelijk 
een beweging gaande is om ons daarvan zoveel mogelijk 
terug te trekken. Dat geeft spanningen.” 
De laatste jaren is er ook steeds meer debat over de 
rol van de Eerste Kamer. Sommige partijen willen de 
senaat zelfs afschaffen. De drie scheidende senatoren 
bevestigen dat de houding van de chambre de reflection 
aan het veranderen is. “Haastigheid is de grootste vijand 
van de Eerste Kamer. Men moet geen Tweede Kamertje 
willen spelen.”, stelt Remmelt de Boer. Schuurman en 
Lagerwerf zijn het daarmee van harte eens. “De wijze 
terughoudendheid van de senaat in politieke zaken komt 
steeds meer onder druk te staan. Dat gaat ten koste van 
een goede kwalitatieve beoordeling van door de Tweede 
Kamer aangenomen wetsvoorstellen.”
 
Ondanks zorgen over de toekomst van de Kamer, 
overheerst het vertrouwen in de nieuwe fractie. Die 
bestaat uit Roel Kuiper en Peter Ester. “Twee fantastische 
mannen!”, zegt Schuurman glimmend. De drie senatoren 
trekken dan ook met een gerust hart de deur achter zich 
dicht. Remmelt de Boer is er nuchter over. “Ach, je bent 
als politicus altijd een voorbijganger. Het reilen en zeilen 
in Den Haag gaat zonder jou gewoon door. En dat is 
maar goed ook!” 

> tekst Harmjan Vedder | Fotografie Anne Paul Roukema

 ‘Haastigheid  is de grootste vijand van de Eerste Kamer’



PAGINA 26 | HS | partijblad van de ChristenUnie

misbruik toerismebepaling 
koopzondagen
Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft de minister 
verzocht het besluit van Zoetermeer om de winkels daar 
52 zondagen per jaar te openen te dwarsbomen. “Zoeter-
meer maakt oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling 
en daarmee is het besluit in strijd met de Winkeltijdenwet. 
Als we dergelijke uitbreidingen toestaan, dan zal ook in 
andere gemeenten de deur naar meer koopzondagen 
open staan. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de zon-
dagsrust, ook die van de kleine winkelier en werknemers.”

Steun Bleker nodig voor visserij
Tweede Kamerlid Arie Slob behartigt al langere tijd inten-
sief de belangen van de Nederlandse visserij. Slob wil dat 
staatssecretaris Bleker nu gaat kijken hoe hij de noodlij-
dende visserijsector op korte termijn kan ondersteunen. 
“De sector kampt met lage prijzen en hoge brandstof-
prijzen. Veel vissers hangt momenteel een faillissement 
boven het hoofd. Dit is slecht voor de economie. Het raakt 
niet alleen de vissers, maar het heeft ook gevolgen voor 
de aanverwante industrie zoals vervoerders en visafsla-
gen.”, aldus Slob.

langstudeerdersmaatregel
De Tweede Kamerfractie heeft na zorgvuldige afweging 
ingestemd met het wetsvoorstel over de langstudeerders-
maatregel. Dit was mogelijk nadat de minister tegemoet 
gekomen is aan een aantal belangrijke kritiekpunten van 
de ChristenUnie. Allereerst mogen studenten nu zowel 
tijdens hun bachelor als tijdens hun master opleiding een 
jaar uitlopen. De maatregel is nu een jaar uitgesteld zodat 
huidige studenten de mogelijkheid krijgen rekening te 
houden met de langstudeerdersregeling.
Ook is een ChristenUnievoorstel voor een hardheidsclau-
sule aangenomen die instellingen verplicht om regels 
te maken voor studenten voor wie een collegegeldver-
hoging wel erg hard zou zijn. Daarnaast heeft de meer-
derheid een ChristenUnie-amendement gesteund die 
instellingen verplicht om regels te maken voor uitzonde-

ringsgevallen, zoals studenten met een handicap, ziekte 
of bijzondere familieomstandigheden. 

op de bres voor de woningmarkt
De ChristenUnie zal samen met D66 een initiatiefwets-
voorstel indienen voor de woningmarkt en de hypothe-
ken. Kamerlid Carola Schouten wil de rente alleen nog 
aftrekbaar maken bij de annuïteitenhypotheek. Met het 
geld dat hiermee wordt bespaard, willen we de over-
drachtsbelasting afschaffen. Het geld blijft daarmee in de 
woningmarkt en is dus geen bezuiniging. 
Schouten: “Met dit wetsvoorstel willen wij voorkomen 
dat de hypotheekschuld een molensteen om de nek van 
de woningbezitter wordt. Het mes snijdt met dit voorstel 
aan twee kanten, ook omdat de economie aantrekt als de 
woningmarkt weer op gang komt.”

vrijlating Afghaanse christenen
Eind april kon de ChristenUnie met blijdschap laten we-
ten dat de Afghaanse christen Shoib Asadullah is vrijgela-
ten. Hij was de laatste van de twee Afghanen die in eigen 
land gevangen zaten omdat zij zich tot het christendom 
hadden bekeerd. In februari werd Said Musa al vrijgela-
ten. De fractie had er bij het kabinet op aangedrongen 
zich actief in te zetten voor het tweetal waarvoor de 
doodstraf dreigde. 

Beëdiging carola Schouten
Carola Schouten volgt André Rouvoet 
op als lid van de Tweede Kamerfractie. 
De 33-jarige Rotterdamse was eerder 
beleidsmedewerker op de fractie en 
was nauw betrokken bij de totstand-
koming van het verkiezingsprogram-
ma. Op 18 mei werd ze beëdigd in de 
Kamer. Kijk voor de nieuwe portefeuil-
leverdeling op www.christenunie.nl/
tweedekamerleden.

> tekst Mark de Boer, voorlichting Tweede Kamer 

nieuws
uit de Tweede Kamer
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In de Bijbel worden we opgeroepen vredestichters te zijn. 
Om recht en gerechtigheid na te streven in eigen land en 
wereldwijd. Vanuit die overtuiging, die compassie met en 
betrokkenheid op de wereld, komen wij op voor mensen 
in verdrukking. Voor hen die vanwege hun geloof of over-
tuiging worden vervolgd. Vanuit deze overtuiging is de 
ChristenUnie altijd bereid steun aan missies zeer serieus 
te overwegen.

De steun van de ChristenUnie aan missies was geen 
automatisme. We hebben met experts een speciale bij-
eenkomst belegd. In de hoorzitting hebben we naast de 
Afghaanse autoriteiten ook hulporganisaties en trainings-
specialisten gehoord. Ook op de vriendendag hebben we 
goed geluisterd naar de leden. Een besluit over een missie 
overwegen we nauwkeurig en inhoudelijk. De uitzending 
van onze mannen en vrouwen is immers een zeer grote 
verantwoordelijkheid. We wilden er van overtuigd zijn dat 
de missie zinvol en de risico’s verantwoord waren.

Het kabinetsvoorstel voor de missie voldeed daar in 
eerste instantie niet aan. De opleiding was te kort om 
de Afghaanse rekruten voldoende toe te rusten. Verder 
was er te weinig aandacht voor het verbeteren van de 

Kamerlid Joël Voordewind geeft graag namens de fractie een toelich-
ting ten aanzien van het instemmen met de politie-trainingsmissie in 
de Afghaanse provincie Kunduz: “We hebben een gewetensvolle en 
zorgvuldige afweging willen maken en hopen dat deze toelichting bij-
draagt aan uw begrip hiervoor.”

rechtsstaat, met name voor de rechten van vrouwen 
en minderheden zoals christenen. We stelden harde 
voorwaarden op. Eén daarvan was de vrijlating van twee 
tot het christendom bekeerde moslims die hiervoor de 
doodstraf konden krijgen. Want hoe kunnen we de recht-
staat versterken terwijl er christenen de doodstraf kunnen 
krijgen voor bekering? 

De uitkomst is bekend: de opleidingstermijn werd ver-
lengd van 6 naar 18 weken en de inhoud van de oplei-
ding werd verbreed met lessen over mensenrechten en 
aandacht voor etnische, culturele en religieuze verschil-
len. Er zullen bovendien maximaal 25 juridische experts 
meegestuurd worden. Het kabinet bleek bereid aan onze 
voorwaarden tegemoet te komen het voorstel drastisch 
bij te stellen.

Daarnaast zal de missie zich richten op het verbeteren 
van de godsdienstvrijheid en de positie van christenen. 
Het kabinet zal zich daarom extra inzetten om vervolgde 
christenen vrij te krijgen en stuurt twee religieuze experts 
om de godsdienstvrijheid in Afghanistan te bevorderen. 

Alles afwegende vond de fractie dat er in de bijstelling 
de juiste randvoorwaarden zijn aangebracht om een 
(bescheiden) bijdrage te leveren aan de verbetering van 
de veiligheid, het versterken van de rechtstaat en het 
beschermen van religieuze minderheden, met name in de 
provincie Kunduz.

Mocht blijken dat de missie toch niet voldoet aan de 
gestelde doelen, dan zal de ChristenUnie haar steun 
heroverwegen. 

>  tekst Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie, woordvoerder 

Buitenlandse Zaken 

toelichting politie-
trainingsmissie kunduz
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André Rouvoet:

André Rouvoet werd in 1985 lid van de 
RPF en bekleedde sinds dien talloze 
functies binnen de RPF en later de Chris-
tenunie. Onder andere als voorzitter van 
lokale besturen, fractieadviseur, lijsttrek-
ker en commissielid. Vanaf 1994 nam hij 
plaats in de Tweede Kamer.  Op 17 mei 
2011 zette zijn laatste kamerdag de teller 
op 5000 dagen Kamerlid. 

1960 1970 1980 1990

1962 GEBOREN 
TE HILVERSUM

1981- 1986 STUDIE RECHTS- EN STAATSFILOSOFIE 
AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM

1985 - 1986 BELEIDSMEDEWERKER RPF TWEEDE KAMERFRACTIE

1985-1987 VOORZITTER RPF HILVERSUM E.O.

1987-1990 VOORZITTER RPF BREUKELEN/MAARSSEN

1987 - 1988 MEDEWERKER MARNIx 
VAN ST. ALDEGONDE STICHTING, 
HET WI VAN DE RPF

looPBAAN ANdré rouvoet (SelectIe)

1989 – 1994 DIRECTEUR 
VAN DE MARNIx VAN 
ST. ALDEGONDE 
STICHTING

5.000 dagen Kamerlid

Andre en ik delen hetzelfde 
gevoel voor humor. Daarin is 
hij altijd dezelfde gebleven, 
op onverwachte momenten 
ziet hij de humor van een 
situatie en kan hij relativerend 
en adrem zijn. Dat kan een 
verademing zijn in een omge-
ving waar zelfspot een zelden 
waar te nemen verschijnsel is.
tineke Huizinga, oud-staats-

secretaris en –minister voor de 

ChristenUnie
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2010-2011 VOORZITTER CHRISTENUNIE TWEEDE KAMERFRACTIE

•  Thorbeckeprijs voor politieke welspre-
kendheid (2003)

•  2de plaats Politicus van het jaar 2003
•  Politicus van het jaar 2004
•  Officier in de Orde van Oranje-Nassau 

(2010)

2000 2010 2020

oNderScHeIdINGeN 

1994 – 2007 KAMERLID RPF EN LATER CHRISTENUNIE. VANAF 2002 ALS FRACTIEVOORZITTER

2002-2011 POLITIEK LEIDER 
CHRISTENUNIE

2007-2010 VICEPREMIER EN MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN, IN 2010 TEVENS MINISTER VAN OC&W

“André Rouvoet will long be remembered for his huge contribution to Dutch 
politics, not least in leading Christen Unie into government for the first time. 
I always found it a great pleasure to work with André and knew that he was a 
man who could be trusted. I know the friendship between our two Parties and 
our close cooperation in the ECR Group in the European Parliament will conti-
nue for many years to come.”
david cameron, Prime Minister of the United Kingdom 

“André was het ‘kroonjuweel’ 
van de ChristenUnie. Zijn gezag 
in het kabinet was groter dan 
het getal van zijn partij. Zijn 
kracht was zijn rechtschapen-
heid, relativerende humor, intel-
ligentie en loyaliteit aan zaak 
en personen. Ik dank hem voor 
zijn leiding en steun in al die 
jaren van collegialiteit en diepe 
verbondenheid”.
eimert van middelkoop, oud-

minister voor de ChristenUnie
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hierover aangenomen:het EP moet die verantwoording 
zelf goed gaan regelen. Dat is erg belangrijk voor onze 
geloofwaardigheid en transparantie.

vrijhandelsverdrag eu-India
In het debat over het aanstaande vrijhandelsverdrag tus-
sen de EU en India heb ik mijn ongenoegen geuit over de 
onbalans in die aankomende overeenkomst. Het aspect 
handel is er heel goed in geregeld, maar India krijgt te 
veel ruimte als het gaat om de positie van minderheden 
(zoals Dalits en christenen), kinderarbeid en milieuvervui-
ling. Dat moeten we niet willen. 

Iedere maand vergadert het 
Europees Parlement een week 

in Straatsburg. helaas wel, 
want dat kost veel geld en 

tijd, maar zolang Frankrijk en 
Duitsland een verdragswijziging 

blokkeren, verblijft het EP elke 
maand een kleine week in de 
stad in de Elzas. De weken in 

Straatsburg zijn overigens wel 
belangrijk: hier worden de 

afsluitende plenaire debatten 
en stemmingen gehouden. 

Over enkele debatten die we de 
afgelopen plenaire week hielden, 

vertel ik graag wat meer.

Maandelijks retourtje
Straatsburg

kwijting begroting
Bij het debat over de kwijting van de begroting 2009 heb 
ik er op gewezen dat de Eurobarometer laat zien, dat het 
enthousiasme bij burgers voor de Europese Unie al jaren 
daalt. Die bezwaren moeten we uiterst serieus nemen, 
te beginnen bij onszelf. Niet alleen is het onverantwoord 
om met dit Parlement nog op 2 vergaderlocaties bijeen 
te komen, ook is een goede verantwoording van onze 
eigen algemene onkosten nodig. Door het ontbreken 
daarvan hebben EP-leden al gauw de schijn tegen, deze 
vergoeding in de eigen zak te steken. Dat moet anders, 
en gelukkig is er mede met onze steun een voorstel 
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redactie
Shahied Badoella (hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof 
(eindredacteur), Menno van Hulst , Anne Paul Roukema, 
Geert Jan Spijker

Fotografie
Ruben Timman – nowords.nl, Anne Paul Roukema - 
inhisimage.nl, mindef.nl, ANP Photo.

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.nl

wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960 | wi@christenunie.nl

cBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij
het CBB Tel. 0341 565 499

druk
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Tel. 033 422 69 50| handschrift@christenunie.nl

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift? 
37.29.30.018 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

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. 
Alle mutaties worden door de ledenadministratie per  
email of per post aan u bevestigd. 

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.

Gelukkig is in het Parlement een resolutie (in Den Haag 
heet dat: motie) aangenomen om die balans iets meer 
recht te trekken. Maar dat is nog niet voldoende. Ik heb 
daarom de collega’s in Den Haag ook verzocht, scherp te 
letten wat de Nederlandse regering straks gaat doen bij 
de vaststelling van deze overeenkomst. Ondertussen blijf 
ik mijn Europese collega’s bewerken, om ook die zoge-
noemde niet-handelsaspecten een faire plaats te geven 
in het verdrag. Een verdrag dat, indien het wordt aange-
nomen, de meest omvangrijke handelsovereenkomst is 
die ooit ter wereld werd vastgesteld. En, het EP heeft me-
debeslissingsrecht bij het vaststellen van dit verdrag.

eu buitenlandsbeleid
We zien in het Midden-Oosten een grote bedreiging 
opkomen, namelijk de structurele achterstelling en dis-
criminatie van christenen in diverse islamitische landen. 
De christelijke gemeenschap in Irak is al meer dan gehal-
veerd. In Egypte vinden continu aanslagen plaats op de 
aloude gemeenschap van de kopten. Aramese christe-
nen in Turkije worden stelselmatig gekleineerd en door 
onteigeningen verjaagd.
Afgelopen februari ontving ik circa 60 kopten: zij 
schreeuwden om hulp. Tijd voor actie! Daarom deed ik in 
het debat over het EU buitenlandse beleid een concreet 
voorstel aan de verantwoordelijke Vertegenwoordiger 
mevrouw Ashton. Ik heb haar gevraagd de positie van 
christenen in het algemeen en de kopten in het bijzon-
der tot prioriteit te maken in haar beleid.  Wat mij opviel 
in haar beantwoording is dat ze expliciet aandacht aan 
deze schrijnende problemen besteedde. Er ontwaakt 
kennelijk ook bij haar een besef van de zeer moeilijke po-
sitie van christenen in het Midden-Oosten. Dat is winst!
U ziet, er passeren in een week heel wat belangrijke 
zaken. Reden genoeg waarom mijn team en ik iedere 
maand met frisse moed en enthousiasme naar Straats-
burg togen. Het gaat ergens over en het doet er toe! En, 
blijf ons volgen via www.petervandalen.eu

>  tekst Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie, lid 

van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).
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De ChristenUnie is mijn partij, omdat 
ze opkomt voor vrijheid van onderwijs. 
In mijn werk en mijn gezin weet ik hoe 
zinvol onderwijs met een christelijke 
identiteit is. Het is belangrijk dat 
ouders voor hun kinderen onderwijs 
kunnen kiezen dat bij hun levensvisie 
past. Daarom stem ik van harte in met 
deze visie van de ChristenUnie.
margreeth Hooiveld, Amersfoort

mijn partij
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De zomervakantie ligt weer achter ons. Bij uitstek een periode om 
even afstand te nemen van het werk om daarna weer vol inspiratie de hand 
aan de politieke ploeg te slaan. Maar, het was dit jaar een onrustige zomer. En 
dat had niet alleen met de weersomstandigheden in grote delen van Europa 
te maken. De ontwikkelingen in Libië, waar na meer dan veertig jaar een einde 
komt aan het schrikbewind van kolonel Gadaffi. De verschrikkelijke aanslag in 
Noorwegen, waar op 22 juli jl. in totaal 77 mensen omkwamen door de rechts-
extremistische Anders Behring Breivik. En, de zorgelijke situatie in de Hoorn 
van Afrika, waar duizenden en duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen 
vanwege de aanhoudende droogte en het oorlogsgeweld. In augustus heb ik 
met ZOA nog een bezoek gebracht aan vluchtelingenkampen in het zuiden van 
Ethiopië. Deze mensen verdienen onverminderd onze aandacht. 

En niet te vergeten de ontwikkelingen in de eurozone. Deze zomer heeft de 
Tweede Kamer vanwege de ontwikkelingen in de eurozone het reces een 
aantal keren onderbroken. Het onderwerp zal de komende maanden onze 
aandacht blijven vragen. Het is belangrijk nu de goede dingen te doen. Wat 
de ChristenUnie betreft betekent dat allereerst het nakomen van gemaakte 
afspraken. En als landen zich niet houden aan de gemaakte afspraken, dan 
moeten daar sancties tegenover staan. Opvallend dat landen als Duitsland en 
Frankrijk, die in het verleden de hand lichtten met de gemaakte afspraken, nu 
pleiten voor een grotere machtsconcentratie bij Europese regeringsleiders (lees: 
Merkel en Sarkozy). Dat is niet de goede weg. We zullen ook het lef moeten 
hebben om structureel zaken aan te pakken. Het kopen van tijdelijke rust op 
de financiële markten door middel van extra leningen aan Griekenland lijkt dan 
mooi, maar op termijn zal dit land zo alsnog vastlopen. De oorzaak ligt dieper. 
De schuldenproblematiek van zowel overheden als particulieren is vraagt om 
bezinning, maar durven we die schuldenproblematiek ook daadwerkelijk op te 
pakken? 

Vragen genoeg om ons de komende tijd mee bezig te houden. Als Tweede 
Kamerfractie van de ChristenUnie hebben we ons inmiddels weer vol energie op 
ons werk gestort. Ook op alle andere politieke niveaus zijn ‘onze’ mensen weer 
actief. Samen beseffen we dat wij uiteindelijk in alles afhankelijk van de zegen 
van onze God. Wilt u daarom in uw gebeden aan ons werk blijven denken. 

Arie Slob, Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Nieuw 

politiek seizoen
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Midden in het VVD-bolwerk 
Amstelveen stapte oud-advocate 
Jacqueline Koops namens de 
ChristenUnie in het college: 
“Wethouder ben je voor 
iedereen, maar ik vind het 
belangrijk dat mijn partij een 
stem geeft aan de christenen 
in deze stad.”
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JACQUELINE KOOPS
WETHOUDER 

‘Ik wil de kracht in 
mensen naar boven 
brengen’ 



Een zetel

Onbestaanbaar

In het midden
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Mr. Jacqueline A. Koops-Scheele
Wethouder in Amstelveen sinds 2010
Portefeuille: Werk & Inkomen, Sociale voorzieningen, 
WMO, Ouderenbeleid, Gezinsbeleid, Zorg en 
Volksgezondheid en Jeugdzorg
• Geboren op 8 januari 1970 te Rotterdam
• Getrouwd en moeder van Jesse (8 maanden)
• Studeerde recht aan de Universiteit van Leiden
•  Werkte vanaf 1996 als advocate. Eerst 3 jaar in Veen-

endaal en daarna in Amsterdam
• Raadslid in Amstelveen van 2006 - 2010

nog niet eerder een fractie gehad dus ik moest vanaf 
nul beginnen. Ondanks die vliegende start kregen we 
al snel vanuit veel hoeken te horen dat we met onze 
kleine fractie veel invloed hadden.”
 
Onbestaanbaar
“Soms stond ik er echt in mijn eentje voor. Bijvoorbeeld 
toen ik in 2008 pleitte voor drugsvrije jongerencentra 
in Amstelveen. Dat was een akelig moment, ook omdat 
er mijns inziens oneigenlijke argumenten gebruikt 
werden in het debat. Het zou overlast op straat in de 
hand werken. Na de zomer kwam er echter een rap-
port uit dat ons standpunt onderstreepte en kwam 
er een blowverbod. GroenLinks en D66 maakten zich 
echter in hun campagne van 2010 wel hard voor de 
komst van een coffeeshop. Het was in onze ogen 
onbestaanbaar dat een politieke partij zich inzet voor 
het binnenhalen van een coffeeshop. Ik heb toen de 
VVD aan mijn zijde gevonden om daar stevig tegen in 
te gaan. Terugkijkend lag in dat moment de basis voor 
de huidige coalitie.”
 
In het midden
“In 2010 kregen we opnieuw één zetel. De raad groei-
de van 35 naar 37 zetels en de VVD bleef de grootste 
partij, D66 kwam als grote winnaar uit de bus. D66 
mocht daarom de coalitieonderhandelingen starten, 
maar samen met GroenLinks verspeelden ze hun hand. 
Onze ene zetel stond precies tussen het linkse en het 
rechtse kamp in en zo konden wij een coalitie met VVD, 
CDA en twee lokale partijen mogelijk maken. De VVD 
is hier een conservatieve partij met een sociaal hart. 

Amstelveen heeft sinds 2010 als enige Noord-Hol-
landse gemeente een wethouder van de Chris-
tenUnie. Met slechts een van de 37 zetels in de 

gemeenteraad en een relatief kleine kiesvereniging heeft 
de partij toch een plek in de coalitie weten te bemachti-
gen. In acht jaar groeiden ze van politieke outsider uit 
tot collegepartij.
 
In 2002 woonde ze een jaar in Amstelveen en stapte 
daar voor het eerst een stemhokje binnen om op de 
plaatselijke ChristenUnie te stemmen. Tot haar verba-
zing was dat niet mogelijk, de ChristenUnie stond niet 
op de kieslijst. Nadat Jacqueline Koops uiteindelijk op 
een andere partij had gestemd, liep ze het stembureau 
uit en dacht: “Dit moet veranderen.” Ze zocht contact 
met het bestuur van de kiesvereniging en kon direct 
aan de slag als secretaris. Haar eerste klus: ledenwer-
ven. De kiesvereniging groeide van 40 naar 60 leden 
en maakte zich twee jaar later op voor de volgende 
verkiezingen.
 
Een zetel
“Bij de verkiezingen in 2006 bleek dat niemand lijst-
trekker wilde worden. In mijn vorige werk als advocate 
had ik de nodige ervaring opgedaan met debatteren 
en pleidooien houden. Ik bood aan om lijsttrekker te 
worden, zodat we in ieder geval mee konden doen. 
Met behulp van het format van het partijbureau schre-
ven we een verkiezingsprogramma. Op de verkiezings-
dag in 2006 kregen we één van de 35 zetels en was 
ik opeens lid van de gemeenteraad, terwijl dat niet 
direct mijn bedoeling was! We hadden in Amstelveen 

CV



Eigen kracht

Zorg dichtbij

Resultaat

invloed
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Daar konden wij als ChristenUnie goed bij aansluiten. 
Daarmee hebben we een rechtse coalitie een christelijk 
gezicht gegeven en kunnen we nu een groot deel van 
onze agenda uitvoeren. We worden in Amstelveen ge-
waardeerd om onze betrouwbaarheid en inhoud, dat 
heeft ons uiteindelijk ook in de coalitie gebracht. Dat 
we in de coalitie zouden komen, hebben we zelf nooit 
durven hopen. Ik ben wethouder geworden omdat het 
een kans is voor de ChristenUnie om invloed te heb-
ben in deze stad.”
 
Eigen kracht
“Het eerste jaar moesten we 14 miljoen bezuini-
gen, daarbij heb ik altijd volgehouden dat de meest 
kwetsbare groep daar niet de dupe van mocht worden. 
Dat is nu ook een speerpunt van het gehele college 
geworden. Ik ben ook erg blij dat we voor de minima 
in Amstelveen een goed beleid hebben. We hebben 
goede schuldhulpverlening en kinderen van minima 
krijgen extra budget voor sport of cultuur, zodat 
ze toch op voetbal of muziekles kunnen. Een mooi 
onderdeel van ons beleid is dat we mensen die in de 
bijstand komen direct een traject aanbieden. We kijken 
naar wat ze kunnen en hoe ze zo snel mogelijk weer 
zelfredzaam worden. Ik wil de kracht in mensen naar 
boven brengen.”
 
