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‘Alles is herbruikbaar’
Hardenbergs raadslid Klaas Mulder:



We  hebben als ChristenUnie een nieuwe slogan: ‘Geloven.Durven.Doen’. 
Hiermee geven we kort en krachtig woorden aan onze inzet. Het begint met 
geloof. Geloof is de bloedstroom van ons leven. Het bepaalt ons persoonlijk 
leven, maar het is ook de reden dat we met de ChristenUnie op alle politieke 
niveaus actief zijn. Dat geloof zet ons namelijk ook op het terrein van de 
politiek in beweging. Het geeft ons ook durf en moed om zaken aan de orde te 
stellen. Dan leggen we de politieke vinger bij de schuldencrisis, benadrukken 
we de grote waarde van het gezin of de beschermwaardigheid van het leven, 
komen we op voor goed onderwijs, maar ook voor broers en zussen van 
ons die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat doen we niet alleen met 
woorden. Hoe belangrijk het ook is dat die uitgesproken worden. We dienen 
ook tegenbegrotingen in, stellen amendementen en moties op en bieden in de 
Tweede Kamer mensen de gelegenheid hun verhaal te doen, zoals recent de 
Koptische christenen. 

Op dit moment besteden we als ChristenUnie veel aandacht aan de 
economische situatie van ons land. Dat is hard nodig. De werkloosheid loopt in 
hoog tempo op. Dat geldt ook voor het begrotingstekort en de staatsschuld. 
Er komt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe bezuinigingsronde op ons af. 
In Den Haag worden op dit moment de posities ingenomen. Als ChristenUnie 
bereiden we ons daar ook zorgvuldig op voor. Juist nu komt het er op aan de 
goede dingen te doen. Dat doen we met een open houding. Wij voeren geen 
oppositie om het oppositie voeren. ‘Bekijk het maar’, zijn niet onze teksten 
richting het Kabinet. Maar we bekijken als ChristenUnie wel zorgvuldig wat 
verantwoord en noodzakelijk is.  ‘Geloven.Durven.Doen’. Ik wens het iedereen op 
haar of zijn eigen plek van harte toe. 

Arie Slob, Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Tocht der tochten

Komt ‘ie er of komt ‘ie er niet? Het was de grote 
vraag die zo’n beetje heel Nederland bezig hield 
begin februari. Het was niet de ‘tocht der tochten’, 
maar het rondje schaatsen op de Hofvijver 
heeft toch zeker ook historische waarde. Enkele 
medewerkers van de Tweede Kamerfractie 
(blauwe trui) lieten deze kans niet aan zich 
voorbij gaan.
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KlAAS Mulder 
gemeenteRaadslid HaRdenbeRg

‘Alles wat de 
aarde ons geeft’
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“We maken als ChristenUnie- 
fractie Hardenberg samen met 
onze wethouder Jannes Janssen een 
verschil in duurzaamheid.” Klaas 
Mulder is gemeenteraadslid in 
een grote fractie van zeven leden. 
Binnenkort verhuizen zij naar een 
splinternieuw en vooral duurzaam 
gemeentehuis. 



Bedrijven Platteland
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Naam: Klaas Mulder
Woont in: De Krim
Gemeenteraadslid sinds: 01-01-2003
Portefeuille: Openbare werken, infrastructuur, 
verkeer en vervoer, milieu/energie/duurzaamheid, 
natuur-landschapsbeleid/plattelandsontwikkeling/
agrarische zaken, water/vechtpark
Burgerlijke staat: Gehuwd met Marga, drie kinderen
Werkt als: Teamleider bij de gemeente Coevorden

atletiekbaan en een zwembad.  Met de Wavin kijken we 
of hun restwarmte gebruikt kan worden om het zwem-
bad te verwarmen.”
Mulder vindt dat duurzaamheid en ondernemen heel 
goed samen kunnen gaan: “Wij zijn er als gemeente al 
een aantal jaren mee bezig. Zo hebben we het project 
‘Duurzaam thuis’. Mensen kunnen zich daarbij aan-
melden om een energiescan te laten maken van hun 
woning. Zo komen ze te weten waar er energie bespaard 
kan worden. Op het platteland hebben we te weinig 
bedrijven om daar de CO2-reductie te halen. De winst zit 
vooral in huurwoningen. We hebben er een subsidie van 
500.000 euro van de Rijksoverheid voor binnen weten te 
halen. Best uniek voor een gemeente van 60.000 inwo-
ners. Maar we doen ook andere dingen: zo kennen we 
duurzaamheidsleningen binnen de gemeente. Dat bete-
kent dat mensen die een investering willen doen een 
kleine hypotheek, een microkrediet, kunnen krijgen van 
de gemeente. Tussen de drie- en achttienduizend euro 
met een rente van één procent. Bijvoorbeeld voor dub-
bel glas of een HR-ketel. Het bedrag moet binnen tien 
jaar worden terugbetaald. Mensen zijn er heel gelukkig 
mee. Eén procent rente is heel weinig en je ziet direct 
wat de winst is op je energienota. We werken daarmee 
aan onze duurzaamheidsdoelstelling en we verminde-
ren onze CO2-uitstoot er mee. Hardenberg is een van de 
voorlopers op dit gebied.”

PlAttelANd
“Op het platteland zien we dat boerenbedrijven zon-
necollectoren plaatsen op hun daken. Dat valt natuurlijk 
ook onder duurzaam ondernemen. De gemeente heeft 
hierin vooral een adviesrol. De ondernemer zal het zelf 
moeten doen. En daar wringt het soms: Je moet wel 

Hardenberg is de hoofdplaats van een uitgestrekte 
gemeente op de scheidslijn van Salland en 
Twente, met kernen als Dedemsvaart, Bergent-

heim, Gramsbergen, Balkbrug en Slagharen. In het stadje 
aan de oevers van de Overijsselse Vecht zelf wonen ruim 
achttienduizend mensen. Hardenberg is omgeven door 
bos, boerenbedrijven en heel veel campings. En met een 
splinternieuw gemeentehuis, pal naast het oude. Bouw-
vakkers zijn er nog druk mee bezig terwijl ChristenUnie-
raadslid Klaas Mulder het nieuwe gemeentehuis laat 
zien en enthousiast vertelt hoe duurzaam het gebouw 
wordt: “Het is helemaal ‘cradle to cradle’, dat wil zeggen 
dat alle materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. 
Als gemeente willen we zelf het goede voorbeeld geven 
op gebied van duurzaamheid. We proberen het gebouw 
helemaal energieneutraal te laten draaien. Een ander 
voorbeeld: onlangs hebben we een nieuwe gemeente-
werf gebouwd die bij oplevering de duurzaamste was 
van Nederland. Alles is herbruikbaar: hemelwater wordt 
opgevangen en gebruikt voor het wassen van auto’s en 
verder proberen we alles wat de aarde ons geeft te  
recyclen. Dat klinkt heel Bijbels inderdaad.” Is duurzaam-
heid daarmee typisch iets van de ChristenUnie? “Wij vin-
den natuurlijk dat wij rentmeesters zijn van deze aarde. 
Dat is een uitgangspunt en doelstelling van de Christen-
Unie. Andere partijen pakken dat ook op, alleen vanuit 
een ander perspectief. Maar duurzaamheid is zeker een 
ChristenUnie-thema.”

BedrIjveN
“Zo zijn we ook bij bedrijven bezig met duurzaamheid. 
Neem bijvoorbeeld de Wavin (producent van kunststof 
leidingsystemen) in Hardenberg. We realiseren een 
nieuwe sportboulevard, met daarop een sporthal, een 

Cv



Schipperen

Uitdagingen

Ecologisch

geven
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opletten wat je doet. Stel dat een ondernemer met 
een plan komt, maar hij heeft de middelen er niet voor. 
Hoe ver moet je dan gaan met meehelpen? We zijn als 
gemeente best een beetje terughoudend in het met 
gemeenschapsmiddelen sponsoren van private onder-
nemers. Maar als een bedrijf met een goed plan komt, 
gaan we wel serieus kijken hoe we een bijdrage kunnen 
leveren.”

SCHIPPereN
Het zijn de voorbeelden die aantonen dat lokale politiek 
soms schipperen is: “Je weegt natuurlijk de ChristenUnie-
standpunten mee in raadsvoorstellen die langs komen. 
Een voorbeeld daarvan is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). We zien als ChristenUnie de over-
heid als  een schild voor de mensen die het hartstikke 
moeilijk hebben. Maar zo verwoord je dat natuurlijk niet 
in de raad. Dat gaat veel meer van de beroepsmatige 
kant. Je praat in standpunten. Dat doet een PvdA ook. 
Zij praten vanuit hun sociale gedachtegoed en wij vanuit 
ons christelijke gedachtegoed. Iedereen weet heel goed 
dat als wij ergens mee komen dat dat vanuit een christe-
lijk standpunt gebeurt.” 

eHS
Bijvoorbeeld bij de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). 
Mulder loopt naar een grote kaart aan de muur: “De pro-
vincie had bedacht dat er een robuuste verbindingszone 
naar Duitsland moest komen: een strook van ongeveer 
100 meter breed met daarin bossen van groter dan 
vijf hectare; zogeheten ‘stepstones’. We hebben ons als 

ChristenUnie erg bezig gehouden met duidelijkheid 
geven naar bewoners toe. Agrariërs wilden namelijk 
investeren, maar konden dat niet omdat er plannen op 
hun terrein waren voor deze verbindingszone en de 
bank zodoende geen geld wilde lenen. Intussen waren 
wij al heel ver met het praten met deze boeren. We heb-
ben een paar inloopavonden gehad. Sommige landbou-
wers waren mordicus tegen, maar er waren er ook die er 
wel kansen in zagen. Zij zeiden: “Als er een goede ruil-
verkaveling komt, stoppen we met ons boerenbedrijf en 
verkopen deze aan de provincie om zo de ruilverkave-
ling mogelijk te maken.” Maar zover is het dus niet geko-
men. Ik ben blij dat er duidelijkheid is gekomen voor de 
landbouwers, want het bracht veel onrust met zich mee. 
De ruilverkaveling gaan we trouwens wel doorzetten. 
Boeren zijn er bij gebaat dat het gebied herverkaveld 
wordt.”

uItdAGINGeN
Het was niet de enige uitdaging voor de ChristenUnie: 
“De N34 van Emmen richting Zwolle moet worden opge-
waardeerd. Dat is niet speciaal iets van de gemeente, 
maar je hebt wel met de bewoners te maken natuur-
lijk. Een andere grote uitdaging is de Wet Werken Naar 
Vermogen (WWNV). Dat krijgen we als gemeente 
straks allemaal op ons bordje. En daar maken we ons 
best een beetje zorgen over. Want ook de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW) gaat daar onder vallen. Dat 
geeft best een spanningsveld: In 2013 is het zover en 
dan moet het allemaal wel lopen. Het zijn enorme uit-
dagingen. De gemeente zal de begeleiding van al die 

“Als gemeente 
willen we zelf het 
goede voorbeeld 

geven op gebied van 
duurzaamheid.”



mensen moeten bekostigen. De gemeente krijgt voor 
elke WSW-medewerker 27.500 euro, dat wordt straks 
afgebouwd naar 22.500 euro. Dat betekent dat de 
arbeidsproductie van de mensen omhoog moet of dat 
de gemeente meer moet bijleggen. In Hardenberg zijn 
misschien 300 WSW-medewerkers, dus dat betekent dat 
je gelijk al een tekort hebt van anderhalf miljoen.” 

“Kleinschaliger zijn er nog andere dingen. Zo zijn we 
bezig te kijken hoe je goede fietsverbindingen kunt 
maken. Hardenberg heeft zelf voortgezet onderwijs en 
een MBO.  Vanuit de hele omgeving komen scholieren 
hier naartoe. En dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. 
Daarom hebben we afgelopen jaren behoorlijk geïnves-
teerd in veilige fietsroutes, verlichting, bredere fietspa-
den. Daar hebben we als ChristenUnie oog voor. “

Als laatste leggen we Klaas Mulder een aantal van de 
speerpunten van de ChristenUnie voor, wat betekenen 
deze punten voor lokale politiek in Hardenberg?
 
Zorg voor elkaar
“We hebben in de gemeente Hardenberg een aantal 
buurtkamers. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten, 
elkaar spreken. Het is eigenlijk een verlenging van het 
Twentse begrip ‘noaberschap’. Dat proberen we echt uit 
te rollen in deze gemeente. Niet alleen in Hardenberg, 
maar ook in een aantal andere dorpen. En met succes. 
Mensen eten er samen, delen elkaars vreugde en elkaars 
verdriet. En dat levert volgens ons een hele goede bij-
drage aan versterking van de buurt. We krijgen veel  
positieve verhalen terug.“

Duurzame economie
“Het project ‘Bewust duurzaam thuiszijn’ (de energiescan). 
Dat levert niet alleen voordeel op voor de bewoners, 
maar betekent ook werk voor de lokale ondernemers die 
die isolatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren en bijvoor-
beeld HR-ketels kunnen plaatsen. In die zin heeft het dus 
een aanjaagfunctie voor de lokale economie. “

Jeugd, gezin en onderwijs
“Andre Rouvoet heeft daar natuurlijk heel veel werk in 
verzet. En onze wethouder is daar ook debet aan. Hij 
heeft dat verhaal heel goed uitgerold in deze gemeente. 
En dat loopt hier vrij goed. Dat wil niet zeggen dat alles 
in een fysiek gebouw zit, het zijn meerdere locaties. En 
we zijn daar als gemeente ook constant mee bezig.” 

> tekst Arjo Kleinhuis | Fotografie Ruben Timman

voordeel

“Dat levert niet 
alleen voordeel op 
voor de bewoners, 

maar betekent ook 
werk voor de lokale 

ondernemers.”
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 Lepra maakt 
 jonge levens kapo

t. 

 Help mee om dit t
e voorkomen!

Uma' 
29 jaar gele

den

Uma' 
nu

Lepra is tegenwoordig heel eenvoudig te genezen. Met uw 

steun kunnen wij voorkomen dat jonge leprapatiënten dezelfde 

lijdensweg moeten gaan als Uma. Voor slechts D 18,- kunnen we 

leprapatiënten de medicijnen geven die ze nodig hebben. 

Helpt u mee?

Giro 3243 999       www.leprazending.nl

Uma (48 jaar) droomde van een groot gezin en een 

gelukkig leven. Als je haar nu ziet is het duidelijk dat 

haar leven anders is gelopen. Door lepra is haar lichaam 

verminkt en is ze verstoten door haar familie.
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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

TiTia CNOssEN 
BuRGEMEEsTER VaN 
WOuDENBERG

Titia Cnossen is per 8 maart 2012 de eerste 
vrouwelijke ChristenUnie-burgemeester 

van Nederland. Ze leerde het bestuurlijk 
klappen van de zweep als wethouder 

in Berkel en Rodenrijs en Woerden. 
“Het lokale bestuur heeft mijn pas-
sie. Dan is het burgemeesterschap 
een mooie stap na het raadswerk 
en wethouder-zijn. Als VINEX-
wethouder heb ik van 2002 tot 2007 
in Berkel en Rodenrijs het besturen 

geleerd.” In oktober 2008 vertrok ze 
als wethouder naar Woerden. En nu, 

ruim 3 jaar later, krijgt ze de ambtske-
ten van Woudenberg omgehangen. Of dat 

anders is? “Het is best even wennen. Je hebt 
ineens een andere rol. Eentje in een prachtige, be-

trokken gemeente op de Utrechtse Heuvelrug. Met actie-
ve sportverenigingen en actieve kerken. Ik ben een burge-
meester die tussen de inwoners wil staan, die wil luisteren 
naar de mensen. Met daadkracht en openheid wil ik een 
bestuurlijke bijdrage leveren in mijn nieuwe gemeente. 
Inwoners moeten trots zijn op het ‘merk’ Woudenberg, 
dat veel mensen nu kennen van vakantie en fietsen.” En 

als het aan Titia Cnossen ligt, staat Woudenberg straks 
ook bekend als gemeente die dóet; waar besluiten worden 
genomen. Want teveel praten is aan de van oorsprong 
Pijnackerse niet besteed: “Misschien is het mijn Rotter-
damse invloed: Niet praten, maar poetsen.”

ChRisTENuNiE 
VEENENDaal 
TRaKTEERT 
WiNKElEND 
PuBliEK
Zaterdag 7 januari heeft 
ChristenUnie Veenendaal 
op de markt in Veenendaal 
een Nieuwjaarsactie gehouden. 
Voorbijgangers werden warme 
chocolademelk en Veensche Turfjes aangeboden met de 
beste wensen erbij. Deze actie werd zeer op prijs gesteld. 
Er zijn meer dan 350 mensen aan de kraam geweest. 220 
plakken Veensch Turfje, 100 Vegters Nieuwjaarsrolletjes 
en 120 bekers warme chocolademelk zijn uitgedeeld. Met 
veel mensen zijn plezierige en inhoudelijke gesprekken 
gevoerd.

Op 7 maart zal in de Tweede Kamer gesproken worden over het statiegeldsysteem. Er is sprake van een sterke lobby 
richting het Kabinet om dit systeem af te schaffen. Als dat gebeurt krijgen gemeenten met nog meer zwerfvuil te 
maken. Bovendien dreigt verhoging van de afvalheffingen of de OZB voor burgers. Vrijwel alle gemeenten zijn dan 
ook voor behoud van dit statiegeldsysteem. Bovendien zorgt een statiegeldsysteem ervoor dat plastic beter herge-
bruikt kan worden. Dit is dus veel goedkoper en veel beter voor het milieu. Laten we zuinig zijn 
op de grondstoffen van deze aarde. Als ChristenUnie vragen we hier aandacht voor 
in gemeenteraden en in de Tweede Kamer. 
Doe mee en teken de petitie op http://www.christenunie.nl/nl/statiegeld

ChRisTENuNiE ROERT ZiCh OVER sTaTiEGElD



BEGiNNEliNG is 
POliTiCus VaN hET 
JaaR
Kiesvereniging Tiel vroeg 
Jolanda Stoeten – Flach (42) zich 
verkiesbaar te stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2010. Zij 
had een paar jaar geleden de cursus 
‘Is politiek iets voor mij?’ gevolgd. 
Ze bemachtigde één zetel, maar ze 
kwam nog niet in de gemeenteraad. 
In 2010 deed Jolanda wel ervaring 
op in de commissies van Bestuur en 
Samenleving en verving ze in 2011 
Ad Blok als fractievoorzitter. Door 
StadsTV Tiel werd Jolanda recent 
verkozen tot Politicus van het Jaar. 
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ChRisTENuNiE 
ZEElaND PEilT OVER 
fusiE ROC

Er liggen ideeën voor een fusie van 
het ROC Zeeland en het ROC 
Westerschelde. Waarbij ook het 
ROC-hoofdkantoor gaat verhuizen 
naar Terneuzen. De statenfractie 
van de ChristenUnie Zeeland wil de 
mening van het publiek onderzoeken, 
voordat ze voor 500.000 euro de 
verhuizing wil financieren. Er is 
een enquête uitgezet op het internet 
om de meningen van studenten, 
personeel, ouders en publiek peilen.

RuiMERE aaNDaChT 
fiETsEN BiJ 
uiTVOERiNG 
PROJECTEN
De raadsfractie van de ChristenUnie 
Leeuwarden heeft zich de afgelopen 
periode ingezet om in het project 
“Leeuwarden Mooiste Binnenstad” 
de fietsers en het fietsverkeer als 
uitgangspunt te nemen. Er worden 
de laatste tijd grote infrastructurele 
projecten uitgevoerd waarbij fietsers 
van de weg worden geleid op een stuk 
asfaltpad dat uiteindelijk eindigt in 
een zandbak. In het begrotingsdebat 
heeft de ChristenUnie een motie 
ingediend onder het motto: “Ruimere 
aandacht fietsen bij projecten”. 
De motie is met een meerderheid 
aangenomen.

aRD KlEiJER 
VOORGEDRaGEN als 
VOORZiTTER BV

Het bestuur van de ChristenUnie 
Bestuurdersvereniging heeft 
de voordrachten voor nieuwe 
bestuursfuncties bekendgemaakt. 
De Puttense wethouder Ard Kleijer 
wordt op de ledenvergadering van 
31 maart voorgedragen voor de 
functie van voorzitter. Govert van 
Bezooijen wordt voorgedragen voor 
de functie van penningmeester. 
Hij is wethouder in de gemeente 
Lingewaal.De bestuurdersvereniging 
van de ChristenUnie heeft als doel 
om bestuurders van de ChristenUnie 
(raadsleden, statenleden, wethouders, 
burgemeesters, Kamerleden, etc.) te 
ondersteunen. Zij helpt bestuurders 
een effectieve en consistente 
politieke boodschap te laten horen 
en ondersteunt en adviseert bij het 
dagelijks functioneren van onze 
ChristenUnie politici.

EuROPa OP EEN KRuisPuNT – EuROPaCONGREs VaN DE ChRisTENuNiE

Vrijdagmiddag 27 april organiseert het Wetenschappelijk Instituut, samen met de Tweede Kamerfractie, de 
Eurofractie en de ECPF een Europacongres in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het zal gaan over 
de vraag welke uitweg en richting de christelijk-politieke traditie kan wijzen, nu Europa zich in zo’n diepe crisis 
bevindt. Hartelijk welkom om mee te praten!

Sprekers: Arie Slob en Peter van Dalen (over politieke en financiële crisis), Sander Luitwieler (over publieke 
gerechtigheid in de EU) Informatie en aanmelding: wi.christenunie.nl/europa
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nieuws

Op dinsdagavond 10 januari 2012 
overleed op 73 jarige leeftijd Paul 
van Belzen. Paul was in 1978 mede-
oprichter van de toen RPF in Tho-
len. Vanaf 1982 – 2006 zat hij, eerst 
voor de RFP en vanaf 2000 voor de 
ChristenUnie in de gemeenteraad 

van Tholen, en bleef ook na die pe-
riode betrokken. Ook heeft Paul van 
Belzen  in de Provinciale Unie zijn 
talenten gebruikt. Van de beginjaren 
’90 tot aan 2002. Op 16 januari is 
Paul van Belzen onder grote belang-
stelling in Tholen begraven. 

Wij wensen zijn vrouw, met 
de(klein) kinderen Gods nabijheid 
toe met de woorden die ook voor 
Paul tot hoop mochten zijn “Roe-
men in de hoop der heerlijkheids 
Gods” Rom. 5: 2b.
ChristenUnie Tholen.

Na een kort verblijf in het zieken-
huis en aansluitend in het hospitium 
in Wilnis, is Evert van Beek op 
maandagavond 16 januari ‘verhuisd 
van de aarde naar de hemel’. Sinds 
begin 2010 was Evert voorzitter van 
onze kiesvereniging. Toen we hem 

vroegen om leiding te geven aan het 
bestuur, gaf hij al aan niet te weten 
hoe lang hij dat zou kunnen doen. 
De bij hem geconstateerde ziekte 
van Kahler maakte dat hij van dag 
tot dag leefde. Toch heeft hij de 
afgelopen twee jaar op vakkundige 

wijze leiding gegeven aan onze 
kiesvereniging. We zullen Evert als 
een professioneel bestuurder missen. 
We wensen zijn vrouw Willemijn en 
de kinderen van harte Gods troost 
in het gemis van Evert. 
ChristenUnie De Ronde Venen

In Memoriam

JONGEREN EN POliTiEK 
DiChTERBiJ ElKaaR

 In december 2011 hebben Remko en 
Henk, twee jongere ChristenUniele-
den, in samenwerking met Christen-
Unie Lelystad een website ontwik-
keld: Praatzuil van Lely. Op deze 
website kan er gediscussieerd worden 
over politieke kwesties en kunnen 
jongeren aangeven wat er goed is en 
wat nog beter kan in Lelystad. Het 
doel van de website is jongeren en 
politiek dichterbij elkaar te brengen. 
Neem zelf ook eens een kijkje op de 
site: http://www.praatzuilvanlely.nl/ 

BEElDJE VERVaNGT GOuDEN EN ZilVEREN 
sPElDEN

Onlangs heeft het landelijk bestuur besloten de waardering van bijzonder 
actieve leden door middel van het toekennen van een gouden of zilveren 
speld te vervangen door het uitreiken van een bronzen sculptuur. Het 
onderscheid tussen zilver en goud is daarmee verdwenen. Marjolijn Boel-
laard, scheidend voorzitter van kiesvereniging Haarlem ontving als eerste 
het beeldje uit handen van voorzitter landelijk bestuur Peter Blokhuis.

Over het beeldje
Het beeldje is gemaakt door kunstenares 
Margreet Ledelay, zij gaf de volgende bete-
kenis aan de sculptuur: “De mens stelt zich 
open voor God om Hem alle eer te geven. 
Dit symboliseert de C van ChristenUnie. De 
U is vanuit de ruige grond door mensenhan-
den opgebouwd”

Voordragen
De criteria om in aanmerking te komen voor dit teken van erkenning zijn 
ook aangepast. Wilt u iemand voordragen voor de sculptuur? Kijk dan op  
www.christenunie.nl/regelementen of stuur een email naar  
biancavanderhorst@christenunie.nl 

Paul VaN BElZEN

EVERT VaN BEEK
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beeldjes
In de afgelopen maanden zijn er zeven beeldjes uitgereikt. Marjolijn Boellaard kreeg van kiesvereniging Haarlem een 
beeldje voor haar 20 actieve jaren op zowel lokaal als provinciaal niveau, waarvan als laatste voorzitter van de kies-
vereniging in Haarlem. Huig With ontving de sculptuur voor zijn 15 jaar als bestuurslid waaronder tien als voorzitter 
van kiesvereniging Lopik. Na 17 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid, raadslid en wethouder ontving Nicolaas 
van der Horst een beeldje van kiesvereniging Katwijk. Kiesvereniging Nijkerk reikte een beeldje uit aan Arie Satter, 
45 jaar actief als bestuurslid kiesvereniging. Helen du Bois kreeg een beeldje van kiesvereniging Zoetermeer en was 
13 jaar actief als commissie- en raadslid. Provinciale Unie Groningen bedankte Rudi Slager voor zijn verdiensten in 
negen jaar als raadslid, 16 jaar statenlid en vier jaar gedeputeerde. Klaas Haan was 18 jaar raadslid voor kiesvereniging 
Noordenveld en ontving daarvoor ook een beeldje.
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VERTREKKENDE POliTiCi

JaN WillEM BRuGGEMaN, 
WEThOuDER DiRKslaND; JOKE 

KuiJsTEN-BOuMa, RaaDsliD 
ENKhuiZEN; NiCO VaN DER 

hORsT, RaaDsliD KaTWiJK; JOhN 
ZuiJDERDuiJN, RaaDsliD KaTWiJK; 

Paul COliJN, RaaDsliD GOEs; hElEN 
Du BOis, RaaDsliD ZOETERMEER; 

RiChaRD DE BOER, RaaDsliD 
GROOTEGasT; a.N. VD BERGh, 

RaaDsliD WOuDENBERG; WOuT VaN 
DE KlEuT, RaaDsliD sChERPENZEEl; 

Klaas haaN, RaaDsliD 
NOORDENVElD; RENE WallENBuRG, 

RaaDsliD BussuM; iNGE DE VRiEs-
DE JONG, RaaDsliD OlDEBROEK; 

JaN hERMaN MEiJER, RaaDsliD 
MONTfOORT; GERRiT DOORNBOs, 

RaaDsliD WiERiNGERMEER; hENDRiK 
JaN V BERENsChOT, RaaDsliD 
WaGENiNGEN; REMKO KOERs, 

RaaDsliD GROOTEGasT; Klaas 
hEMKE VaN MEEKEREN, RaaDsliD 

ViaNEN; aNNEMiEK WaGENaaR - 
aiKEMa, RaaDsliD DElfZiJl; 

alBERT KOK, WEThOuDER 
OlDEBROEK

NiEuWE POliTiCi

Klaas sluMP, RaaDsliD lElysTaD; 
R.K. WiNTERs, alG. BEsT. WaTERsChaP; 

aRNO NOORMaN, RaaDsliD 
ENKhuiZEN; GERaRD MOsTERT JR, 

RaaDsliD KaTWiJK; GERT VaRKEVissER, 
RaaDsliD KaTWiJK; JaN JaaP 

BOuMa, RaaDsliD GOEs; fREDERiquE 
NiEuWENhuiZEN, DEElRaaDsliD 

iJssElMONDE ; 
ixORa BalOOTJE, DEElRaaDsliD 

PR.alExaNDER; aNDRE BOs, RaaDsliD 
ZOETERMEER; K. aPOll, RaaDsliD 

GROOTEGasT; B.J. BOONsTRa, 
RaaDsliD GROOTEGasT; M.h. 

TREEP-WOlfsWiNKEl, RaaDsliD 
WOuDENBERG; R.G. DiJKsTERhuis, 

WEThOuDER DaNTuMaDiEl; 
aaRT GROENENDiJK, RaaDsliD 

BERGaMBaChT; aNDRé fOKKER, 
RaaDsliD VlaaRDiNGEN; ThEa sMiT-

DE VRiEs, RaaDsliD DaNTuMaDiEl; 
liEsBETh DE VOs, RaaDsliD 

OlDEBROEK; JEROEN WEsTENDORP, 
RaaDsliD NOORDENVElD; JOhaN 

Paul DE GROOT, RaaDsliD hOllaNDs 
KROON; haNs DE GRaaf, WEThOuDER 

TyNaaRlO; MiChEl KlEiN, RaaDsliD 
BussuM; PETER DE haaN, RaaDsliD 

WaGENiNGEN; JaNET BOs-WiERENGa, 
RaaDsliD GROOTEGasT; haRRy 

BuRGGRaaf, RaaDsliD ViaNEN; EElKO 
KiNGMa, RaaDsliD DElfZiJl
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BijbeltekstenSoms is  ‘succes’ niet echt het juiste 
woord voor iets dat geslaagd is. De vele 

honderdduizenden Nederlanders die 
kampen met problematische schulden 

geven eigenlijk vooral de noodzaak 
aan van het project Schuldhulpmaatje. 

Het project groeide in twee jaar tijd 
– na een motie van Tweede Kamerlid 
Cynthia Ortega-Martijn – uit tot 800 

gecertificeerde schuldhulpvrijwilligers 
in 45 gemeenten. Mensen die vrijwillig 

hun naasten met schulden helpen 
terwijl ze door het diepe dal van 

schulden –of schuldsanering gaan. En 
nu blijkt: de Schuldhulpmaatjes zijn 

zeer rendabel.

BIjBelteKSteN
Het doel was om in 2011 zeker 600 vrijwilligers te hebben 
in 25 plaatsen. “Maar de nood is zo hoog”, zegt Peter Rijs-
dijk, projectleider van SchuldHulpMaatje. “Als we willen, 
sluiten we morgen weer 45 plaatsen aan.” De kerken staan 
te trappelen om mee te doen.
 
Rijsdijk is ondernemer, afkomstig uit de ‘bloemenbusi-
ness’. Terwijl de crisis ook de bloemensector aantastte, 
werd hij benaderd door Peter Briscoe van Stichting Crown 
Financial Ministries, een Nederlandse stichting die in 80 
landen Bijbels onderwijs geeft over rentmeesterschap in 
persoonlijke financiën en loopbaan.  “Ik werd ondernemer 
voor God, zo noem ik het dan maar.” Briscoe vroeg Rijsdijk 
als marketeer om christelijk onderwijsmateriaal over 
rentmeesterschap rondom geld en bezit breed bij kerken 
uit te zetten. Toen Rijsdijk bij Crown aansloot was Briscoe 
al bezig met Ilse de Lange, een financieel expert uit het 
bankwezen, om het materiaal te schrijven. De Lange is de 

‘Succes’ Schuldhulpmaatje: 

Elke euro subsidie   
  betaalt zich 
driedubbel terug

WAt IS eeN SCHuldHulPMAAtje?

Een Schuldhulpmaatje is wat het woord al zegt: een 
maatje. Een vriend in moeilijke tijden. Het zijn men-
sen die door NEN-gecertificeerde professionals zijn 
opgeleid  om andere mensen te helpen hun financi- 
ële problemen op te lossen. Ze gaan niet op de stoel 
van een ‘professionele’ hulpverlener zitten, maar heb-
ben juist tijd voor de zaken waar de professionals te 

duur voor zijn. Zaken die wel heel belangrijk zijn, zo-
als het aanbieden van een luisterend oor, een schou-
der, een bemoedigend woord, een confronterende 
spiegel voorhouden en soms, als de hulpvrager daar 
om vraagt, gebed. Ook kan het ‘maatje’ vaak nog veel 
langer bij de nazorg betrokken zijn, zodat iemand 
niet terugvalt nadat de professionele hulp is gestopt. 
De maatjes werken vanuit het principe van naasten-
liefde en zetten vooral in op gedragsverandering.
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Subsidie

Werkbezoeken

auteur van het grootste deel  van het boek ‘Wegwijzer tot 
Vrijheid’, dat gebruikt wordt door SchuldHulpMaatjes.
 
“De eerste versie stond nog bol van de Bijbelteksten”, 
vertelt Rijsdijk. “Maar toen we met het project Schuld-
HulpMaatje begonnen, moesten die er allemaal uit. Het 
waren juist de kerken die het neutraler wilden hebben. 
Het materiaal is nu helemaal gebaseerd op Bijbelse princi-
pes, maar er staat geen Bijbeltekst meer in.”
Ilse de Lange stapte over uit het bankwezen naar de we-
reld van budget- en loopbaan coaching . “Ik had gezien 
dat er soms dingen in je leven kunnen gebeuren – en dan 
kun je puzzelen wat je wilt – maar dan is het gewoon niet 
rond te krijgen”, vertelt De Lange. Ze herinnert zich een si-
tuatie met een ondernemer in haar spreekkamer die haar 
smeekte om een lening omdat hij geen brood meer kon 
kopen. De Lange voelde zich machteloos en besloot dat 
ze deze mensen wilde helpen. Maar als financieel expert 
had ze nog niet de juiste mensenkennis in huis. Ze volgde 
daarom enkele pastorale opleidingen en de post-hbo 
Coaching en Begeleiding. “Nu heb ik die combinatie van 
werken met mensen en analyseren van de financiën.”
 
WerKBezoeKeN
In 2009 werd de basis gelegd om het project SchuldHulp-
Maatje naar een hoger plan te tillen. Cynthia Ortega-Mar-
tijn, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en woordvoer-
der Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontdekte tijdens 
haar werkbezoeken in 2009 hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn voor de schuldhulpverlening. En hoeveel besparing 
zij de samenleving opleveren als zij werk van de ‘profes-
sionals’ uit handen namen. Echter werd zij er wel mee 

geconfronteerd dat er behoefte was aan deskundigheids-
bevordering.Het Tweede Kamerlid stelde in de zomer van 
2009, terwijl de economische crisis om zich heen greep, 
samen met verschillende christelijke schuldhulporga-
nisaties  het manifest ‘Schulden te lijf’ op. Dat bood ze 
vervolgens aan toenmalig staatssecretaris Klijnsma aan. 
“In het manifest pleitten we ervoor dat lokale overheden 
kerken en particuliere schuldhulporganisaties meer moe-
ten betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het 
schuldhulpverleningsbeleid.”
 