Zorg dichtbij
“De sociale portefeuille die ik als wethouder mag invul-
len pas echt bij de ChristenUnie. Jeugdzorg, oude-
renzorg, WMO, dat zijn beleidsterreinen waar we een 

verschil kunnen maken. Met name de jeugdzorg en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, wat natuurlijk een erfe-
nis van Rouvoet is. De komende jaren komt de jeugd-
zorg van de stadsregio naar onze gemeente. Daar zijn 
we nu al visie voor aan het ontwikkelen. Ik ben blij dat 
we de jeugdzorg krijgen. Die kunnen we veel beter 
integreren met bijvoorbeeld de openbare geestelijke 
gezondheidszorg, de eerstelijns gezondheidzorg, het 
onderwijs, maar ook met de buurten en sportvereni-
gingen. De zorg komt zo veel dichterbij huis. Het is veel 
beter om het kind in een integrale aanpak te helpen. 
Er wordt nu nog te veel in hokjes gedacht. Ik heb de 
afgelopen periode ook stevig ingezet op de groep 
van nul tot vierjarigen. De ervaring leert namelijk dat 
bij preventie op jonge leeftijd er minder kans is op 
ontsporing in bijvoorbeeld de pubertijd. Dat is niet 
alleen beter voor het kind, maar het scheelt ons ook 
geld ten opzichte van de veel duurdere begeleiding 
zoals straatcoaches, bureau HALT en jeugddetentie. 
Dan kunnen we als gemeente straks zelf de vruchten 
plukken van onze gezamenlijke inspanningen.”
 
Resultaat
“Het verschil dat een positie in het college maakt, is 
zo ontzettend groot. Ik kan als wethouder veel meer 
bereiken dan als eenling in de raad. Zeker in een tijd 
dat al mijn beleidsterreinen in beweging zijn. Dat had 
ik vanuit de gemeenteraad nooit zo kunnen bereiken. 
Maar ook op beleidsterreinen buiten mijn portefeuille 
hebben we al resultaten kunnen boeken. Zo wordt 
Amstelveen niet verder dichtgebouwd en blijft de 

‘Het is een kans voor 
de ChristenUnie 

om invloed te hebben 
in deze stad.’



Papa en mama café

Het kan ook anders

 Papa en mama café
“Een van de dromen die ik nog voor deze collegeperi-
ode heb, is het uitbouwen van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Door de transitie van de jeugdzorg vanuit de 
stadsregio Amsterdam wordt het CJG steeds belang-
rijker. De samenwerking van alle partijen die zich met 
jeugdzorg bezighouden, wil ik meer gestalte geven. 
Een CJG moet een samenwerking van verschillende 
professionals vanuit verschillende disciplines zijn. Aan 
de voorkant, de klantenkant wil ik het CJG veel toegan-
kelijker maken. Nu bestaat het centrum nog uit een kli-
nische balie, een website en een telefoon. Veel mensen 
weten het CJG nog niet te vinden. Ik wil de drempel 
lager maken, bijvoorbeeld door het consultatiebureau 
in het centrum onder te brengen. Ik ben zelf bijvoor-
beeld net moeder geworden van een zoon. Vrij snel 
kreeg ik een uitnodiging om naar het consultatiebu-
reau te komen, maar het CJG bleef buiten beeld. Terwijl 
het CJG het centrale punt voor alle opvoedingsvragen 
zou moeten zijn. Het zou ook leuk zijn om het CJG een 
soort papa en mama café te geven, een ontmoetings-
plek voor bezoekende ouders met hun kinderen. Zo 
krijgt het ook een sociale functie.”
 
Het kan ook anders
“In het begin werd er met een zekere scepsis naar de 
ChristenUnie gekeken. Je wordt al snel weggezet als 
betuttelend, daar moet je voor waken. Toch kun je op 
inhoudelijke argumenten vaak een eind komen zonder 
moraliserend over te komen. Het is mooi dat ieder-
een in de stad zijn eigen kleur heeft en dat die in de 
gemeenteraad samen komen, dat geldt dus ook voor 
christenen. Ik vind het belangrijk dat de inwoners van 
Amstelveen ook zien dat het anders kan. Dat je naar 
elkaar omziet, je eigen verantwoordelijkheid neemt en 
zuinig bent op wat je hebt. Christelijke waarden, die 
goed zijn voor iedereen. In mijn tijd als raadslid zat ik in 
een gebedsgroep. Het is ontzettend krachtig om voor 
de politiek en voor Amstelveen te bidden. Ik ervaar het 
ook nog steeds als een wonder dat ik voor de Christen-
Unie wethouder kan zijn. Ik zou het ook niet zonder 
God kunnen. Als wethouder en jonge moeder heb ik 
een zwaar programma, maar Hij helpt me er doorheen. 
In Matteüs staat: :”Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen zorgen.” Dat is een wijs woord, door op God te 
vertrouwen kan ik mijn werk blijven doen.”

> Tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Ruben Timman

Bovenkerkerpolder onbebouwd. Ook doorgaand 
vrachtverkeer door ons centrum hebben we terug 
kunnen dringen. Allemaal punten uit ons verkiezings-
programma.”
 
“Ondanks het dualisme heb ik veel steun aan ons 
raadslid Bert de Pijper. Om de uitgangspunten van de 
ChristenUnie een maximale invloed te laten hebben op 
het collegebeleid, heeft hij voorgesteld om  de fractie 
van de ChristenUnie zo dicht mogelijk tegen het col-
lege aan te laten acteren. Hij heeft ook een juridische 
achtergrond en zijn analytische kwaliteiten helpen me 
echt. Ook hij is nieuw in de raad dus we helpen elkaar 
in onze nieuwe posities. Met de minimale coalitiemeer-
derheid in de raad moeten we elkaar ook goed op de 
hoogte houden en verstandig stemmen in de raad. 
Bert is een betrouwbaar raadslid bij wie ik altijd terecht 
kan. We werken samen met twee andere Christen-
Unie burgerleden aan een maximaal resultaat voor de 
ChristenUnie.”

dupe‘Laat de meest 
kwetsbare groep 
niet de dupe van 

bezuinigingen  
worden’
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Al 25 jaar de christelijke
zorgverzekeraar van

Nederland

Meer informatie:
www.prolife.nl

Verzekerd van 
goede zorg

Een christelijke zorgverzekering 

Al 25 jaar zet Pro Life zich in voor het verbete-

ren en toegankelijk maken van christelijke zorg. 

Zorg gebaseerd op bijbelse normen en waarden, 

gericht op de beschermwaardigheid van het 

leven. Wij bieden een zorgverzekering met 

vergoedingen voor verantwoorde christelijke 

alternatieven. 

Bij Pro Life verzekert u zich van:

•  Een schone polis zonder vergoeding 

 voor abortus en euthanasie; 

•  Toegang tot goede christelijke en 

 reguliere zorg; 

•  Uitstekende service en gegarandeerde 

 acceptatie*.

* Alleen voor de meest uitgebreide tandverzekering geldt 
 een medische acceptatie

213_ProLifeAdv_actie_Handschrift_215x280_060911.indd   1 06-09-11   09:19
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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

FRACTIE TUINIERT IN 
EMMELOORD 

De fractie van de ChristenUnie/SGP in 
de gemeente Noordoostpolder gaan het 
goede voorbeeld geven en zelf een rotonde 
in Emmeloord onderhouden. “We hopen 
dat onze wethouder ook meedoet. Hij 
steekt graag de handen uit de mouwen.” De gemeente 
Noordoostpolder heeft een omvangrijk bezuinigings-
programma opgesteld. Ook het groenonderhoud moet 
het daarom ontgelden. De Politieke Unie en het CDA 
dienden een motie in om het onderhoud gratis te laten 

uitvoeren door bedrijven, die daar hun reclamebord 
mogen plaatsen. Maar de ChristenUnie/SGP-

fractie vindt dat groenonderhoud dichtbij de 
gemeenschap moet blijven en bood aan 

zelf een rotonde te onderhouden. “Zo 
besparen we een klein bedrag, maar 
geven we ook het goede voorbeeld”, 
aldus raadslid Leo Voorberg. “Het 
mooiste zou zijn als niet de vol-
gende ChristenUnie/SGP-fractie 
het werk in 2014 overneemt, 
maar de bewoners.”

De Nijmeegse Vierdaagse is een uitdaging voor elke 
wandelaar. Honderden kilometers worden afge-
legd in een kleine week. Ook ChristenUnie-lid Henk 
Groenbos uit Rotterdam liep mee dit jaar. Al voor de 
21e keer. De 81-jarige Rotterdammer maakte er een 
sponsorloop van. Het geld dat hij inzamelde is naar 
het project ‘Adopt a Granny’ van Dorcas gegaan.
Cynthia Ortega, ook uit Rotterdam, is trots op haar 
plaatsgenoot: “Dat je op een dergelijke leeftijd, wil 
wandelen om ouderen in Albanie te helpen. Dat is 

klasse! Het is ook een vorm van het laten zien dat 
je dankbaar mag zijn dat je gezond 

bent en dat je gezond drinkwater 
hebt, terwijl anderen dat niet heb-
ben.”

NIJMEEGSE VIERDAAGSE 
VOOR HET GOEDE DOEL

De Utrechtse ChristenUnie heeft vragen gesteld over de registratie van prostituees in de stad. Het is een van de 
maatregelen om mensenhandel tegen te gaan, maar uit een reportage van RTV Utrecht bleek dat de gemeente 
prostituees adviseerde om zich bij de Kamer van Koophandel als kapster of masseuse in te schrijven. Volgens de 
KvK is dat een economisch delict. De aanpak van mensenhandel vraagt juist van de gemeente dat ze zich aan de 
wet houdt. Raadslid Mirjam Bikker stelde daarop mondelinge vragen: “Onze zorg blijft verder dat vrouwen die zich 
niet inschrijven helemaal uit beeld raken, maar nog steeds werkzaam zijn in de illegale prostitutie.” Burgemeester 
Wolfsen heeft het advies teruggedraaid en verwacht dat de registratie op 1 oktober voor alle vrouwen die dat willen 
door de GG en GD voltooid kan zijn.

CHRISTENUNIE STELT VRAGEN 
OVER DE REGISTRATIE VAN PROSTITUEES
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VOORTREKKERSROL 
PROVINCIE IN 
OVERDRACHT 
JEUGDZORG NAAR 
GEMEENTEN
Eind juni 2011 heeft de ChristenUnie 
in de provincie Groningen aandacht 
gevraagd voor een warme overdracht 
van de jeugdzorg naar gemeenten. 
Statenlid Stieneke van der Graaf: 
“Met de overdracht van de jeugdzorg 
komt er heel wat op de gemeenten af. 
De provincie blijft tot 2016 eindver-
antwoordelijk en heeft meer erva-
ring dan gemeenten op het gebied 
van de jeugdzorg. Dit geeft ons een 
natuurlijke verantwoordelijkheid in 
dit transitieproces, die de provincie 
ook moet némen.” Eerder nog liet het 
College van GS weten dat zij voor 
zichzelf geen voortrekkersrol zag 
weggelegd. Tijdens het debat in de 
Statenvergadering liet zij zich echter 
positief uit over het verzoek van de 
ChristenUnie. De motie is met brede 
steun vanuit de Staten aangenomen, 
alleen de fractie van het CDA stemde 
tegen. 

OUD PLO 
SLUIPSCHUTTER 
SPREEKT OVER 
GELOOFSVRIJHEID

Tass Saada, geboren in de Gaza-
strook, was sluipschutter en pri-
véchauffeur van de vroegere PLO-lei-
der Yasser Arafat. Nu is hij bekeerd. 
Op uitnodiging van onder andere de 
ChristenUnie was hij eind augus-
tus in Nederland. Hij was samen 
met Joël Voordewind te gast op het 
Xnoizz Flevo festival in Bussloo bij 
Apeldoorn om zijn verhaal te doen 
en te vertellen over zijn verzoenings-
projecten in de Gaza. Op het festival 
organiseerde PerspectieF tevens een 
graffiti petitie voor geloofsvrijheid en 
werd er gedebatteert over dit onder-
werp. De petitie wordt later dit jaar in 
Den Haag gepresenteerd. 

De ChristenUnie en de gereformeerde kerk in Hoogeveen zijn een actie gestart 
om het Angolese asielzoekergezin João in Nederland te houden. Minister 
Leers van Immigratie en Asiel wil dat de familie naar het uitzetcentrum in Ter 
Apel gaat. Vader João is een getraumatiseerde kindsoldaat en woont met zijn 
gezin al tien jaar in Nederland. Toen hij dit hoorde moest de man zich op laten 
nemen in een psychiatrische kliniek. Volgens de ChristenUnie en de kerk is de 
uitzetting inhumaan en onacceptabel. In een petitie vragen ze minister Leers de 
familie een verblijfsvergunning te verlenen.

CHRISTENUNIE HOOGEVEEN IN ACTIE VOOR ASIELZOEKERGEZIN

GEMEENTE 
ALMERE ‘VERGEET’ 
DRUGSOVERLAST TE 
METEN
Heeft de coffeeshop in Almere 
Haven wel of geen positief 
effect op de drugsoverlast in het 
stadsdeel? Niemand die het weet, 
want de gemeente is vergeten bij 
de opening van de coffeeshop 
een zogenoemde nul-meting te 
houden. De ChristenUnie stelde 
in januari aan burgemeester 
Annemarie Jorritsma de vraag 
of er cijfers bekend waren over 
drugsgerelateerde overlast in 
Haven. In 2005 gaf Jorritsma 
namelijk aan dat met de opening 
van de coffeeshop met name de 
illegale handel van softdrugs 
tegen zou worden gegaan. Nu 
blijkt dat moeilijk aan te tonen 
omdat er nooit gemeten is hoe 
de situatie vanaf het begin was. 
Het college van burgemeester en 
wethouders biedt over 
het gebrek aan 
concrete cijfers 
zijn excuses 
aan aan de 
ChristenUnie.
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LUUC MEINTS
Met het overlijden van Luuc Meints 
(1954) verliest de ChristenUnie Putten 
een markant en veelzijdig bestuurder. 
Luuc is aan het begin van de jaren 
‘90 de medeoprichter van het GPV-
Putten geweest. Vanuit zijn voorzit-
tersfunctie heeft hij intensief bijge-
dragen aan de totstandkoming van de 

WOLTER EENKHOORN
De ChristenUnie Zwartewaterland is 
geschrokken door het overlijden van 
oud-wethouder Wolter Eenkhoorn. 
Hij werd 66 jaar. Wolter was iemand 
die belangstelling en zorg had voor de 
medemens met een positieve instel-
ling vanuit zijn christelijke overtui-
ging. Slechts enkele maanden geleden 
werd een ziekte geconstateerd die veel 

AD BLOK
Met groot verdriet hebben wij ken-
nis moeten nemen van het overlijden 
van ons Raadslid-mentor-vriend Ad 
Blok (1942), hij heeft in de korte tijd 
die hem bij ons gegeven is een diepe 
onuitwisbare positieve indruk achter 
gelaten. Wij zullen hem als Fractie, 
bestuur en als vriend enorm missen.
ChristenUnie Tiel

ernstiger was dan aanvankelijk werd 
gedacht. In 1986 werd Wolter in 
Genemuiden raadslid voor de RPF. 
Wolter heeft als wethouder vanaf 
1990 eerst in Genemuiden en later in 
Zwartewaterland (tot eind 2002) veel 
mogen betekenen. Wij zullen hem 
missen en gedenken hem met respect.
ChristenUnie Zwartewaterland

plaatselijke ChristenUnie. In zijn hui-
dige functie als bestuurlijk secretaris 
was hij de motor van de plaatselijke 
kiesvereniging. Luuc Meints was een 
betrokken en veelzijdig mens, die hart 
had voor de dienst aan de HEERE, 
die trouw en zorgvuldig werkte. Zijn 
gevoel voor humor en zijn vrolijke 

karakter maakten hem een opgewekt 
mens. Zijn sterven komt als een grote 
slag. Onze gedachten gaan in de eer-
ste plaats uit naar zijn vrouw Mattie 
en naar hun kinderen en kleinkind en 
andere familieleden. Maar ook voor 
de partij is het een zwaar verlies.
ChristenUnie Putten

In Memoriam

De ChristenUnie in Huizen is 
benieuwd naar de ervaringen van par-
ticulieren met de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO). Vanaf 
2007 is de gemeente verantwoordelijk 
voor diverse vormen van zorg. De 
gemeente Huizen richt zich daarbij 
sterk op de vraagsturing: wie zorg 
nodig heeft, kan de vraag daarvoor 
zelf formuleren en indienen bij het 
WMO-loket op het gemeentehuis. 
De reacties worden door de fractie 
gebruikt bij de behandeling van de 
evaluatie van het WMO-beleid van 
de afgelopen jaren. Dit zal in het 
najaar van 2011 gebeuren.

CHRISTENUNIE 
HUIZEN ZOEKT 
WMO-ERVARING

‘GELDERSE 
GEDEPUTEERDE 
STATEN TE VAAG EN 
NIET DUURZAAM’

Statenlid Pieter Plug heeft zich 
kritisch uitgelaten over de plannen 
van Gedeputeerde Staten voor de 
komende bestuursperiode. Wat de ChristenUnie 
betreft, zijn de plannen te vaag en onvoldoende 
duurzaam: “De huidige economische crisis staat 
niet los van problemen op gebied van voedsel-
zekerheid, uitputting van grondstoffen, klimaat 
en energie. Om problemen goed aan te pakken 
moeten we oog hebben voor de lange termijn, 
kiezen voor kwaliteit en ons niet alleen richten op 
het nu of de komende vier jaar.” De fractievoorzitter 
overhandigde daarom het boekje Duurzaamheid 
van het Wetenschappelijk Instituut van de Christen-
Unie aan de vicevoorzitter van het college. Ook alle 
andere fracties ontvingen een exemplaar.
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spelden
In de afgelopen periode zijn er twee spelden uitgereikt. Jan Greving kreeg van de Provinciale 
Unie Fryslân de gouden speld voor zijn ruim 20 actieve jaren als steunfractielid, raadslid 
en voorzitter van de Provinciale Unie. Bernard Veldkamp kreeg van de kiesvereniging 
Enschede de zilveren speld. Hij was 12 jaar actief. Onder andere in de schaduwfractie en als 
fractievoorzitter.
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VERTREKKENDE POLITICI

MIEKE KOOP-BOUWMAN, 
RAADSLID ZUIDHORN; 

MARIANNE FABER-BAARS, 
RAADSLID LEEK; BERNARD 

VELDKAMP, RAADSLID 
ENSCHEDE: KEES SMITS, 
RAADSLID MAASSLUIS.

RUUD VAN HARTEN, 
WETHOUDER VLAARDINGEN; 

GERRIT JAN VELDHOEN, 
WETHOUDER KAMPEN; 

ALBERT KOK, WETHOUDER 
OLDEBROEK; PIET 

ADEMA, BURGEMEESTER 
ACHTKARSPELEN; EVERT 

LEUSINK, RAADSLID 
NUNSPEET; GEERT HORST, 

WETHOUDER NIJKERK; 
WIEBO DE VRIES, STATENLID 

FRYSLÂN; IRENE VAN 
ESSEN-SMILDE, RAADSLID 

ZUIDHORN; M.J. OOSTERHUIS, 
RAADSLID LEEK; WIM 

TEKKELENBURG, RAADSLID 
ENSCHEDE; JOHN DOLSTRA, 

RAADSLID MAASSLUIS; 
ADRIAAN HOOGENDOORN, 

BURGEMEESTER OLDEBROEK

NIEUWE POLITICI

De gemeente Zwolle start in vijf buurten een proef om 
het beheer van de openbare ruimte (deels) door bewoners 
te laten doen. Hiermee geeft het college uitvoering aan 
de aangenomen motie van ChristenUnie. In een aan-
tal buurten zijn de bewoners al aan de slag. Een van de 
proefgebieden is het park Schellerdriehoek. De omwo-
nenden hebben een grote rol gespeeld in het ontwerp voor 
de inrichting van het park en er wordt gekeken welke rol 
de belangenvereniging kan spelen in onderhoudstaken als 
snoeien en papier ruimen. 

ZWOLSE PROEF MET 
BEHEER OPENBARE 
RUIMTE DOOR BEWONERS



PAGINA 14 | HS | partijblad van de ChristenUnie

Wat zijn de sterke punten van jullie kiesvereniging?
“We hebben een duidelijke visie gedefinieerd op wat we 
willen. En we hebben gedreven mensen in bestuur en 
fractie. We willen de ChristenUnie profileren in de eigen 
gemeente, en ook bijdragen aan kiesverenigingen in de 
regio en aan de landelijke organisatie.”

Hoe kwamen jullie tot het vaststellen van die visie?
“Vorig jaar hebben we als bestuur en fractie tijdens een 
beleidsdag nagedacht over de vraag wat we nu precies 
willen. Er was bij ons een verlangen ontstaan om beter te 
functioneren. We hadden behoefte aan meer helderheid 
over taken en werkwijze, duidelijkheid over de onder-
scheiden verantwoordelijkheden van bestuur en fractie.” 

Hebben die afspraken al resultaat opgeleverd?
“Ja, we weten elkaar goed te vinden zodat we veel beter 
op elkaar afstemmen. We maken afspraken over proces-
sen. “Als je vanuit een gezamenlijke visie werkt, is dat ef-
fectief voor het raadswerk.”

Welke prioriteiten hebben jullie gesteld?
“We hebben voor het politieke werk thema’s dicht bij 
het hart van de ChristenUnie gekozen. En wat het be-
stuurswerk betreft hebben we een aantal doelgroepen 
gekozen voor de ledenwerving, daar gaan we mee aan 
de slag. En we willen onze band met de huidige leden 
versterken.”

Bestuursleden van kiesverenigingen 
en Provinciale Unies hebben een 

breed takenpakket. Het meest in het 
oog springend zijn de activiteiten 
rondom verkiezingen. En daarna? 

Leeuwarden heeft zich dat afgevraagd 
en er conclusies uit getrokken. Ronald 

van der Werk, voorzitter van KV 
Leeuwarden, aan het woord 

in een interview.

Waar komen jullie niet aan toe?
“We vinden het als bestuur lastig om leden te activeren. 
Hoe zorg je nu dat ze echt een bijdrage gaan leveren als 
we een beroep op hen doen? We zien wel veel sympathie 
maar weinig actiebereidheid.” 

Heb je ideeën om daar aan te werken?
“We willen in gesprekken met leden een beroep doen op 
hun hart voor de samenleving. Die christelijke bewogen-
heid, dat is toch wat ons bindt. We moeten meer met 
onze identiteit, dat is de kern van onze partij”.

> Tekst Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding

Wilt u als bestuur geïnspireerd aan de slag gaan 
dit seizoen? Het ChristenUnie Opleidingscentrum 
organiseert voor u de training Effectief Besturen met 
verschillende workshops: 
• Leden werven en betrekken
• Netwerken
• Voortgangsgesprekken
• Permanente Campagne
Plaats en datum: Delft, 8 oktober 2011; Amersfoort, 
28 januari 2012; Assen, 31 maart 2012. Meld u aan via 
www.opleiding.christenunie.nl/effectiefbesturen. 

CURSUS EFFECTIEF 
BESTUREN

Christelijke 
bewogenheid bindt ons
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Help mee de 
ChristenUnie 
zichtbaar te 
maken
Niemand durft het met zekerheid 
te zeggen, maar op dit moment 
lijken er even geen verkiezingen in 
zicht. Dat betekent niet dat we als 
ChristenUnie dus maar stil kunnen 
zitten. Integendeel. Er is nu alle 
gelegenheid om te werken aan de 
basis van de partij. We proberen 
als ChristenUnie zichtbaar en 
hoorbaar te zijn door permanent 
campagne te voeren. Want juist 
in periodes zonder verkiezingen 
moeten we zichtbaar blijven. 

en bestuursleden te wijzen op actuele kwesties. Zeker 
nu dit kabinet met Prinsjesdag laat zien hoe haar keuzes 
uitvallen. We zullen nu ons geluid als partij versterkt naar 
voren moeten brengen. De Permanente Campagne is 
erop gericht om die zichtbaarheid nog groter te maken. 

Inspanning
We leven in een beeldcultuur. We gaan daarom proberen 
om onze ‘boodschap’ op allerlei zichtbare en verrassende 
manieren naar voren moeten brengen. Dat vraagt een 
extra inspanning. Samen met u, het partijbureau en van-
uit de kiesverenigingen uit alle hoeken van het land wil-
len we dan ook de uitdaging aan gaan in het komende 
politieke jaar. In Spreuken 14 staat: ‘elke inspanning 
levert iets op’. Laat u inschakelen als er een beroep op u 
wordt gedaan vanuit uw kiesvereniging. En u zult boven-
dien merken dat een goed idee zichzelf ‘verkoopt’. 

Tijdens de landelijke inspiratiedag op 19 november zal 
hier ook aandacht aan worden besteed. We hopen dat 
met uw hulp de ChristenUnie dit jaar goed in beeld komt 
en blijft.

> Tekst Tjitske Kuiper, landelijk coördinator permanente campagne

Waar staat de ChristenUnie voor? We blijven opkomen 
voor het gezin, voor de schepping, voor diegene in onze 
samenleving die kwetsbaar zijn zoals de chronisch zie-
ken, gehandicapten en ouderen, voor geloofsvrijheid in 
binnen- en buitenland. 

Een onderscheidend geluid
Het is zaak om te laten zien waar we voor staan. En daar 
hebben we uw hulp bij nodig. Dat kunt u op verschil-
lende manieren doen. Bij deze Handschrift treft u een 
brief aan met een oproep tot een geldelijke bijdrage voor 
permanente campagne. Daarnaast is het goed als u uw 
raadsleden en/of bestuur wijst op zaken die u in uw om-
geving tegen komt. Waar kan de ChristenUnie volgens u 
een goede bijdrage leveren? Waar kunnen we een onder-
scheidend geluid laten horen? Graag doen we een be-
roep op u om onze raadsleden, statenleden, Kamerleden 

Christelijke 
bewogenheid bindt ons
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Problemen Hoorn van Afrika worden 
nog groter
De media-aandacht voor de problemen in de Hoorn van 
Afrika ebt langzaam weg. Volgens fractievoorzitter Arie 
Slob geheel ten onrechte. Hij ziet de problemen alsmaar 
groter worden. Tijdens zijn vijfdaagse bezoek aan Ethiopië 
zag hij met eigen ogen de gevolgen van de droogte. Het 
aantal vluchtelingen en de kindersterfte neemt schrik-
barend toe. Gemiddeld zoeken dagelijks ongeveer 1000 
mensen hun heil in de vluchtelingenkampen. Arie Slob: 
“Ik voel me zeer betrokken bij de problemen in het land. 
We moeten aandacht blijven vragen voor deze crisis die 
zoveel mensen treft.”