SuBSIdIe
Toen er in oktober van hetzelfde jaar werd gedebatteerd 
over de extra 130 miljoen euro voor de schuldhulpverle-
ning in verband met de economische crisis, stelde ik voor 
om daar een substantieel deel van te investeren in het 
vrijwilligerswerk bij de schuldhulpverlening. “Met steun 
van PvdA en CDA kregen we toen vijf miljoen euro.” Dat 
geld is de geschiedenis ingegaan als de ‘Ortega-gelden’.
Toen konden organisaties zich in gaan schrijven voor die 
subsidies. Rijsdijk: “Vijftien partijen mochten meedingen 
naar de subsidie en toen dacht ik: het zal toch niet waar 
zijn dat we straks zes verschillende kerken hebben met 
zes verschillende boeken over hoe je met geld en schul-
den om moet gaan. Toen hebben we elkaar als kerken 
heel snel weten te vinden. We hoorden medio 2010 dat 
we twee miljoen subsidie kregen, te besteden in maxi-
maal 1,5 jaar tijd. We formeerden in no-time een team, 
ontwikkelden materialen en trainden meer dan 1000 
mensen. De kerken hebben al hun netwerken geopend 
en keihard gewerkt aan de lokale ontsluiting daarvan. 
Ook nestor in de schuldhulpverlening  Jan van Rossen 
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Samenleving

Winst

van schuldhulpverleningsorganisatie  Modus Vivendi,  
Evangelische Alliantie en Budgetteer Vivendi hebben heel 
veel energie hebben gestoken in de voorbereiding en 
verdere opzet van het SchuldHulpMaatje concept.”
 
WINSt
Uit onderzoek van Regioplan blijkt nu dat iedere euro 
subsidie in dit type vrijwilligerswerk (SchuldHulpMaatje), 
de samenleving 1,30 tot 2,90 euro oplevert. Eerder on-
derzoek in 2009 door stichting Oikos naar de impact van 
maatjes in Lelystad wijst uit dat het slagingspercentage 
van professionele hulptrajecten stijgt naar 70 procent. 
Het landelijk gemiddelde ligt op 30 procent. Eén geïnves-
teerde euro in het vrijwilligerswerk levert bij de specifieke 
werkwijze in de gemeente Lelystad zelfs 10 euro op. De 
vrijwilligers nemen onder meer werk uit handen van 
professionele schuldhulpverleners, voorkomen uitval van 
schuldhebbers en voorkomen crisissituaties (zoals huis-
uitzetting, of afsluiting van gas). De onderzoekers schat-

KAN IK eeN SCHuldHulP-
MAAtjeSProjeCt IN MIjN 
WooNPlAAtS StArteN?

Omdat het project uitgaat van het netwerkprin-
cipe is het een voorwaarde dat er minimaal drie 
kerken samenwerken in een plaats en een conve-
nant sluiten met de lokale gemeente. Dan wordt 
er een coördinator gezocht en kunnen ‘maatjes’ 
geworven en getraind worden. Voor geïnteres-
seerde samenwerkende kerkenteams en lokale 
politici vinden het komend jaar diverse informa-
tiedagen plaats.

Meer informatie:
www.schuldhulpmaatje.nl
www.divosa.nl/dossiers/schuldhulpverlening 
www.uitdeschulden.nu
www.christenunie.nl/schuldhulp

ten bovendien dat het werkelijke rendement nog hoger 
ligt, omdat ze niet hebben meegerekend in hoeverre 
nazorg van vrijwilligers voorkomt dat mensen opnieuw in 
schulden vervallen.
Ortega ziet deze uitkomsten als politieke winst. “Maar het 
is vooral een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. 
We hebben nu een wetenschappelijke onderbouwing ge-
kregen. Nu is het niet meer zo dat ik zomaar roep dat het 
geld bespaart of oplevert, we hebben materiaal waarmee 
we die claims kunnen onderbouwen”.
“Ik vind dat die investering van die twee miljoen echt 
maximaal rendement heeft opgeleverd omdat het niet is 
gebleven bij alleen het project”, zegt Ortega-Martijn.  “Er 
is ook een hele netwerkorganisatie (het gehele lande-
lijke samenwerkingsverband van kerken en christelijke 
schuldhulp- en preventieprofessionals) opgezet om te 
zorgen voor continuïteit voor datgene waar het Rijk in 
geïnvesteerd heeft.”
Ondertussen zitten Rijsdijk en De Lange niet stil. Het 
voortbestaan van SchuldHulpMaatje is nog niet verze-
kerd. De overheidssubsidie was een eenmalige investe-
ring. Nu moeten de projecten zichzelf in stand zien te 
houden. Grote geldschieters zijn natuurlijk mooi, maar 
Rijsdijk kijkt vooral naar de  burgerlijke gemeenten, 
fondsen en bedrijven. Zij kunnen veel baat hebben bij 
SchuldHulpMaatje .

> tekst Anne Paul Roukema & Arjo Kleinhuis 

> Fotografie Anne Paul Roukema

‘Elke euro subsidie 
voor vrijwilligerswerk 
levert de samenleving 

tot 2,90 euro op’
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De commotie rondom de conservatieve hongaarse 
premier Victor Orbán afgelopen januari legt een 
zorgelijke ontwikkeling in het Europees Parlement 
bloot. ECPM signaleert dat de sociaal-liberale inborst 
van het EP het voor velen in Brussel  moeilijk maakt 
om te accepteren dat men in hongarije op een andere 
(christelijke) manier tegen dingen aankijkt. anders-
denkenden kan men blijkbaar moeilijk accepteren.

Heeft het links-liberale deel van het EP wel begrepen wat 
de gevolgen zijn voor het draagvlak van de EU als deze 
democratische diversiteit wordt genegeerd? Inderdaad, 
de Oost-Europese lidstaten zijn geen EU kolonies die no-
dig nog ‘beschaafd’ moeten worden door de EU. Wie deze 
houding toch aanneemt heeft weinig van democratie 
begrepen.

Hongarije, 2 januari 2012: Mensen gaan massaal de straat 
op tegen het bewind van de conservatieve premier Vic-
tor Orbán. Westerse media duiken erop; Orbán is een dic-
tator, hij onderdrukt het land nu hij met zijn partij FIDESZ 
de macht (democratisch) heeft verkregen. Niet geheel 
verrassend willen Europarlementariërs als Sophie in ‘t 
Veld (D66) een onderzoek naar Orbán. Het links-liberale 
deel van het Europees Parlement eist actie van de Euro-
pese Commissie.

Even een stapje terug. Eind april 2011 gaf de ECPM al 
haar mening over de Hongaarse grondwet, inclusief een 
link naar een Engelse vertaling van de grondwet.1 Conclu-
sie: er is weinig mis met deze grondwet. Sterker nog, deze 
grondwet is stevig verankerd in de Europese constituti-
onele traditie waarin verwijzingen naar het christendom 
of het gezin beslist geen uitzondering zijn.  Daarnaast 
worden in deze grondwet ook geen groepen uitgesloten, 
ook de Hongaarse overheid is er voor iedereen.  

Terug naar Hongarije, 21 januari 2012. Wederom massale 
demonstraties in Boedapest. De NOS rept van 100.000 
mensen, lokale bronnen hebben het over ruim het dub-
bele. Een veel grotere demonstratie dan in begin januari, 
toch horen of zien we hier aanzienlijk minder over. Deze 
honderdduizenden pro-regering demonstranten dragen 
de kreet ‘Hongarije is geen EU kolonie’ bij zich.
Dat er zoveel mensen (voor of tegen de regering) vrij de 
straat op kunnen gaan om te demonstreren in Hongarije 
is een signaal van een springlevende open democratie. 
Ondertussen schrijven veel Hongaarse kranten zeer kri-
tisch over de plannen van Orbán. Is dit nu het land waar 
die nieuwe dictator heerst? 

Als ECPM zijn we actief in Wit-Rusland, onze contact-
personen in Wit-Rusland worden constant in de gaten 
gehouden. Onze politieke partner de BCD (Wit-Russische 
Christendemocraten), heeft al driemaal aan alle voor-
waarden voldaan om een partij te worden. De BCD wordt 
echter nog steeds niet erkend door het regime. Dit met 
het gevolg dat elke BCD-vergadering illegaal is en leden 
elk moment opgepakt kunnen worden. Wit-Rusland is 
een dictatuur, geen twijfel over mogelijk. Hongarije is 
daarentegen een springlevende democratie.

De ECPM is de enige Europese Christelijke partij. De ECPM 
wil christenen zichtbaarder maken in de Europese politiek 
zodat er ruimte is voor christendemocratische ideeën en 
initiatieven. Anno 2012 is dit hard nodig.  
Voor meer informatie: www.ecpm.info 

> tekst Guido van Beusekom 

> Foto  Het Hongaars parlement 

in Boedapest

Laat Europa niet over aan  
de sociaal-liberalen

1  http://bit.ly/xrZovv
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De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol moet  
omhoog van 16 naar 18 jaar. De hoeveelheid alcohol die 
jongeren drinken is veel meer dan vroeger: Het ‘comazui-
pen’ neemt schrikbarend toe. De leeftijdsverhoging naar 
18 jaar is een belangrijke stap om dit probleem tegen te 
gaan. Dit staat beschreven in het initiatief wetsvoorstel 
van Kamerlid Joël Voordewind. Hij sprak en ontmoette 
bezorgde ouders, leraren en jongeren op de Vriendendag 
van de ChristenUnie over zijn initiatiefwet die binnenkort 
wordt ingediend. “De cijfers zijn schrikbarend hoog en 
gezondheidsschade is groot, leerprestaties vliegen ach-
teruit. Ik wil deze praktijkverhalen een plek geven in het 
wetsvoorstel dat ik aan het voorbereiden ben.” 

De verhouding tussen het onderwijsveld en de minister 
van Onderwijs is op zijn zachtst gezegd gespannen. Arie 
Slob wil de partijen daarom met elkaar in gesprek brengen 
op een speciale Onderwijsdag in maart. Slob: “Leraren die 
ik spreek zien hun klassen groeien en het aantal zorgleer-
lingen toenemen. De begeleiders van deze leerlingen 
moeten worden ontslagen waardoor er grotere druk op de 
leraren ontstaat. De urennorm is ineens verhoogd zonder 
dat er leraren zijn bijgekomen. Dat maakt de norm onhaal-
baar. Zo gaat het mis in de klas en de onvrede onder lera-
ren en ouders groeit. Daar tegenover staat een prestatie-
beloning waar het onderwijs niet op zit te wachten.” Arie 
Slob hoopt dat op de Onderwijsdag leraren en de minister 
weer naar elkaar kunnen luisteren en samen zullen werken 
aan goed onderwijs voor de leerlingen.

Er moet een einde komen aan de misstanden in de prosti-
tutiebranche. Tijdens de recente behandeling van de pros-
titutiewet pleitte Kamerlid Carola Schouten voor strenge 
maatregelen om misstanden in de prostitutiesector aan te 
pakken. Verhoging van de strafmaat voor mensenhandel 
van 6 naar 12 jaar, meer politiecapaciteit en een meldnum-
mer voor slachtoffers van mensenhandel. De gewijzigde 

prostitutiewet zal over drie jaar worden geëvalueerd. Om-
dat de ChristenUnie twijfelt aan de effectiviteit van de wet 
in de huidige vorm heeft Schouten nu al aangekondigd 
nieuwe wetgeving te gaan voorbereiden. Zij wil daarvoor 
onderzoeken of ‘het Zweedse model’ toepasbaar is in Ne-
derland. In Zweden zijn pooiers en prostituanten (bezoe-
kers of klanten van een prostituee) strafbaar gesteld.

Het aantal werklopen dreit op te lopen tot meer dan 
500.000. Cynthia Ortega-Martijn vindt dat de limiet nu 
echt bereikt is: “Het kabinet Rutte beloofde 400.000 
extra banen te creëren, daar komt helemaal niets van 
terecht. Op dit moment zit bijna een half miljoen mensen 
werkloos thuis. Het kabinet moet echt actie ondernemen 
om de stijgende werkloosheid te stoppen.” Het Kamerlid 
heeft in december al een tienpuntenplan ‘Werken door de 
crisis heen’ ingediend waarin zij er bijvoorbeeld voor pleit 
de deeltijd-WW als een crisismaatregel vast te houden. 
Hierdoor komen mensen niet op straat, maar blijven in 
dienst met een tijdelijke WW-uitkering. Ortega-Martijn: 
“Het is geen tijd om achterover te leunen, er moet worden 
ingezet op werk voor iedereen.” 

Echtscheidingen zijn niet alleen pijnlijk, maar hebben 
ook andere gevolgen. Zo blijkt uit de eindrapportage van 
het onderzoek ‘Belofte maakt schuld? Scheiden ook’ dat 
scheidingen grote gevolgen hebben voor uitkeringen, de 
bijstand, de woningmarkt, juridische hulpverlening, en 
ook zijn weerslag heeft op de gezondheidszorg, sociale 
hulpverlening en het onderwijs. Esmé Wiegman: “Naast de  
persoonlijke ellende, heeft een echtelijke breuk ook grote 
financiële gevolgen in de maatschappij. Relatiecursussen 
kunnen preventief werken en dragen bij aan een beter 
bewustzijn over de gevolgen van een echtscheiding. Het is 
oorverdovend stil als het gaat om het gezinsbeleid van dit 
Kabinet. Het wordt hoog tijd voor een vervolg op de nota 
gezinsbeleid ‘De Kracht van het Gezin’ van het voormalige 
ministerie van Jeugd en Gezin.”

nieuws
uit de Tweede Kamer

vertrouwen onderwijs en regering verbeteren

Misstanden in prostitutiebranche aanpakken

Actieplan ‘Werken door de crisis heen’

Bewustzijn gevolgen echtscheiding moet beter

Geen alcohol onder de 18 jaar
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Netwerker  
in hart en ziel
Mensenmens, netwerker en ideeënmachine. jonathan van der 
Geer (27) is sinds 2008 voorlichter van de Tweede Kamerfractie en valt 
op door zijn gedrevenheid. Naast zijn werk op de fractie is hij actief voor 
de lokale Christenunie en stichting Present in zijn woonplaats Den haag. 
Deze man zit nooit stil.

vragen aan 
Jonathan van der Geer

1. Wat is je functie en wat houdt je 
werk in? Ik ben voorlichter van de 
Tweede Kamerfractie. Kortweg komt 
het erop neer dat ik me bezig houd 
de Kamerleden zo goed mogelijk 
voor het voetlicht te brengen in 
de media. Of het nu gaat om een 
opinieartikel in de Volkskrant of een 
interview bij Nieuwsuur: ik lever 
altijd een bijdrage. 

2. Waarom werken bij de Christen-
Unie? Hoewel ik niet uit een Chris-
tenUniegezin kom was de keuze 
voor de partij een logische in mijn 
studententijd. Het sprak mij aan hoe 
de partij op een eigentijdse wijze 
eeuwenoude waarden en principes 
in het debat brengt, soms tegen de 
stroom in maar altijd met hart voor 
mensen in het land. 

3. Wat maakt je werk zo boeiend? 
Ik geniet erg van de vrijheid die ik 
heb om contacten met de media te 
hebben, je bent een verbindings-
schakel naar mensen thuis die 
kranten lezen en televisie kijken. Ik 
kan er mijn creativiteit en politiek in-
stinct goed in kwijt en bouw er een 
prachtig netwerk mee op. 

4. Met wie heb je het meest contact? 
Voornamelijk met collega’s van de 
fractie; Kamerleden, beleidsmedewer-
kers en het partijbureau en WI. Maar 
soms ook met raadsleden die bellen 
voor advies en natuurlijk de media.

5. Ik ben lid van de partij, waar kan 
ik jou voor bellen?  Iedereen mag 
mij bellen met ideeën hoe we de 
partij zichtbaar houden. We moeten 
echt veel werk verzetten om ergens 
zichtbaar te zijn. Dat lukt redelijk, 
zo hoor ik van mensen om mij heen 
maar kan altijd beter.

6. Wat is je doel voor het komende jaar?  
2012 wordt een politiek spannend 
jaar. Alle reden om in ontspannenheid 
en verwachting mijn werk te doen. 

7. Verras ons eens…
Als één-na-jongste van een groot 
gezin (16 kinderen) heb ik groepen 
mensen altijd leuk gevonden. Ik heb 
vroeger wel dominee of tv-presen-
tator willen worden. Misschien komt 
die jongensdroom nog wel uit.

> tekst Arjo Kleinhuis  > Fotografie Ruben 

Timman

de ColleGA’S: 
Menno helmus  (Hoofd voorlichting Tweede Kamerfractie): In Jonathan heeft de 
Fractie een voortreffelijke voorlichter. Hij heeft veel humor en houdt van mensen 
maar heeft ook iets van een terriër. Hij is nogal vasthoudend en daardoor krijgt hij 
onze Kamerleden in de krant.
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&
Het jaar 2012 staat voor de ChristenUnie in het teken van vernieuwing. 

Het is tijd om te bouwen en de partij klaar te maken voor de toekomst. Het 
versterken van de betrokkenheid van partijleden is één van de prioriteiten 

die het landelijk bestuur dit jaar agendeert. Onder andere de partij- en 
bestuursstructuur worden daarom nader bekeken. Reguliere verkiezingen 

zijn geen onderdeel van de nabije toekomst, maar volgens voorzitter van 
het landelijk bestuur Peter Blokhuis en directeur partijbureau Menno van 

Hulst kunnen we maar beter voorbereid zijn. Zij kijken samen vooruit 
naar de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar.

Vooruitblik 2012 met Peter Blokhuis en Menno van Hulst
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&
De partij heeft op het afgelopen congres gestemd voor het
in gang zetten van veranderprocessen van ondermeer het
bestuursmodel en het directer betrekken van leden bij de 
partij. Welke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag?
Menno van Hulst (MvH): “De maatschappij verandert.
Het is geen automatisme meer om als christen actief te
zijn in een vereniging of politieke partij. Wij geloven als
ChristenUnie juist dat het belangrijk is om als volger van
Christus iets te betekenen voor je naaste en ten opzichte
van de samenleving als geheel. We zoeken naar een
partijorganisatie die christenen het meest stimuleert om
politiek en maatschappelijk actief te zijn. Het past moge-
lijk beter bij deze tijd om leden een rechtstreekse invloed
te geven in partijbeslissingen en dat niet via besturen
van lokale verenigingen te laten lopen.”
Peter Blokhuis (PB): “Het gaat ons erom dat leden geac-
tiveerd worden. Als dat via kiesverenigingen kan, is het 
prima. Maar voor gevallen waarin dat niet werkt moeten 
we kijken naar andere manieren, want tijden veranderen.
We leven in een tijd van crisis. Je ziet dat mensen 
geneigd zijn om meer te denken aan eigenbelang, wat 
uitmondt in populisme of extremisme, ter linker- of 

Vernieuwend jaar voor landelijk bestuur en partij: 

Draagvlak
   Daadkracht

rechterzijde. Dat is nou juist wat wij niet willen. Christe-
nen komen niet op voor hun eigen belang. We zijn geen 
christelijk belangengroepje, het gaat ons er juist om 
dat christenen zich inzetten voor het algemeen belang. 
Natuurlijk hebben we als christelijke partij ook eigen 
punten om voor op te komen, maar dat komt niet als 
eerste. Christenen hebben een politieke roeping.”

Ook de verbinding van het landelijk bestuur met de achterban 
wordt verbeterd, wat zijn daarin de laatste ontwikkelingen?
PB: “Als ik kijk naar de activiteiten vanuit onder andere 
het partijbureau: de polls, nieuwsbrieven, e-mails en 
Handschrift, getuigt dit wel van een bereidheid om de 
leden te laten delen. Het bestuur heeft met het bezoeken 
van kiesverenigingen goed geluisterd naar wat er aan de 
basis leeft. Nog belangrijker zijn de structurele verande-
ringen die we zijn begonnen. Er ligt nu een voorstel om 
de voorzitters van de provinciale besturen te betrekken 
bij het landelijk bestuur om de communicatie tussen ba-
sis van de partij en het bestuur te verbeteren. Dat is een 
duidelijk gevolg van de aanbevelingen van de commissie 
Schipper.”
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MvH: “Het inrichten van een nieuw bestuursmodel heeft 
twee elementen. Aan de ene kant moet je als politieke 
partij en dus ook als bestuur snel in kunnen spelen op 
de actualiteit. Een daadkrachtig bestuur dat snel beslis-
singen kan nemen wanneer dat nodig is. Aan de andere 
kant ben je bestuur van een vereniging met 220 kiesver-
enigingen, die samen zo’n 25.000 leden heeft. Bij alles 
wat je doet als partijbureau en landelijk bestuur moet je 
draagvlak hebben in het land. Die twee elementen krij-
gen een plaats in het nieuwe bestuursmodel. Een klein, 
slagvaardig dagelijks bestuur van zeven leden, en als 
het over de identiteit en koersvragen van de partij gaat, 
doen we dat niet zonder de voorzitters van de provinci-
ale uniebesturen te horen. Op die manier willen zowel 
draagvlak als daadkracht creëren.”

De ChristenUnie zoekt de laatste jaren steeds meer verbin-
ding met mensen uit alle kerken, in welk licht staat deze 
inspanning? 
MvH: “We hebben twaalf jaar geleden het lef gehad om 
onze partij ChristenUnie te noemen. We kwamen voort 
uit een gereformeerde en reformatorische partij, en de 
keuze voor onze naam was een statement op zich. Nog 
steeds heerst er bij een groot gedeelte van de protes-
tantse kerken in Nederland en de Katholieke kerk de 
gedachte dat de ChristenUnie een partij is voor de kleine 
gereformeerde kerken. Wij maken zelf dat onderscheid 
niet. Iedereen die een volgeling van Jezus in het maat-
schappelijk leven wil zijn, is bij ons welkom. Dat betekent 
dat we een partij zijn voor alle christenen. We hebben 
daarin nog wel wat te winnen bij de verschillende stro-
mingen binnen de PKN en de Katholieken. Velen van hen 
voelen zich thuis bij onze partij op basis van onze uit-
gangspunten, maar hebben soms moeite met bepaalde 
zinsneden in de Uniefundering. Wellicht moeten we 
daar eens naar kijken. Dat leeft ook bij veel evangelische 
christenen die al lange tijd binnen de partij actief zijn. We 
kunnen het ons niet veroorloven om groepen buiten de 
deur te houden. Dat geldt ook voor multiculturele chris-
tenen. Daar zijn er in Nederland erg veel van. Zij zijn vaak 

niet erg betrokken bij de politiek en kennen de  
ChristenUnie vaak niet eens. In onze communicatie lig-
gen bij deze groepen kansen.”
PB: “Je ziet dat het christelijk geloof de laatste decennia 
ontzettend versplinterd is. Mensen geloven tegenwoor-
dig op een persoonlijkere manier dan hun medebroeders 
en zusters jaren geleden in dezelfde kerk. Dat maakt dat 
we ons niet kunnen richten op kerken, maar op mensen 
die net als wij hun christelijke roeping vinden in de poli-
tiek. Dat verenigt ons.”

Waarom worden deze ontwikkelingen juist nu in gang 
gezet?
MvH: “De eerste geplande verkiezingen zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2014. Maar het kon wel eens veel 
eerder gebeuren. Iedereen weet dat het huidige Kabinet 
een ingewikkelde gedoogconstructie heeft. Het wankelt 
op dit moment. We moeten te allen tijde voorbereid 
zijn op verkiezingen. Dat betekent dat we als partij de 
krachten moeten bundelen en zoveel mogelijk steun 
moeten ontvangen van medechristenen die de opdracht 
die God ons geeft richting onze samenleving met ons 
delen. In die zin willen we dat 2012 een jaar van vernieu-
wing word. Zodat we er zowel in structuur als in politieke 
bezinning helemaal klaar voor zijn als er verkiezingen   
komen.”

Wat betekent dit voor de politieke daden van de Christen-
Unie komend jaar?
MvH: “Politiek speelt zich af in raadszalen, in statenzalen 
en in de parlementen binnen en buiten ons land. Daar 
worden de keuzes gemaakt voor of tegen wetsvoorstel-
len. Als we willen weten wat echte christelijke politiek is, 
moeten we daar kijken. Daar is een doorlopend proces 
van bezinning: wat betekent het om christen te zijn op 
die plek. De slogan ‘Geloven.Durven.Doen’ en de speer-
punten komen ook voort uit deze praktijk. Het Weten-
schappelijk Instituut is ook bezig met een breed traject 
over de verhouding tussen overheid, samenleving en 
bedrijfsleven. Deze dingen willen we in de speerpunten 

leven“Iedereen die een volgeling van Jezus 
in het maatschappelijk leven wil zijn, 

is bij ons welkom.”
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toespitsen en samen met onze leden, bijvoorbeeld  op 
het  congres in mei, delen. Dan schetsen we in feite de 
contouren van een komend verkiezingsprogramma.”
PB: “Waar Menno van Hulst ook op doelt, is het kern-
programma van de ChristenUnie. Je begrijpt de keuzes 
van bijvoorbeeld de Haagse politiek beter wanneer je 
het kernprogramma kent. Daarin staat beschreven hoe 
we als partij denken over de mens, wat onze visie op 
de samenleving is en welke principes we hanteren. Wat 
houdt christelijke politiek in? Dat staat beschreven in ons 
kernprogramma. Dit programma is inmiddels twaalf jaar 
oud. Omdat de politieke situatie in Nederland verandert, 
is het nodig om het programma actueel te houden. Het 
landelijk bestuur is daarom bezig om ons kernprogram-
ma te actualiseren. Dat gaat natuurlijk in samenspraak 
met kiesverenigingen en het congres.”

Wat wordt voor jullie het hoogtepunt van 2012?
MvH: “In mei staat het Unie- en Ledencongres op de 
agenda. Dit is voor mij een van de belangrijkste momen-
ten in een jaar. Een congres waarin alle leden van  alle 
kiesverenigingen  zich kunnen uitspreken; als kiesvereni-
ging of individueel. Ik zou tegen de leden willen zeggen: 
verras ons met een overvolle Nieuwe Buitensociëteit in 
Zwolle op 12 mei!”
PB: “Dat zou mooi zijn, want een partij moet leven. Niet 
alleen voor de heel betrokken functionarissen, maar voor 
ieder lid van de partij is het congres een moment waar 
we onze gedachten en meningen bij elkaar brengen. 
Ook voor Kamerleden is het ontzettend belangrijk om in 
gesprek te kunnen met de leden. Een partij gaat leven 
door deze uitwisseling van opinies.”
MvH: “Ook de zichtbaarheid van de partij buiten cam-
pagnetijd is in 2012 belangrijk. Wij zullen daarom dit jaar 
aanwezig zijn waar onze kiezers en potentiële kiezers of 
leden zijn. Op de Kerk- en Gemeentebeurs, Opwekking, 
New Wine en andere evenementen waar onze achterban 
is. We willen mensen ook volop de gelegenheid geven 

om in gesprek in Arie Slob te gaan. Daarom zal hij ook 
met een regiotour het land in gaan. Om dit jaar van 
vernieuwing zichtbaar te maken, zijn wel steeds midde-
len nodig. Daarom wordt er bij deze Handschrift met een 
acceptgiro een bijdrage voor deze acties gevraagd.” 
PB: “In de zichtbaarheid van de ChristenUnie zie ik een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor ons allen. Wij zijn 
als het ware 25.000 energiebronnen die de ChristenUnie 
zichtbaar maken. Maar dan moeten we ons ‘lampje’ wel 
aan zetten. Dat past ook mooi bij de slogan: Je hebt 
geloof, heb dan het lef en doe wat.”

> tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Arjo Kleinhuis

“We zijn geen christelijk 
belangengroepje, het 

gaat ons er juist om dat 
christenen zich inzetten 

voor het algemeen 
belang.”  Peter Blokhuis
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Interview met ondernemer Henk Willem van Dorp

“De mens is meer waard dan de euro”.
Met deze uitspraak laat Henk Willem 

van Dorp er geen misverstand over 
bestaan. Binnen zijn landelijk netwerk 

van installatiebedrijven moet meer 
tot stand komen dan leidingen alleen. 

De circa 1000 medewerkers binnen 
zijn bedrijf worden geacht met 

kennis en respect hun werk te doen. 
Duurzaamheid en maatschappelijke 

betrokkenheid worden als 
principes dagelijks toegepast. In de 
bedrijfsprincipes staan de belangen 

van werknemers, klanten, leveranciers 
en de omgeving. De belangen van 

de aandeelhouders worden als laatst 
genoemd. Het kan niet anders of in 

de directeur van dit grote bedrijf gaat 
iemand met zowel een praktische als 

een ‘idealistische’ inslag schuil. 

Wat volgt is een gesprek over leiding geven, verschil-
len tussen politiek en bedrijfsleven, vertrouwen, Afrika, 
grondstoffenproblematiek, hebzucht, duurzaamheid, ka-
tholieke geloofsleer, vakbonden, laagopgeleide jongens, 
zzp’ers en de Bijbel. Had je graag filosoof willen worden? 
Is dan ook de eerste vraag van dit interview. “Nee daar 
ben ik te praktisch voor. Maar als Prediker filosofie is, 
dan ben ik daar wel door geboeid. Ik houd mij wel graag 
bezig met de ‘trage vragen’.” Veel tijd voor deze trage 
vragen heeft hij volgens mijn inschatting niet. Met 15 
vestigingen en verschillende voorzitterschappen binnen 
bedrijfsleven en de kerk is er weinig tijd voor filosofische 
overdenkingen. Misschien is dat de reden dat zijn filoso-
fie vooral praktisch en concreet is.

“In de politiek en in het bedrijfsleven kom je dezelfde 
soort mensen tegen.” Vertelt Van Dorp: “Mensen die 
leiding willen geven. Toch zijn er grote verschillen. Het 
zelfreinigende vermogen is in de politiek erg laag. Er is 
een klimaat van jezelf profileren ten koste van de ander. 
En je valt op als je herrie maakt. In het bedrijfsleven daar-
entegen word je dan al snel uitgekotst. Een goede leider 
organiseert eigen tegenkracht. Narcisten zijn bij ons niet 
welkom. ‘Wij’ is belangrijker dan ‘ik’.”

Waarom is duurzaamheid zo’n belangrijk onderdeel van 
jouw missie?
“Je wilt als mens de aarde beter achterlaten dan hoe je 
’m aangetroffen hebt. We moeten ons als christenen 
inzetten voor het leven op aarde. De dood is een vijand 
van het leven. Sinds onze activiteiten in Afrika ben ik 
ook opener over christen-zijn. Ik heb heel veel gekregen. 
Op een gegeven moment bedacht ik me dat ik daar 
meer mee moest gaan doen. Waarom niet als rijksten de 
armsten op de wereld te helpen? Kennis en techniek zijn 
nodig om de crises in deze wereld op te lossen”.

Praktisch idealisme
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Denk je niet dat de hebzucht uiteindelijk de mens te 
machtig wordt? Dat overdragen van kennis en techniek niet 
voldoende zal blijken te zijn? 
“Hebzucht is niet voor niets een van de hoofdzonden 
in de leer van de RK kerk. Het 10e gebod is: ‘Gij zult niet 
begeren’. Vanuit onze reformatorische achtergrond heb-
ben we altijd een zeker schuldgevoel bij het vraagstuk 
van wat kan wel en wat kan niet. Als maximalisering van 
consumptie het hoofdstreven wordt dan los je het inder-
daad niet op. De katholieke encycliek ‘Caritas in Veritate’ 
omschrijft de zonde van verspilling en de zonde van 
overmatigheid. Ik heb er wel eens voor gepleit om onze 
Heidelbergse Catechismus te herschrijven en dit punt 
mee te nemen. Ik voel me door dit gesprek wel weer 
gestimuleerd om dit nogmaals te toen. Hebzucht is een 
zonde tegen God en een zonde tegen de mens. Wij bezit-
ten de aarde, maar deze behoort niet tot ons vermogen. 
Wij worden geacht ons bezit te beheren.” 

Binnen de ChristenUnie zijn niet veel ondernemers actief. 
Hoe komt dat? 
“Klopt denk ik. Die zitten vaak meer binnen SGP en CDA. 
Mensen die in een heel dynamische omgeving werken 
houden van een minder dynamische politieke/kerkelijke 
omgeving. Een paar dingen moeten hetzelfde blijven. Er 
is bij de overheid de neiging om veel bij de ondernemer 
te leggen. Het voorstel om stukken natuur van Staats-

bosbeheer op te laten kopen door het bedrijfsleven. Hoe 
verzinnen ze het! En kijk eens naar de overheadkosten 
die gemaakt worden bij mensen met een uitkering. Ik 
heb het een keer laten uitrekenen. Elke bijstandsuitke-
ring kost 17.000 euro, maar daar bovenop komt nog eens 
eenzelfde bedrag aan overheadkosten. Dus in totaal 
34.000 euro. Als bedrijfsleven betaal je uiteindelijk de 
rekening van zulk beleid. Ik durf gerust het voorstel te 
doen om voor 100 mensen niet langer premie te betalen, 
maar zelf deze mensen voor dit bedrag in dienst te 
nemen. Ik schat in dat de overheid dat uiteindelijk toch 
niet aan durft. Maar ik zou het best willen wagen! Het be-
drijfsleven speelt een belangrijke rol in de maatschappij, 
vindt ook de overheid. Hoe kan het dan dat we in som-
mige aspecten dan zo kinderachtig worden behandeld? 
Laat ons maar eens de verantwoordelijkheid nemen voor 
deze werkloze mensen.”

Heb je ook een favoriete Bijbeltekst?
1 Korintiërs 13 vs 12: “Nu immers kijken wij door middel 
van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van 
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan 
zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit heeft te maken 
met de levensvragen waar we nu nog geen antwoord op 
hebben.”

> tekst Tjitske Kuiper | Fotografie Arjo Kleinhuis

de vAN dorP FouNdAtIoN

Begin 2005 heeft Van Dorp installaties de Van Dorp 
foundation opgericht. Deze foundation richt zich op 
projecten in Uganda. Uganda is het armste land ter 
wereld met ontzettend veel weeskinderen. Het doel 
van de foundation is de kinderen van kostganger naar 
kostwinner te krijgen.  De foundation werkt daarom aan 
scholing en werkgelegenheid voor jongeren in Luwero-
district, drie uur rijden vanaf de hoofdstad Kampala. 
Tot de projecten behoren het ondersteunen van een 
basisschool, realisatie van een vakschool waar jongeren 
onder andere kunnen leren metselen, timmeren en 
naaien of opgeleid worden in koeltechniek. Daarnaast 
heeft de foundation werkgelegenheidsprojecten 
opgezet en richt de Van Dorp foundation zich op de 
opwekking van duurzame energie en het ontwikkelen  
van koeltechniek.
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Het ChristenUnie Opleidingscentrum vertaalt de speer-
punten van de ChristenUnie in een aantal nieuwe cursus-
sen. Op deze manier leert u de achtergronden en inhoud 
van de speerpunten kennen en ontdekt u  hoe deze 
vertaald worden in de politieke praktijk. Interessant dus 
voor mensen die de ChristenUnie in een politieke func-
tie vertegenwoordigen. Maar ook voor leden die willen 
ontdekken hoe de ChristenUnie haar speerpunten in de 
praktijk brengt en aan anderen willen uitleggen waarom 
de ChristenUnie hun partij is. 