Mentaliteitsverandering nodig
Er is een mentaliteitsverandering nodig om de schulden 
terug te dringen, stelt fractievoorzitter Arie Slob. Vooral 
de toename van consumptieve kredieten leidt tot steeds 
meer problematische schulden. In het tv-programma Kne-
vel en Van den Brink zei Arie Slob hierover: “We kunnen 
niet blijven consumeren alsof er niets aan de hand is. Dan 
zitten we over drie jaar opnieuw in een crisis.” 
Tweede Kamerlid Carola Schouten onderschrijft dit, 
waarbij zij vooral kijkt naar de gang van zaken in Europa. 
Volgens Schouten liggen de problemen van de Europese 
crisis ook in het uitgavengedrag, het maar blijven uitgeven 
van geld dat je niet hebt. De afspraken omtrent de staats-
schuld en het begrotingstekort van landen moet worden 
nageleefd.” 

Problemen op BES-eilanden
Tijdens het zomerreces verbleef Tweede Kamerlid Cynthia 
Ortega-Martijn zes weken op Curaçao, St. Maarten en de 
BES-eilanden. Zij vulde een groot deel van haar verblijf 
met werkbezoeken en sprak met de eilanders onder-
meer over de problematiek rond kindermishandeling en 
kindermisbruik. De minister-president van Curaçao houdt 
zich bezig met deze problematiek en richt zich op de 
wijkaanpak, met als doel om ‘achter de voordeur te komen’ 
en hulp te verlenen. De verhalen die Ortega-Martijn op 

Bonaire te horen kreeg zijn schrijnend;  kinderen die door 
hun vader zwanger gemaakt worden of moeders die hun 
kinderen vragen te zwijgen als ze worden misbruikt door 
de vriend van hun moeder. “Een gezamenlijke aanpak bin-
nen koninkrijksverband is nodig. Het wordt tijd om de oor-
zaken aan te pakken en te werken aan preventie. Kinderen 
hebben recht op een veilige en beschermde omgeving.”

Chronisch zieken dupe bezuinigingen
Een van de eerder uitgelekte kabinetsplannen voor chro-
nisch zieken is zeer alarmerend, zo stelt Kamerlid Esmé 
Wiegman. De chronisch zieken en gehandicapten moeten 
rekening houden met een halvering van de tegemoetko-
ming in hun zorgkosten. Eerder dit jaar werden de chro-
nisch zieken en gehandicapten al “gediscrimineerd” door 
de bezuinigingsplannen in de zorg en het normaliseren 
van GGZ. Dit komt er op neer dat GGZ-patiënten het maar 
uit moeten zoeken. Daar komen nu dus de plannen met 
betrekking tot de halvering van de tegemoetkoming in de 
zorgkosten bovenop. De Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (WTCG) is volgens Wiegman 
voor verbetering vatbaar, maar de uitkering mag zeker 
niet gehalveerd worden.

Kom naar de inspiratiedag
U heeft een punt. Maak uw punt op 19 november  in een 
1 minuut ‘elevator pitch’. Een Kamerlid zit tegenover u om 
uw punt te noteren en een voorlichter evalueert, als u dat 
wilt, uw presentatie. Dubbele winst, uw punt gaat naar 
Den Haag en u krijgt tips om uw presentatie zo sterk en ef-
fectief mogelijk te maken. Nog een goede reden om naar 
de inspiratiedag te komen!

> Tekst Voorlichting Tweede Kamer

nieuws
uit de Tweede Kamer
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7 Ruim baan voor 
gerechtigheid
Hij maakte een aantal jaar geleden de overstap van ontwikkelingswerk 
naar politiek. Menno van Hulst (53) staat sinds 2008 aan het hoofd 
van het partijbureau van de ChristenUnie. Zijn passie voor (internatio-
nale) gerechtigheid is onverminderd voelbaar. Of het nu vanuit Congo, 
Haïti of vanuit ‘zijn’ nieuwe partijbureau in Amersfoort is, Menno ademt 
bevlogenheid.

vragen aan 
Menno van Hulst

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in? Ik ben directeur van het 
partijbureau en daarmee verant-
woordelijk voor het reilen en zeilen 
van het kantoor in Amersfoort. Ik 
bereid de beleidsontwikkeling door 
het landelijk Bestuur voor en als par-
tijbureau geven we uitvoering aan 
de bestuursbesluiten. Daar hoort 
het onderhouden van vele contac-
ten bij, zowel binnen als buiten de 
partij

2. Waarom werken bij de Christen-
Unie? Ik geef antwoord met de titel 
van een boek van Tim Keller: om 
‘ruim baan voor gerechtigheid’ te 
geven. Lees dat boek!

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
Het belang van christelijke politiek; 
samenwerken met gedreven men-
sen, die navolger van Christus willen 
zijn; de afwisseling in het werk.

4. Met wie heb je het meest contact? 
Met de collega’s van het partijbu-
reau, vooral met de Management-
teamleden Shahied Badoella en 

Jouke Jan de Groot. Met partijvoor-
zitter Peter Blokhuis en fractievoor-
zitter Arie Slob heb ik elke week een 
overleg.

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik 
jou voor bellen?  Ik word vaak gebeld 
als er ergens in het land problemen 
zijn. Dus ik zou zeggen: bel eens als 
iets heel goed gaat en waar we met 
elkaar door geïnspireerd kunnen 
worden!

6. Wat is je doel voor het komende 
jaar?  Er zijn er vele. Belangrijk zijn 
ondermeer het vormgeven aan 
de permanente campagne op alle 
niveau’s, het ontwikkelen van het 
ondernemersplatform en een wijzi-
ging van de bestuursstructuur.

7. Verras ons eens…
Ik hou erg van muziek. Vooral klas-
siek en jazz. Ik ga bijvoorbeeld bijna 
elk jaar naar het North Sea Jazz-
festival.

> Tekst Hermen Ridderikhof  > Fotografie 

Ruben Timman

DE COLLEGA’S: 
Shahied Badoella (adjunct-directeur partijbureau): Menno is een hartelijke collega 
die altijd met raad en daad voor je klaarstaat. Ik ervaar hem als een leider die jou 
alle ruimte geeft om in je talent uit te blinken. 

Peter Blokhuis (voorzitter landelijk bestuur): Menno is in de eerste plaats mens en 
pas in de tweede plaats directeur.  Als mens staat hij in het midden, niet alleen qua 
leeftijd maar ook qua instelling. Dankzij deze instelling kan hij directeur zijn. 
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Kris Vleugels is een Belg. Een 
Vlaamse Nederlandstalige Belg 

om te precies te zijn. Hij is ook 
evangelisch-christen, deeltijd 
godsdienstleraar én politicus. 

Hij geeft leiding aan de Vlaamse 
evangelische politieke beweging 

C’Axent. Opgericht in 2004 omdat 
hij het ‘serieus de verkeerde kant 

op zag gaan in de samenleving’. 

België heeft naast bier, bonbons en natuurlijk wafels, 
ook een heerlijk gecompliceerde politiek. Een politiek 
die bekend staat als ‘wafelijzerpolitiek. Onze zuiderbu-
ren zouden in principe vaak naar de stembus kunnen: 
voor de gemeenteraad, provincieraad, het Vlaams parle-
ment, het Brussels hoofdstedelijk parlement, het Waals 
parlement, het parlement van de Duitstalige gemeen-
schap, het Europees parlement, de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers en de Senaat. 
Niet iedere Belg hoeft voor elke verkiezing de deur 
uit. Het hangt er vanaf waar je in België woont en of 
je Nederlandstalig, Franstalig of Duitstalig bent. En 
daarmee heb je meteen het grootste politieke hete 

hangijzer, of beter gezegd, wafelijzer beet: de taalkwes-
tie. Een strijd die met name woedt tussen de Vlaamse 
Nederlandstaligen (60 procent van de bevolking) en de 
Waalse Franstaligen (40 procent). Een strijd die tot uiting 
komt in de verhitte discussie over de opsplitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, waar de Vlamingen 
voor zijn en de Franstaligen tegen. En het resultaat kan 
worden gesymboliseerd als ‘wafelijzerpolitiek’: Als de 
Vlamingen belastingcenten uitgeven, willen de Walen 
dat ook (de wafel moet aan beide kanten even bruin 
zijn). Het is illustratief dat België nu al bijna 1,5 jaar na de 
verkiezingen van 13 juni 2010 nog altijd zonder nieuwe 
regering zit. 

WAFELIJZERPOLITIEK

Met een half miljoen kiezers was 
ChristenUnie  
Vlaanderen al opgericht

‘
’

C’Axent is bij gebrek aan draagvlak nog geen politieke 
partij, maar zou graag een soort Vlaamse ChristenUnie 
willen zijn. Vooralsnog treedt Vleugels namens zijn be-
weging op als politicus voor de christendemocratische 
partij Christendemocratisch & Vlaams (CD&V). Hij doet 
dat met een evangelisch accent. Dat is een uitdaging 
in een overwegend katholiek land dat tot op het bot 
verdeeld is door een taalstrijd.

Wat is het doel van C’Axent?
“Het doel is invloed hebben op de politieke thema’s. 
Sommige mensen van C’Axent hebben functies bij de 
Nieuwe Vlaamse Alliantie (NVA) en andere partijen. Ik-
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zelf ben actief voor CD&V. We zijn ervan overtuigd dat de 
christelijke waarden het beste zijn voor de hele samenle-
ving, niet alleen maar voor de christenen. Als er vandaag 
een half miljoen potentiële kiezers zouden zijn voor een 
partij zoals C’Axent, dan denk ik dat ChristenUnie Vlaan-
deren al was opgericht. Maar die zijn er niet. Voor één se-
naatszetel zijn al 200.000 stemmen nodig, dus dan moet 
je nagaan of dat al die energie en geld wel waard is. Want 
die zetel komt er niet, laten we even realistisch zijn. Men 
zegt wel ‘vlieg er maar in’, maar dat doet me aan Jacobus 
denken. Wat maakt het uit als mensen zeggen ‘Houdt u 
warm’ en ‘Eet lekker’ en je geeft ‘m niks? Er zijn er maar 
weinig echt bereid de handen uit de mouwen te steken. 
De achterban is bovendien verdeeld over de vraag of wij 
een partij moeten worden. Het katholieke deel vindt van 
niet. Een belangrijk deel van de evangelischen vindt dat 
juist wel, om zo meer invloed te bundelen.”

Zijn er veel evangelischen in Vlaanderen?
“Er zijn naar schatting ongeveer 150 duizend evangeli-
schen in België. Maar veel zijn Congolees en spreken geen 
Vlaams. Daarbij komt dat C’Axent nu alleen op Vlaanderen 
gericht is. Wij hebben zo’n duizend leden en nog eens 
drie tot vierduizend mensen die zeggen op onze lijn te 
zitten. Een groot probleem is dat er heel veel kiezers die 
door de christendemocraten (CD&V) verloren zijn, nu 
voor hun tweede politieke keuze gaan. En dat kunnen 
wij niet zijn, want wij zijn geen politieke partij. Het is ook 
niet zo dat ze per definitie op een evangelisch christen 
stemmen op de de lijst van CD&V. Ze zien niet echt meer 
de christelijke identiteit bij de christendemocraten ver-
tegenwoordigd worden, dus dan gaan ze maar voor iets 

Steun C’Axent en maak zo de Vlaamse politiek christelij-
ker: Stort uw gift (fiscaal aftrekbaar) op: EDB, Vrijheer 10, 
4564 DL, St. Janssteen (NL) nr.147869900  Vergeet niet te 
vermelden: “gift aan C’Axent”. www.caxent.be 

anders dat ze ook belangrijk vinden. Als ze voor lagere 
belastingen zijn, stemmen ze voor de liberalen. En als dat 
ecologische waarden zijn stemmen ze voor de groenen.”

U had laatst een ontmoeting met onder andere Arie Slob 
over samenwerking. Waar zou de ChristenUnie C’Axent mee 
van dienst kunnen zijn?
“Intellectuele, logistieke en financiële hulp. Financiën 
maken dingen mogelijk. Als de ChristenUnie duidelijk 
zijn steun aan C’Axent openbaar maakt aan de Vlaamse 
christenen, dan denk ik dat C’Axent daardoor legitimi-
teit krijgt in hun ogen. Bovendien heeft C’Axent politiek 
hetzelfde profiel, zowel op ethisch vlak als op sociaal vlak. 
Wij zijn ook christelijk-sociaal. Maar het probleem is dat 
Vlaamse christenen niet wakker liggen van politiek, er 
is hier geen reformatorische traditie. Het is of katholiek 
of evangelisch. En de evangelischen zijn niet meteen 
de meest enthousiaste politiek geëngageerde mensen. 
Toch is dat wel aan het veranderen. Ze zien steeds meer 
in dat ze niet alleen moeten bekeren, maar ook moeten 
dienen. Het evangelie, zelfs zonder het eeuwig behoud, 
is ook een zegen voor niet-gelovigen. Als christenen het 
evangelie leven, dan vormen ze daarmee een zegen voor 
de hele bevolking.”

> Tekst Anne Paul Roukema / Arjo Kleinhuis > Fotografie  Anne Paul 

Roukema

Met een half miljoen kiezers was 
ChristenUnie  
Vlaanderen al opgericht
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Politiek is geen wetenschap. In de wetenschap probeert 
men tot uitspraken te komen die altijd waar zijn. Dat 
het vriespunt van water daalt als je zout aan het water 
toevoegt, was vorig jaar waar en zal over twee jaar ook 
nog waar zijn, althans daar gaat men in de wetenschap 
vanuit. In de politiek kan wat vandaag waar is, volgend 
jaar niet meer waar zijn. Het komt erop aan in te spelen 
op snel veranderende situaties. De financiële crisis in Eu-
ropa laat dat duidelijk zien. Niemand weet precies hoe de 
problemen met de euro opgelost kunnen worden. Toch 
moeten er besluiten genomen worden. En het besluit 
dat vandaag wordt genomen, heeft over een paar weken 
misschien weer bijstelling nodig omdat de situatie sterk 
gewijzigd is. Daarom kan een christelijke politieke partij 
niet de pretentie hebben dat zij weet wat de beste beslis-
sing is of dat zij weet wat de christelijke en dus goede 
beslissing is. Ook christelijke politici nemen gebrekkige 
beslissingen. 
Wat wel vast lijkt te staan, is het doel waarnaar poli-
tici streven. Velen zullen het ermee eens zijn dat in de 
politiek gestreefd moet worden naar vrede, veiligheid 
en gerechtigheid. Met hun eindeloze rij wetten, wets-
wijzigingen, moties, etc. proberen politici die doelen 
na te streven.  Maar als je probeert de doelen nader te 

De vulling van 

gerechtigheid
definiëren, wordt het lastig, de meningen gaan uiteen. 
Zo vast blijken de doelen niet te zijn. Wat is gerechtig-
heid en waarmee wordt de gerechtigheid gediend? Voor 
een zo fundamentele zaak als gerechtigheid wendt een 
christenpoliticus zich tot de Bijbel. Gerechtigheid doen 
is iets wat God vraagt van mensen.  Hij vraagt het van 
alle mensen. Het is dus niet een exclusief christelijk doel. 
Ook niet-christenen hebben besef van de betekenis van 
gerechtigheid. Maar wie gerechtigheid wil nastreven, is 
voortdurend bezig dat begrip te vullen. “Wat is het, wat 
is ervoor nodig en wat wil ik?” Een christenpoliticus vult 
het vanuit zijn omgang met God en de Bijbel. Anderen 
gebruiken hun eigen bronnen. 
Een christenpoliticus voelt zich verbonden met allen die 
bij dezelfde bron naar de vulling van gerechtigheid zoe-
ken. Het resultaat is niet dat ze met elkaar de ene god-
delijke vulling van gerechtigheid vinden, een vulling die 
echt christelijk zou zijn. Christelijke politiek betekent niet 
het beschikken over de ware politieke doelen en stand-
punten. Politiek is beweging, voortdurende verandering, 
zoals ik in het begin aangaf. Christelijke politiek is een 
beweging van navolging en luisteren.

> Peter Blokhuis voorzitter landelijk bestuur
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7 oktober
Opening partijbureau Amersfoort
Na tien jaar gevestigd te zijn aan de Puntenbur-
gerlaan, zijn het Partijbureau, WI, Eurofractie, 

ECPM, EPCF en PerspectieF verhuisd naar een nieuwe 
locatie. Ons vrijstaande pand bevindt op een prachtige 
plek op slechts twee minuten lopen vanaf het Centraal 
Station van Amersfoort. U bent als lid van harte uitge-
nodigd voor de opening op vrijdag 7 oktober tussen 
16:00 en 19:00 uur. Om 17:00 uur wordt het pand officieel 
geopende door Arie Slob. Adres: Johan van Oldenbarne-
veltlaan 46, Amersfoort (aanmelden is niet nodig)

24 oktober, 7 en 14 november 
Voorgangersdagen
Op 24 oktober, 7 en 14 november 
vinden er voorgangersdagen plaats 

op de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Onze 
Kamerleden ontvangen predikanten uit verschillende 
kerken en gaan met hen in gesprek over politiek en 
maatschappij. Een afwisselend programma gericht op 
uitwisseling van ideeën. Bent u voorganger, of is uw 
voorganger geïnteresseerd in de ChristenUnie, dan bent 
u of uw voorganger van harte welkom op deze dag. Voor 
opgave en meer informatie kunt u een email sturen naar 
voorgangersdag@christenunie.nl of bellen met 033 422 
69 69. Opgeven kan tot 10 oktober.

24 oktober, 7 en 21 november
Bijeenkomsten ChristenUnie 
ondernemersnetwerk
Zie pagina 29 voor meer informatie

g Regio Noord op 24 oktober 2011 Meppel*
g Regio Midden op 7 november 2011 Amersfoort*
g Regio Zuid-West op 21 november 2011 Dordrecht*
*locaties worden later definitief bekend gemaakt.

Een nieuw seizoen 
ChristenUnie

12 november 
Congres Wetenschappelijk 
Instituut
“Het verhaal van de ChristenUnie” 

Met Arie Slob, Roel Kuiper, Gert-Jan Segers e.a.  
Datum: zaterdag 12 november   
Locatie: Amersfoort 
Zie ook: www.wi.christenunie.nl 

19 november 
Landelijke ChristenUnie 
Inspiratiedag 2011
Op zaterdag 19 november 

organiseert de ChristenUnie de landelijke In-
spiratiedag 2011. Op deze interactieve dag 
zetten we samen de schouders eronder en 
gaan we met elkaar in gesprek over de partij 
en de politiek van de ChristenUnie. Work-
shops, cabaret, netwerken en trainingen. U kunt 
aanschuiven bij onze Kamerleden om ideeën uit te 
wisselen, of met andere (bestuurs)leden in gesprek over 
onderwerpen naar uw keuze. De dag wordt gehouden 
in de inspirerende entourage van Leerhotel het Klooster 
in Amersfoort. Heeft u nu al inspiratie voor de inhoud 
van deze dag, of wilt u meedenken over de invulling 
van het programma, stuur dan een email naar  
inspiratie@christenunie.nl. Houd de website in de gaten 
voor meer informatie.

25 en 26 november 
PerpectieF najaarscongres
Vrijdagavond 25 november: 
Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 26 november: Congres 
meer informatie via www.perspectief.nu

Het nieuwe seizoen van de ChristenUnie is geopend! In de herfst van 
2011 zijn er tal van activiteiten waar u kunt netwerken, meepraten 
en andere mensen uit de partij kunt ontmoeten. We bevelen in het 
bijzonder de Inspiratiedag 2011 bij u aan. 

Reserveer 19 november  in uw agenda.
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Rechtstreeks
Rechtstreeks relevant

INTERVIEW MET 
ESTHER PAUL-JONKER, 
VOORZITTER 
KIESVERENIGING 
LEIDEN EN OMSTREKEN
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en relevant

de commissie- en raadsvergaderingen op de tribune. Hij 
fungeert daardoor als een persoonlijke adviseur voor hen. 
Heel waardevol!” 

Heb je daarnaast zelf ook veel contact met de fractie? 
“Ja, dat kun je wel zeggen. Elke week bellen de fractie-
voorzitter en ik elkaar even. We spreken in een half uur 
even wat actuele zaken door. Af en toe schuif ik zelf ook 
even aan bij de fractievergadering.” 

Jullie zaten tot halverwege 2008 in de coalitie. Lukte het om 
na de val van het college de oppositierol goed op te pakken?
“Ja, dat heeft wel even moeite gekost. En in deze raadspe-
riode zijn we van twee naar een raadszetel terug gegaan. 
Vraag was hoe de fractie zich niet over de kop zou gaan 
werken. Wij stonden bekend om onze degelijkheid en dat 
wil je dan graag vasthouden. Inmiddels heeft de fractie 
steeds meer durf ontwikkeld en lukt het hen om noodge-
dwongen als het moet pas tijdens de commissie- en/of 
raadsvergadering een standpunt in te nemen. “

Ze is niet alleen een expert in de kennis over middeleeuwse literatuur, maar 
tegelijk een actieve voorzitter van de kiesvereniging Leiden e.o. Ik ben op 

bezoek bij dr. Esther Paul-Jonker. De woonkamer herbergt enkele honderden 
boeken. Over geschiedenis, filosofie, literatuur en theologie. Temidden van 
deze geestelijke bagage probeert Esther een evenwicht te vinden tussen de 

middeleeuwen en het jaar 2011 van de ChristenUnie in Leiden. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij de ChristenUnie?
“Via mijn lidmaatschap van het WI. Vervolgens zocht ik 
tijdens mijn promotieonderzoek nog een ‘bijbaantje’. Ik 
heb toen voor de jongerenorganisatie  PerspectieF  de 
eindredactie van ‘Perspex’ verzorgd. Daarna is het snel 
gegaan. Ik heb mij aangemeld bij de kiesvereniging om 
mee te helpen bij de campagne en daarmee een mooie 
en intensieve tijd beleefd. We kregen toen voor het eerst 
een wethouder. Na enkele jaren secretaris te zijn geweest 
ben ik gevraagd voor het voorzitterschap”. 
“Als wetenschapper ben je in zekere zin eenzijdig bezig. 
Ik voelde daarom meer en meer de behoefte om daar iets 
tegenover te stellen. Iets wat rechtstreeks maatschappe-
lijk relevant is. Zo kwam ik bij de ChristenUnie uit. Ik vind 
het dan ook bijzonder om voorzitter van de vereniging 
in Leiden te mogen zijn. Dat is me gegeven, dat is me ge-
gund. De sociale kant van het werk spreekt mij ook aan.” 

Hoe groot is jullie bestuur?
“Het bestuur bestaat uit 6 mensen en we hebben een 
vacature. Ik heb het genoegen om samen te werken met 
hele competente mensen. Dat is fijn als je voor kwali-
teit wilt gaan. Zo hebben we iemand die van beroep 
supervisor en coach is. Deze man is met pensioen en 
zet zijn talenten en ervaring in om ons raadslid en de 
fractievolgers feedback te geven. Hij is daarvoor vaak bij 

*  De kiesvereniging bestrijkt drie gemeenten, te weten 
gemeente Leiden, gemeente Leiderdorp en gemeente 
Voorschoten. In totaal rond de 150 leden.



PAGINA 24 | HS | partijblad van de ChristenUnie

Wat vind je van het contact met het Provinciaal Uniebe-
stuur? 
“Eerlijk gezegd is dat nog wel voor verbetering vatbaar. 
In de aanloop naar de statenverkiezingen hadden we 
graag wat meer speelruimte willen hebben. Op het punt 
van amendering van het verkiezingsprogramma en op de 
manier van kandidaatstelling valt een volgende keer nog 
wel wat te verbeteren. Onze amendementen zijn daar-
door niet goed uit de verf gekomen. Daarentegen is in de 
campagne wel goede aandacht gegeven aan Leiden. Daar 
waren we wel blij mee. Er is toen veel werk verzet door de 
provinciale campagnecommissie”. 

Je kunt als kiesvereniging ook proberen om een kandidaat-
bestuurslid naar voren te schuiven zodra zich een vacature 
aandient in het Provinciale Uniebestuur. Is dat al eens 
gedaan vanuit  de kiesvereniging Leiden?
“Nee, tot nu toe niet. Daar ga ik zeker eens over nadenken”.  

Welk doel streef je na als voorzitter?
“Ik ben sterk op de vereniging gericht en op mensen. Dat 
mensen doen wat bij ze past. Dan kom je verder met el-
kaar. Ze moeten daarnaast niet overvraagd worden. Het is 
tenslotte vrijwilligerswerk. Ik heb geleerd om te denken in 
grootse plannen en tegelijk tevreden te zijn met de kleine 
resultaten. De kunst is om dat bij elkaar te houden. 
 Als bestuur zoeken we ook wel steeds naar mogelijkhe-
den om zichtbaar te zijn: als bestuur en fractie voor de 
vereniging (via Nieuwsbrief, FractieFlits en activiteiten) 
en als partij voor de stad. Dat is wel een thema dat ons 
bestuurlijke werk sterk bepaalt.” 
“De hele verenigingsstructuur van onze partij is wel iets 

‘Ik heb geleerd te denken in grootse plannen en tevreden te zijn met kleine resultaten’

wat mij bezig houdt. Een politieke vereniging is niet meer 
vanzelfsprekend voor mensen. Dit is een essentiële vraag 
voor ons als partij. In onze veranderende maatschappij 
lijkt die vorm steeds minder te passen.”

Kom je wel eens op een Uniecongres? 
“Daar ben ik niet zo vaak geweest. Eigenlijk heb ik er 
weinig aansluiting, want ik ken niet zoveel mensen. Bij 
echt belangrijke beslismomenten ben ik er wel namens 
Leiden. Ik kijk dan wel met een lichte verwondering om 
mij heen en denk dan:  ‘O ja, dit is mijn partij. Veel eer-
biedwaardig grijs.’ Het WI met z’n fellowsprogramma en 
het zoeken naar thema’s om serieuze bundels te produce-
ren stel ik erg op prijs. Daar groeien we heel erg van. Dat 
is echt professionalisering binnen de organisatie”. 

Wat is je favoriete Bijbeltekst? 
“Ik heb al jaren een Bijbeltekst uit Spreuken 3 op mijn 
werkbureau staan. “Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je 
doet, dan baant Hij voor jou de weg”. Een mooie tekst, die 
mij helpt om mij bewust te zijn van mijn afhankelijkheid. 
Juist als je veel in je mars hebt en er veel haast vanzelf 
op je pad komt, bestaat het gevaar te denken dat je alles 
blijkbaar zelf wel op orde hebt. Deze tekst bepaalt mij 
bij Gods leiding en mijn afhankelijkheid daarvan. Dat 
geeft ook ontspanning. Juist ook in het ChristenUnie-
werk, waarin je vaak ook geen resultaat ziet, is dit altijd 
opnieuw een mooie aansporing om te luisteren, in plaats 
van verwoed te malen over eigen plannen”. 