6 en 20 maart (Zwolle), 
8 en 22 mei (Gorinchem)
Samenleving
Een cursus over de rol van de overheid 

en de samenleving. De discussie over de taak van de 
overheid en verantwoordelijkheid van burgers laait in 
deze tijden weer op. De ChristenUnie is de partij van de 
samenleving. Hoe kunnen we met behulp van onze chris-
telijk-sociale uitgangspunten de samenleving opnieuw 
versterken en burgers verantwoordelijk maken voor zich-
zelf en voor elkaar? Hierin komt het speerpunt ‘Zorg voor 
elkaar’ inhoudelijk en praktisch aan bod. 
Plaats en data: Zwolle 6 en 20 maart, Gorinchem, 8 en 
22 mei
Docent:  Gert Jan Segers, directeur Wetenschappelijk 
Instituut 

7 en 21 maart (Delft), 
duurzaamheid
Een cursus waarbij inhoudelijke verdie-
ping en praktische toepassing hand in 

hand gaan. De eerste avond richten we ons op de term 
duurzaamheid en de doorwerking ervan naar de maat-
schappij. De tweede avond is gericht op het omgaan 
met duurzaamheid in de praktijk van politiek en bestuur. 

Speerpunten  
in de praktijk

Deze cursus sluit naadloos aan op het speerpunt 
‘Duurzame economie’. 
Plaats en data:  Delft, 7 en 21 maart
Docent: Robert de Graaff, voorzitter thematische par-
tijcommissie duurzaamheid 

8 en 22 mei (zwolle), 
vrijheid
Als christenen verbinden we het begrip 
vrijheid altijd met verantwoordelijkheid. 

Het doordenken van de gronden van óns vrijheidsbe-
grip en die van anderen helpt ons bij het analyseren 
en duiden van politieke discussies. Tijdens twee 
avonden wordt het thema aan de hand van actuele 
voorbeelden relevant gemaakt voor christelijke poli-
tiek. Hier komt het speerpunt “Geloofsvrijheid en 
gewetensvrijheid” aan bod. 
Plaats en data: Barneveld, 8 en 22 mei
Docent: Geert Jan Spijker, wetenschappelijk mede-
werker van het Wetenschappelijk Instituut 

Ander aanbod dit voorjaar
•  Welkom bij de ChristenUnie: Arnhem  8, 15 en 23 

maart
•  Het huis van Thorbecke: Gorinchem 22 en 29 april, 5 

en 12 mei
•  Verdieping christelijk-sociale politiek: Delft 11 en 25 

april, 9 en 23 mei

Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar  
www.opleiding.christenunie.nl.
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Op zaterdag 4 februari was het Tweede Kamergebouw in Den Haag 
het toneel van de landelijke ChristenUnie vriendendag, die in het 

teken stond van ‘Geloven.Durven.Doen’. Ondanks de winterse 
omstandigheden togen ruim 300 mensen naar de Hofstad voor 

ontmoeting en gesprek met Kamerleden, een swingend optreden 
van de band Trinity en een bijdrage van Arenda Haasnoot. 

Bezoekers konden op de foto met Kamerleden, kijk voor meer foto’s 
en een videoverslag op www.christenunie.nl/vriendendag.

> Fotografie Anne Paul Roukema

vriendendag 2012: 
Geloven.durven.doen
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Afknijpen

Onteigening
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Aramese christenen: 

Tweederangs burgers in Turkije

Het ‘hart-land’ van de Arameeërs ligt in Oost-Turkije. De 
steden Mardin en Midyat zijn hun belangrijkste woon-
plaatsen, dicht bij de grens met Syrië. Bij de steden 
liggen nog tientallen oude kloosters. Het bekendste 
klooster is Mor Gabriel, het klooster van Sint-Gabriël. 
Daar wordt ook nog de aloude taal gesproken, het Ara-
mees. Gesproken door de Here Jezus Christus zelf. Vele 
Arameeërs zijn in de loop der eeuwen vertrokken uit hun 
‘hart-land’, dat zij Tur-Abdin noemen: berg van de diena-
ren van God. Vanwege hun christelijke geloof zijn ze vele 
malen vervolgd en werden velen gedood. Onder andere 
tijdens de beruchte genocide in 1915. Momenteel wonen 
er naar schatting nog enkele duizenden in hun originele 
woongebied. 

oNteIGeNING
In Mardin bezochten wij de kerk van de Veertig Martela-
ren. De priester vond het moeilijk dat hij en z’n gelovigen 
overal de schuld van kregen. Zo werden zij er zeer op aan 
gekeken dat in het westen cartoons waren gemaakt van 
Mohammed. Die cartoons keurde hij overigens geheel 
af. In het Deyrulzafaran-klooster bij Mardin sprak ik met 
de aartsbisschop van de kerkprovincie. Hij gaf aan dat in 
laatste eeuw ongeveer 95% van alle gelovigen was ver-
trokken. Velen verhuisden naar Europa. De metropoliet 
sprak over het huidige Turkije als een paradox. Soms ging 
het beter en kwam er meer ruimte voor de eigen geloofs-
beleving, dan zat het weer tegen. 

Met name de situatie van de vele kloosters bezorgden 
hem veel hoofdpijn. In de afgelopen jaren zijn door loka-
le en regionale overheden talloze processen gestart om 
de grond bij kloosters te onteigenen. Merkwaardig want 
de meeste kloosters bestaan al sedert de 4e en 5e eeuw 
en nimmer was onteigening aan de orde. Probleem voor 
veel kloosters is onder andere, dat het lastig is om exact 
aan te geven welke gronden er bij horen. Als een klooster 
al zo’n 1600 jaar bestaat, trekt men daar alle originele 
eigendomspapieren niet direct uit de kast!

AFKNIjPeN
Uit al de gesprekken is mij één ding duidelijk gewor-
den: de onteigening van de gronden van verschillende 
kloosters lijkt een juridische kwestie, maar is dat zeer 
zeker niet.  Christenen worden willens en wetens tegen-
gewerkt. De regering Erdogan negeert hun positie op-
zettelijk en knijpt de kloosters langzaam af. De Aramese 
christenen in Oost-Turkije willen meer aandacht krijgen 
voor hun zaak in Europa. Ik wil daarom de metropoliet 
van het klooster Mor Gabriel naar het EP in Brussel  halen 
voor een hoorzitting. De positie van de Aramese christe-
lijke gemeenschap in Turkije moet bekend worden in de 
Europese Unie, en waar mogelijk moet de EU bijdragen 
tot verbetering van hun situatie.

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

de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

in december 2011 ben ik in Turkije 
geweest. het doel van de reis was 
om te spreken met de christelijke 
aramese gemeenschap, een groep van 
vele duizenden mensen die in Turkije 
tweederangs burgers zijn.
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redactie
Shahied Badoella (Hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof 
(eindredacteur), Menno van Hulst, Anne Paul Roukema,  
Arjo Kleinhuis, Geert Jan Spijker, Elisabeth ter Horst

Fotografie
Ruben Timman – nowords.nl
Anne Paul Roukema – inhisimage.nl, Arjo Kleinhuis

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.

De contributie voor 2012 is op het congres van april 2010 
vastgesteld. Met deze verhoging kunnen we de jaarlijkse 
kostenstijgingen opvangen. Door uw lidmaatschap kan 
de ChristenUnie zich blijven inzetten voor christelijke 
politiek. Lokaal, provinciaal, in Den Haag en Europees. 
Hartelijk dank voor uw steun! 

Van de contributie wordt een deel afgedragen aan uw 
kiesvereniging en aan uw provinciale unie. Per lid ont-
vangen de ChristenUnie en PerspectieF een subsidie 
van de overheid, uw bijdrage telt dus voor meer dan het 
genoemde bedrag.

(Bij betaling via machtiging ontvangt u €1,- korting op 
uw contributie)

Heeft u vragen over contributie of wilt u uw lidmaat-
schap omzetten in een andere vorm?  Neem dan contact 
op met de ledenadministratie via ledenadministratie@
christenunie.nl of 033 4226 969.

CoNtrIButIe 
2012

€ 52,-
lidmaatschap 2012 

€ 26,- (Tweede lid op hetzelfde adres)

Gezinslidmaatschap 2012

€ 38,- (Lid van ChristenUnie en PerspectieF)

Combilidmaatschap 2012

€ 23,-  (Komt u rond van een (inkomen gelijk aan een

uitkering? Dan komt u in aanmerking voor een  

reductielidmaatschap.)

reductielidmaatschap 2012
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De ChristenUnie is mijn partij 
omdat zij, net als ik, gelooft in de 
stad Amsterdam. Deze prachtige stad 
heeft de ChristenUnie nodig: een 
partij die in de eerste plaats opkomt 
voor wat kwetsbaar is en voor wie 
minder bedeeld is. Laat stralen wat 
mooi is en maak heel wat kapot is. 
Zo’n partij steunt u toch ook? 
Hélène de Bruine, Amsterdam

mijn partij
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	 		Idealen	
	 	 	 	 	 		in	crisistijd

Arie Slob over



In  deze tijd lijkt bijna alles te draaien om de aanpak van de financiële crisis. 
Op het moment dat Handschrift naar de drukker gaat is het Catshuis-overleg 
mislukt, het kabinet gevallen en is er na zeven weken nog steeds geen crisisaanpak 
van het kabinet Rutte. Gedoogpartner PVV bleek geen betrouwbare partner. De 
grote vraag is hoe nu verder. De tijd dringt en de crisis woekert voort. Tijdens het 
wachten op de plannen van het kabinet zijn we als Tweede Kamerfractie niet 
op onze handen gaan zitten. We hebben met elkaar ook een eigen crisispakket 
‘Idealen in crisistijd’ gemaakt dat inmiddels voor doorrekening bij het Centraal 
Planbureau (CPB) is geweest. Constructief kritisch heet zo’n opstelling. Op pagina 
16 leest u over onze plannen. Kernwoorden van onze aanpak zijn: financiële 
degelijkheid, aandacht voor positie van gezinnen, duurzaamheid, solidariteit 
tussen generaties, hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt en de zorg. Ook 
doen we financieel onderbouwde voorstellen om een aantal ‘slechte’ plannen van 
dit kabinet te corrigeren.

Op dit moment is er in de Kamer zeer intensief overleg gaande tussen verschillende 
partijen die samen proberen om toch tot een crisispakket te komen. De 
verhoudingen liggen nu helemaal anders. De Kamer is aan zet. Een grote uitdaging 
om onder druk van naderende verkiezingen en verschillende belangen tot een 
gezamenlijke keuze te komen die goed is voor ons land en voor onze kinderen.

Ondertussen lag er ook nog genoeg ander werk. Ieder Kamerlid heeft zijn of haar 
handen vol aan de verschillende portefeuilles. Zelf ben ik onder meer nog flink 
druk geweest met de Nationale Onderwijsdag. De verhoudingen tussen politiek 
en onderwijs waren zo slecht geworden, dat ik het nodig vond partijen weer bij 
elkaar te brengen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. In Amersfoort kon er een begin 
gemaakt worden met wat ik maar herstel van onderling vertrouwen noem. Fijn 
om daar een bijdrage aan te mogen leveren. In hetzelfde Amersfoort mocht ik ook 
tijdens de jubileumbijeenkomst van Amcha spreken. Amcha verleent in Israël al 
25 jaar psychosociale hulp aan overlevenden van de Holocaust. Ik mocht tijdens 
de bijeenkomst de heer Haim Divon, ambassadeur van Israël in Nederland, het 
eerste exemplaar van het boek ‘De kinderen die nog leven’ aanbieden. Een boek 
met foto’s en verhalen van Holocaustoverlevenden waarover in deze weken bij 
kamp Amersfoort ook een tentoonstelling te zien is. In mijn toespraak heb ik de 
verbondenheid genoemd die er bestaat tussen de ChristenUnie en Joodse volk. Zo 
is er gelukkig meer dan alleen de crisisaanpak. Hoe belangrijk die aanpak ook is. 
Weet u verzekerd van onze inzet. Waar we maar kunnen, binnen de mogelijkheden
die we van onze God krijgen. Onder die zegen ben ik bereid mij te kandideren als 
lijsttrekker voor de ChristenUnie.

Arie Slob, Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Idealen
in crisistijd
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Interview met Edward de Kam (Youth for 
Christ): ‘We houden onze kaken niet stijf  
op elkaar’

inhd.
4. 

17. 

18. 

EN VERDER:
10. Nieuws uit het land  14. Column Sandra Korteweg 15. WI: Vechten voor vrijheid  
16. Arie Slob over idealen in crisistijd  20. Opleidingscentrum  21. Boekrecensie: 
Dagboek van een verdoofd rabbijn  30. Eurofractie  31. Colofon

Het moet echt anders... :  Arie Slob over de 
val van het kabinet en crisisaanpak 

Kennismaking met onze kandidaat-
voorzitter Janneke Louisa

12 mei: Unie- en Ledencongres in Zwolle, 
een overzicht

25. 

26. 

Eerste Kamer: De grondwet moet 
samenbinden

Joël Voordewind over geloofsvrijheid:
‘Ik wil iets concreets doen’

22. 
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ArIe Slob
Voorzitter tweede Kamerfractie christenUnie



Het moet  
 echt anders…

Arie Slob is er klaar voor. We beleven een economische crisis 
die zijn weerga niet kent, er is geen slechter moment waarop 

een kabinet kan vallen, maar dit is ook een periode waarin Slob 
opstaat en het voortouw wil nemen. De fractie waar hij leiding 

aangeeft, heeft net een alternatief crisispakket opgesteld en 
gepubliceerd onder de titel ‘Idealen in Crisistijd’. Er komen 

opnieuw verkiezingen aan en Arie Slob stelt zich kandidaat voor 
het lijsttrekkerschap van de ChristenUnie. Met goede plannen 

voor Nederland. Want het moet voortaan echt anders. 
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Slob benadrukt nogmaals het belang van vertrouwen. 
“De politiek moet een brede samenwerking met de sa-
menleving zoeken,” stelt hij. “De laatste jaren heeft het 
kabinet niet alleen met zijn rug naar de Kamer en naar de 
samenleving gestaan. Er werden maatregelen doorge-
voerd die helemaal niet gedragen werden door de men-
sen in het veld. Denk aan de maatregelen in het passend 
onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, de politie 
en de ongerichte bezuinigingen op het natuurbeleid. 
Wij willen een aantal maatregelen van het kabinet cor-
rigeren, zoals die in het passend onderwijs en de eigen 
bijdrage in de GGZ. Maar, we willen ook het vertrouwen 
herstellen. Bijvoorbeeld vertrouwen in het vakmanschap 
van de mensen die werken in het onderwijs en in de 
zorg. Zij hebben te maken met een enorme overdaad 
aan regelgeving. Wij hebben ons ingespannen om het 
gesprek met het onderwijsveld weer op gang te brengen 
maar tegelijk ook de regeldruk met 30% of meer te ver-
minderen. Ruimte voor de professional.”

Arie Slob is verbijsterd over de recente gebeurte-
nissen en dat is duidelijk zichtbaar als je met hem 
spreekt. Wekenlang vroeg hij het kabinet samen 

met de Kamer een crisispakket op te stellen. In plaats 
daarvan trokken de coalitiepartijen zich terug in het  
Catshuis met de PVV. En vlak voor deze Handschrift naar 
de drukker moest, bleek het overleg in het Catshuis 
mislukt en ligt er nog steeds geen crisisakkoord. “Steeds 
meer mensen raken hun baan kwijt, zorgkosten explo-
deren, de huizenmarkt zit helemaal op slot en jongeren 
vrezen dat de rekening van de crisis naar hen wordt 
doorgeschoven,” somt hij op. “Maar omdat het kabinet 
met de PVV in zee ging in en niet zocht naar brede steun 
in de Kamer, is er nog steeds geen oplossing. Ik merk 
tijdens gesprekken met mensen in het land dat men dat 
echt niet begrijpt.” 
Toch wil hij niet te lang stilstaan bij zijn onvrede over het 
gevallen kabinet. “Het is nu tijd om vooruit te kijken en 
te werken aan de toekomst. We moeten Nederland weer 
perspectief bieden.” De fractievoorzitter van de  
ChristenUnie wil daarom het liefst zo snel mogelijk 
werken aan de begroting voor 2013, zodat het land niet 
stilstaat tot er verkiezingen zijn geweest en er een nieuw 
kabinet geformeerd is. “Het is heel belangrijk dat partijen 
nu handelen in het landsbelang. Dat mogen mensen van 
ons verwachten. Ik hoop oprecht dat er tegen de tijd dat 
u dit leest, een aantal echte maatregelen zijn genomen 
door de Tweede Kamer om de crisis te bezweren.”

VertrouweN
Niettemin breekt ook voor de ChristenUnie verkiezings-
tijd aan. Nederland heeft nogal wat problemen, zoals 
Slob zelf aangaf. Wat voor plannen heeft de ChristenUnie 
om ons land er weer bovenop te brengen? Volgens Slob 
is een belangrijke voorwaarde het herstel van vertrou-
wen. “Afnemend vertrouwen is de grootste oorzaak 
van de crisis. Daardoor stagneert de economie, durven 
mensen niet meer te verhuizen, durven bedrijven minder 
te investeren. De ChristenUnie wil die vertrouwenscrisis 
met een open vizier tegemoet treden. Maar, het is niet zo 
dat we met een paar simpele maatregelen inkomsten en 
uitgaven weer met elkaar in evenwicht kunnen brengen. 
Dat evenwicht is erg belangrijk, maar we moeten vooral 
de onderliggende problemen oplossen. Het gaat erom 
dat we de samenleving fundamenteel anders inrichten. 
Dat is niet iets wat de overheid in haar eentje kan doen. 
Overheid en samenleving hebben elkaar meer dan ooit 
nodig. Het gaat er dus om dat de overheid én de burgers 
én de samenleving hun verantwoordelijkheden kunnen 
nemen. Niet langer ieder voor zich, maar verantwoorde-
lijkheid dragen voor en met elkaar. Want de komende 
jaren gaan veel van ons allemaal vragen.”

‘Arie Slob is iemand die echtheid en 
oprechte betrokkenheid bij de samenleving 

koppelt aan visie. Dat weet hij met veel 
overtuiging te brengen 
en daarin maakt hij het 

verschil.’

Janneke louisa,  

Kandidaat voorzitter ChristenUnie

‘In de tijd dat ik met Arie mag optrekken, 
heb ik hem leren kennen als een gedreven 

mens en politicus. Met een heldere kijk 
op wat er werkelijk speelt weet hij als geen 

ander, daar vanuit een Bijbels perspectief 
een mening over te geven. Integriteit en de 

liefde vanuit zijn geloof voor ons land en 
de mensen die daarin wonen, zijn de kern 

woorden die hem maken tot de betrouwbare 
politicus waar we zo`n 

behoefte aan hebben op 
dit moment’

Joop Gankema,  

Directeur Stichting Opwekking
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Als voorbeeld noemt hij rentmeesterschap. “Willen wij, 
koste wat kost, ons huidige welvaartsniveau blijven ver-
dedigen? Als we doorgaan op de manier waarop we nu 
leven, is er straks een groot tekort aan grondstoffen voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Tel daarbij op het feit 
dat er nu al te weinig voedsel is in veel ontwikkelings-
landen, dan moet er echt iets veranderen. Onze welvaart 
gaat ten koste van veel en van velen! Daarom pleit de 
ChristenUnie ervoor dat er niet verder gekort zal worden 
op het budget van ontwikkelingssamenwerking. Maar 
ook voor een verschuiving van geld voor wegen naar het 
openbaar vervoer, voor vergroening van het belasting-
stelsel en voor echte ruimte voor duurzame energie.”

PlANNeN
Het verkiezingsprogramma wordt momenteel geschre-
ven en zal voortbouwen op het crisisplan “Idealen in 
crisistijd”. Slob heeft dan ook goed nagedacht over de 
maatregelen die in het komende jaren genomen moe-
ten worden. “Het is in ieder geval erg belangrijk om niet 
alleen te kijken naar wat we de komende jaren willen, 
maar om ook verder in de toekomst te kijken. We moeten 
voorkomen dat onze kinderen en kleinkinderen met een 
enorme onbetaalbare rekening worden opgezadeld. Dat 
betekent niet alleen bezuinigen, maar ook noodzakelijke 
hervormingen doorvoeren op het terrein van wonen, 
werken en zorgen. Daarbij geldt dat economische groei 
de mens moet dienen en niet andersom.”



belangrijker worden dan inkomenszekerheid. Dat kan 
pijn doen.” Tegelijkertijd hamert Slob er op dat de reke-
ning niet mag worden neergelegd bij kwetsbare mensen. 
“Mensen mogen nooit boven hun vermogen belast wor-
den. Ook moet de overheid een schild voor de zwakken 
zijn: mensen met minder mogelijkheden hebben recht 
op meer bescherming. De rekening is de laatste jaren te 
veel neergelegd bij de gehandicapten en chronisch zie-
ken. Dat moeten we niet willen. Er zou solidariteit moe-
ten zijn tussen hogere en lagere inkomens.”

VerkIezINGeN
Arie Slob stelt zich beschikbaar als lijsttrekker in de ko-
mende verkiezingen. Slob: “In de komende maanden 
zullen het ChristenUnie-bestuur en de leden van de 
partij beslissen over de kandidatenlijst, maar ik stel me 
in ieder geval graag en vol overtuiging beschikbaar als 
lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ook al lig-
gen er hele grote opgaven, ik heb er erg veel zin in. Dat 
komt ook omdat ik trots ben op de ChristenUnie en op 
waar de partij voor staat. Ik voel me zeer geïnspireerd 
door het evangelie om me als christen in te zetten voor 
de samenleving.” Slob benadrukt dat, ook als hij gekozen 
wordt als lijsttrekker, hij het niet alleen doet. “Als ik niet 
zo’n geweldig team om me heen had, zou ik er niet zo’n 
zin in hebben. Ook heb ik in de afgelopen anderhalf jaar 
het land doorgereisd en veel mensen ontmoet die zich 
enorm inzetten voor de ChristenUnie. Steeds opnieuw is 
er herkenning. Dit zijn mensen die zich niet alleen enorm 
inzetten, maar ook heel enthousiast zijn voor datgene 
waar de ChristenUnie voor staat. Ik heb er echt vertrou-
wen in dat we samen een hele mooie campagne kunnen 
neerzetten. Bovendien mogen we weten dat we het 
nooit alleen hoeven te doen. We weten dat we een He-
melse Vader hebben die ons altijd bijstaat. Ook dat geeft 
me veel vertrouwen.”

INSPIrAtIe
Ik zat de zondag na de het mislukkeen van het Catshuis 
overleg in de kerk waar we de dienst begonnen met het 
zingen van psalm 72. Zo’n versregel als ‘Dan ruist op alle 
bergen vrede, heil op der heuv'len top,’ die tekst raakte 
me diep en geeft mijn verlangen weer voor de komende 
tijd. We gaan een drukke tijd tegemoet, veel en hard 
werken, door het land reizen om mensen te spreken, 
debatten voeren. God is erbij. Dat geloof ik. Daar vestig ik 
mijn vertrouwen op. Daarom durf ik het aan en daarom 
komen wij in beweging. Dat is ChristenUnie: ‘Geloven, 
durven, doen.’ Doe mee!

> tekst Karin van der Geest, Jonathan van der Geer en Menno Helmus

> Fotografie Anne Paul Roukema en Arjo Kleinhuis
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Verder stelt Slob dat hij toe wil naar een samenleving 
waarin mensen, bedrijven en instellingen hun verant-
woordelijkheid voor elkaar willen en kunnen nemen. 
“We moeten samen een sociaal minimum waarborgen 
en dus niet eenzijdig bezuinigingen afwentelen op de 
lagere inkomens en de lasten neerleggen bij kwetsbare 
mensen. Werknemers met een beperking moeten, naar 
hun vermogen, mee kunnen doen. Maar, dan moeten er 
ook passende werkplekken voor hen worden gecreëerd. 
Tegelijkertijd dreigt er in de toekomst een tekort aan 
werkende handen te ontstaan. Ook om die reden willen 
we een bijdrage vragen van de mensen die dat kunnen.” 

Overigens wijst Slob er op dat verantwoordelijkheid 
nemen ook expliciet voor bedrijven aan de orde is. Zij 
dienen niet alleen het eigen belang, maar ook een maat-
schappelijk en een werknemersbelang. Veel werkgevers 
weten dat ook en handelen daarnaar, maar het wordt 
ze niet altijd gemakkelijk gemaakt. Wij willen daarom 
veel ruimte geven aan ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’, en tegelijk bedrijven aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het om salarissen 
en bonussen gaat. 
Anderzijds zullen we ervoor moeten waken dat bijvoor-
beeld zorg- en onderwijsinstellingen of energieleveran-
ciers zich kunnen richten op hun kerntaken en dat eco-
nomische belangen niet de boventoon gaan voeren.”

Slob erkent dat er pijnlijke maatregelen genomen moe-
ten worden. “De staatsschuld dreigt heel hoog op te 
lopen. Die rekening willen we niet doorschuiven naar 
toekomstige generaties. Iedereen moet daarom nu een 
stapje terug doen. Om een voorbeeld te noemen: om 
de economie gezond te houden moet werkgelegenheid 

‘Arie Slob bedrijft Christelijke 
politiek met een rechte 
rug, een sociaal hart en 

een open vizier!’

Paul Visser,  

Predikant van de Noorderkerk  

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

84 DuIzEND EuRO VOOR 
SuDAN mEt WAlK4WAtER

Tweede	Kamerlid	Esmé	Wiegman	is	blij	met	het	resul-
taat	van	sponsorloop	Walk4Water.	Zaterdag	24	maart	
liep	ze	21	kilometer	voor	schoon	drinkwater	in	Sudan.	
“Ik	bedank	iedereen	die	mij	en	deze	Walk4Water	heeft	
gesponsord.	Samen	hebben	we	ruim	84	duizend	euro	bij	
elkaar	gebracht.”	

Met	ruim	1100	deelnemers	was	Walk4Water	ook	dit	jaar	
weer	een	groot	succes	te	noemen.	De	voorlopige	opbrengst	
is	voor	een	water-	en	sanitatieproject	in	Sudan.

BAARNSE BOS KRIjgt 
pOlItIEKE lADINg

De	Statenfractie	van	de	ChristenUnie	Utrecht	organiseert	
dit	voorjaar	diverse	excursies	op	buitenplaatsen	met	een	
rijke	historie.	Dit	in	verband	met	dat	het		jaar	2012	is	
uitgeroepen	tot	Jaar	van	de	Historische	Buitenplaats.	De	
serie	politieke	wandelingen	worden	georganiseerd	om	het	
provinciale	beleid	rond	buitenplaatsen	in	de	schijnwerpers	
te	zetten.	De	politici	pleiten	voor	een	goede	afstemming	
van	de	toekomstplannen	voor	paleis	Soestdijk	en	voor	het	
Baarnse	bos.	Nu	hebben	beide	gebieden	nog	verschillende	
beheerders,	die	beide	worstelen	met	geldgebrek.

ChristenUnie Gelderland vindt het onverantwoord dat er jongeren langer dan negen weken moeten wachten op 
geïndiceerde jeugdzorg. De jeugdzorg wordt binnen enkele jaren, waarschijnlijk per 1 januari 2015, overgeheveld 
van de provincie naar de gemeenten. De ChristenUnie vindt dat deze overgang soepel moet verlopen, zonder 
wachtlijsten. Bij aanmelding binnen de negen weken van de overgang moet al duidelijk zijn hoe de zorg voor de 
jongere met indicatie plaats moet vinden. Voor jongeren die een indicatie hebben voor jeugdzorg mag geen on-
derscheid gelden tussen verantwoord en onverantwoord wachten. Dit onderscheid maakt het college van Gedepu-
teerde Staten wel en dat is volgens Annelies van der Kolk van der ChristenUnie onverantwoordelijk.

gEEN WAChtlIjSt IN jEugDzORg
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VIERVOEtERS  
Op DE BON
Hondenbezitters	die	hun	trouwe	viervoeter	
uitlaten	zonder	hondenpoepzakje	bij	zich	te	
hebben,	moeten	meteen	op	de	bon	worden	
geslingerd.	De	ChristenUnie		Harderwijk		
pleit	in	een	notitie	hondenpoep	voor	hardere	
maatregelen	tegen	ergernis	nummer	één.	
In	Harderwijk	produceren	de	honden	
bij	elkaar	een	berg	van	zo’n	142.000	kilo	
hondenpoep.	De	gemeente	heeft	daar	
speciale	hondenuitlaatrennen	voor	gemaakt.	
“Maar	de	die	rennen	zijn	zo	vies,	dat	de	
honden	er	zelf	niet	meer	in	willen’’,	zo	
weet	Marcel	Companjen,	fractievoorzitter	
van	de	ChristenUnie.	Het	resultaat	is	dat	
de	viervoeters	hun	behoefte	buiten	de	
hondenrennen	doen,	met	een	hoop	irritatie	
tot	gevolg.	De	ChristenUnie	vindt	dat	de	
hondenbezitters	op	de	bon	moeten	worden	
geslingerd	wanneer	ze	geen	poepzakje	bij	zich	
hebben.	

ED ANKER NAAR AlmERE

De	Almeerse	ChristenUnie	
en	CDA	hebben	Ed	Anker	
als	nieuwe	gezamenlijke	
kandidaat-wethouder	voor	
Almere	gepresenteerd.	Ed	
Anker	was	eerder		lid	van	de	
Tweede	Kamerfractie	en	is	
op	dit	moment		presentator	
en	programmamaker	bij	de	
EO	voor	Radio	1.	“Wij	zien	
in	Ed	Anker	iemand	met	
verbindende	kwaliteiten,	
gecombineerd	met	visie	op	het	lokale	bestuur.”	Aldus	
fractievoorzitter	Roelie	Bosch,	“Wij	zien	in	hem	een	
persoon	die	een	waardevolle	bijdrage	kan	leveren	aan	de	
verdere	ontwikkeling	van	Almere.”	Ed	Anker:	“Almere	
is	in	alle	opzichten	bijzonder,	maar	boven	alles	een	echte	
woonstad.	Ik	wil	er	heel	graag	aan	werken	dat	mensen	
met	plezier	in	deze	stad	wonen,	werken	en	leven.”	

 EDENAREN BAKKEN pANNENKOEKEN

Fractievoorzitter	van	de	ChristenUnie	Ede	Jos	van	Heuveln	en	partijvoorzitter	en	Edenaar	Peter	Blokhuis	hebben	zich	
vrijdag	16	maart	beschikbaar	gesteld	om	tussen	de	middag	pannenkoeken	te	komen	bakken	voor	de	12	cliënten	van	‘s	
Heeren	Loo	en	hun	begeleiders.	De	activiteit	vond	plaats	bij	Naaiatelier	en	Kadoshop	Toermalijn	in	Bennekom	en	was	
georganiseerd	in	het	kader	van	NL-Doet.	Heuveln	en	Blokhuis	kregen	veel	positieve	reacties	op	hun	bakkunsten.	Tijdens	
het	bakken	en	het	nuttigen	van	de	maaltijd	werden	er	veel	vragen	gesteld.	Dat	de	pannenkoeken	bij	iedereen	in	goede	
smaak	was	gevallen,	bleek	wel	aan	de	enthousiaste	reacties	van	iedereen.
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nieuws

Op	14	februari	2012	is	Wim	Brug-
geman	overleden.	Vanaf	maart	2002	
tot	2006	was	Wim	raadslid	van	
gemeente	Dirksland.	Van	2006	tot	
september	2011	was	hij	wethouder.	
Na	september		is	hij	afgetreden	

vanwege	ziekte.	17	februari	2012	
vond	de	uitvaartdienst	plaats	en	
heeft	iedereen	afscheid	kunnen	ne-
men	van	Wim,	ex-wethouder	maar	
ook	voor	velen	een	vriend.	Mogen	
zijn	vrouw	Corry,	hun	kinderen	en	

kleinkinderen	kracht	ontvangen	om	
het	verlies	te	verwerken.	Wij	wensen	
hen	veel	sterkte.	Psalm	43:3	“Dan	ga	
ik	op	tot	Gods	altaren.”

ChristenUnie	

In Memoriam

ChRIStENuNIE FRySlâN zEt IN Op 
tWEE SpOREN

De	Statenfractie	van	de	ChristenUnie	in	Friesland	maakt	
zich	zorgen	over	het	besluit	van	gedeputeerde	staten	van	
Groningen	om	af	te	zien	van	een	dubbelspoorbrug	bij	
Zuidhorn.	De	Statenfractie	wil	van	het	Friese	provincie-
bestuur	weten	welke	gevolgen	dit	heeft	voor	toekomstige	
verdubbeling	van	het	aantal	treinen	tussen	Leeuwarden	en	
Groningen.	Ook	wil	de	fractie	dat	het	Friese	college	zich	
zo	nodig	inzet	voor	een	brug	met	dubbel	spoor.	Fractie-
voorzitter	Anja	Haga:	“In	de	spits	zitten	de	treinen	tussen	
Leeuwarden	en	Groningen	overvol.	Met	een	extra	trein	
en	spoorverdubbeling	proberen	we	dat	op	te	lossen.	Deze	
oplossing	heeft	natuurlijk	geen	zin	als	de	treinen	in	Zuid-
horn	straks	weer	op	elkaar	moeten	wachten.”

BEStuuRDERSDAg zEt pOlItIEK 
pROFIlERINg Op DE AgENDA

Zo’n	100	leden	van	de	BestuurdersVereniging	waren	
zaterdag	2	april	bijeen	op	de	jaarlijkse	landelijke	Be-
stuurdersDag.	Onder	hen	waren	raadsleden,	wethouders,	
burgemeesters,	statenleden	en	waterschapsbestuurders	uit	
het	hele	land.	Ook	was	een	groot	deel	van	de	Tweede	en	
Eerste	Kamerleden	aanwezig.	Op	het	programma	stond	
onder	andere	een	inspirerende	en	prikkelende	lezing	van	
politicoloog	Andre	Krouwel.	Tijdens	de	dag	is	er	extra	
tijd	ingeruimd	om	de	Tweede	Kamerfractie	de	gelegen-
heid	te	geven	om	hun	crisispakket	met	de	aanwezigen	te	
delen	en	te	bespreken.	Tweede	Kamerlid	Carola	Schouten	
lichtte	het	pakket	toe,	ging	hierover	met	de	aanwezigen	in	
gesprek.