> Tekst  Tjitske Kuiper  | Fotografie Anne Paul Roukema

grootse plannen
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HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

wie

PASPOORT

NAAM: Sander Luitwieler (1978)
STUDIE: Politicologie (2001, Universiteit Leiden). 
Gepromoveerd op het gebied van de Europese Unie 
(2009, Erasmus Universiteit Rotterdam) 
PUBLICATIES: Richting Europa. Christelijk-
staatkundige visie op de Europese Unie (met 
Benjamin Anker, 2002), De ChristenUnie en het 
Verdrag van Lissabon (2008)

‘We hebben een 
hoopvol perspectief 

op het hier en nu’

Waar ben je mee bezig voor het WI? 
Ik ben bezig met een boekproject. Daarin staan drie 
vragen centraal: welke waarden vormen de basis van 
Europa, welke doelstellingen zou de Europese Unie 
moeten nastreven en welke rol kan EU-beleid hierbij 
spelen? De eindpublicatie verwacht ik in de tweede 
helft van 2012. Het is de bedoeling om vanuit ons 
eigen, christelijke gedachtegoed een visie op de EU te 
ontwikkelen die zowel positief als kritisch is. Liefde voor 
God en onze naaste is daarbij onze drijfveer. Europa’s 
waarden kunnen het beste relationeel worden ingevuld. 
We hebben een hoopvol perspectief op het hier en nu. 
Dit alles vormt de basis om na te denken over de vraag 
hoe de EU kan streven naar publieke gerechtigheid in de 
vorm van concrete doelstellingen en beleid. 

Waarom vind je dat boeiend?
Ik ben iemand van de grote lijnen en grote schaal. Ik 
houd me graag van binnenuit bezig met dingen die er 
echt toe doen. De Europese Unie is volop in ontwikkeling 
en steeds belangrijker geworden. Dat maakt de 
eurocrisis eens te meer duidelijk. Ik vind het een mooie 
uitdaging de grote lijnen van de christelijke denktraditie 
in kaart te brengen en die vervolgens toe te passen 
op de EU. Die combinatie van christelijke visie en mijn 
expertise maakt dat ik echt kan werken vanuit wie ik ben, 
vanuit mijn hart. Wat het ook boeiend maakt, is dat ik het 
boekproject voor zowel het WI als de European Christian 

Political Foundation (ECPF) doe. In het Nederlands en 
in het Engels dus. Dat biedt niet alleen een Nederlands, 
maar ook een Europees platform voor onze visie (zie ook 
op pagina 26).

Hoe vind je het gaan bij het WI?
Ik heb leuke en boeiende collega’s. Ik vind het mooi 
om te zien dat elk van ons vanuit zijn eigen expertise 
en interesse bezig is met een project dat echt zijn hart 
heeft. Dit alles onder de bezielende leiding van Gert-Jan 
Segers. Met weinig mensen wordt veel werk verzet.

> Tekst Floris Spronk | Fotografie Anne Paul Roukema 
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Op dit moment zoeken veel mensen in Europa een 
nieuwe visie en richting voor samenleving, economie en 
politiek. Europa zoekt een alternatief voor de dominante 
seculiere dogma’s. En er is christelijk initiatief in Europa. 
De European Christian Political Foundation (ECPF) is het 
platform waar christelijke denktanks en denkers elkaar 
ontmoeten om gezamenlijk te werken aan dit alternatief.

De ECPM, de Europese vereniging van christelijke 
politieke partijen heeft de ECPF in februari 2011 
opgericht. De ECPF functioneert voor de ECPM zoals 
het Wetenschappelijk Instituut voor de ChristenUnie. 
Het doel van de ECPF is het werk van de ECPM politiek-
inhoudelijk te versterken. Daarvoor wil de ECPF 

Christelijke 
denktank 

ECPF OPGERICHT VOOR VERSTERKING CHRISTELIJKE POLITIEK IN EUROPA 

verbinden, informeren en een nieuwe manier van 
denken stimuleren. 

Verbinden
Zoals de ECPM christelijke partijen in Europa verbindt, 
zo wil de ECPF het Europese platform zijn voor de vele 
christelijke ‘denktanks’ die Europa rijk is. Zo kunnen deze 
organisaties elkaar aanvullen in hun werk en hun kennis 
delen. Daarom is de website (www.ecpf.info) van de 
ECPF inmiddels een ‘portal’ naar heel veel christelijke 
organisaties die werken op het snijvlak van christelijk 
geloof, samenleving en politiek.

Informeren
Europese wetgeving en Europees beleid hebben grote 
invloed op de lidstaten van de Europese Unie die ook 
kernthema’s van de christelijke politiek raakt. De ECPF 
werkt samen met denktanks in Brussel en informeert 
christelijke parlementariërs in de lidstaten over 
belangrijke wetgeving zodat zij tijdig op Europees beleid 
kunnen reageren. 

Een nieuwe manier van denken
Wanneer we kijken naar alle problemen in Europa is het 
duidelijk dat er een alternatief moet komen voor het 
liberale individualisme. Voor de ECPF begint een andere 
manier van denken bij de mens die in relatie staat tot 
God, de naaste en de schepping.  Met dit christelijke 
mensbeeld als uitgangspunt werkt de ECPF samen met 
haar partners aan alternatieven voor de samenleving en 
de economie. Zo wil de ECPF bouwen aan de toekomst 
van Europa.

> Tekst Johannes de Jong, ECPF

De ECPF ontvangt Europese subsidie met de 
voorwaarde dat 15% van de ECPF begroting moet 
komen uit eigen fondswerving. Elke euro die de ECPF 
ontvangt levert dus bijna 6 euro op voor christelijke 
politiek in Europa. Uw steun is van harte welkom op 
rekening 153731095 t.n.v. ECPF te Amersfoort. U kunt 
contact opnemen met de ECPF door te bellen (033-
4226971) of te mailen (secretariat@ecpf.info)

ONDERSTEUNING

Financiële crisis in Europese landen, beurzen diep in het rood, protesten in 
Griekenland en Spanje; het is een schets van de crisissfeer die nu in Europa 
hangt. Een van de gevolgen van de decennialange dominantie van het liberale 
individualisme in onze westerse samenlevingen.

voor Europa
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NIEUW!

BIJBELONDERWIJS BIJ U IN DE BUURT

Evangelische Theologische Academie
■ Opleidingen Theologie ■ HBO-niveau ■ www.eta.nl

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum 
■ Opleiding Pastorale Hulpverlening ■ www.pastoraat.nu

Evangelische Toerusting School 
■ Bijbelcursus ■ 45 locaties in Nederland ■ www.ets-cursus.nl

ETA

EPS

ETS

● ETA-locaties 

● EPS-locaties 

● ETS-locaties

Evangelisch College ■ www.evangelisch-college.nl
078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht

Het Evangelisch College komt voort uit een fusie 

tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en 

stichting Evangelische Theologische Academie.

is  broodnodig 
in de strijd tegen onrecht

de kerkde kerkuw

Micha zondag - 16 oktober 2011
Meld uw gemeente aan. Ga voor meer informatie en materialen naar 

www.michanederland.nl
Meld uw gemeente aan. Ga voor meer informatie en materialen naar 

www.michanederland.nl
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Er is in deze tijd meer aan de hand dan alleen eeneconomische crisis.
Dit boek geeft de basiskennis waarmee de lezereen eigen oordeel kan vormen over de huidigecrisis en de kansen op herstel.Kennis die veruit de meeste mensen niet hebbenmeegekregen.

Het was de hoofdreden om dit boek, zo toegan-kelijk mogelijk, te schrijven.
Zodat iedereen, die dat wil, over deze basiskenniskan beschikken.

De schrijver, socioloog, econoom en politicoloog,was werkzaam in het bedrijfsleven en hogerberoepsonderwijs.
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Crisis�van�de�welvaartsstaat

HOE�NU�VERDER?
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Stef�van�Zutphen

PA
NDEMIE

Bijwerkingen�van�welvaartsgroei
en�vrije�markt

Herstel

Crisis

Crisis ......... herstel?

Stef van Zutphen: 

Crisis van de 
welvaartsstaat, 
hoe nu verder? 
Bijwerkingen van welvaartsgroei en vrije markt.
 

De schrijver, socioloog, econoom en 
politicoloog geeft basiskennis waarmee de 
lezer een eigen oordeel kan vormen. Het 
boek is toegankelijk geschreven en geeft 
15 kernvragen voor onze toekomst.
10 euro, 111 pagina’s.  ISBN/EAN:  978-90-816712-1-7.
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De ChristenUnie vindt dat ondernemers heel belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van ons land. Dat is terug te vinden ons 
verkiezingsprogramma en ons politiek handelen. Om de wederzijdse 
relatie ondernemers-ChristenUnie te bevorderen is onlangs een landelijk 
ondernemersplatform gestart. Het doel is dat ChristenUnie politici en 
christelijke ondernemers elkaar ontmoeten, raad vragen, ideeën én 
telefoonnummers uitwisselen.

Bent u ondernemer of leidinggevende van 

een bedrijf en laat u zich in uw werk door het 

evangelie inspireren? Wilt u met ChristenUnie-

politici in contact komen over politiek beleid? 

Of bent u ChristenUnie-politicus en wilt u graag 

met christen-ondernemers uit uw omgeving in 

contact komen? Geef u dan op voor één van de 

regionale ondernemersplatforms.

- Regio Noord op 24 oktober 2011 Meppel*

- Regio Midden op 7 november 2011 Amersfoort*

-  Regio Zuid-West op 21 november 2011 

Dordrecht*

De kosten zijn € 60. Tijd: 17:30 – 21:30 uur

Voor aanmelden: biancavanderhorst@

christenunie.nl of 033-4226966

* Definitieve locaties worden later bekend

Ondernemersplatform   
ChristenUnie van start
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opgeven. Wilt u de hierbij staande uitnodiging onder de 
aandacht van degenen die geïnteresseerd zouden kun-
nen zijn? Het platform is in eerste instantie niet bedoeld 
voor zzp-ers.

> Tekst Menno van Hulst

Op 27 juni in de avond is de aftrap geweest van het lan-
delijke ondernemersplatform. Op een prachtige locatie 
in Leuvenum waren 26 ondernemers of leidinggevenden 
van grote bedrijven bij elkaar samen met zeven mensen 
van de ChristenUnie, waaronder fractievoorzitter Arie 
Slob. Carola Schouten, heette iedereen welkom en lichtte 
het doel van het platform toe. Prof. Peter Ester, lid van de 
Eerste Kamer, hield een korte lezing over ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt. Er was een levendige plenaire 
discussie en er waren intensieve gesprekken en nieuwe 
ontmoetingen. We hebben een prachtige bijeenkomst 
gehad met enthousiaste deelnemers. Enthousiast, maar 
ook kritisch. Want terecht of ten onrechte overheerst de 
gedachte dat de ChristenUnie te weinig aandacht heeft 
voor de ondernemers. Er bestaat echter van beide kanten 
de overtuiging dat een regelmatige ontmoeting en het 
elkaar gemakkelijk kunnen bereiken veel kansen biedt 
voor een evenwichtiger benadering van economische 
en ondernemersvraagstukken. Eind november zal dit 
landelijke platform een vervolg krijgen. We hebben voor 
dit landelijke platform gekozen voor een gesloten uitno-
digingsbeleid.

We willen deze platforms  ook op regionaal niveau gaan 
stimuleren. Het is de bedoeling dat daar niet alleen lan-
delijke politici, maar ook provinciale en lokale politici bij 
aanwezig kunnen zijn. Mensen kunnen zich daarvoor vrij 
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“Ik woon in Amsterdam Zuidoost, een 
multiculturele wijk waar de PvdA erg actief is. Ik 
merk dat veel christenen met een multiculturele 

achtergrond op hen stemmen. De PvdA heeft ook veel 
goede, sociale punten, daarom was ik ook lid. Totdat 
ik een tijd geleden via een vriendin de ChristenUnie 
beter leerde kennen. Ik ging de standpunten van de 
ChristenUnie op de website bekijken. In een shock 
dacht ik: Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht? 
Dit is wie ik ben, dit is waar ik voor sta. Toen ik verder 
keek naar de uitgangspunten van de PvdA zag ik dat 
die strijdig zijn met wie ik als christen ben. Ik heb direct 
mijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd en  ben lid 
geworden van de ChristenUnie. 

De ChristenUnie is voor mij niet links of rechts maar 
christelijk, ik voel me verbonden met de partij door het 
geloof. Ik denk dat dat centraal zou moeten staan in onze 
partij. Verschillen zijn juist mooi en kunnen voor synergie 
zorgen. Ik zie veel mogelijkheden om daarin te groeien, 
want de uitgangspunten van de ChristenUnie staan als 
een huis. Ik geloof dat ook niet-christenen zullen inzien 
dat deze punten heilzaam zijn. Want de welvaartverdeling, 
het loslaten van familiewaarden en de cultuur van het 
individu zullen uiteindelijk geen uitkomst bieden.

Ik studeer recht aan de Vrije Universiteit en schrijf mijn 
scriptie over de abortuswetgeving in Nederland. Een 

De overstap

Hij was ooit lid van de Partij 
van de Arbeid, nu loopt hij 

stage als beleidsmedewerker 
op de Tweede Kamerfractie 
van de ChristenUnie. Don 

Ceder (21): student recht, dj, 
theatermaker en danser. Hij 

volgt zijn passies en gebruikt 
ze sinds kort voor de politiek. 

paar maanden geleden las ik een artikel over een kind 
dat in de 21ste week van de zwangerschap geboren 
was. Maar de abortusgrens staat op 24 weken. In de wet 
staat dat dit bepaald is op basis van wanneer de baby 
levensvatbaar is. Ik dacht: wauw, is de Nederlandse 
wetgeving nu niet in strijd met wat ze zelf voorschrijft? 
Het antwoord is: ja, en dat moet aan de kaak gesteld 
worden. Ik wil de scriptie ook aanbieden aan Esmé 
Wiegman, en hoop dat er ook iets mee gedaan kan 
worden.

Ik wil graag een rol blijven spelen in de politiek, het is 
toch fantastisch als je beleid kunt uitstippelen om andere 
mensen te helpen? Ook bij het aanspreken van nieuwe 
groepen, in mijn wijk in Amsterdam. Ik merk onder mijn 
vrienden dat multiculturele christenen zich steeds meer 
willen profileren, en zich over de politiek uitspreken. Ik 
zie daarin een kentering en dat biedt volgens mij kansen 
voor de ChristenUnie. In december hoop ik een speciale 
theatervoorstelling over de multiculturele samenleving 
in het Tweede Kamergebouw neer te zetten. Dat past 
bij de inspanningen van Cynthia Ortega-Martijn om 
de burgerschapsvorming in Nederland verbeteren 
en mensen dichter bij elkaar te brengen in plaats van 
afstoten. Dat vind ik nou een creatieve manier om 
inhoud aan de politiek te geven, dat is synergie!”

> Tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie: Anne Paul Roukema
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Europese crisis aanpakken 
      bij de kern
Desondanks koerst men daar evengoed op de afgrond 
af. Maar belangrijker is: aanpassing van de organisatie en 
structuur van Europa is het voorbij gaan aan de kern van 
de huidige crisis. Die kern ligt in de mentaliteit van men-
sen, instellingen en overheden om schulden te maken, 
veel schulden. Met de gedachte: de economie blijft groei-
en dus we kunnen onze schulden straks wel aflossen. Die 
waangedachte nekt ons nu.  It’s our mentality, stupid!
Wat is dan het antwoord? Bill Clinton won de presidenti-
ele campagne van 1992 met het motto: “It’s the economy, 
stupid”. Ik zeg: we moeten onze mentaliteit ombuigen! 
It’s our mentality, stupid! Niet méér schulden maken om 
oude schulden af te lossen, maar bezuinigen. Inkomsten 
en uitgaven in balans brengen. Belastingontduiking mag 
niet “volkssport” nummer één zijn. Het bijeen graaien 
van bonussen mag nooit normaal gevonden worden. En 
voorts is nodig: ruimte voor nieuw beleid zoals investeren 
in de kwaliteit van de samenleving (zoals in onderwijs) 
en in versterking van dat waar je goed in bent (voor Ne-
derland bijvoorbeeld transport en logistiek). Ook moeten 
banken en hedge-funds beter gecontroleerd worden. Zij 
hebben volop meegewerkt aan onverantwoorde spe-
culaties. Daar zijn constructies voor bedacht die zelfs in 
de bankenwereld nog maar door een enkeling werden 
begrepen. Absurd! 

Een andere mentaliteit vereist ook het nakomen van af-
spraken. Het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) is niet dood, 
integendeel. Het is geboren en groeit op. De Europese 
Commissie moet de krachten van deze jongeling gebrui-
ken! Toen Duitsland en Frankrijk enkele jaren geleden 
de voorwaarschuwing van de Europese Commissie, dat 
zij over de SGP-grenswaarden heengingen negeerden, 
had de Commissie moeten doorpakken. De Commissie 
stapt voor talloos veel zaken naar het EU-Hof, dat had ze 
toen zeker moeten doen. Maar nee, de Commissie bleek 
veel minder onafhankelijk dan menigeen dacht. Ze trad 
verder niet op. Om die slapheid te corrigeren is er nu 
veel draagvlak het SGP te versterken met automatische 
sancties tegen lidstaten die de grenswaarden schenden. 
Prima!
It’s our mentality, stupid. We moeten stoppen met het 
waanidee dat de bomen van de economie tot aan de 
hemel groeien. Een schot voor de boeg van een aange-
scherpt SGP dat effectief gehandhaafd wordt, helpt uit-
stekend iedereen alert te houden.

>  Tekst Peter van Dalen, Europarle-

mentariër namens de ChristenUnie, 

lid van de fractie van Europese Con-

servatieven en Hervormers (ECR).

Verschillende politici zoals Guy 
Verhofstadt willen meer bevoegdheden 
aan Europa geven. Een sterk Europa 
inclusief een centrale Europese 
economische regering zou dé oplossing 
zijn voor de crisis, zo beweren velen. Die 
redenering kan ik niet volgen. Alleen al 
niet omdat er een land bestaat dat zo’n 
centraal gezag heeft: de VS.
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Relevant
Na ongeveer 40 jaar lid van D66 geweest te zijn 
heb ik afscheid genomen van deze partij. Met name 
vanwege de miskenning van kerken en christenen als 
onderdeel van het sociaal kapitaal. Ik was inder-
tijd medeoprichter en voorzitter van de Werkgroep 
Geloof en Politiek Handelen binnen D66. Na eerst 
een paar maal op de ChristenUnie te hebben ge-
stemd, ben ik lid geworden.

Ik ben er van overtuigd dat de ChristenUnie in 
het politieke landschap een sterke rol zou kunnen 
vervullen voor christenen die een politiek wil-
len steunen die niet buigt naar rechts, die zich 
rechtuit een christelijke partij durft te noemen 
en tegelijkertijd recht en rechtvaardigheid zoekt 
voor de gehele samenleving. 

Laat de ChristenUnie alsjeblieft een duidelijke 
omschrijving geven van zijn m.i. originele in-
vulling van het begrip links, die stoelt op het 
“grote” verhaal (Kees v.d. Kooi, Trouw 26 feb. 
2011) en dat verhaal in voor deze tijd relevante 
thema’s gestalte geven. Aan vage CDA-termen als 
solidariteit, gemeenschapszin, fatsoen, respect 
enz. hebben we niks. Als Ewout Klei (Trouw, 4 jan 
2011) gelijk heeft dat marginalisering dreigt als 
de aanbevelingen van het evaluatierapport worden 
overgenomen, namelijk dat de ChristenUnie zich 
weer gaat richten op de traditionele achterban in 
plaats van op een mogelijke nieuwe aanwas, dan 
zou ik dat zeer betreuren. Ik denk aan mensen, van 
harte christen, maar zeker niet conservatief, “be-
kenden” de laatste keer op de ChristenUnie gestemd 
te hebben. Natuurlijk moet men op alle manieren 
proberen de achterban er weer bij te betrekken, 
maar “terug naar de taal van de Bijbel” lijkt 
me in deze tijd een recept voor “politieke zelf-
moord”.  

Ik lees dat er een commissie komt die de discus-
sie over de vraag wat christelijke politiek in de 
huidige maatschappelijke en politieke context nu 
precies inhoudt, gaat stimuleren. Prachtig! Kom op 
ChristenUnie, maak je bekend als een in deze tijd 
meer dan ooit relevant alternatief!

Drs. Helena Th. Dake, Lochem

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 Hermen 
Ridderikhof via handschrift@christenunie.nl of via Partijbureau 

ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort. 

Europese crisis aanpakken 
      bij de kern

Redactie
Shahied Badoella (hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof 
(eindredacteur),Elisabeth ter Horst, Menno van Hulst , 
Anne Paul Roukema, Geert Jan Spijker

Fotografie
Ruben Timman – nowords.nl, Anne Paul Roukema - 
inhisimage.nl, Fokke Bouma

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.nl

Wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960 | wi@christenunie.nl

CBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij
het CBB Tel. 0341 565 499

Druk
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Tel. 033 422 69 50| handschrift@christenunie.nl

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift? 
37.29.30.018 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

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. 
Alle mutaties worden door de ledenadministratie per  
email of per post aan u bevestigd. 

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.



PAGINA 32 | HS | partijblad van de ChristenUnie

De ChristenUnie is mijn partij, 
omdat zij politiek bedrijft uit 
overtuiging. De ChristenUnie staat 
voor een kleine overheid die zich 
dienstbaar opstelt en gerechtigheid 
nastreeft. Dat vind ik belangrijk 
omdat ik in mijn werk ervaar dat 
de overheid alleen samen met 
het maatschappelijk middenveld 
verantwoordelijk kan zijn voor het 
publieke terrein. Daarom kan de 
ChristenUnie op mijn steun rekenen. 
Joas Duister, Veenendaal

mijn partij
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Eind augustus was ik in het zuiden van Ethiopië en zag 
met eigen ogen het leed en de onzekerheid in de ogen van de duizenden 
vluchtelingen in de UNHCR-opvangkampen. Diezelfde onzekerheid bespeurde 
ik ook bij de pleegouders van een aantal pleegkinderen hier in Nederland. 
Bij hen de grote angst dat zij vanwege de kabinetsplannen de aan hen 
toevertrouwde pleegkinderen niet mee in huis kunnen houden. Er is veel 
onzekerheid in onze samenleving. Mensen die de opstekende storm op zich 
af zien komen. Mensen die niet precies weten wat er gaat gebeuren, maar wel 
begrijpen dat de beperkte middelen die ze nu hebben om zich tegen deze storm 
te beschermen tekort zullen schieten. Deze mensen, ver weg en dichtbij geven 
onze politieke inspanning een reden.   
 
Dit nummer van Handschrift valt in de laatste dagen van het kalenderjaar 
2011 op uw deurmat. Precies tussen kerst en oud en nieuw. Altijd een moment 
om nog eens over de schouder terug te kijken. Dat doen we dan ook in dit 
nummer van Handschrift. Politiek gezien was het opnieuw een turbulent jaar. Als 
ChristenUnie verlieten we eind 2010 de regering en namen we weer plaats in de 
oppositiebankjes. Het jaar 2011 was in dat opzicht een jaar van omschakeling. 
Een andere positie, maar er is geen gram van onze verantwoordelijkheid voor 
het landsbestuur afgegaan. Dat hebben we als ChristenUnie ook laten zien 
in het nu aflopende jaar. Waar verantwoord hebben we, ook voor moeilijke 
besluiten, onze verantwoordelijkheid genomen. Al waren er helaas ook 
genoeg onderwerpen waarbij dat niet kon. Het jaar 2011 was ook het jaar 
van het vertrek van André Rouvoet uit de landelijke politiek. We hebben op 
verschillende momenten invulling gegeven aan zijn afscheid. Met als afsluiting 
een inhoudelijk symposium over grondrechten in de Oude Zaal van het 
Tweede Kamergebouw. Een afscheid in stijl. Het vertrek van André Rouvoet 
betekende tevens het aantreden van Carola Schouten als Kamerlid. Als (nieuwe) 
woordvoerder Financiën kon zij, vanwege de eurocrisis, direct vol aan de bak. 
Dat heeft ze met veel overtuiging gedaan. Iets om dankbaar voor te zijn. Voor 
mij persoonlijk was het ook een bewogen jaar. Ik kijk met dankbaarheid terug op 
het werk dat ik heb kunnen verrichten. Dank ook aan iedereen voor de steun die 
ik daarbij steeds ervaar. 

Ik kijk met enige trots naar ‘mijn’ partij, de ChristenUnie. Na een moeilijke tijd zijn 
we op alle niveaus weer volop aan het bouwen. Hoewel er veel dankbaarheid 
mag zijn voor wat er in het afgelopen jaar allemaal gedaan is, beseffen we dat 
ons werk altijd feilbaar mensenwerk is en dat de nood en onzekerheid om ons 
heen blijft roepen. Daarom leggen we het uiteindelijk, ook aan het eind van dit 
kalenderjaar, in Gods handen. Met de bede van psalm 90, vers 12: ‘het werk van 
onze handen, bevestig dat’. Laat dat ook onze bede zijn voor het jaar 2012.

Arie Slob, Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Feilbaarmensenwerk
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“Wij zitten hier niet om 
het Kabinet het naar de 
zin te maken. 
Wij zitten hier om 
onze christelijk-sociale 
uitgangspunten.”
ArIe Slob
voorzitter tweede Kamerfractie christenUnie
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De teleurstelling voorbij
Hoewel Slob naar eigen zeggen graag naar de zonnige 
kant van het bestaan kijkt, zijn er het afgelopen jaar ook 
moeilijke momenten geweest. “Ook al weet ik dat je in 
de politiek niet altijd kunt winnen, de verkiezingsuitslag 
in 2010 was wel moeilijk,” vertelt de fractievoorzitter. 
“We hebben jaren hard gewerkt in de coalitie en hebben 
dingen bereikt waar christelijk Nederland dankbaar voor 
mag zijn, maar het is ons blijkbaar niet gelukt dat over 
te brengen op de kiezers.” Slob is er echter niet de man 
naar om bij de pakken neer te zitten. Verrassend genoeg 
noemt hij de periode na de teleurstelling als een mooi 
moment:  “Dat vind ik het hoogtepunt: we hebben de 
verkiezingen stevig geëvalueerd en de rijen gesloten 
gehouden. We gaan samen vol voor de ChristenUnie. 
Vreugde en teleurstelling gaan wat dat betreft hand in 
hand.”