WIm BRuggEmAN

ChRIStENuNIE WOuDENBERg IN ACtIE 
VOOR VOEDSElBANK AmERSFOORt

Op	zaterdag	17	maart	hebben	het	Platform	van	Kerken	en	de	
ChristenUnie	Woudenberg	meer	dan	20	dozen	met	boodschappen	
ingezameld.	De	actie	vond	plaats	in	de	plaatselijke	supermarkt		in	
het	kader	van	NL-Doet.	Met	de	actie	hebben	ze	meer	bekendheid	
willen	geven	aan	het	feit	dat	er	ook	in	Woudenberg	mensen	zijn	
die	wekelijks	een	voedselpakket	nodig	hebben.	Daarnaast	wil	de	
ChristenUnie	zich	natuurlijk	inzetten	voor	de	mensen	die	hulp	
nodig	hebben.	Albert	Heijn	Woudenberg	heeft	de	actie	mede	
mogelijk	gemaakt	door	zich	gastvrij	en	behulpzaam	op	te	stellen	voor	
de	inzameling.	De	dozen	gaan	naar	het	depot	van	de	voedselbank	in	
Amersfoort.	Daar	worden	de	boodschappen	gesorteerd	en	in	pakketten	
verdeeld	onder	de	cliënten.	
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beeldjes
In	de	maanden	maart	en	april	zijn	er	door	het	Landelijk	Bestuur	negen	beeldjes	uitgereikt.	Tallien	Rietema	kreeg	van	
kiesvereniging	Zeist	een	beeldje	voor	haar	ruim	30	actieve	jaren	op	zowel	provinciaal	als	lokaal	niveau.	Kiesvereniging	
Meppel	reikte	een	sculptuur	uit	aan	Gerben	van	Noort	voor	zijn	meer	dan	12-jarige	bestuurslidmaatschap.	Na	4,5	
voorzitter	te	zijn	geweest	van	kiesvereniging	Tholen	kreeg	Rien	Nagtegaal	als	blijk	van	waardering	een	beeldje.	Griet	
Braaksma	–	Wierda	kreeg	een	beeldje	voor	haar	20	jaar	durende	penningmeesterschap	bij	kiesvereniging	Tytsjerk-
steradiel.	Door	meer	dan	10	jaar	Raadslid	te	zijn	geweest	in	Tytsjerksteradiel	en	Oldebroek,	en	5	jaar	voorzitter	van	
kiesvereniging	Oldebroek	verdient	Frans	Welmers	ook	een	beeldje.	De	Zuid-Hollanders	Cor	Hameeteman,	Chris	
Tromp	en	Kees	Korevaar	kregen	als	blijk	van	waardering	alle	drie	een	sculptuur	van	omdat	ze	meer	dan	12	jaar	be-
stuurslid	zijn	geweest.	Theo	van	Ledden	is	20	jaar	actief	geweest	in	diverse	geledingen	van	de	partij	en	wasaansluitend	
wethouder.	Als	dank	daarvoor	is	ook	aan	hem	een	beeldje	uitgereikt.	
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StRIjD tEgEN hIlVERSumSE 
pARKEERWINSt

De	ChristenUnie	Hilversum	komt	in	actie	tegen	de	hoge	
plaatselijke	parkeertarieven.	De	fors	hogere	parkeerkosten	
leidden	onder	meer	al	tot	een	wilde	protestactie	van	
boze	centrumbewoners,	die	parkeerautomaten	onklaar	
maakten	door	er	vuilniszakken	omheen	te	hangen.	Dit	
jaar	wordt	er	volgens	fractievoorzitter	Jan	de	Wit	acht	
ton	winst	gemaakt	op	parkeren	in	Hilversum,	ruim	2,5	
ton	meer	dan	voorheen.	Dat	geld	kan	de	gemeente	naar	
eigen	goeddunken	uitgeven.	Dat	leidt	volgens	De	Wit	tot	
onbegrip	en	onduidelijkheid	bij	bewoners	en	bedrijven.	
De	Wit:	,,We	willen	afspreken	dat	de	parkeerwinst	
besteed	wordt	aan	het	beter	bereikbaar	maken	van	
Hilversum.’	Hij	dient	daartoe	een	initiatiefvoorstel	in.”

StEuN VOOR mAuRO'S

In	een	heel	aantal	gemeenteraden	heeft	de	ChristenUnie	
via	een	motie	steun	van	een	raadsmeerderheid	verkregen,	
voor	het	initiatiefwetsvoorstel	van	de	ChristenUnie	
en	de	PvdA	om	kinderen	die	geen	recht	op	een	
verblijfsvergunning	toch	in	Nederland	te	kunnen	blijven.	
Asielkinderen	die	in	Nederland	zijn	opgegroeid,	de	taal	
spreken,	naar	school	gaan	en	een	vriendenkring	hebben,	
kunnen	we	als	beschaafd	land	niet	zomaar	terug	sturen	
naar	‘hun	eigen	land’,	aldus	de	ChristenUnie.	Zeker	
niet	als	ze	hier	al	meer	dan	acht	jaar	wonen	en	leven	en	
Nederland	hun	‘thuisland’	is.	In	de	diverse	moties	werden	
de	colleges	opgeroepen	om	bij	minister	Leers	aan	te	
dringen	op	een	oplossing	voor	deze	groep	kinderen.

ShAhIED BADOEllA VERlAAt 
pARtIjBuREAu NA 6 jAAR

De directeur van het 
partijbureau van 
de ChristenUnie en 
Shahied Badoella 
hebben na onderling 
overleg besloten per 1 
juli 2012 uit elkaar te 
gaan. Shahied Badoella 
maakt na 6 jaar een 
volgende stap in zijn 
carrière en gaat op 
zoek naar een nieuwe 
uitdaging in een innoverende en veranderende 
omgeving. Partijbureau directeur Menno van Hulst 
dankt Shahied Badoella voor zijn grote inzet voor 
de ChristenUnie die hij de afgelopen jaren heeft 
getoond en wenst hem veel zegen in zijn verdere 
loopbaan.

NIEuWE pOlItICI

VERtREKKENDE pOlItICI

AlIE WIllEmS-mERjENBuRgh, 
RAADSlID hARDENBERg; tItIA 

CNOSSEN-lOOyENgA, BuRgEmEEStER 
WOuDENBERg; hENK VAN DAm, 
RAADSlID WOERDEN; Bé pRINS, 

RAADSlID lOppERSum

tItIA CNOSSEN-lOOyENgA, 
WEthOuDER WOERDEN; INEKE 

StOuthARt-VAN VlIEt, RAADSlID 
WOERDEN; jAN BOS, RAADSlID 

lOppERSum 
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mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
schaamteloos reclame te maken voor een website? En 
wel voor de website www.geefdevoedselbanketen.
nl? Ik weet zeker dat dat van u mag, want u allen kent 
de Voedselbank en het enorm goede werk dat zij 
doen. 

Wist u dat de voedselbank jaren geleden in wat nu Lan-
singerland heet, is begonnen met als doel een bewust-
wordingsproces over de verspilling van voedsel op gang 
te brengen? Niet voor niets is de lijfspreuk van Sjaak en 
Clara Sies de uitspraak van moeder Theresa: “Wat me het 
meest ergert is niet dat er armen en rijken bestaan, het 
is de verspilling.” Dat zij daarbij gezinnen die het hard 
nodig hadden konden ondersteunen, was duidelijk een 
geval van twee vliegen in één klap.

De Voedselbank is ondertussen niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Of dat nu een goed teken is, daar 
wil ik het deze keer niet met u over hebben. Maar ik wil 
het wel hebben over de huidige positie van de Voed-
selbank. Laat me u een voorbeeld geven: in Rotterdam 
komen wekelijks ruim 3700 gezinnen een pakket halen. 
Kunt u zich voorstellen over hoeveel voedsel we het dan 
hebben? Neemt u uw gemiddelde boodschappenmand-
je eens in gedachten en probeert u zich voor te stellen 

dat er nog 3699 van dergelijke mandjes naast staan... we 
praten over vrachtwagens vol! 

U weet allen dat we momenteel niet in de economische 
bloei zitten waar we als Nederland graag in zouden 
willen zitten. Dat betekent niet alleen dat er steeds 
meer mensen moeite hebben met rondkomen en bij de 
Voedselbank aankloppen, het betekent ook dat produ-
centen zuiniger met hun grondstoffen omgaan. En waar 
dat laatste nu juist een speerpunt van de Voedselbank is 
(immers: zuiniger met grondstoffen = minder verspilling), 
zorgt het er in deze zware tijden ook voor dat de Voed-
selbank steeds moeilijker aan haar pakketten kan komen.

De Voedselbank,  een particulier initiatief ooit gestart 
door twee mensen met een enorm groot hart en is in-
middels uitgegroeid tot een landelijke organisatie. Maar 
dat doet niets af aan het ‘particuliere’ in het verhaal. Ik 
doe een appèl op u om als particulier (of als bedrijf!) de 
Voedselbank eten te geven. Kijkt u op www.geefdevoed-
selbanketen.nl of neem contact op met uw plaatselijke 
voedselbank voor initiatieven die u kunt ontwikkelen. 
Verspilling is een gruwel, geen eten is verschrikkelijk. U 
kunt helpen, net als ik!

> tekst Sandra Kortweg, vicevoorzitter landelijk bestuur

Het is de verspilling

ColumN
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geloof nooit het resultaat van dwang kan zijn en alleen 
het werk van Gods Geest is. De vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging is dus voor iedereen.

Een ander onderdeel van de christelijk-politieke vrij-
heidsstrijd is de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te 
dragen. Dat geldt voor de opvoeding van je kinderen, de 
zorg voor je naaste, het ontwikkelen van en werken met 
je talenten. We zijn geschapen naar Gods beeld  en zijn 
creatieve en relationele wezens, geneigd tot het kwade 
en tegelijk in staat tot het goede. Daarom komt het beste 
in ons boven als er vrijheid is om ons verantwoordelijk te 
kunnen gedragen. Overheid en markt hebben zeker hun 
eigen plaats, maar de eerste verantwoordelijkheid om 
goed te doen ligt altijd bij onszelf.

Christelijk-sociale politiek komt daarom ook in het 
geweer tegen alles wat mensen knecht. Prostitutie, 
verslaving, armoede, maar dat kan ook grootschalige 
bureaucratie zijn waarin mensen slechts nummers zijn en 
overdreven regelzucht die maatschappelijke en econo-
mische initiatieven eerder frustreren dan stimuleren. En 
de ChristenUnie zal steeds weer de barricades op moeten 
als, waar dan ook en voor wie dan ook, godsdienstvrijheid 
wordt ingeperkt. Je zou de ChristenUnie eigenlijk best 
een partij voor de vrijheid kunnen noemen.

Verder lezen kan in twee recente WI-publicaties: ‘Vrijheid’ 
(bundel onder redactie van Geert Jan Spijker) en ‘Dienst-
baarheid, Vrijheid, Duurzaamheid’ (korte publicatie over het 
verhaal van de ChristenUnie).

> tekst Gert-Jan Segers, Directeur WI ChristenUnie

Christelijke partijvorming is ooit begonnen met een 
vrijheidsstrijd. Het was de strijd voor vrijheid van onder-
wijs, waarbij Groen van Prinsterer en de zijnen knokten 
tegen liberale staatsopvoeding en voor het goed recht 
van christelijk onderwijs. Het was het onderdeel van 
een veel bredere strijd voor vrijheid van godsdienst. Een 
vrijheidsstrijd die nog altijd moet worden gevoerd. Daar 
waar een – tegenwoordig seculiere – meerderheid vaak 
de onbedwingbare neiging heeft om alle afwijkende ge-
luiden te smoren, daar staat christelijk-sociale politiek pal 
voor ruimte voor levensbeschouwelijke verschillen. Zeker 
ook nu het bijzonder onderwijs opnieuw onder druk staat 
en een christelijke hulpverleningsorganisatie als Different 
van alle kanten wordt bekritiseerd.

Deze strijd betekent ook opkomen voor de vrijheid van 
mensen met een andere overtuiging. Zoals God zelf men-
sen de vrije keus geeft om het evangelie al dan niet te 
geloven, zo moeten ook wij staan voor de vrijheid waarin 
zowel kruid als onkruid opgroeien (Matteus 13:29). Dat 
is even lastig als de vader die zijn ‘verloren zoon’ moest 
laten gaan (Lukas 15), maar cruciaal als we geloven dat 

Vechten voor 
vrijheid

Vrijheid. Het is de hartenklop van 
de christelijk-sociale politiek en een 

belangrijke reden voor het bestaan 
van de ChristenUnie. Een politieke 

strijd voor vrijheid brengt ons ook 
aan de juiste fronten in het huidige 

politieke strijdtoneel.
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Idealen in crisistijd
Waarom is ingrijpen nu zo noodzakelijk?
Slob: “De economische crisis raakt ons allemaal, de groei 
stagneert en steeds meer mensen krijgen te maken met 
een inkomensval en zelfs met schulden. Wij willen dit 
moment aangrijpen om Nederland klaar te maken voor 
de toekomst, om op een verantwoorde manier te werken 
aan een leefbare toekomst voor de jongeren van nu.”

Is daarbij de grens van 3% begrotingstekort heilig voor u?
“We kunnen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. De 
3%-grens is voor mij echter geen doel in zichzelf en kan 
alleen bereikt worden met verstandige hervormingen 
en bezuinigingen. Wij komen met onze plannen op of 
vlakbij de 3%-grens in 2013. Alleen zo kunnen we voor-
komen dat de staatsschuld onbeheersbaar groot wordt.”

Voor u staat de korte termijn niet centraal?
“Nee, deze financiële crisis kunnen we alleen het hoofd 
bieden door ons af te vragen: Voor welke samenleving 
kiezen we? Wij kiezen voor werk, voor jong en oud, met 
of zonder beperking. Wij kiezen voor hervormingen; in 
de zorg, op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Wij 
kiezen voor een sterke en groene economie en voor het 
terugdringen van schulden. Wij kiezen voor een morele 
agenda. De misstanden in de financiële sector moeten 
aangepakt. Maar we moeten ons ook voorbereiden op 
de vraagstukken van de toekomst. Zo kan Nederland 
beter uit deze crisis komen. Daarom zijn onze plannen 
gebundeld in de titel ‘Idealen in crisistijd’.”

Neemt u het oorspronkelijk coalitieakkoord voor uw rekening? 
“Nee, in deze notitie corrigeren wij een aantal maatregelen 
van het kabinet terug omdat ze slecht uitpakken. Bijvoor-
beeld de bezuiniging op het passend onderwijs en de huis-
houdinkomenstoets in de bijstand. Wij konden en kunnen 
deze niet voor onze rekening nemen en herstellen dat.“ 

U legt de nadruk op hervormingen. Hoe zien die plannen eruit?
“We worden gemiddeld gezien ouder en blijven langer 
gezond. Dat is mooi en tegelijkertijd een zorg voor het 
betaalbaar houden van voorzieningen. Wij willen dat 
mensen zich eerder gaan voorbereiden op hun oude dag 
en komen met het idee van Zorgsparen. Vergelijkbaar 
met het sparen voor je pensioen vragen we mensen geld 
opzij te leggen voor hun zorgvoorziening op hun oude 

dag, zoals een traplift, rollator of andere voorzieningen. 
Zo houden we de zorg betaalbaar en kunnen we garant 
blijven staan dat mensen met een levenslange zorgvraag 
die zorg ook kunnen krijgen.”

“De woningmarkt zit helemaal op slot, zowel de koop als 
de huurmarkt. Starters kunnen nauwelijks nog een hypo-
theek krijgen. Wij willen dat aflossen in plaats van lenen 
weer de norm wordt. Hiernaast schaffen wij de verhuis-
boete, de overdrachtsbelasting af, een maatregel die 
goed uitpakt voor starters. In de huursector gaan wij het 
‘scheefwonen’ tegen. Wij werken met onze plannen aan 
een gezonde en generatiebestendige woningmarkt.”

Wat doet de ChristenUnie aan de arbeidsmarkt? 
“Als je mensen vraagt te gaan werken moeten we ook 
zorgen dat er toegang tot werk is. Oudere werknemers 
en mensen met een arbeidsbeperking lopen tegen 
teveel muren op. Daar gaan wij iets aan doen door een 
pakket met maatregelen dat werkgevers stimuleert hen 
in dienst te nemen. Dat is ook nodig omdat we de AOW-
leeftijdsverhoging eerder in willen laten gaan. Bovendien 
maken wij arbeid goedkoper door de loon- en inkom-
stenbelasting en de werkgeverslasten te verlagen en 
hervormen wij de WW.”

Op welke terreinen accepteert u geen bezuinigingen?
“Wij accepteren niet nog eens een bezuiniging op 
ontwikkelingssamenwerking. Wij blijven opkomen voor 
de positie van gezinnen met opgroeiende kinderen. Wij 
kiezen voor een verantwoorde omgang met natuur en 
milieu. En om nog een voorbeeld te noemen; wij komen 
studenten met langjarige beta-masters tegemoet door 
ze een jaar langer studiefinanciering te geven.”

Is dat wat u bedoelt met constructief-kritisch?
“Wij voelen ons verantwoordelijk voor de problemen 
waarin ons land verkeert, maar er moet geregeerd wor-
den met een visie op de samenleving. De plannen van 
het kabinet leggen we steeds naast de onze. Wat goed 
is noemen we goed, maar wat slecht is durven wij ook te 
benoemen.”

Kijk voor alle plannen op:
christenunie.nl/idealenincrisistijd

Interview met Arie Slob over het ChristenUnie Crisispakket
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Een hoopvol perspectief

De Christenunie houdt op zaterdag 12 mei het 24e 
unie- en 10e ledencongres in de Nieuwe Buitensocië-
teit in zwolle.

eeN HooPVol PerSPeCtIeF
Wij hebben vanuit ons geloof een hoopvol perspectief op 
de toekomst. In de Nederlandse politiek wil de  
ChristenUnie een brede partij van betrokken christenen 
zijn en blijven. Om die toekomst goed toegerust tege-
moet te treden kijken we op dit congres vooruit en gaan 
met elkaar in gesprek over de organisatie van onze partij. 
Er is durf nodig om goed naar onszelf te kijken en keuzes 
te maken die onze partij actiegericht en toekomstbe-
stendig maakt. Dit congres zal dan ook in het teken staan 
van de verkiezingen van nieuwe leden van het Landelijk 
Bestuur. Verder is er in verschillende deelsessies aandacht 
voor vormen van partijvernieuwing.