Trots
Ook de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie 
heeft de draad weer opgepakt, vertelt Slob. De partij is 
druk bezig met de speerpunten ‘duurzame economie, 
zorg voor elkaar, jeugd en gezin en geloofs- en 
gewetensvrijheid’. “Waar ik trots op ben, is dat als je op de 
plank bij onze fractie kijkt, je wel een stuk of tien notities 
ziet staan die we het afgelopen jaar hebben geschreven. 
Die gaan over tal van onderwerpen: van infrastructuur 
tot gezondheidszorg. Dat laat zien dat we niet alleen een 
partij van oneliners zijn, maar ook een onderbouwde 
mening hebben.”

Financiële crisis
De fractievoorzitter is bovendien tevreden over de 
manier waarop de ChristenUnie omgaat met discussies 
en beslissingen over de financiële crisis. “Ik heb dit 
onderwerp deels zelf behandeld, maar ook deels 

“Hoeveel tijd hebben we?” grapt 

Arie Slob, na de vraag hoe zijn 

eerste maanden als partijleider 

zijn bevallen. Het afgelopen 

parlementaire jaar is immers 

een roerige tijd geweest voor de 

fractievoorzitter. Maar Slob gaat 

er goed mee om: “Ik ben een 

heel nuchtere jongen.”

Van regeringspartij naar demissionaire regeringspartij. 
Van demissionaire regeringspartij naar oppositiepartij. 
En van gewoon Kamerlid naar fractievoorzitter. Voor 
Arie Slob is er het afgelopen jaar veel veranderd. Maar 
als “nuchtere jongen” is hij gewoon doorgegaan. “Ik heb 
in de nieuwe situatie waarin ik ben terechtgekomen 
gewoon mijn werk opgepakt en ben met mijn mensen 
aan de slag gegaan,” vertelt Slob. En dat bevalt tot nu toe 
goed. “Met Carola Schouten erbij vormen we een team 
dat in de Kamer goed zijn werk doet. Bovendien zie ik in 
de partij allerlei andere bewegingen; mensen die actief 
zijn op lokaal of provinciaal niveau, in de waterschappen, 
het Europees Parlement, de Eerste Kamer en op het 
partijbureau. Als je politiek leider mag zijn met zoveel 
mensen die op allerlei plekken met zoveel bezieling 
invulling geven aan christelijk politiek, dan kan het niet 
anders dan dat het goed bevalt.”

“Wij hebben de verkiezingen stevig  
geëvalueerd en de rijen gesloten 
gehouden. Wij gaan samen vol voor 
de  ChristenUnie.”
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overgedragen aan Carola Schouten. Zij doet dat goed, 
en ik ben trots op haar. Dit heeft er toe geleid dat we 
met twee mensen in de voorste linie staan in een heel 
belangrijk debat en ons als kleine partij verbreed hebben. 
Ook de komst van Peter Ester in de Eerste Kamer is een 
welkome aanvulling op dit terrein. Ik merk overigens 
dat ons verhaal over schuldenproblematiek aansluiting 
begint te krijgen in de Kamer. Dat is de kern van de 
huidige economische crisis: dat mensen, overheden, 
banken en particulieren schulden aangaan. We zijn met 
initiatieven gekomen om dit tegen te gaan, en hebben 
bijvoorbeeld een meerderheid gekregen om schulden 
van studenten terug te dringen.”

Oppositievoeren is echter niet altijd even succesvol. 
Als het over onderwerpen gaat waarover CDA en VVD 
geen afspraken hebben gemaakt met de PVV, zoals over 
financiën, hebben oppositiepartijen invloed. Maar op 
de overige terreinen ligt dat een stuk lastiger. “Ik vind 
het teleurstellend dat het ons niet lukt het Kabinet te 
overtuigen om ander beleid te voeren met betrekking 
tot bijvoorbeeld de zorg,” vertelt Slob. “Ik zeg niet dat 
er helemaal niet bezuinigd moet worden. Maar nu 
worden door een stapeling van bezuinigingen de 
chronisch zieken en gehandicapten hard getroffen. Dit 
is al een kwetsbare groep, en met dit beleid wordt hun 
kwetsbaarheid alleen maar versterkt.” 

arie Slob
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betrouwbaar

Ook over het huidige jeugd- en gezinsbeleid is Slob 
niet te spreken. Verbeteringen die Rouvoet als minister 
had doorgevoerd worden teruggedraaid. Dat stemt 
Slob somber. “Voor we in het Kabinet kwamen, was de 
jeugdzorg heel versnipperd. Rouvoet heeft heel goede 
dingen gedaan om er meer lijn in te krijgen. Maar dit 
Kabinet zit wat dit onderwerp betreft op zijn handen, 
waardoor de versnippering terugkeert.”

Toch is de fractie ook op deze moeilijkere punten 
vasthoudend. Volgens Slob is de partij in dit opzicht 
“meer volwassen” geworden door de coalitiedeelname. 
Zou de ChristenUnie eerder wellicht discussies rond 
het persoonsgebonden budget laten lopen omdat 
het Kabinet niet lijkt te luisteren, nu blijft de partij 
doorhameren. “Doordat we achter de schermen 
hebben kunnen kijken, weten we beter dan ooit hoe de 
besluitvorming in een Kabinet werkt,” verduidelijkt de 
fractievoorzitter. “We weten bijvoorbeeld dat als bepaalde 
punten gevoelig liggen, het Kabinet daar liever niet over 
praat en de voorstellen in één keer door de Kamer wil 
duwen. Wij kiezen er nu voor die onderwerpen juist wel 
te agenderen, en iedere kans te benutten om wijzigingen 
door te voeren. Dat vindt het Kabinet niet leuk, maar wij 
zitten hier niet om het Kabinet het naar de zin te maken. 
We zijn hier om onze christelijk-sociale uitgangspunten 
uit te dragen.”

opbouw
Slob is momenteel hard bezig met de opbouw van de 
ChristenUnie. Als fractievoorzitter ziet hij het als zijn taak 
het denken in de fractie scherp te houden. Hij juicht 
daarom discussies over de koers van de ChristenUnie toe. 
“We moeten ons blijven afvragen of ons programma nog 
toegesneden is op deze tijd. Een partij die dat niet doet, 
is geen knip voor de neus waard. Ik heb bijvoorbeeld 
bij mijn aantreden gezegd dat ik wil nadenken over de 
verhouding tussen overheid en samenleving. Ook ik heb 
het gevoel dat de overheid de laatste jaren steeds meer 
naar zich toe heeft getrokken. Dat zie je bijvoorbeeld in 
het onderwijs, waar de boel helemaal is dichtgetimmerd 
met regelgeving, of in de zorg waar mensen veel tijd 
kwijt zijn met formulieren invullen. We moeten dus weer 
verantwoordelijkheid terugleggen bij de samenleving.”
Dit betekent echter niet dat hij CDA en VVD wil 
volgen, die het ook vaak hebben over de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. “We moeten 
op een verantwoordelijke manier taken overdragen 
aan de samenleving. Dus niet onder het mom van 
individuele verantwoordelijkheid burgers het zelf maar 
laten uitzoeken en je daar als overheid niet meer mee 
bemoeien, zoals Rutte nu doet. Dat is zo horizontalistisch 

en plat! Ik vind het bijvoorbeeld gek dat het Kabinet 
Rutte zegt dat het Nederland aan de Nederlanders wil 
teruggeven, maar dat het rond het PGB met honderden 
miljoenen gaat bezuinigingen en er uiteindelijk voor gaat 
zorgen dat mensen de eigen regie over hun zorg niet 
meer kunnen uitoefenen.”

een verhaal voor de hele ChristenUnie
Naast het nadenken over de koers van de ChristenUnie, 
wil de fractievoorzitter contact blijven onderhouden 
met de achterban. “Een van de punten die naar voren 
kwam in de evaluatie van commissie Schipper was dat 
de achterban soms te veel afstand ervaart met de fractie. 
Ik ben daarom erg gemotiveerd het gesprek aan te 
gaan met de achterban, uit te leggen wat we doen en te 
luisteren naar wat zij daarvan vinden. Ook vind ik het heel 
belangrijk om partijbreed dingen op te pakken. Ik ben nu 
bezig om in de partij samenwerking tot stand te brengen 
met het partijbureau, lokale fracties, de waterschappen, 
de Europese fractie en de Eerste Kamer. We moeten niet 
alleen een Haags verhaal hebben, maar ook een verhaal  
voor de hele ChristenUnie.”
Slob vindt het bovendien van groot belang verbanden 
te leggen met christenen die op andere plekken in de 
samenleving actief te zijn, zoals in het welzijnswerk, het 
onderwijs, de gezondheidszorg, de verslavingszorg en 
in kerken. “Het komt er uiteindelijk op neer dat we ons 
als christenen laten zien, ook in een samenleving waarin 
het aantal christenen minder wordt,” legt Slob uit. “Ik 
hoop dat daar iets vanuit mag gaan in Nederland. Zoals 
onze voorouders in de tijd van het réveil hebben gedaan, 
waar christenen opvielen omdat ze soms letterlijk met 
pannetjes soep langs de deuren gingen, en zorgden voor 
weduwen, wezen en prostituees die in de problemen 
zaten. Ik hoop dat op die manier christenen ook nu nog 
meer zichtbaar worden in de samenleving. Dat andere 
mensen zien dat christenen niet alleen maar voor zichzelf 
gaan, maar dat christendom iets met je doet. Wat een 
zegen zou dat voor het land zijn.”

> Tekst Karin de Geest | Fotografie Anne Paul Roukema
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advertentie

“Gezondheid is een gave,   
  iets om zuinig op te zijn.”

Wim de Jong; vrijwilliger en levensgenieter

Zorgverzekeraar van
christelijk Nederland

In principe de beste zorgverzekeraar van Nederland

DVZ deelt mijn principes.
Wim de Jong is een vitale zestiger. Dat was ooit anders, maar gelukkig geniet hij tegenwoordig van een 
goede gezondheid. “Ja, gezondheid is een gave, iets waar ik zuinig op ben. Ik ben heel blij dat ik de energie 
heb om, zoals de Bijbel zegt, ‘er te zijn voor je naasten’. Samenwerken met mensen die dezelfde keuzes 
maken in het leven. Dat is voor mij een belangrijke reden om te kiezen voor DVZ.”

Net zoals voor Wim is solidariteit voor DVZ een belangrijk principe. Zorg vanuit naastenliefde reikt verder dan 
medisch handelen. Daarom helpen wij onze verzekerden om te zoeken naar zorgverleners met eerbied voor 
het leven. Dat doen wij uiterst persoonlijk en betrokken. Is dat ook iets voor u? Stap dan nu over en ontvang 
€ 75,- retour per premiebetalend gezinslid. En bent u lid van een christelijke 
organisatie? Dan ontvangt u tot wel 10% korting! Kies net als Wim voor DVZ. 

Bel 071 - 365 28 02 of ga naar www.dvz.nl 

Adv_DVZ_Handschrift_215x280.indd   1 26-10-11   14:12
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Als het regent in het najaar zeggen niet veel mensen 
dat het mooi weer is. Wat je wel hoort zijn woorden als 
´snertweer´ of ´rotweer´. Een oude boer corrigeerde mij 
eens toen ik in de regen moest werken en schold op het 
weer: “het is nooit rotweer, het is nu nat en koud”. De 
boer vond dat ik het beter meende te weten dan God 
en dat ik diende te onderscheiden tussen mijn ervaring 
van het weer (nat en koud) en de waardering van het 
weer als zodanig. Het weer is er, en de ene mens zal het 
als aangenaam en de ander als onaangenaam ervaren. 
Hoe zou men kunnen uitmaken dat het slecht is? Het is 
veiliger om het altijd goed te noemen.

Dit nummer van Handschrift gaat over het parlementaire 
jaar 2010-2011. Kunnen we zeggen dat het een goed jaar 
was of is het beter ons van een oordeel te onthouden? 
We spreken van een slecht wijnjaar als de wijn van 
het jaar van lage kwaliteit is. Dat is te herleiden tot de 
kwaliteit van de druiven. In een slecht wijnjaar zijn de 
druiven niet goed genoeg voor wat wijnboeren ervan 
willen maken. Een slecht parlementair jaar is een jaar 
waarin het parlement slecht functioneert en verkeerde 
wetten aanneemt. Het is niet eenvoudig om bij de 
veelheid van wetten die in een jaar worden besproken, 
vast te stellen of het geheel beter of slechter was dan 
in andere jaren. Ik denk dat we ons voor 2010-2011 
beter van een oordeel kunnen onthouden. Het is in elk 

geval niet zo dat een regering zonder de ChristenUnie 
als coalitiepartner en een negatieve uitslag bij de 
verkiezingen voor de Eerste Kamer tot de conclusie 
moeten leiden dat het voor onze partij een slecht 
parlementair jaar was. Succes is mooi en je moet ernaar 
streven, net als bij voetbal, maar gehoorzaamheid 
is beter. Beter gezegd: succes moet in het teken van 
gehoorzaamheid staan. Gehoorzaamheid betekent 
in dit verband gehoor geven aan de stem van God 
en proberen de politieke besluitvorming vandaaruit 
te beinvloeden. Nog een enkele opmerking daarover 
uitgaande van het beeld van de wijn. Topwijn wordt 
in de politiek voor niemand gemaakt want geen partij 
maakt alleen de dienst uit. Het is een aspect van een 
goed parlementair jaar dat rekening gehouden wordt 
met anderen. Wie eigen topwijn wil drinken, ziet die 
wijn bedorven zo gauw hij uit de fles komt. Een goed 
parlementair jaar levert huiswijn op, wijn die ieder drinkt,  
ook al kan men zich betere voorstellen. Je gaat voor 
topwijn en je drinkt hem nooit, dat is het paradoxale van 
politiek op levensbeschouwelijke basis. Van wijn wordt 
gezegd dat daarin honderden geur- en smaakstoffen zijn 
te onderscheiden. Ik voor mij heb in de wijn van 2010-
2011 de geur en de smaak van de ChristenUnie duidelijk 
geroken en geproefd.   

> Peter blokhuis, voorzitter landelijk bestuur

Goed weer  & huiswijn

ColUmN VAN DE VOORZITTER
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De ChristenUnie bestaat uit mensen zoals een tuin 
bestaat uit planten, struiken en bomen. Zij komen 
alleen volledig tot ontwikkeling als ze op de juiste 
plaats en in de juiste grond staan. een plant die op 
te zure grond staat kan wel groeien, maar niet zo 
uitbundig als hij in potentie zou kunnen.

Om een grote tuin te kunnen onderhouden is een 
hovenier nodig. Hij heeft verstand van de grond, de 
eigenschappen van de planten en heeft oog voor het 
geheel. Planten, struiken en bomen moeten niet alleen 
individueel op de juiste plek staan, maar een geheel 
vormen. 

De ChristenUnie heeft veel talenten in huis. Mensen die 
zich willen inzetten om de missie van de ChristenUnie uit 
te dragen, de uitgangspunten te vertalen naar politieke 
standpunten en invloed uit te oefenen op het bestuur 
van ons land. Met het nieuwe projectteam Talent maakt 
de ChristenUnie werk van het ontdekken, ontwikkelen en 
ondersteunen van talenten binnen onze partij. 

laat u kennen 
Het projectteam bestaat uit Shahied Badoella, Erik 
van Dijk en Annerieke Pruim. We laten ons net zoals 
de ChristenUnie zelf, inspireren door Gods woord 
en geloven dat ieder mens talenten heeft. Daarom 
staan we open voor talenten in alle soorten, kleuren 
en achtergronden. Hoe we dat doen? Een blik in onze 
keuken:

de competentiemeter: U kunt hiermee een persoonlijk 
profiel laten maken van uw competenties. U krijgt een 
advies om u verder te ontwikkelen en we verwijzen 
u naar de mogelijkheden van het ChristenUnie 
Opleidingscentrum. 

de burgemeesters- en wethouderspool: bent u 
wethouder geweest of wilt u het graag worden? Heeft 
u de ambitie om burgemeester te worden? In een 
persoonlijk gesprek maken we kennis, verkennen we 
mogelijkheden en adviseren we over uw persoonlijke 
ontwikkeling. 

werving- en selectie: binnen de partij zoeken we 
vaak mensen met een bepaalde deskundigheid. Het 
projectteam beheert een databank met profielen en 
ambities. We gebruiken deze actief voor het zoeken van 
de juiste mensen. Ook adviseren we selectiecommissies 
voor verschillende functies. 

lokale bestuursleden: ook lokaal en provinciaal wordt 
er veel werk verzet. We kunnen besturen adviseren bij 
het zoeken van mensen, wij bemiddelen voor mensen 
uit onze database en wij scouten talenten bij cursussen, 
bijeenkomsten en congressen. 

Wanneer wij weten wie u bent en wat uw talenten zijn, 
kunnen we met u meedenken over uw inzet binnen 
de ChristenUnie. Laat daarom uw talenten en ambities 
achter in onze database op www.christenunie.nl/
mijnprofiel 

Voor meer informatie over talentscouting kijkt u op 
www.talent.christenunie.nl

ChristenUnie:  
Ruim baan voor talent
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Tijdens een interview als dit wordt 

meteen duidelijk dat Joël  

Voordewind in het verleden 

voorlichter is geweest. 

Vloeiend legt hij de 

ChristenUniestandpunten uit, en 

ter plekke bedenkt hij een paar 

oneliners. Maar boven alles blijkt 

de inhoud voor hem belangrijk, 

zoals het streven naar een 

rechtvaardig asielzoekersbeleid 

en het opkomen voor vervolgde 

christenen.

Joël Voordewind is een van de ChristenUnie-Kamerleden 
die vaak in de media verschijnt. “Ik zie het als mijn taak 
om hetgeen ik in de Tweede Kamer doe ook bekend 
te maken aan de mensen die op de ChristenUnie 
gestemd hebben,” vertelt de altijd drukke Voordewind, 
terwijl hij zijn lunch opeet en zijn telefoon voortdurend 
in de gaten houdt. Die media-aandacht is er ook 
omdat ‘zijn’ onderwerpen vaak in de belangstelling 
staan. Zoals bijvoorbeeld de discussie over de jonge 
asielzoeker Mauro, die teruggestuurd zou worden 
naar Angola. Voordewind was een van de Kamerleden 
die ervoor pleitte hem in Nederland te laten blijven. 
“Als ChristenUnie proberen we naar het asielbeleid te 
kijken vanuit de opdracht om recht te doen aan de 
vreemdeling, zoals Matteüs 25 ons oproept,” vertelt 
Voordewind. “Mauro woont al sinds zijn negende 
levensjaar in Nederland. Door tekortkomingen van de 
overheid zit hij al negen jaar in de asielprocedure. Ik 

Joël Voordewind,  Tweede Kamerlid sinds 2006

Portefeuilles:  
 Asiel en Immigratie | Buitenlandse Zaken | Ontwikkelingssamenwerking | 
Jeugdzorg | Primair en Voortgezet onderwijs | Media | Cultuur

Joël VoorDewIND
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vind niet dat je iemand die zo ingeburgerd en geworteld 
is, die geen enkele band heeft met Angola en met 
zijn biologische moeder, alsnog kunt terugsturen. Het 
is overigens niet zo dat de ChristenUnie graag over 
individuele gevallen debatteert. Daarom heb ik samen 
met de PvdA een wetsvoorstel ingediend om alle 
jongeren die in dezelfde situatie zitten als Mauro de 
keuze te geven in Nederland te blijven.”
Maar was het dan niet frustrerend dat het niet lukte 
het kabinet te overtuigen? Voordewind toont zich een 
optimist. “Deels is het ons wel gelukt. Dankzij druk van 
oppositiepartijen heeft Mauro wel een studievisum 
gekregen dat hij in Nederland mag aanvragen, dus hij 
kan in ieder geval voorlopig hier blijven. Ik heb goede 
hoop dat het CDA met ons wetsvoorstel instemt. Mijn 
CDA-collega zei dat hij er welwillend naar zou kijken.”

Defensie
Een ander onderwerp dat veel aandacht trok was de 
discussie of Nederland wel of niet politie moest gaan 
trainen in de Afghaanse provincie Kunduz. Dit vond 
Voordewind de moeilijkste beslissing van het afgelopen 
jaar. “Het is een risicovol gebied. We moesten daar 
heel secuur mee omgaan, nadenken of we er wel 
ons doel zouden kunnen bereiken en of dit opwoog 
tegen de risico’s die onze militairen zouden lopen. We 
hebben daarom voor de missie begon veel vragen en 
voorwaarden gesteld.” Nadat het kabinet een aantal 
eisen had ingewilligd, stemde de ChristenUniefractie met 
de missie in. Voordewind heeft er tot nu toe geen spijt 
van. “De missie is nog maar net begonnen, maar we zien 
al successen. Bijvoorbeeld dat ook vrouwelijke agenten 
worden opgeleid, zodat vrouwen gefouilleerd kunnen 
worden door vrouwelijke agenten. Er zijn twee religieuze 
experts naar Afghanistan gestuurd om minderheden 
te ondersteunen. En het Nederlandse idee om in de 
cursus aan Afghaanse agenten aandacht te geven aan 

mensenrechten is door de NAVO overgenomen en wordt 
nu ook in andere gebieden toegepast.”

Geloofsvrijheid
Een belangrijk thema waarop Voordewind successen 
heeft geboekt, is de vervolging van christenen in 
andere landen. Dit onderwerp speelde ook mee in 
de beslissingen rond Kunduz. “We wilden deze missie 
alleen steunen als in Kunduz de rechtstaat versterkt zou 
worden, zoals de rechten van christenen,” legt hij uit. “We 
vonden het daarom niet acceptabel dat twee christenen 
wegens hun geloof in de dodencel zaten. André Rouvoet 
en ik hebben toen bij Rutte aangegeven dat we alleen 
zouden instemmen als deze mensen zouden worden 
vrijgelaten. Dit is  uiteindelijk ook gebeurd. Maar ik zie 
het nog steeds als onze opdracht om voor de positie 
van christenen in Afghanistan op te komen.”Ook is 
Voordewind opgekomen voor Vahik Abrahimian, een 
Iraans-Nederlandse evangelist die in Iran vastzat. Mede 
door druk van de ChristenUnie en inspanningen van 
minister Rosenthal werd hij vrijgelaten. Voordewind 
merkt dat het belangrijk is dat de ChristenUnie voor 
vervolgde christenen opkomt, want andere partijen doen 
dat niet altijd. “Tijdens een debat over China, kwamen 
alle partijen, ook de ChristenUnie, op voor de positie 
van Tibetanen. Maar alleen de ChristenUnie noemde 
ook de tachtig miljoen christenen die nog steeds geen 
geloofsvrijheid hebben.”

Het komende jaar hoopt Voordewind te blijven 
opkomen voor onderdrukte groepen. “Ik hoop dat wij 
getuigen kunnen zijn door datgene te doen waartoe 
Jezus ons oproept: omzien naar de wezen, weduwen 
en vreemdelingen.” Zo zal hij blijven pleiten voor een 
humaner asielzoekersbeleid. Al pratend bedenkt hij 
een nieuwe oneliner: “Voor God zijn er geen illegalen, 
hoogstens mensen die ongedocumenteerd zijn.”

“Ik blijf pleiten  
voor een  
humaner 
asielzoekersbeleid”

ins
pi
rer
en
d
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“Help! Nog meer werk en nog 

minder mensen!”, dacht Esmé 

Wiegman na de teleurstellende 

verkiezingsuitslag van 2010. 

Naar eigen zeggen hield ze een 

‘kater’ over aan de uitslag. Toch 

gaat ze inmiddels weer met 

plezier naar haar werk. Wiegman: 

“Ik realiseer me nu dat dienstbaar 

zijn aan het Koninkrijk van God 

niet afhangt van het aantal zetels 

dat je hebt.”

 aant
al zetels dat je hebt.” 
Voor Esmé Wiegman was het afgelopen parlementaire 
jaar een hele ervaring. Niet alleen moest ze de 
teleurstelling van de verkiezingen verwerken, ook ging 
ze voor het eerst in haar loopbaan oppositie voeren. “Ik 
ben in de Tweede Kamer gekomen toen we in de coalitie 
zaten,” legt ze uit. “Ook toen ik in de gemeenteraad van 
Zwolle zat, maakte de ChristenUnie deel uit van een 
coalitie. Veel beleid kun je dan toejuichen en af en toe 
iets bijsturen. Oppositie voeren is heel anders, en ik vroeg 

me af of ik dat wel kon. Maar dat is goed gekomen. Want 
als ik veel moeite heb met kabinetsbeleid en er niets toe 
te juichen valt, schiet ik vanzelf wel uit mijn slof.”
Het onderwerp waarover Wiegman misschien wel het 
meest uit haar slof is geschoten, is de zorg. “Er komt een 
hele stapeling van bezuinigingen terecht bij chronisch 
zieken en gehandicapten,” vertelt het betrokken 
Kamerlid. Over het persoonsgebonden budget diende 
ze zelfs een motie van afkeuring in. “Zo’n motie is 
wel een zwaar middel, maar ik vond het in dit geval 
gerechtvaardigd. Het beleid is heel schrijnend, omdat 
het kabinet zo hard ingrijpt in het leven van de meest 
kwetsbare mensen. Bovendien heeft de staatssecretaris 
beloftes en toezeggingen gedaan die ze niet nakomt.”
Hoewel het beleid omtrent de zorg voor een groot deel is 
dichtgetimmerd, heeft Wiegman ook successen behaald. 
Zo zijn haar moties aangenomen om meer aandacht 
te geven aan foliumzuur bij zwangerschappen, wat de 
kans verkleint dat kinderen worden geboren met een 
open ruggetje, en hetzelfde geldt voor haar moties om 
palliatieve zorg voor kinderen te versterken.

Natuur
Een ander onderwerp waar Wiegman bij betrokken is, 
is natuur en milieu. In huize Wiegman worden dan ook 
biologisch vlees en groenten gegeten, afkomstig van 
boerderijen in de omgeving van woonplaats Zwolle. 
“Ik vind dat goed passen bij het Bijbels principe van 
rentmeesterschap,” vertelt het Kamerlid. “De waarde van 
de schepping zie ik bijvoorbeeld terug in het verbond 
dat God sloot met Noach. Hij was niet alleen met zijn 
familie in de ark, maar nam een hele biodiversiteit mee. 
Daar ligt in mijn ogen ook een duidelijke opdracht in 
voor ons. Zoals Egbert Schuurman heeft gezegd: “We 
moeten leven van vruchtgebruik van de aarde, niet van 
roofbouw.”

“Het gaat me aan het 
hart wanneer mensen zo 

getroffen worden door het 
kabinetsbeleid.”

transparant
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Het natuurbeleid van het kabinet baart het Kamerlid 
dan ook zorgen. Wiegman: “Het kabinet schuift veel 
verantwoordelijkheden van zich af, waardoor we natuur- 
en milieudoelstellingen waarschijnlijk niet gaan halen. 
De afgelopen jaren is juist goed samengewerkt tussen 
provincies en het rijk, natuurorganisaties en boeren. 
Nu komen ze weer tegenover elkaar te staan.” Het lukte 
Wiegman wel een meerderheid te krijgen voor een motie 
die stelt dat het kabinet financieel verantwoordelijk 
blijft voor het behalen van internationale 
natuurdoelstellingen. “Staatsecretaris Bleker wil 
natuurbeheer overdragen aan de provincies. Maar om 
de doelstellingen te behalen, moeten de provincies daar 
wel geld voor hebben. Dat het kabinet verantwoordelijk 
wordt gehouden voor het behalen van internationale 
verplichtingen is dus een belangrijke stap.”
Haar passie voor duurzaamheid betekent echter niet dat 
Wiegman een voorstander is van het verbod op rituele 
slacht. “Ik vond dat daar een valse tegenstelling werd 
gemaakt tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Ik 
denk dat bij zorgvuldige rituele slacht er minder risico 
op dierenleed is dan bij massale industriële, verdoofde 
slacht. Maar naar dat argument werd nauwelijks 
geluisterd. Er was in dat debat zo weinig besef van 
het belang van godsdienstvrijheid, en wat godsdienst 
betekent voor mensen. Dat vond ik een dieptepunt in 
het afgelopen jaar.”

Koningin
Een hoogtepunt van het afgelopen jaar noemt Wiegman 
haar benoeming tot ‘koningin van de werkbezoeken’ 
door NRC Handelsblad. Regelmatig bezoekt ze 
bijvoorbeeld boerderijen en zorginstellingen. “Ik vind 
het leuk om te zien hoe de zorg werkt. Bovendien ben 
ik een natuurliefhebber, dus ik houd ervan om voor een 
werkbezoek een wandeling in de natuur te maken. Dit jaar 
heb ik zelfs de geboorte van een kalfje mogen meemaken.”

Ook was ze een week mee met Dit Koningskind, een 
christelijke stichting die vakanties organiseert voor 
mensen met een beperking. “Ik was een week lang 
intensief bezig met die mensen die eigenlijk heel 
kwetsbaar zijn,” vertelt ze. “Ik heb er van genoten om de 
levenslust van deze mensen te zien, en om te zien hoe 
ze kunnen genieten van kleine dingen. Maar het gaat 
me ook aan het hart dat juist die mensen zo getroffen 
worden door het kabinetsbeleid.”

esmé wIeGmAN

Esmé Wiegman,  Tweede Kamerlid sinds 2007

Portefeuilles:  
Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Jeugdzorg | Landbouw en Natuur | 
Energie | Milieu, Water en Luchtvaart
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Niet dringen voor camera’s. Geen 

moties indienen voor de bühne. 

Cynthia Ortega-Martijn wil als 

Kamerlid het liefst rechtstreeks 

contact onderhouden met de 

mensen voor wie ze opkomt 

in het parlement. “Dat vind ik 

het mooiste van het werk van 

een parlementariër: mensen 

vertegenwoordigen en voor hun 

belangen opkomen.”

Werkbezoeken, spreekbeurten, e-mails beantwoorden 
en organiseren van expertmeetings. Het zijn voorbeel-
den van evenementen waaraan Cynthia Ortega-Martijn 
veel tijd besteed. “Ik wil burgers het gevoel geven dat ze 
er toe doen,” legt ze uit. “Vooral de kwetsbaren in de sa-
menleving hebben bij mij een speciale plek.”
Een van de groepen mensen waarvoor Cynthia Ortega-
Martijn ook dit jaar voor is opgekomen, is de bevolking 
van Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES eilanden). Ze 
bracht deze zomer een aantal weken door op de BES 
eilanden om te onderzoeken hoe het daar gaat nu ze 
‘openbare lichamen’ van Nederland zijn geworden. “Tij-
dens mijn reis werd ik geconfronteerd met schrijnende 
situaties,” vertelt ze. “Mensen vertelden me dat ze er 
slechter aan toe waren dan voorheen.”

Ortega schreef na haar reis een uitgebreide notitie over 
haar ervaringen: Een binnen Nederland aanvaardbaar 
voorzieningenniveau. De reactie van minister Donner liet 
te wensen over. “Ik had niet verwacht dat hij de notitie 
zou omarmen, maar een beetje herkenning was wel op 
zijn plaats geweest. Fractievoorzitters hadden tijdens 

cynthia orTeGA-mArTIjN

Cynthia Ortega-Martijn,  Tweede Kamerlid sinds 2006

Portefeuilles:  
Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Primair en Voort-
gezet onderwijs, MBO, Binnenlandse Zaken, Integratie, Wonen
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hun gezamenlijke reis naar de BES eilanden in het najaar 
van veel mensen juist gehoord dat ze zich herkenden in 
de notitie.” Toch besloot Ortega de minister niet hard aan 
te vallen tijdens een debat. “Als christelijke politica vraag 
ik mij constant af wanneer ik wel of niet zichtbaar boos 
moet zijn. Want het gaat er niet om dat ik mijn recht haal, 
het belangrijkste is dat de boodschap overkomt. En die is 
overgekomen, want Bonaire, St. Eustatius en Saba krijgen 
nu meer aandacht.”

Uitdagend
Ortega merkt dat oppositie voeren meer creativiteit 
en uithoudingsvermogen vraagt. Sommige moties en 
amendementen die ze heeft ingediend zijn verworpen. 
Een voorbeeld is haar motie om een campagne op te zet-
ten om gehandicapten te ondersteunen. “Ik hoor bijvoor-
beeld wel eens van winkels dat klanten wegblijven als ze 
iemand met een beperking in dienst hebben. Mijn plan 
was om een campagne op te zetten om mensen te bewe-
gen meer respect te krijgen voor deze waardevolle werk-
nemers. Dat kan bijvoorbeeld door consumenten op te 
roepen bewust eens een keer te gaan eten in restaurants 
waar ook gehandicapten werken. De staatssecretaris 
vond het een sympathiek voorstel, maar omdat de cam-
pagne geld kost werd de motie ontraden en verworpen.”
Ortega heeft niettemin ook successen behaald. “Het was 
wel een doorbraak dat mijn motie waarin staat dat kin-
dermisbruik een Koninkrijksissue is, is aangenomen. Dat 
houdt in dat Nederland gaat samenwerken met de Cari-
bische eilanden om kinderleed tegen te gaan. 
Een ander succes is mijn motie om schuldhulpverle-
ningsprojecten van vrijwilligersorganisaties en ge-
meenten te verlengen. Een mooi voorbeeld van zo’n 
project is SchuldHulpMaatje. De projecten moesten in 

juni afgerond zijn, maar ze waren nog niet voltooid. Ik 
heb er daarom op aangedrongen de projectperiode te 
verlengen, zodat er meer vrijwilligers getraind konden 
worden. Deze motie is aangenomen.” Ortega vindt op-
positievoeren net zo boeiend als Kamerlid zijn van een 
coalitiepartij. “Kamerlid zijn voor een oppositiepartij is 
niettemin uitdagender. We moeten er nu veel meer ener-
gie in stoppen om een motie of amendement binnen te 
halen. Soms is het zelfs bij de stemmingen nog spannend 
of we een meerderheid krijgen. Ook zit je in de oppositie 
minder in een keurslijf. We kunnen dus vrijer de inhoud 
van het verkiezingsprogramma uitdragen en ons profiel 
neerzetten, terwijl we in de coalitie meer compromissen 
moesten sluiten.”

Veelkleurig talent
Naast haar ‘gewone’ werk als Kamerlid, zet Ortega zich 
in om christelijke minderheden beter vertegenwoor-
digd te laten worden in de ChristenUnie. “Het probleem 
is niet dat er geen ‘veelkleurig talent’ is, maar dat de 
ChristenUnie niet zichtbaar is voor deze christenen,” legt 
Ortega uit. “En als ze wel op ChristenUnie-bijeenkomsten 
komen, voelen ze zich vaak niet op hun gemak. Als je 
bij een minderheid hoort, voel je je al gauw geïsoleerd. 
Het is daarom mijn missie om meer veelkleurig talent te 
werven voor de ChristenUnie. Ik ben bijvoorbeeld bezig 
geweest met Speak Your Mind, een project om veel-
kleurige jongeren meer bekend te maken met de partij. 
Verder heb ik het initiatief genomen om een masterclass 
veelkleurig talent op te zetten. Ook leg ik contact met 
voorgangers van internationale kerken, want die kerken 
spelen een erg belangrijke rol in deze gemeenschap. Ik 
hoop dat er een kweekvijver voor veelkleurig talent komt 
voor de ChristenUnie op alle politieke niveaus.”

“Ik wil burgers 
het gevoel geven 
dat ze er toe doen.”

be
tro
kk
en
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ondernemend

over de vraag of de ChristenUnie een nieuwe lening 
aan Griekenland moest steunen. “Na veel lezen en 
nadenken concludeerde ik dat we de helft van de 
schulden moesten kwijtschelden,”  legt ze uit. “Om de 
Griekse economie te stimuleren moeten we Griekenland 
perspectief geven. En dat krijgt het land niet door steeds 
nieuwe schulden op te stapelen.”
Maar het kersverse Kamerlid kreeg heftige reacties van 
andere partijen. “Dat was spannend. Ik wist dat dit niet 
een heel breed gedragen standpunt was, maar de felheid 
van de reacties van andere politici verbaasde me. Ook 
kwam ik ineens in de spotlights te staan. Aan de andere 
kant kreeg ik daardoor wel een breder platform om 
de boodschap van de ChristenUnie over te brengen.” 
Inmiddels zijn veel meer politici het erover eens dat 
een deel van de Griekse schulden afgeschreven moet 
worden. Maar Schouten is er niet triomfantelijk over. “Ik 
ga mezelf niet op de borst kloppen. Maar ik ben blij dat 
het standpunt nu breder gedragen wordt.”

Gezonde principes
Veel mensen zullen de ChristenUnie misschien niet 
meteen associëren met standpunten over economie 
en financiën. Voor Schouten heeft de ChristenUnie 
daar echter een duidelijk verhaal over. “We vinden dat 
de economie op gezonde principes gestoeld moet 
zijn,” vertelt ze. “Dat betekent dat we niet meer geld 
uit moeten geven dan er binnenkomt. Ook moet 
de overheid betrouwbaar zijn, zodat er een stabiel 
investeringsklimaat ontstaat. De overheid moet kaders 
scheppen, maar daarbinnen moeten ondernemers 

“Ik vind  
dat de economie  

op gezonde principes  
gestoeld moet zijn.”

Het ene moment werk je 

achter de schermen van de 

ChristenUniefractie. Het 

volgende moment ben je 

Kamerlid, kom je in Knevel & 

Van de Brink en krijg je bijna de 

hele Tweede Kamer over je heen 

om je standpunt over de Griekse 

schuldencrisis. Het overkwam 

Carola Schouten allemaal in dit 

parlementaire jaar.

“Eigenlijk is het voor mij geen jaarboek, maar een 
halfjaarboek,” zegt Carola Schouten schertsend over 
haar bijdrage aan het jaarboek. Ze is immers pas in mei 
Kamerlid geworden, toen André Rouvoet het parlement 
verliet. Toch heeft ze het afgelopen maanden genoeg 
meegemaakt om een heel jaarboek mee te vullen. 
Schouten moest al snel na haar aantreden beslissen 
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vrijheid hebben zelf met innovaties te komen, 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.” Als 
voorbeeld haalt ze de elektrische auto aan. “Mede door 
de ChristenUnie is er al een aantal jaren geen bijtelling 
voor elektrische leaseauto’s gekomen. Een nieuwe, 
veelbelovende, maar nog dure technologie moet je alle 
kans geven. Je zag ook dat het ondernemers stimuleerde 
om elektrische auto’s verder te ontwikkelen. Het is een 
voorbeeld van een onbetrouwbare overheid dat nu die 
bijtelling wel wordt ingevoerd.” Naast deze economische 
portefeuille is Schouten woordvoerder voor justitie. 
Ze maakt zich sterk voor een ander prostitutiebeleid. 
“In Nederland werkt zeventig tot negentig procent 
van de prostituees tegen haar wil in de prostitutie,” 
vertelt ze. “Daarom moeten we echt stappen nemen. 
Ik ben van plan volgend jaar naar Stockholm te reizen 
om daar het prostitutiebeleid te onderzoeken. In 
Zweden is seks kopen strafbaar, ik wil kijken of we 
elementen van dat beleid zouden kunnen toepassen 
in Nederland.” Inmiddels heeft Schouten al succes 
behaald op dit beleidsterrein. “Er is geld bijgekomen voor 
uitstapprogramma’s voor prostituees tot het einde van 
2011. Die subsidie zou oorspronkelijk tot mei lopen.”

Streber
De afgelopen maanden waren wennen voor Schouten. 
“Ik wist al wat het werk van Kamerleden inhield, omdat 
ik hier jaren als beleidsmedewerker heb gewerkt. Toch 
geeft het een heel andere dynamiek dan ik van tevoren 
had gedacht. Ineens moest ik zelf knopen doorhakken 
en kwam ik in de media.” Inmiddels heeft ze haar draai 
gevonden en geniet ze van haar werk. “Ik vind het leuk 
dat ik in contact kom met heel bijzondere mensen. Niet 
zozeer beroemde mensen, maar vooral mensen die 
bijzondere dingen doen, waarmee je normaal niet zo snel 
in gesprek raakt. Ik ben bijvoorbeeld bij het Scharlaken 
Koord geweest, een organisatie die prostituees helpt. 
Ook heb ik gesprekken met innovatieve ondernemers, 
wiens werk ik erg bewonder.” Toch kan het Kamerlid 
wel eens balen als een amendement of motie het niet 
haalt. “Soms lukt het bijna om iets binnen te halen, maar 
gaat het uiteindelijk toch nog mis. Dan ga ik het later 
terugdraaien: heb ik iets niet goed gedaan? Had ik eerder 
met andere partijen om de tafel gemoeten? Ik ben wel 
een beetje een streber.”

> Tekst pagina 12 t/m 19 Karin de Geest | Fotografie Anne Paul Roukema

carola SCHoUTeN

Carola Schouten,  Tweede Kamerlid sinds 2011

Portefeuilles:  
Hoger Onderwijs | Justitie | Economie en Innovatie | Financiën |  
Pensioenen
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De Psalmnorm
Het gaat om de vonk, het vuur dat door de eeuwen heen mensen in beweging 
heeft gezet en daarmee samenlevingen heeft veranderd. Van grondrechten tot 
integer bestuur, van sociale zekerheidsstelsels en een algemeen toegankelijke 
gezondheidszorg tot het verschaffen van kansen aan iedereen: het heeft allemaal 
Bijbelse wortels.

Wat betekent dit voor een christelijke politieke partij anno 2011? Niets meer en niets 
minder dan ook nu blijven vasthouden aan het politieke kernprogramma dat de Bijbel 
voorhoudt. Denk aan de ‘psalmnorm’, die we terugvinden in Psalm 72. We kunnen deze 
psalm niet vaak genoeg aanhalen. Daar vind je die unieke boodschap voor christenen 
in de politiek. De boodschap die politici de norm voorhoudt van zowel de zorg voor 
weduwen en wezen als de opdracht tot het bestrijden van verdrukkers (lees: zorg voor 
kwetsbare groepen en een deugdelijk veiligheidsbeleid). Het hooghouden van recht, 
maar ook de norm van de gerechtigheid (het handhaven van de wet, maar ook de zorg 
dat die wet de gerechtigheid dient), zorg voor de armen en voor overvloed in het land 
(goed sociaal beleid en een sterke economie), rentmeesterschap en ontwikkeling.

Die psalmnorm is de kern van een christelijk-sociaal beleid. Hiermee worden 
christenen in beweging gezet. Daardoor geïnspireerd willen zij er zijn voor prostituees, 
daklozen, vreemdelingen of kinderen. Daarom houden zo velen zich bezig met 
hulp aan mensen in nood in ontwikkelingslanden en bekommeren zij zich om hen 
die om hun geloof vervolgd worden. Daarom sluiten ze zich aaneen in al die talloze 
maatschappelijke verenigingen en stichtingen die er ook vandaag de dag nog 
zijn. En daarom – ik spreek nu voor de ChristenUnie – sluiten christenen uit allerlei 
kerkelijke denominaties zich ook aaneen in de politiek. De ChristenUnie biedt hun 
voor deze tijd een prachtig platform om op alle politieke niveaus actief te zijn. Een 
unie van christenen die zich geroepen weten om zich óók in de politiek vanuit hun 
geloofsovertuiging te laten horen en zien.
En daarom geloven wij dat de principes voor het bestuur van het land die uit de 
Bijbel zijn af te leiden, zich niet laten beperken tot een keuze voor conservatief of 
progressief. Voor liberalisme of socialisme. En ook niet tot een ‘christelijk belijnd 
conservatisme’, zoals soms wel gezegd wordt. Een geïnspireerde politieke visie met 
werfkracht laat juist dan haar waarde zien als zij wordt toegepast op al die politieke 
onderwerpen en debatten waar het in Den Haag dagelijks om gaat. Daar kan de 
christelijk-sociale politiek het verschil maken tussen conservatief en progressief. 
Tussen links en rechts. Ik hoop en bid dat het ons in de komende jaren zal lukken 
om ons op die manier als ChristenUnie te manifesteren. Navolgers van Christus, die 
uiteindelijk beseffen dat het gaat om wat in Micha 6 vers 8 staat geschreven: ‘Er is jou, 
mens, gezegd wat goed is, je weet wat de heer van je wil: niets anders dan recht te 
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ 

Een tekst om op het hart mee te dragen. Zo wil ik leven. Zo wil ik werken. Zo kan en wil 
ik altijd in beweging blijven. 

Uit:  ‘Altijd in beweging’, arie Slob
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1 Van Salomo. 
Geef, o God, uw wetten aan de koning, 
uw gerechtigheid aan de koningszoon. 
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 
uw arme volk naar recht en wet. 

3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk 
en de heuvels gerechtigheid. 
4 Moge hij recht doen aan de zwakken, 
redding bieden aan de armen, 
maar de onderdrukker neerslaan. 

5 Moge hij leven zolang de zon bestaat, 
zolang de maan zal schijnen, 
van geslacht op geslacht. 
6 Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, 
als buien die de aarde doordrenken. 

7 Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, 
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. 
8 Moge hij heersen van zee tot zee, 
van de Grote Rivier tot de einden der aarde. 

9 Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, 
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. 
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden, 
laten zij hem een geschenk brengen. 

De koningen van Seba en Saba, 
laten ook zij hem schatting afdragen. 
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 
alle volken hem dienstbaar zijn. 

12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, 
wie zwak is en geen helper heeft. 
13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, 
wie arm is, redt hij het leven. 

14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba 
schenken, 
zonder ophouden voor hem bidden, 
hem zegen toewensen, dag aan dag. 

16 Er zal overvloed van koren zijn in het land, 
zelfs op de toppen van de bergen. 
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. 
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken 
als jong groen op de aarde. 

17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam 
zal voortleven zolang de zon zal schijnen. 
Men zal wensen gezegend te worden als hij, 
en alle volken prijzen hem gelukkig. 

18 Geprezen zij God, de HEER, 
de God van Israël. 
Hij doet wonderen, hij alleen. 
19 Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. 
Moge zijn luister heel de aarde vervullen. 
Amen, amen! 

20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. 

Psalm 72
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“Ik ben iedere dag 
dankbaar dat wij als 
christenen in dit land 
deze bijzondere rol 
mogen vervullen.”

Interview met ChristenUnie voorzitter Eerste Kamerfractie Roel Kuiper.

Roel Kuiper is sinds juni dit 

jaar fractievoorzitter van de 

ChristenUnie in de Eerste 

Kamer. Hij kijkt terug op het 

afgelopen parlementaire jaar, 

waarin hij voorzitter werd van 

een parlementaire commissie, er 

veel mensen vertrokken uit de 

bankjes en er een breuk ontstond 

met de SGP. 
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Hoe heeft u de campagne voor de Provinciale Staten in 
maart beleefd?
We hebben een goede, zichtbare campagne gevoerd. 
Een winstpunt was de intensieve samenwerking 
tussen statenleden en Eerste Kamerkandidaten. Er is 
een manifest gepresenteerd en echt een gezamenlijke 
campagne gevoerd. Ik ben bijna in alle provincies 
geweest. Jammer dat we zo kort na de Tweede 
Kamerverkiezingen opnieuw verloren, eigenlijk net 
iets te fors. Maar ik ben iedere dag dankbaar dat wij 
als christenen in dit land deze bijzondere rol mogen 
vervullen. En de partij is inmiddels weer aan het bouwen 
en de Eerste Kamerfractie doet daaraan volop mee. 

Voelt het als een grotere verantwoordelijkheid dat u als 
enige van de oude fractie doorgaat?
Ja. Ik ben fractievoorzitter en in die zin de 
eindverantwoordelijke voor alles wat de fractie doet. Je 
moet dus scherp opletten. Het was wel even wennen aan 
een nieuwe situatie met een duidelijke verzwaring van 
de werkbelasting. Ik heb dat nog wel het sterkst gevoeld, 
omdat ik de oude situatie ken waarin we met vier 
fractiegenoten werkten. We doen hetzelfde werk met de 
helft minder mensen. In de vorige periode deelden we 
bovendien nog woordvoerderschappen met de SGP.  

Daarmee komen we terecht op het punt van de SGP. Ziet u 
dat als een breuk?
Wij trekken nu gescheiden op na een samenwerking die 
25 jaar heeft geduurd. De SGP heeft een eigen positie 
willen innemen als subgedoger van dit kabinet. Dat is 
ten koste gegaan van de samenwerking. Het had ook zo 
kunnen zijn dat wij als CU-SGP-combinatie samen waren 
opgetrokken in dat werk. Dan hadden we hier met vier 
samenwerkende christen-politici gezeten en niet met 
twee plus een. Het zou in de huidige situatie politiek 
onzuiver zijn als wij gezamenlijk fractie-overleg zouden 
hebben en  structureel namens elkaar het woord voeren.  
Het zou dan onduidelijk zijn waar je politiek staat. Zolang 
die situatie er is, zullen wij niet gezamenlijk optrekken. 
Dus in die zin is het een breuk.

Dat steekt?
Nou, daar ben ik nu wel overheen hoor. Ik heb dit niet 
gewild, maar we moeten vooruit kijken. Het is zoals het 
is. Het betekent wel dat wij elkaar even wat op afstand 
passeren. Dat voelt wel onnatuurlijk. Uiteindelijk herken-
nen wij elkaar als verwante christen-politici in de senaat. 

Zijn er meer zaken die er uit springen dit parlementaire jaar?
De parlementaire onderzoekscommissie die er gekomen 
is op voorstel van de ChristenUnie (naar de privatisering 

van overheidsdiensten, red) en waar ik de voorzitter van 
ben. De Eerste Kamer heeft die bevoegdheid tot nog toe 
nooit gebruikt, en het is natuurlijk heel interessant dat 
de Kamer er nu voor het eerst invulling aan geeft. Het 
laat ook zien welke rol je kunt spelen als constructieve 
christelijke partij. Als je meedenkt en voorstellen doet, 
kun je ook volop mee doen. 
Daarnaast ons aandringen bij het kabinet om eindelijk 
eens iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek. Het 
taboe op het H-woord is doorbroken dankzij een motie 
van de ChristenUnie en het kabinet moet nu zelf met 
een visie komen. We vroegen om een commissie van 
deskundigen die met een advies zou komen over hoe het 
zou moeten, zodat we volgende kabinetsperiode zouden 
kunnen beginnen met de invoering van een ander 
stelsel. Het moet natuurlijk allemaal heel geleidelijk. 
Verder hebben we het afscheid van senator Egbert 
Schuurman gehad. Egbert is 28 jaar lid geweest van deze 
Kamer. Hij heeft hier de afscheidsspeech  mogen houden 
namens de 39 vertrekkende Kamerleden

Wat is uw nieuwe collega Peter Ester voor iemand?
Peter is een fijne vent en heel bekwaam op het gebied 
van sociaal en economische beleid. Hij is lid geweest van 
de SER, lid van de Raad van Toezicht van het CBS. Het is 
iemand die van wanten weet, zich snel inleest  en een 
uitstekende indruk maakt met z’n optreden hier in de 
Eerste Kamer. Dat is het voordeel van een kleine fractie: 
je bent gelijk volop aan de beurt, je kunt veel optreden. 

Stel dat u iets mocht of moest veranderen aan de Eerste 
Kamer, wat zou dat dan zijn?
Een terugzendrecht voor wetten: soms gaan wetten te 
snel door de Tweede Kamer. Het zou goed zijn als we de 
Tweede Kamer konden dwingen nog eens goed naar 
zo’n wet te kijken voor die hier in behandeling komt. Dit 
zou de Eerste Kamer overigens wel weer meer macht 
geven en dat is iets wat niet iedereen wil. Maar het 
wetgevingsproces wordt er zorgvuldiger door. 

> Tekst en fotografie Arjo Kleinhuis
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ChristenUnie-senator Peter 

Ester heeft op de rand van zijn 

computerscherm een opvallend 

kaartje hangen. Er staan 

synoniemen op voor het woord 

‘enorm’. “Voor de variatie. Ik 

gebruik dat woord heel erg veel. 

Teveel misschien. Ik heb gewoon 

de sterke neiging om te willen 

overtuigen.”

 “Ik heb de sterke  
neiging om te willen 
  overtuigen”

Interview met ChristenUnie-senator Peter Ester.
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Peter Ester is sinds juni 2011 senator voor de 
ChristenUnie. De partij heeft daarmee een nieuw 
zwaargewicht naar de Eerste Kamer gehaald. Ester 
was jarenlang hoogleraar Sociale Wetenschappen 
en Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Hij 
adviseerde daarnaast de regering als Kroonlid van de 
SER (Sociaal-Economische Raad), was lid van de Raad 
van Advies van het CBS, lid van de Commissie Bakker en 
bestuurslid van vele andere nationale en internationale 
instellingen en adviesorganen.

Samen met Roel Kuiper vormt Ester nu de Eerste 
Kamerfractie van de ChristenUnie. Dat Ester sinds 
enkele maanden een actieve rol speelt in de landelijke 
politiek spreekt niet vanzelf. “Ik kom uit een SGP-
milieu,maar ik ben zelf nooit een SGP’er geweest. Ik 
voel me meer thuis bij de ChristenUnie. Als student 
ben ik me sterk in de politiek gaan interesseren, maar 
ik was vooral een wetenschapper en heb me primair 
op mijn wetenschappelijke loopbaan georiënteerd. Ik 
lees en schrijf graag. Beschouw graag. Ik heb nooit echt 
gedroomd van een politieke carrière.”

Calvinistisch ethos
Dat Ester nu toch heeft ja heeft gezegd tegen de Eerste 
Kamer, is een bewuste keuze. “Ik heb altijd veel van de 
samenleving gekregen en ik had de sterke behoefte 
om in deze fase van mijn leven wat terug te doen. 
Het is nu tijd om terug te geven, om te delen. De rol 
van wetenschapper verschilt met die van senator. De 
wetenschap is veel afstandelijker. Ik vind het inspirerend 
dat ik duidelijke oordelen mag en moet geven als 
Eerste Kamerlid. En je kunt je christelijke grondhouding 
inbrengen. Ik miste in mijn wetenschappelijke werk de 
morele en godsdienstige dimensie. Het calvinisme is me 
eingeprägt, zoals ze dat in het Duits zeggen. Ik vind het 
heel motiverend dat ik daar bij de ChristenUnie handen 
en voeten aan kan geven. Geloven betekent alles voor 
mij. Het bepaalt mijn identiteit, geeft me hoop, focus en 
rust. Jezus is voor mij de wegbereider en wegwijzer, de 
bron waaruit ik leef. Daardoor wil ik me ook in de politiek 
laten leiden.”

Amerikaans optimisme
Peter Ester heeft een speciale band met de Verenigde 
Staten. “Mijn vrouw Amelia komt er vandaan. Ik heb 
in de VS mijn dissertatie geschreven en ik ben er heel 
wat zomers gasthoogleraar geweest. De VS spreken 
me aan. De nadruk op eigen verantwoordelijkheid en 
het optimisme van Amerikanen. Dat geeft me energie. 
Maar het heeft ook donkere kanten. Denk aan het harde 
individualisme en het harde materialisme en ook aan het 

wankele sociale zekerheidssysteem. Er hoeft maar weinig 
mis met je te gaan en je belandt in de marge. Ik ben dan 
wel heel dankbaar voor het Nederlandse systeem van 
solidariteit. Dat moeten we vooral in stand houden.”
Ester mag zich in de Eerste Kamer regelmatig 
bezighouden met dat Nederlandse systeem. Als 
lid van een tweemansfractie ‘doet’ hij een groot 
aantal beleidsterreinen.  “Des te beter komt onze 
samenhangende visie uit de verf”, aldus Ester. “Ik ben 
echt getroffen door de christelijke visie op duurzaamheid 
bijvoorbeeld. Dat gaat niet alleen over het milieu, maar 
over een duurzame visie voor de hele samenleving. 
Hoe maken we onze sociale verbanden, de economie, 
de woningmarkt, de sociale zekerheid, de zorg, ons 
onderwijs  toekomstbestendig. Daar hameren we als 
fractie steeds op en zo wegen we alle wetsvoorstellen. 
Onze christelijke visie levert zeer verrassende en 
actuele antwoorden op. Dat landt bij collega’s. Ik 
merkte het ook tijdens mijn maidenspeech, over het 
Europese noodfonds. Ik pleitte er toen voor om het 
casinokapitalisme radicaal terzijde te schuiven en terug 
te keren naar een calvinistisch ethos voor de economie. 
Ook bij de Algemene Financiële Beschouwingen heb 
ik ons systeem van hypotheekrenteaftrek de maat 
genomen vanuit dit ethos. Dat is een heikel dossier, 
maar Roel en ik hebben wel wat voor elkaar gekregen in 
het debat. De regering moet van de Eerste Kamer met 
een visie voor de toekomst komen. Het taboe op het 
H-woord is gesneuveld. “

Verschil maken
De bijdrage van de ChristenUnie aan het politieke debat 
is volgens Ester cruciaal. “Neem bijvoorbeeld het debat 
over het verbieden van de rituele slacht. Dat onderwerp 
is zo bepalend voor de ChristenUnie. Je merkt dat 
godsdienst steeds meer wordt teruggedrongen uit het 
publieke domein. Hier moeten we als ChristenUnie 
vol op het orgel. Nu is het de rituele slacht en onlangs 
begon men ook al over de besnijdenis. Daar moeten 
we als christenen bij zijn! Ik heb mijn collega-senatoren 
uitgenodigd om met elkaar een rituele slacht bij te 
wonen. Ik vind dat je niet alleen politiek moet bedrijven 
op basis van rapporten. Soms moet je het ook gewoon 
gezien hebben. Dat hoort ook bij het verschil willen 
maken in de politiek.”

> Tekst Harmjan Vedder | Fotografie Arjo Kleinhuis
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De oliemannetjes 
van de ChristenUnie
PolITIeKe AmbASSADeUrS beVorDereN PolITIeKe SAmeNSPel

eén van de eerste daden van Arie Slob als nieuwe 
politiek leider van de ChristenUnie was het 
schrijven en sturen van een interne memo. Het ging 
over versterking van de samenwerking binnen 
de partij, tussen 'Den Haag' en 'het land'. Daar 
waren in de Provinciale Staten-campagne al mooie 
verbeterslagen gemaakt. Het sloot mooi aan bij de 
doorstart die rondom de permanente campagne 
gemaakt wordt. ook de bestuurdersvereniging 
was al enige tijd bezig met nieuwe initiatieven 
rond onderlinge uitwisseling, afstemming en 
regionalisering. enkele email-rondes, notities 
en overleggen later stonden ze er: vier politieke 
ambassadeurs.

Politieke ambassadeurs
We hebben Nederland opgedeeld in vier landsdelen. 
In elk landsdeel hebben we een ervaren politicus 
bereid gevonden om de Tweede Kamerfractie en het 
partijbureau te ondersteunen bij het opsnuiven van 
wat er speelt in het land, bij het aan elkaar knopen van 
initiatieven en bij het doorgeven van signalen uit de 
regio naar Den Haag. Zij zijn de politieke antennes, de 
verbinders, de oliemannetjes.

Halen en brengen
De Tweede Kamerfractie komt vaak met moties, 

amendementen en notities die relevant zijn voor de 
provinciale en lokale politici en bestuurders van de 
ChristenUnie. Soms kunnen daar in de raden of staten 
nog vragen over gesteld worden of moties worden 
ingediend. Kamerleden zoeken op hun portefeuille ook 
regelmatig contact met deze raadsleden, wethouders 
of statenleden om tot een goede standpuntbepaling te 
komen. 
Andersom lopen politici en bestuurders in hun 
gemeente of provincie soms tegen knelpunten aan, 
die op een hoger niveau opgelost zouden moeten 
worden. Het is belangrijk dat zij dan weten bij wie ze 
terecht kunnen. Het partijbureau en de medewerkers 
voor de Bestuurdersvereniging vervullen daar al lang 
een belangrijke rol in. De medewerker permanente 
campagne en de politieke ambassadeurs dragen nu ook 
hun steentjes bij.

Tweede Kamerleden
Aansluitend bij de landsdelen en hun politieke 
ambassadeurs hebben de Kamerleden onderling 
aandachtsgebieden verdeeld. Naast hun portefeuilles 
richt Arie zijn bijzondere aandacht op regio Noord, Esmé 
op regio Oost, Carola op Zuid, Joel op West en Cynthia op 
de grote steden.

> Tekst Erik van Dijk, coördinator team advies
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Een eerste voorbeelden van deze regionale 
samenwerking waren de regionale bestuurdersdagen. 
Alle politici en bestuurders van ChristenUnie zijn 
lid van de Bestuurdersvereniging. De leden van 
het bestuur van de Bestuurdersvereniging komen 
allemaal uit een andere provincie. Zij hebben speciaal 
oog voor de leden in hún provincie.

Uitgedaagd door de ontwikkelingen rond landsdelen, 
politieke ambassadeurs en regionale aandacht 

van Kamerleden heeft de Bestuurdersvereniging 
de Bestuurdersdag op 1 oktober niet op één 
centrale locatie gehouden, maar in de vier regio’s. 
Alle Kamerleden, politieke ambassadeurs en 
bestuursleden van de Bestuurdersvereniging waren in 
hun eigen regio aanwezig. Veel mensen kwamen juist 
naar deze Bestuurdersdag, omdat het dichter bij huis 
was. Ook de thema’s die besproken werden waren 
meer regionaal van aard. Het onderlinge netwerken 
werd daar ook interessanter door. Een geslaagde dag.

reGIoNAle beSTUUrDerSDAGeN

janco Cnossen
Aandachtsgebied van:  
Tweede Kamerlid Esmé Wiegman

ooST (Overijssel, Gelderland en Flevoland)

Hermen Vreugdenhil 
Aandachtsgebied van:  
Tweede Kamerlid Carola Schouten

ZUID (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland)

Piet Adema
Aandachtsgebied van:  
Tweede Kamerlid Arie Slob 

NoorD (Groningen, Friesland, Drenthe)

erris Zandbergen
Aandachtsgebied van: 
Tweede Kamerlid Joël Voordewind

weST (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland)

Aandachtsgebied van:  
Tweede Kamerlid Cynthia Ortega

GroTe STeDeN
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Kom op 4 februari 2012 
naar de vriendendag. 
Locatie: Tweede Kamergebouw, Den Haag

Pagina’s:144  |  ISBN:9789033819704 | Uitgever: Ark Media | Bestellen via:  www.arkmedia.nl/slob-arie/altijd-in-beweging.html

In Altijd in beweging maakt Arie Slob duidelijk wat 
hem motiveert, hoe hij in de politiek terecht is 
gekomen en hoe hij terugkijkt op de periode die 
achter hem ligt. Hij geeft zijn visie op de oorzaken 
van de val van het kabinet balkenende IV, maar Slob 
kijkt in dit boek ook vooruit naar de toekomst en 
houdt een stevig pleidooi voor de aanwezigheid van 
christenen in het publieke domein.

De titel van het boek, Altijd in beweging, refereert aan 
mijn drukke leven, maar ook aan mijn favoriete sport: 
hardlopen. Tevens verwijst hij naar de tekst van een Visje 
poster (christelijke variant op Loesje) die in het kleinste 
kamertje van mijn huis terug te vinden is: ‘Je kunt 
Jezus niet volgen als je stilstaat.’ Het is mijn verlangen 
en streven om zowel in mijn persoonlijke als in mijn 
politieke leven navolger van Jezus te zijn. Ik hoop dat dit 
boek daar ook van mag getuigen.’

ArIe Slob

Altijd in beweging

Meer informatie vindt u op www.christenunie.nl
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Feest vieren 
met je tienden
CHrISTeNUNIe oPleIDINGSCeNTrUm: EEN CURSUS DUURZAAMHEID VANUIT BIJBELS PERSPECTIEF

onze Tweede Kamerfractie kiest het onderwerp 
Duurzame economie als één van haar vier 
speerpunten. Duurzaamheid is één van de drie 
hoofdthema’s van het DVD-project dat het 
wetenschappelijk Instituut onlangs afrondde. Het 
is een onderwerp waar je niet omheen kunt. reden 
voor het ChristenUnie opleidingscentrum om de 
cursus Duurzaamheid in het aanbod op te nemen. 
wat kunnen we ermee? Ik vroeg het robert de 
Graaff, die samen met martine Vonk ontwerper en 
docent van de cursus is.

Wat is je eigen grootste gedragsverandering geweest sinds 
je je in het thema duurzaamheid verdiept hebt?
“Dat is een algemene verandering van mijn keuzes als 
consument omdat ik me bewust ben van de gevolgen 
van mijn aanschaffen. Dit bewustzijn maakt me gevoelig 
voor signalen van bedrijven, zodat ik weet hoe ze 
omgaan met mens en milieu.” 

Vind je het weleens moeilijk om vol te houden: altijd maar 
verantwoorde keuzes maken? 
“Tot mijn veertigste heb ik geen auto gehad. Toen ons 
derde kind kwam hadden we een auto nodig voor het 
gezinsleven. Een afweging is altijd een afweging die 
ieder persoonlijk en in gebed moet maken. Daar kun je 
geen rigide recept voor geven.”

Wat gaat deze cursus me opleveren?
“De cursus kleurt het begrip duurzaamheid in vanuit 
Bijbels perspectief. De cursus geeft je antwoorden op 
een aantal vragen die je stelt. En je krijgt handvatten om 
je eigen keuzes en die van overheden te beoordelen. Je 
krijgt oog voor de wereldwijde gevolgen van de keuzes 
die we hier maken.”

Wat kan ik doen, heb je een top-tip? (liefst een beetje 
pijnloos)
“Wat je kunt doen in de winkel is ontzettend veel. Je 
kunt verantwoorde producten kopen als manier om je 
tienden te geven. Die tienden waren bedoeld om feest 
te vieren, niet om pijn te lijden! Mensen vinden het vaak 
fijn om te doneren aan armen in ontwikkelingslanden 
omdat dat direct een dankbaar gezicht oplevert. Maar 
door het kopen van fair trade producten heb je invloed 
op het systeem. Dat heeft uiteindelijk meer effect dan 
investeren in individuen. Dus weet wat je koopt aan 
diensten en producten. En weet wat je stemt!”

> Tekst Rieke Elsenbroek, coördinator opleiding  

Dr. Ir. Robert de Graaff is natuurkundige en werkt bij 
een organisatieadviesbureau dat adviseert op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is hij 
burgerraadslid voor de ChristenUnie in Amstelveen 
en voorzitter van de Thematische Partijcommissie 
Duurzaamheid.

De cursus Duurzaamheid wordt aangeboden op 
twee plaatsen:

• Veenendaal, 25 januari en 8 februari 2012
• delft, 7 en 21 maart 2012

Meer informatie vindt u op: 
www.opleiding.christenunie.nl/duurzaamheid

ArIe Slob

Altijd in beweging
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ChristenUnie  
in het Kabinet

Terugblik met André Rouvoet, Tineke Huizinga en Eimert van Middelkoop

2007-2010
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Hoe kijkt u terug op de kabinetsperiode?
André Rouvoet: “Ik heb er een heel goed gevoel aan over 
gehouden, zowel persoonlijk als vanuit het oogpunt van 
de partij. Het was voor mij persoonlijk een voorrecht om 
dit te mogen doen en voor de ChristenUnie  was het de 
bekroning van een proces van volwassen worden en pro-
fessionalisering.”
Tineke Huizinga: “Ik ook. Het was een mooie tijd en kijk 
met plezier terug naar alles wat we voor elkaar hebben 
gekregen. Bovendien denk ik dat de kabinetsdeelname 
heel goed is geweest voor de ChristenUnie zelf. We zijn 
erdoor in een nieuwe positie terecht gekomen waarin we 
volop meedoen in de politiek en serieus genomen moe-
ten worden.”
Eimert van Middelkoop: “Wat dat betreft vind ik het mooi 
dat we zulke verschillende portefeuilles hadden: de klas-
sieke portefeuilles Defensie en Verkeer en Waterstaat, 
maar ook het nieuwe programmaministerie Jeugd & Ge-
zin. Daarmee hebben we laten zien dat beide soorten mi-
nisteries aan ons overgelaten kunnen worden. Bovendien 
vind ik dat we het als ChristenUnie goed hebben gedaan: 
we hebben geen brokken gemaakt. Daarmee hebben we 
proportioneel respect afgedwongen. Er werd zelden ge-
schreven dat we het derde wiel aan de wagen waren.”
Huizinga: “We hadden wel een voordeel. Doordat het 
niet zo boterde tussen PvdA en CDA waren wij als brug 
tussen beiden nodig. Daardoor werden we niet vermalen 
tussen die twee grote partijen.”

In de coalitie moest u compromissen sluiten. Was dat niet 
vervelend?
Huizinga: “Ik heb ooit iemand horen zeggen: ‘als er wordt 
gevoetbald, worden shirtjes vies’. Dat vond ik een mooi 
beeld. In de oppositie zitten is natuurlijk goed. En het 
heeft iets moois: je kunt je verhaal compromisloos vertel-
len. Maar in een Kabinet kun je veel meer bereiken.”
Rouvoet: “Elke zichzelf respecterende partij zou in de re-
gering moeten willen. Dat is de plek waar politieke macht 
wordt uitgeoefend. En macht is geen vies woord, ook 
voor christenen niet; door macht kun je idealen uit je pro-
gramma bereiken. Je moet wel een ondergrens in de ga-
ten houden. Je moet niet in het Kabinet gaan als de prijs 
te hoog is, dan is regeringsdeelname niet verantwoord 
en moet je uit overtuiging voor de oppositie kiezen.”
Van Middelkoop: “Ik wil wel graag benadrukken dat de 
coalitiedeelname geen normale situatie voor de Chris-
tenUnie is. De positie die de fractie nu heeft is normaal: 
vanuit een politiek en cultureel marginale positie in de 
oppositie proberen aandacht te krijgen. Dat we ondanks 
de voortgaande secularisatie toch in de coalitie terecht 
kwamen, heb ik als abnormaal ervaren. Na Paars had ik 
dat niet voor mogelijk gehouden.”

‘Mooi’, ‘plezier’, ‘genoten’, ‘trots’ 
en ‘dankbaar’ zijn enkele woorden 
die regelmatig vallen tijdens 
een gesprek met de voormalige 
ChristenUniebewindslieden 
over hun deelname aan 
Balkenende IV. Er is geen twijfel 
over mogelijk: voor Tineke 
Huizinga, André Rouvoet en 
Eimert van Middelkoop was de 
eerste regeringsperiode van de 
ChristenUnie een succes. Een 
gesprek over hun ervaringen van de 
afgelopen jaren, en de lessen die de 
ChristenUnie er uit kan trekken.
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Huizinga: “Vóór we in de regering zaten was het mis-
schien een ongewone situatie, maar nu is het niet meer 
ongewoon. We hebben ons immers bewezen.”
Rouvoet: “Sinds 2007 zijn we inderdaad een potentiële, 
serieuze regeringspartij. Het kan zo weer gebeuren dat 
de ChristenUnie in het Kabinet komt. De regeringstijd 
was dus een abnormale periode in de zin van dat de 
ChristenUnie sinds Adam en Eva nooit in de regering had 
gezeten. Het was echter niet abnormaal vanuit het mo-
tief waarom je de politiek ingaat, want je wilt juist zoveel 
mogelijk invloed hebben om je programma te realiseren.”

Is het niet zo dat, zoals de oppositie beweerde, het Kabinet 
zo verdeeld was dat het niets bereikte?
Rouvoet: “Nee, pas in 2010 ging de boel schuiven. 
Daarvoor hebben we drie jaar goed samengewerkt in 
de coalitie. Ik vond het bijvoorbeeld een prestatie van 
formaat dat we begin 2009 in vier weken een compleet 
crisispakket in elkaar hebben gezet, feitelijk een nieuw 
coalitieakkoord.”
Van Middelkoop: “Ik heb op mijn eigen terrein welde-
gelijk resultaten gezien. Een hoogtepunt van mijn mi-
nisterschap was bijvoorbeeld mijn voorlaatste bezoek 

aan Afghanistan. Ik heb toen allerlei plekken in Uruzgan 
kunnen bezoeken, waar je in het begin van onze missie 
helemaal niet naar toe kon omdat de Taliban daar nog zo 
actief was. Verder zag ik dat wegen waren geasfalteerd; 
er kwam ook economische ontwikkeling op gang.”
Huizinga: “Voor mij was een hoogtepunt wat we op het 
gebied van waterbeheer voor elkaar hebben gekregen. 
Zo is er nu een Deltacommissaris wiens positie vastligt in 
een Deltawet. Daarmee is een langetermijnaanpak verze-
kerd van waterveiligheid en drinkwatervoorziening. Dat 
is een nieuwe manier van werken waar in het buitenland 
met bewondering naar wordt gekeken.”

Hoe hebt u de val van het Kabinet ervaren?
Van Middelkoop: “Ik kijk daar wel met bitterheid op terug. 
De val van het Kabinet was onnodig en desastreus in zijn 
politieke gevolgen. Uruzgan was een groot onderwerp, 
maar het werd een prestigezaak. Het zit me dwars dat we 

het gevoel voor proportie zijn kwijtgeraakt. In de jaren 
’90 gingen we in de politiek juist over de grote lijnen van 
Defensie nadenken: we debatteerden over wat de taak is 
van de krijgsmacht in deze tijd. Met de val van ons Kabi-
net is daar een knak in gekomen. Nu is er gemiezemuis 
over kleine details, en houden politici veel te weinig reke-
ning met de eigen verantwoordelijkheid van Defensie.”
Rouvoet: “De val van het Kabinet was voor mij het diep-
tepunt van de kabinetsperiode. Het had niet mogen ge-
beuren, we zaten midden in een financieel-economische 
crisis. Aan de andere kant vind ik dat een terugblik op het 
Kabinet niet te veel over de slechte afloop ervan moet 
gaan. De successen van het Kabinet moeten er niet door 
overschaduwd worden.”

Na de val van het Kabinet bent u acht maanden demissio-
nair minister geweest. Hoe was die periode?
Van Middelkoop: “Die periode vond ik prachtig. Ik kreeg 
het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie erbij en 
omdat ik socioloog ben, heb ik altijd een zwak gehad 
voor dat beleidsterrein. Ik heb ervan genoten om zoveel 
verschillende beleidsterreinen te kunnen behandelen.”
Huizinga: “Ik vond het heel plezierig om het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu te 
leren kennen. Dat ministerie hield zich deels bezig met 
dezelfde vraagstukken als mijn staatssecretarisportefeuil-
le, maar dan vanuit een andere kant belicht. Ook was de 
positie van de ChristenUnie in de coalitie ineens een stuk 
steviger. Toch overstegen deze pluspunten voor mij niet 
de teleurstelling over de val van het Kabinet.”
Rouvoet: “Ik vond het geweldig om het complete minis-
terie van Onderwijs erbij te hebben, naast het vernieu-
wende programmaministerie Jeugd en Gezin. Bovendien 

lieten we in die periode duidelijk zien dat we onze ver-
antwoordelijkheid namen. Fysiek gezien was het echter 
de zwaarste kabinetsperiode. Ik was demissionair mi-
nister, de enige vicepremier, lijsttrekker en later formeel 
fractievoorzitter. In die periode merkte ik dat er een grens 
was aan hoeveel uur je als mens kunt werken.”
Van Middelkoop: “Het was wat dat betreft gezond dat die 
demissionaire periode eindigde. Ik weet nog dat ik de 
avond na mijn aftreden voor het eerst in lange tijd mijn 

“In die demissionaire 
periode  hebben we duidelijk 
laten zien dat we onze 
verantwoordelijkheid 
namen.” André Rouvoet

“Een compliment aan onze 
achterban, die ons tijdens de 
kabinetsperiode heeft gesteund 
en heeft begrepen dat we 
soms compromissen moesten 
sluiten.” Eimert van Middelkoop
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Blackberry kon wegleggen toen ik ging slapen, want als 
minister moet je altijd bereikbaar blijven. Het voelde als 
een bevrijding dat ik die verantwoordelijkheid niet meer 
hoefde te dragen.”

Hoe heeft de ChristenUnie zich ontwikkeld tijdens de kabi-
netsperiode?
Huizinga: “We zijn slimmer geworden in het politieke 
spel. Dat wil niet zeggen dat we geen grenzen meer 
hebben, je kunt je alleen niet aan dat spel onttrekken. 
Daarom is het goed dat we meer zijn gaan inzien hoe het 
werkt en hoe andere partijen zich daarin gedragen. Ik be-
gon bijvoorbeeld steeds beter te begrijpen hoe bepaalde 
verhalen in de media terecht kwamen. De media zijn wat 
dat betreft erg belangrijk.”
Rouvoet: “We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe we onze 
successen kunnen vieren en aan de kiezers kunnen la-
ten zien wat we bereikt hebben. Daar waren we in het 
begin niet altijd handig genoeg in. Het generaal pardon 
werd bijvoorbeeld afgespiegeld als een winstpunt van 
de PvdA, terwijl dat er zonder de ChristenUnie nooit was 
gekomen. Verder heb ik geleerd dat het soms noodzake-
lijk is om ‘off the record’ met journalisten te praten. Dat 
wilde ik eerst niet, maar daardoor werd onze kant van het 
verhaal niet gehoord. Ik las te vaak dingen in de krant die 
niet klopten. Daarom heb ik op een gegeven moment te-
gen mijn medewerkers gezegd dat ze het eerlijke verhaal 
‘off the record’ mochten vertellen aan de media. Maar als 
ChristenUnie deden we niet aan spinnen en lekken.”
Van Middelkoop: “We moesten soms ook tactisch leren 
omgaan met de Kamer toen we demissionair waren. We 
zaten immers in een kwetsbare positie, omdat we geen 
Kamermeerderheid meer achter ons hadden staan. Toch 
moesten we beslissingen blijven nemen. Ik heb in die tijd 
daarom prachtige briefwisselingen met de Kamer gehad 
om ervoor te zorgen dat we toch op koers bleven.”
Rouvoet: “Ik vind het niettemin belangrijk te benadruk-
ken dat dit politieke spel voor ons nog steeds een bijzaak 
is. Er wordt wel gezegd dat het gaat om het spel en niet 
om de knikkers. In de politiek werkt het wat ons betreft 
andersom. Misschien dat in het begin onze naïviteit ons 
parten speelde, maar dat is misschien iets om trots te 
zijn. Als het er om gaat een ander een loer te draaien, dan 
moeten we daar niet goed in willen zijn.”

Wat zijn lessen die de ChristenUnie als partij nu kan trekken 
uit de kabinetsperiode?
Van Middelkoop: “Het is belangrijk is dat we ons erop 
laten voorstaan dat we een meer dan volwassen partij 
zijn. Vroeger werd nogal eens gezegd dat we niets kon-
den bereiken, omdat we zo klein waren. Dat kun je nu 
niet meer zeggen.”
Huizinga: “De ChristenUnie moet blijven zoeken naar 
grote thema’s. Vanuit die thema’s moet ze de politieke ac-
tualiteit benaderen en speerpunten kiezen. De partij moet 
herkenbaar zijn, het moet duidelijk zijn waar ze voor staat. 
Daar moet ze steeds weer opnieuw mee bezig zijn.”
Rouvoet: “Het hart van de christelijke politiek klopt bij 
grote thema’s als gerechtigheid en rentmeesterschap. Ac-
tiepunten, zoals het tegengaan van de koopzondag, zijn 
belangrijk, maar zijn uitwerkingen van die grote thema’s. 
Bovendien is het belangrijk dat de partij zich blijft richten 
op die thema’s die we ons eerder hebben eigengemaakt, 
zoals sociale thema’s, duurzaamheid en het asielbeleid. 
Daarmee kunnen we óók mensen aanspreken die niet bij 
onze traditionele achterban horen. Je loopt het risico met 
discussies over de koers van de partij dat je die thema’s 
gaat relativeren. Natuurlijk hoort evalueren erbij. Maar er is 
geen enkele reden om tobberig over ons profiel te doen.” 
Van Middelkoop: “Ik wil tot slot twee complimenten 
maken. Ten eerste aan de achterban, die ons tijdens de 
kabinetsperiode heeft gesteund en heeft begrepen dat 
we soms compromissen moesten sluiten. Ten tweede 
aan Peter Blokhuis. Het is een zegen geweest dat we zo’n 
wijze voorzitter hebben. Ik ben trots op de ChristenUnie 
dat we als relatief nieuwe partij dit aankonden. Daarmee 
mogen we elkaar best bemoedigen.”

> Tekst Karin de Geest | Fotografie Ruben Timman

“Ik denk dat de 
kabinetsdeelname heel 
goed is geweest voor de 
ChristenUnie.” Tineke Huizinga

André rouvoet 
Voormalig minister van Jeugd en Gezin en van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vicepremier 
en partijleider. Hij wordt binnenkort voorzitter 
van Zorgverzekeraars Nederland, en vervult 
daarnaast diverse bestuursfuncties.

eimert van middelkoop 
Voormalig minister van Defensie en van Wonen, 
wijken en integratie. Nu houdt hij zich naar 
eigen zeggen bezig met een “ratjetoe” aan 
bestuurlijke en adviserende functies en geeft hij 
regelmatig lezingen.

Tineke Huizinga 
Voormalig staatssecretaris van Verkeer en 

Waterstaat en minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. Nu is ze 
voorzitter van Delta Alliance en vervult 

daarnaast diverse bestuursfuncties.

wIe ZIjN Ze eN wAT DoeN Ze NU?
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“De ChristenUnie 
is de politieke partij 
van de hoop”

Herman Wegter (33) is presentator 
bij de EO, waar hij tegenwoordig 
‘De Kist’ presenteert; een 
programma over de dood. Een 
thema waar hij sinds het plotselinge 
overlijden van zijn vader veel gevoel 
bij heeft gekregen. 

Afgelopen jaar werd hij lid van de ChristenUnie, volgens 
hem dé partij van de hoop: “De ChristenUnie is een partij 
die opkomt voor de zwakke en een stem wil zijn voor 
christenen in Nederland. Er is geen andere partij waar ik 
die combinatie zie.”

 Iets willen en het vervolgens ook doen. Is dat iets wat jij zelf 
ook als motto hebt?
 “Wel als je opgroeit in een cultuur waarin niet heel veel 
mogelijk lijkt, en je ontworstelt je daaraan. Ik vind het 
fantastisch om te zien als mensen hun dromen gewoon 
navolgen.”
 
Hoe kwam jij aan de droom om presentator te worden?
“Ik denk dat dat ontstaan is doordat ik vroeger in m’n 
pyjamaatje op de bank naar Willem Ruys en Toon 
Hermans keek en dacht: Wat fantastisch om op zo’n 
podium te staan en mensen te boeien en te inspireren.”
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Is dat vanuit het idee om de controle te hebben?
“Ik vind het heerlijk om controle te hebben, om achter 
het stuur te zitten, maar heb de afgelopen jaren ook 
geleerd dat het goed is om los te laten. Toen ik nog 
jongeren- en kinderprogramma’s deed, bemoeide ik me 
bijvoorbeeld ook met het licht en geluid. Dat doe ik nu 
niet meer. Ik heb geleerd los te laten. Dat is volgens mij 
dé les van het leven.”
 
Heeft geloven wat jou betreft ook te maken met loslaten?
“Ik denk dat geloven heel veel te maken heeft met 
loslaten. Wat ik geleerd heb: als je écht tegen God zegt: 
‘zegt u het maar’, dan moet je niet van te voren zelf 
je plan bedenken. Wil niet zeggen dat je er zelf geen 
invloed op hebt. Als je aan God vraagt: wat wilt U met 
mijn leven?, zal God misschien wel vragen: wat denk je 
zelf? Je hebt verstand gekregen, je weet ondertussen wel 
waar je goed in bent.”
 
Hoe past de ChristenUnie in dat verhaal?
“Ik ben een idealist; dat zit er ingebakken bij mij. Dus ik 
wil heel graag wat veranderen. En dat kan ook in Den 
Haag. Daardoor is politiek voor mij de afgelopen jaren 
steeds interessanter geworden. Om een voorbeeld te 
noemen: ik ontmoet tijdens mijn programma’s heel 
veel Nederlanders die prachtige dingen doen. Neem 
bijvoorbeeld Dick Couvée (predikant bij het Diaconaal 
Centrum Pauluskerk, Rotterdam, red.) die echt de 
onderkant van de maatschappij opvangt en helpt: dat 
is fantastisch om te zien. Maar aan de andere kant: als 
je echt iets wilt veranderen, dan moet je in Den Haag 
zorgen dat dit soort dingen niet kunnen voorkomen in 
Nederland.”
 
Waarom dan met de ChristenUnie en niet bijvoorbeeld met 
het CDA of een andere partij?
“Omdat er geen andere partijen zijn die beter bij me 
passen. Ik vind twee dingen heel belangrijk: Het ene is 

dat we in Nederland opkomen voor wat zwak is. Of dat 
nou uitgeprocedeerde asielzoekers zijn of ongeboren 
leven. Het andere is dat ik vind dat we als christenen één 
moeten zijn. 
Dat we het samen moeten doen. En als je dat aan 
elkaar koppelt, is er maar een partij die echt de partij 
voor christenen in Nederland kan zijn. En dat is de 
ChristenUnie. Een partij die invulling geeft aan het feit 
dat je er voor je naaste moet zijn.”
 
Denk je dat de ChristenUnie groot genoeg is om die invloed 
te hebben?
“Dat dilemma voel ik ook wel. Aan de andere kant: je 
kunt wel heel pragmatisch zeggen dat je bij de grootste 
partij wilt zitten, maar uiteindelijk geloof ik toch meer in 
het als christenen samen optrekken en iets veranderen.”
 
Er zitten natuurlijk ook wel overtuigd christenen bij andere 
partijen. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
 “Ik snap heel goed dat er christenen zijn die bijvoorbeeld 
bij de SP zitten. Dus de vraag is waarom ik dan niet? 
Waarom ben ik nu uitgerekend lid geworden van de 
ChristenUnie? Omdat ik het zo belangrijk vind samen iets 
te doen komende jaren in Nederland. En dat is een rol die 
de ChristenUnie wil en kan spelen.”
 
Tot slot: God heeft de ChristenUnie toch niet nodig?
 “Klopt. God heeft de EO ook niet nodig. Je hoeft je niet 
blind te staren op een politieke partij of omroep. Zo zijn 
het in Hilversum op dit moment heel spannende tijden 
(i.v.m. bezuinigingen, red.), maar ik merk dat we er heel 
ontspannen in staan. Zo van: gaat die deur niet open 
dan zorgt God er wel voor dat er ergens een andere deur 
open gaat. We geloven dat God ons kan gebruiken om 
een boodschap over te brengen.”

> Tekst Arjo Kleinhuis | Fotografie Anne Paul Roukema

Herman Wegter is getrouwd met Nicolien 
en is vader van drie jonge dochters. Hij 
presenteerde voorheen voornamelijk kinder- 
en jongerenprogramma’s bij de EO. 
Tegenwoordig haalt hij meer voldoening uit 
de zwaardere kost, zoals De Kist en Nederland 
Helpt.
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Een ChristenUnie-delegatie bestaande uit Joël Voordewind, 
Peter van Dalen, Gert-Jan Segers, Jonathan van der Geer en 
Shamir Ceuleers reisden samen met een EO-filmploeg en 
huisfotograaf Ruben Timman eind november naar Egypte 
om de Kopten te bezoeken, de demonstranten op het 
Tahrirplein te spreken en de verkiezingen bij te wonen. Ze 
spraken een vrouw wiens man was vermoord door moslims 
bij een aanval op hun kerk in mei dit jaar. De Kopten 
vrezen de uitkomst van de verkiezingen als de Moslim 
Broederschap aan de macht komt.

Caïro, Egypte
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beledigen van de profeet Mohammed en levenslange 
gevangenisstraf op het bezoedelen van de Koran. 
Onlangs sprak ik met dr. Joseph Francis, een Pakistaanse 
advocaat die een stichting heeft opgericht om 
gratis rechtshulp te verlenen aan mensen die voor 
blasfemie zijn aangeklaagd. Veelal zijn dit onschuldige 
christenen, zoals Asia Bibi, of het 13-jarige meisje dat 
een spellingsfout maakte en nu van belediging van de 
profeet Mohammed wordt beschuldigd. Dr. Francis en 
zijn team doen hun werk met gevaar voor eigen leven, 
want wie een blasfemieaangeklaagde helpt, komt zelf op 
een dodenlijst van extremisten.
De afgelopen jaren heb ik me in het Europees Parlement 
ingezet voor de vervolgde christenen wereldwijd met 
parlementaire resoluties, gesprekken op Ambassades, 
vragen en oproepen aan de Europese Buitenlandse 
Dienst en het ondersteunen van organisaties zoals Open 
Doors. Die kon ik voor de Sakharov Prijs nomineren. 
De komende tijd zal ik me met nog meer overtuiging 
inzetten voor deze mensen. Bijvoorbeeld door de 
discriminatie van de Kopten in Egypte en het werk van dr. 
Francis in Pakistan bij mijn collega's onder de aandacht 
te brengen. We moeten blijven bidden en werken voor 
onze vervolgde broeders en zusters!
 
>  Tekst Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie, lid van 

de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).

op de helft van de zittingstermijn 2009-2014 van 
het europees Parlement kijk ik achterom én vooruit. 
bij deze HandSchrift vindt u een brochure met 
meer informatie over ons europese werk. wat zijn 
onze politieke speerpunten? wat is er bereikt? op 
onze website is ook apart ruimte gemaakt voor 
deze brochure en de daaraan verbonden filmpjes. 
opkomen voor vervolgde christenen is één van onze 
belangrijkste speerpunten. onder andere egypte en 
Pakistan zijn twee landen waar ik me het afgelopen 
jaar in het bijzonder op heb gericht.

egypte
Eind november was ik met onder andere Joël 
Voordewind en Gert-Jan Segers in Caïro. Veel 
gesprekken en indrukken. Blijft het christendom in 
deze Nijloeverstaat overeind? Wij geloven dat God deze 
wereld niet loslaat. Dat is ook de hoop voor de Kopten. 
Die kleine dienstknecht in de Koptische kerk blijft me 
het meeste bij. De hoofdpriester had na de afsluiting 
van het avondmaal de gelovigen opgeroepen vooral 
te gaan stemmen. Om dat te ondersteunen ging een 
kleine jongen de kerk door. Aan iedereen gaf hij een 
instructieblaadje. Let wel, géén stemadvies. Maar een 
uitleg in woorden en plaatjes hoe je moet stemmen. 
Vrijwel zeker een pamfletje gedrukt door de overheid. 
Heel rustig ging hij in z’n mooie gewaad door de kerk. 
De woorden van de hoofdpriester uitdragend in tekst 
en beeld. Bijna onopgemerkt schoof hij tussen de 
kerkbanken door. Maar wel: dienstbaar! Dat woord zou 
iedereen elke dag moeten toepassen. Wat zou de wereld 
er dan anders uitzien!

Pakistan
In Pakistan leven naar schatting 5 miljoen christenen  
in een land dat hen liever kwijt dan rijk is. Volgens de 
grondwet is de Islam de staatsgodsdienst. Uitsluitend 
moslims kunnen president of premier worden. Het 
strafrecht gaat nog verder en zet de doodstraf op het 

Opkomen voor vervolgde 
christenen wereldwijd



DUbbelINTerVIew   Ine Voorham (Leger des Heils) en Gert-Jan Segers: 

Ze spreekt net zo gemakkelijk met ministers als 
met zwervers. luitenant-kolonel Ine Voorham 
was tot afgelopen herfst directeur van de 
welzijnstak van het leger des Heils, nu leidt ze het 
expertisecentrum, dat de identiteit van het leger 
bewaakt. Ze praat met Gert-jan Segers, directeur 
van het wI van de ChristenUnie. een gesprek 
van hart tot hart over wat het met je doet als je 
aangeraakt bent door het evangelie. "God dienen is 
mensen dienen, mensen dienen is God dienen."

Waarom koos u ervoor om bij het Leger te gaan werken? 
IV: Ik noem het geen werk, eerder een roeping om mijn 
talenten in te zetten in Gods zaak. Toen ik 20 jaar was, 
zong ik op een zangerscongres Psalm 27. Vers 4 trof mij 
diep: het enige wat ik verlang, is te blijven in het huis van 

de HEER. Ik heb nooit spijt van de keuze voor het Leger 
gehad, integendeel. God heeft mijn leven deze kant op 
geleid en het heeft me veel gebracht. 

Hoe herken je in jouw leven Gods leiding?
GJS: Bij belangrijke keuzes in mijn leven staat telkens 
centraal: Ik wil voor U leven, niet voor mezelf. In de tijd 
dat ik bij de RPF Kamerfractie werkte gingen Rianne 
en ik een keer op bezoek bij familie in West-Afrika. We 
waren toen zo onder de indruk van het zendingswerk 
daar dat we zijn gaan bidden en God hebben gevraagd 
of Hij ons ook kon gebruiken. En dan kom je voor allerlei 
verrassingen te staan. 'Opeens' zaten we in Egypte.   
 IV: Interessant dat je dat zegt. Toen ik nog medisch 
analist was wilde ik juist graag naar het buitenland. Maar 
bij mij kwam dat er niet van. 

Is christelijke zorg anders dan niet-christelijke zorg? 
IV: Werken vanuit een christelijke inspiratie maakt de 
zorg niet tastbaar anders, maar wel voelbaar anders. 
Mensen worden getriggerd door onze benadering. Ze 
gaan zich, na de zoveelste tegenwerking van hun kant, 
afvragen: waarom gooi je me er niet uit? Dan kun je iets 
zeggen over de hoop die in je leeft. Onze samenleving 
is sterk geïndividualiseerd. Op zich is dat mooi, maar nu 
zien we ook de schaduwkant van die golfbeweging. We 
moeten weer leren elkaar te zien. Je kunt iemand toch op 
zijn minst aankijken en een glimlach geven? Bij ons is het 
geloof allereerst iets van daden.
GJS: Recent is onderzocht dat christenen uniek zijn in 
hun geefgedrag, maar niet in hun leefgedrag. Daarin 
lijken we op niet-christenen, dat stemt tot nadenken.

Is er hoop op verbetering?  
IV: Zeker, want als je eenmaal die liefde gaat geven, die 
glimlach, dan ga je de vreugde ervan ervaren. Dat werkt 

“Het geloof is aller eerst iets van daden.”

“Burgers hebben 
verantwoordelijkheden 
door de overheid laten 

afpakken.”



verslavend! Mensen willen dolgraag beleven hoe het 
is om naaste van een naaste te zijn. Hoe gaat dat liedje 
ook alweer: ‘Tel je zegeningen één voor één’ en vertel ze 
verder. Dat inspireert. 
GJS: Zo zijn we ook bedoeld. Mensen willen allemaal 
gekend worden en respect ontvangen. Ieder mens heeft 
daar als kind van God ook recht op. We zijn er om elkaar 
te dienen. Zorg voor degene die op je pad komt, net als 
de barmhartige Samaritaan. 

Burgers zijn wel wat passief geworden, ze hebben zelf 
zorgtaken aan de overheid afgestaan.
IV (resoluut): Afgepakt! Burgers hebben hun 
verantwoordelijkheden door de overheid laten afpakken. 
GJS: Er is teveel naar overheid en politiek gekeken de 
afgelopen decennia, ook door christenen. Nu klinkt 
weer de roep om zorg aan kerken en aan de ring van 
organisaties daaromheen, zoals het Leger. De nadruk 
op persoonlijke verantwoordelijkheid is goed, maar de 
politiek blijft belangrijk. Goede wetgeving is nodig, denk 
bijvoorbeeld aan prostitutie waar andere wetgeving veel 
ellende zou kunnen voorkomen.  
IV: Christenen moeten overal waar ze actief zijn het 
verschil maken. Het hangt af van de context wat er 
allemaal mogelijk is. Ik heb bewondering voor christelijke 
politici, maar heb ook gezien hoe weerbarstig de 
politieke realiteit is. De tijd om beleid te realiseren is 
veel te kort en daardoor ontbreekt de noodzakelijke 
continuïteit.
GJS: Vreemd is dat de politiek vraagt om maatschappelijk 
initiatief, maar tegelijkertijd wantrouwend is jegens 
levensbeschouwelijke organisaties. Daarmee snijdt ze 
zichzelf in de vingers, want als organisaties als het Leger 
geen eigen personeelsbeleid meer mogen voeren, dan 
belet je goed werk. 
IV: Onze christelijke identiteit is onopgeefbaar. Het geloof 

bepaalt onszelf bij wat we doen en waarom. Maar zo 
nodig zoeken we andere vormen om zorg te verlenen. 
Wat in je zit, kunnen ze er niet uit slaan. 

Hebben jullie een wens voor het komend jaar? 
IV: Leger des Heils Nederland bestaat in 2012 125 jaar. 
Ik hoop dat veel Nederlanders zullen zeggen: 'Wat een 
geweldige club, ik stap eens binnen.' 
GJS: Mijn wens is dat christenen zo dienstbaar zullen 
zijn dat het vertrouwen in kerken weer mag groeien. En 
bovenal dat mensen het Geheim achter hun handelen 
zullen ontwaren.   

> Tekst Geert Jan Spijker | Fotografie Anne Paul Roukema

“Het geloof is aller eerst iets van daden.”

“Zorg voor degene 
die op je pad komt.”



PAGINA 40 | HS | partijblad van de ChristenUnie

€ 25,- welkomstkorting 
per betalende verzekerde

Meld u aan op
www.prolife.nl

Verzekerd van 
goede zorg

Een christelijke zorgverzekering 

Al 25 jaar zet Pro Life zich in voor het verbeteren en 

toegankelijk maken van christelijke zorg. Zorg ge-

baseerd op bijbelse normen en waarden, gericht op de 

beschermwaardigheid van het leven. Wij bieden een 

zorgverzekering met vergoedingen voor verantwoorde 

christelijke alternatieven. 

Bij Pro Life verzekert u zich van:

•   Korting wanneer u lid/abonnee bent van de EO, NPV, 

PCOB, RMU, RD, Siriz of gebruik kunt maken van een 

werkgeverscollectief;

•   € 25,- welkomstkorting per betalende verzekerde;

•   Gegarandeerde acceptatie voor de aanvullende 

verzekeringen*.

*  Alleen voor de meest uitgebreide tandverzekering geldt een medische 

acceptatie

224_ProLifeAdv_actie_Handschrift_215x280_021111.indd   1 14-11-11   09:28
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Als navolgers van Christus in de ChristenUnie heb-
ben we een geweldige opdracht in de tijd waarin we 
nu leven. we zullen daar in het komende jaar met 
elkaar invulling aan moeten geven. Ik zou dat graag 
doen vanuit een slogan: Geloven, Durven, Doen.

Onze opdracht begint bij geloof, het fundament van 
waaruit we willen werken. Vanuit dat geloof komen we in 
beweging: de ene voet voor de ander. Daarvoor  moeten 
we lef tonen om die stappen vooruit te zetten. Misschien 
wel die hele dwaze stap om brood te delen met een an-
der, machtigen tegen te staan, af te zien van snel gewin, 
of op te komen voor wat kwetsbaar is. We willen niet 
alleen lef tonen met woorden, maar ook in onze daden. 
Daarom zitten we in de politiek. Er zijn vier thema’s die 
wat mij betreft extra aandacht vragen. 

Allereerst het thema duurzame economie. We zien 
dat schulden zich hebben opgestapeld bij overheden, 
banken en burgers. Er is lef voor nodig om hardop uit 
te spreken dat dit geen gezonde ontwikkeling is en 
met voorstellen te komen om die schuldenberg niet te 
vergroten, maar te reduceren. Juist in deze tijd van crisis 
moeten we ons laten horen en vanuit de Bijbel laten zien 
wat het betekent om te werken aan een duurzame eco-
nomie waarin recht wordt gedaan aan de schepping en 
aan mensen.

Het tweede thema is zorg voor elkaar. We willen  verant-
woordelijkheid voor elkaar dragen, en er zijn voor onze 
naasten. We moeten daarom ook de moed hebben om 

mensen aan te spreken op de verantwoordelijkheid die 
ze dragen. En dat doen we dan ook, bijvoorbeeld als we 
zien dat het kabinet beleid ontwikkelt waardoor de zorg 
voor elkaar niet versterkt wordt, maar wordt aangetast.

Een derde thema dat helemaal bij de ChristenUnie hoort, 
is jeugd en gezin. Omdat we geloven in de kracht van 
stabiele en sterke gezinnen in de samenleving, en het 
gezin de plek is waar jongeren toe kunnen groeien naar 
volwassenheid. Daarom willen  we het lef hebben om op 
te komen voor kwetsbare gezinnen, ruimte te claimen 
voor ouders om hun kinderen op te voeden, en ons te 
verzetten tegen doorgeslagen arbeidsdrift. 

Een vierde thema is het opkomen voor geloofs- en 
gewetensvrijheid. Wij geloven in een samenleving 
waarin mensen met respect omgaan met elkaars levens-
overtuiging. Daar komen we voor op in eigen land als we 
aan de kaak stellen dat de ruimte voor mensen die willen 
leven vanuit hun geloof steeds kleiner wordt. Maar ook 
door op te komen voor geloofsvrijheid in andere landen.

Geloven, durven en doen. Uit overtuiging, moedig en 
praktisch. Ik wens ons allen toe dat wij op de plaatsen 
waar we actief zijn, op die manier ChristenUnie zullen zijn.

Arie Slob
 
Kijk voor deze en andere Inspiratiedagspeeches op: 
www.christenunie.nl/inspiratiedag

De blik 

  vooruit
Speech Arie Slob, Inspitratiedag 2011 
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Arie Slob
Voorzitter Tweede Kamerfractie 

Sonja lie-Hap-Po
Administratief medewerker

joël Voordewind
Tweede Kamerlid 

jonathan van der Geer
Persvoorlichter

Cynthia ortega
Tweede Kamerlid

Steven Datema
Beleidsmedewerker

Henriëtte Krijger
Coördinator secretariaat

jacob Pot
Ambtelijk Secretaris

wouter langendoen
Inhoudelijk medewerker

melanie Fijan
Secretaresse Kamerleden

rita Klapwijk
Beleidsmedewerker

louise wirjo
Administratief medewerker

menno Helmus
Hoofd Voorlichting

Niels Kruithof
Inhoudelijk medewerker

esmé wiegman
Tweede Kamerlid

Shamir Ceuleers
Beleidsmedewerker

Anna de wit- In ‘t Veld    
Inhoudelijk medewerker      

Carola Schouten
Tweede Kamerlid

Frank Visser
Beleidsmedewerker

jacobien Doornbos
Secretaresse Kamerleden

jeroen lindeboom
Administratief medewerker

Ninotska Gerritsen
Administratief medewerker

wIe IS wIe 
IN De CHrISTeNUNIe

leo Koelewijn
Administrateur

Shahied badoella
Adjunct- directeur partijbureau

Arjo Kleinhuis 
Redacteur /  fotograaf

marjolein ten Voorde
Office manager

wiepkje bodika
Ledenadministratie

Hermen ridderikhof
Communicatiemedewerker

Arend Koelewijn
Medewerker bestellingen

loes Zandbergen-Kok
Telefoniste / Receptioniste

janny de Vries
Campagne & Congressen

Annerieke Pruim
Coördinator opleiding

Kees Sinke
Gebedscoördinator

erik van Dijk 
Coördinator advies

bernadette van de berg
Medewerker advies

menno van Hulst
Directeur partijbureau

Aron Slob
Campagnemedewerker

jouke- jan de Groot
Coördinator algemene zaken

eline bakker
Ledenadministratie

Gieneke Flohr- Padding
Webmaster

Anne- Paul roukema
Redacteur / fotograaf

linda barnum
Secretaresse

roely Padding
Financiële administratie

elisabeth ter Horst- Hakvoort
Ledenwerver

rieke elsenbroek
Coördinator opleiding

bianca van der Horst
Medewerker secretariaat

PArTIjbUreAU

TweeDe KAmerFrACTIe 
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redactie Handschrift / Parlementairjaarboek 2010/2011
Shahied Badoella (hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof 
(eindredacteur), Menno Helmus, Jacob Pot, Elisabeth ter 
Horst, Menno van Hulst, Arjo Kleinhuis, Anne Paul Roukema, 
Geert Jan Spijker

Fotografie
Ruben Timman – nowords.nl, Anne Paul Roukema - 
inhisimage.nl, Arjo Kleinhuis, Folkert Rinkema 

Vormgeving
Frivista - concept & design, 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.nl

wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960 | wi@christenunie.nl

Cbb
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij
het CBB Tel. 0341 565 499

Druk
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Tel. 033 422 69 50| handschrift@christenunie.nl

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift? 
37.29.30.018 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

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. 
Alle mutaties worden door de ledenadministratie per  
email of per post aan u bevestigd. 

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.

Daan weststrate
Adviseur kiesverenigingen

Tjitske Kuiper
Permanente Campagne

Kijk voor meer informatie op www.christenunie.nl

PArTIjbUreAU (vervolg)

weTeNSCHAPPelIjK INSTITUUT

Geert jan Spijker
Wetenschappelijk medewerker

rob Nijhoff
Wetenschappelijk medewerker

Gert-jan Segers
Directeur Wetenschappelijk Instituut

Dinie Aalbers
Managementassistent

Floris Spronk
Communicatiemedewerker

Sander luitwieler
Projectmedewerker Europa

Anne- marije lugthart- Staat
Managementassistent

INTerNATIoNAAl

Guido van beusekom
Medewerker ECPM

johannes de jong
Medewerker ECPF

Peter van Dalen
Europarlementariër

benjamin beldman
Beleidsmedewerker

Tjeerd olie
Beleidsmedewerker

jannes de jong
Beleidsmedewerker

maurits van Stuijvenberg
Communicatie en Voorlichting

eUroFrACTIe

roel Kuiper
Voorzitter Eerste Kamerfractie

Harmjan Vedder
Beleidsmedewerker

Peter ester
Eerste Kamerlid

eerSTe KAmerFrACTIe



Wij wensen u 

veel zegen 

voor 2012.
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