ProGrAmmA
Het programma begint om 10.00 uur met muziek en 
meditatie door Henk Stoorvogel. In de ochtend staat het 
Uniecongres op het programma, met o.a. voorstel nieuw 
bestuursmodel en voordracht nieuwe bestuursleden. 
Voor en na de pauze zijn er interactieve deelsessies. U 
kunt daar samen met andere partijleden doorspreken 
over tal van inhoudelijke onderwerpen of politieke work-
shops volgen. In de middag zal het ledencongres met 
resoluties plaatsvinden. De nieuwe voorzitter en politiek 
leider Arie Slob sluiten de dag af met toespraken.

Op het congres wordt ook afscheid genomen van de 
scheidende bestuursleden. Na afloop van het congres is 
er, onder het genot van een hapje en een drankje, gele-
genheid om hen hartelijk te bedanken.

AANmeldeN
U kunt zich als vertegenwoordiger van uw kiesvereniging 
of als lid aanmelden op de website, daar kunt u ook aan-
geven aan welke deelsessies u wilt deelnemen. Hiervoor 
geldt echter wel: vol=vol. Onderaan het aanmeldformu-
lier kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van 
een NS dagkaart. Ook de stukken voor het congres zijn te 
downloaden vanaf de ChristenUnie website. Kunt u zich 
niet via de website opgeven? Neem dan contact op met 
het partijbureau: 033 4226 969.

meer informatie en aanmelden: christenunie.nl/congres

CongresUnie & leden

zAterdAG12 mei 2012
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Gefeliciteerd met uw voordracht, hoe kijkt u terug op de 
laatste weken?
“De dag dat ik werd gepresenteerd was een bijzondere 
ervaring. Los van alle media-aandacht viel het mij op 
dat ik veel warme reacties kreeg van mensen binnen en 
buiten de partij, ook via Twitter en LinkedIn. Een warm 
ontvangst. Ik heb zelf ook een beetje moeten wennen 
aan het idee dat ik beoogd voorzitter ben. Het is echt een 
tijd van kennismaking.”

Wat maakt u enthousiast over de ChristenUnie?
“Twee dingen maken mij enthousiast over de  
ChristenUnie. De manier van politiek bedrijven past mij 
ontzettend goed. Constructief en verbindend. Kijk maar 
naar het initiatief van de onderwijsdag. Dat zijn mooie 
voorbeelden van waar de ChristenUnie voor staat. Het 
tweede is de inhoud, ons verhaal klopt gewoon. De visie 
op onze samenleving en de nadruk op de sociale verban-
den is hetgeen waarin we het verschil kunnen maken.”

“Minstens zo belangrijk vind ik de mensen die in de partij 
actief zijn. De betrokkenheid en het enthousiasme van 
onze mensen is ontzettend groot, maar ik zie ook kansen 
om die nog verder uit te bouwen. Daarvoor moeten we 
misschien wel kijken naar de manier waarop de partij nu 
is opgebouwd.”

‘Ik wil het  
 bovenal 
samen doen’

Janneke Louisa is op 30 maart 
voorgesteld als kandidaat-

voorzitter voor het landelijk 
bestuur. Ze is daarmee de 

beoogd opvolger van Peter 
Blokhuis. Louisa is getrouwd,  

moeder van twee dochters, 
woont in Cothen (Utrecht) en 

werkt als gemeentesecretaris 
bij de gemeente Wijk bij 

Duurstede. Hier in Handschrift 
stelt ze zichzelf voor.
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“Een voorbeeld: Tijdens mijn werk als gemeentesecretaris 
ontmoette ik één van onze bodes, die al een tijdje met 
een idee voor de organisatie rondliep. Maar hij dacht 
met enig chagrijn dat er door het management niet naar 
zijn idee geluisterd zou worden. Totdat een collega hem 

Janneke louisa (1965)
• Voorzitter
• Uit: Cothen
• Gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede
• Nieuwe voordracht

Piet Adema (1964)
• Algemeen bestuurslid
• Uit: Drachten
• Waarnemend burgemeester Achtkarspelen
• Nieuwe voordracht

Sandra korteweg-Vermeer (1965)
• Algemeen bestuurslid 
• Uit: Ridderkerk
• Directeur Platform L en R
•  Voortzetting huidige termijn, zij hoeft niet opnieuw te 

worden benoemd.

klaas tigelaar (1967)
• Algemeen bestuurslid
• Uit: Oud-Beijerland
• Burgemeester Oud-Beijerland
• Nieuwe voordracht

bert boerman (1966) 
• Algemeen bestuurslid
• Uit: Kampen
• Gedeputeerde Provincie Overijssel
•  Voortzetting huidige termijn, hij hoeft niet opnieuw te 

worden benoemd.

Gert Schouwstra (1961)
• Algemeen bestuurslid
• Uit: Sneek
• Planologieadviseur
• Voordracht voor tweede termijn

Jolande uringa (1984)
• Algemeen bestuurslid
• Uit: Utrecht
•  Oud voorlichter Tweede Kamerfractie, zelfstandig 

communicatieadviseur.
• Nieuwe voordracht

VoorGeStelde SAmeNStellING  
NIeuw lANdelIJk beStuur

bij mij aan tafel bracht. Het bleek dat zijn idee erg goed 
en uitvoerbaar was. Daar zit precies de crux. Wanneer je 
ervaart dat je invloed kan hebben en er naar je geluisterd 
wordt, vergroot dat niet alleen de betrokkenheid, maar 
kom je samen tot een mooier resultaat. Ik wil daarom 
heel graag veel mensen binnen de partij ontmoeten.”

U bent relatief kort lid van de partij, welke voor- of nadelen 
ziet u daarin?
“Ik kom fris en enthousiast binnen. Ik heb weinig beeld 
van hoe het ‘hoort’ in de partij, dat kan verfrissend wer-
ken. Tegelijk moet ik wel uitkijken dat ik niet op tenen 
trap waarvan ik niet wist dat die er stonden. Daarom 
ben ik ook juist zo blij dat het kandidaat-bestuur uit een 
variëteit van mensen bestaat, waarvan een aantal men-
sen juist wel lang in de partij meedraaien. Daarin is de 
spreiding van kwaliteiten en achtergronden ook goed 
verzorgd.” 

“Ik denk dat we een sterk team hebben. Juist omdat 
het bestuur nu uit zeven leden zal bestaan, kunnen we 
daadkrachtig werken. Ik ben blij met de nieuwe structuur 
die naast daadkracht gericht is op draagvlak, ondermeer 
door de twaalf provinciale vertegenwoordigers die bij 
identiteitsvraagstukken aanschuiven.” 

“De basisgedachte voor mij is dat de ChristenUnie een 
partij is waar alle christenen zich thuis voelen. Er is uit-
eindelijk één ding dat ons bindt. Dat we met de Bijbel in 
onze hand midden in de samenleving staan en daar ook 
een bijdrage aan willen leveren. Dat betekent niet dat we 
onze ogen moeten sluiten voor eventuele verschillen en 
gevoeligheden. Het is goed om daarover de dialoog op 
te zoeken. Ik ben iemand van ‘samen kerk zijn’, dat wil ik 
in de ChristenUnie ook benadrukken.”

De ChristenUnie staat voor een aantal uitdagingen, welke is 
volgens u de grootste?
“De ChristenUnie is een partij die staat. Peter Blokhuis 
laat een mooie partij achter. Ik heb geen enorme lijst van 
veranderingen en dat is ook niet nodig. Het vergroten 
van de ledeninvloed vind ik wel een belangrijk onder-
werp. Een ander thema dat ik al noemde is de laagdrem-
peligheid van de partij, ik wil de ChristenUnie nog meer 
tot een partij maken waar iedereen zich welkom voelt. En 
vergeet vooral de verschillende verkiezingen in de nabije 
toekomst niet. Maar ik ben een teamplayer en wil het 
bovenal samen doen. Met het bestuur en met mensen 
uit het land samen de agenda bepalen.” 

> tekst Hermen Ridderikhof | > tekst Ruben Timman
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Op de facebookpagina van 
Anthony de Cuba staat sinds 

27 maart een foto van hem in de plenaire zaal van 
de tweede Kamer. hij zit op de achterste rij, waar 
normaal alleen de medewerkers mogen zitten. Als 
bijschrift vermeldt hij : En dat voor een doodgewone 
Arubaan uit Alto Vista. Anthony neemt deel aan de 
masterclass voor veelkleurig talent van het Chris-
tenunie Opleidingscentrum. Een gesprek met deze 
geboren Arubaan (33), woonachtig in Dordrecht, ge-
trouwd en vader van twee prachtige dochters. 

Waarom ben je deze Masterclass gaan doen? 
“Ik ga naar dezelfde gemeente als Cynthia Ortega en heb 
haar een keer tussen neus en lippen door verteld dat ik 
politiek heel interessant vind. En dat heeft Cynthia ont-
houden. Vorig jaar heeft ze mij enthousiast gemaakt voor 
deze Masterclass.” 

Je was nog geen lid van de ChristenUnie, waarom dan toch 
deze Masterclass?
“Ik heb er wel over nagedacht om lid te worden, maar 
toen zat de partij in het kabinet. Dat vond ik wel mooi, 
maar ik herkende te weinig het christelijke in hun ver-
haal. In de Masterclass hebben we het uitgebreid gehad 
over de scheiding van kerk en staat. Voor christenen met 
een multiculturele achtergrond is dat een vreemde con-
structie. Ze verwachten dat je in de politiek net zo kan 
praten als in de kerk. Nu begrijp ik dat het anders werkt.”

En dus ben je lid geworden? 
“Ja! Ik was laatst bij de fractie in Den Haag en maakte 
mee hoe Kamerleden en medewerkers hun geloof mee-
namen in de vergadering. Dat vond ik heel mooi om te 
zien. De ChristenUnie moet dat veel meer laten zien aan 
de achterban, vooral de multiculturele. Gewoon uitleg-

gen dat je in de Kamer anders praat dan in de kerk en dat 
je als Kamerlid echt je geloof meeneemt in je werk. Voor 
Nederlanders misschien logisch, maar voor mij was dat 
het niet”. 

De Masterclass loopt in juni af, wat heeft het je opgeleverd? 
“Ik heb heel veel nieuwe contacten opgedaan en heel 
veel geleerd over het politieke landschap in Nederland. 
En vooral hoe de ChristenUnie daarin staat. We hebben 
het over zoveel facetten gehad. Het was soms best con-
fronterend.”

Confronterend? 
“Wij multiculturelen hebben de neiging af te wachten en 
een ander op te laten staan. Maar nu besef ik dat ik zelf 
ook in beweging kan komen. Waarom verwacht ik het 
van een ander als ik zelf ook een mening heb? Maar, dan 
moet je wel onderzoeken wie jezelf bent en wat je dan te 
bieden hebt. Dat is een zoektocht die wat met mij  per-
soonlijk doet”

Een zoektocht met een open einde? 
“Zeker. Ik ga hierna echt zoeken naar mijn plek en hoop 
dat de partij me daarin kan adviseren.”

> tekst Annerieke Pruim, coördinator opleiding

Nieuwe Studiegids 2012-2013
Half mei verschijnt de nieuwe studiegids van het 
Opleidingscentrum voor het seizoen 2012-2013.  
U kunt deze gratis aanvragen via:  
www.opleiding.christenunie.nl

een doodgewone  
Arubaan uit Alto Vista
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Eind maart 2012 presenteerde Rabbijn lody van de 
Kamp zijn boek met persoonlijke notities over wat 
zich heeft afgespeeld rondom het debat en besluit-
vorming over de rituele, onverdoofde slacht. Na 
zoveel contact met hem te hebben gehad rond de 
Kamerdebatten was het bijzonder de presentatie bij 
te wonen en met hem terug te blikken op een roerige 
tijd. 

Hij was blij mij in Gouda te treffen en kon het niet laten 
tijdens de presentatie mijn naam nog weer even te laten 
vallen: het enige Tweede Kamerlid dat bereid was op 
een vroege maandagmorgen in de auto te stappen en 
getuige te zijn van de koosjere slacht. Eerlijk gezegd 
overheerst bij mij nog steeds het gevoel van verbijstering 
dat met zo’n grote Kamermeerderheid het initiatiefvoor-
stel van de Partij voor de Dieren is aangenomen. Ik kan 
me het gevoel van verdoving bij rabbijn Van de Kamp 
goed voorstellen.Ten diepste draaide het allemaal om 
de vraag hoeveel ruimte religieuze groeperingen nog 
krijgen in ons land. Waar is de typisch Nederlandse tole-
rantie gebleven?

Lody van de Kamp heeft op een boeiende manier de 
gebeurtenissen in zijn dagboek opgesomd, maar be-
langrijker nog, in perspectief gezet van een geschiedenis 
waarin de rituele slacht vaker ter discussie heeft gestaan. 
De Tweede Wereldoorlog is de meest zwarte periode 
geweest. Maar dat mocht niet genoemd worden in het 
debat. Voorstanders van dierenwelzijn mocht je niet 
gelijkstellen aan nazi’s. Andere argumenten speelden 
een rol. Van de Kamp ontdekt in zijn notities echter een 

geraffineerd spel. Een spel dat gevoed wordt door sen-
timenten richting hen die niet in de pas van het secula-
risme wensen te lopen, ‘vreemdelingen’ die ‘weigeren om 
gewoon mee te doen’. Je kunt een hele lijst beperkingen 
en verboden bedenken die in de toekomst ter sprake 
zullen komen: hoofddoeken, minaretten, besnijdenis, het 
curriculum van confessionele scholen, bijvoorbeeld op 
het gebied van de evolutietheorie en seksuele vorming. 
Zijn argumenten als het onderdrukken van vrouwen, het 
schenden van de lichamelijke integriteit en het aantasten 
van dierenwelzijn bij koosjer slachten niets anders dan 
een ordinaire dekmantel om af te rekenen met religie?

Meer dan ooit voel ik me verbonden met de joodse 
gemeenschap in Nederland en met Rabbijn Lody van 
de Kamp, met wie ik nog regelmatig mail en die mij 
gezegende Kerstdagen en zondagen wenst. Een man 
die ruimte geeft aan geloofsovertuigingen van anderen 
maar machteloos heeft moeten toezien hoe de ruimte 
van de joodse geloofsgemeenschap wordt beperkt.

> tekst Esmé Wiegman

Lody van de Kamp: Dagboek van een  

verdoofd rabbijn. Persoonlijk notities bij een 

politieke aardverschuiving.

2012 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

€16,90

boekreCeNSIe
DOOR ESMé WIEGMAN
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‘We houden  
onze kaken niet 
stijf op elkaar’

Interview met Edward de Kam (Youth for Christ)
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Edward de Kam (55) is directeur van Youth for Christ (YfC). 
Hij heeft als hoofd van deze missionaire jongerenorganisatie 
regelmatig te maken met de spanning tussen een uitgesproken 
christelijke organisatie zijn en tegelijk een professionele 
organisatie die met publiek geld maatschappelijk werk verricht. 
“Mensen moeten niet het gevoel hebben dat wij dubbele agenda’s 
hebben en ze sneaky toch even het evangelie door de strot 
geduwd krijgen. Maar het is ook onzinnig om onze kaken stijf op 
elkaar te houden. Jongeren stellen levensvragen. We zeggen dan 
niet dat ze pas na vijven mogen vragen naar wat ons drijft.”

kondigende activiteiten. Maar er zijn natuurlijk grenzen 
aan hoever je dat kunt scheiden. Ook seculiere organisa-
ties werken vanuit bepaalde waarden en overtuigingen. 
Wij willen in de eerste plaats kwaliteit bieden in ons werk. 
En dat doen we vanuit onze christelijke waarden. En dan 
stellen jongeren vanzelf wel vragen. Ik wil dat wij heel 
helder zijn: als we verkondigende activiteiten doen, doen 
we dat niet met subsidiegeld. Dat doen we uitsluitend 
met giften.“

Hoe belangrijk is subsidie voor jullie sociaal-maatschappe-
lijke activiteiten?
“Onze maatschappelijke activiteiten zijn de afgelopen 
tien jaar enorm gegroeid. Tien jaar hadden we nog 
helemaal niks. We hebben toen de focus verlegd naar de 
achterstandswijken, de straat op. Dat sociaal-maatschap-
pelijke deel heeft in die tijd wel een aandeel van vijftig 
procent van ons budget gekregen. Dat is dus heel hard 
gegroeid. Die groei is er nu wel uit door alle bezuinigin-
gen. De uitdaging is daardoor nu wel om naar andere 
bronnen te zoeken. We merken nu meer en meer dat je 
veel werk ook prima kan doen met hele goede vrijwil-
ligers. Subsidie creëert ook een soort van afhankelijkheid 
van de overheid.”

Zou u liever helemaal zonder subsidie werken?
“Dat zou ik het meest geweldige vinden. Dan kun je hele-
maal compleet zelf sturen. Het gevaar van subsidie is dat 
je een verlengstuk van de overheid wordt. Ik denk dat de 
overheid zich niet moet bemoeien met de uitvoering van 
ons werk. Dus wanneer de overheid zich gaat bemoeien 
met mijn personeelsbeleid, vind ik dat te ver gaan.”

Soms laait de discussie weer eens op. Dan klinkt het 
seculiere geluid dat geloof achter de voordeur thuis-
hoort.  Een buschauffeur die een kruisje wil dragen, een 
christelijke school die zijn eigen personeel wil kunnen 
selecteren, een ambtenaar die de vrijheid wil hebben 
om geen homohuwelijken te voltrekken. Youth for Christ 
had in 2009 ook te maken met deze discussie. In 2009 
had de organisatie in Amsterdam een conflict omdat ze 
‘christelijk’ personeel voor het jongerenproject The Mall 
in de Baarsjes hadden geworven. Later verklaarde YfC in 
het Parool dat door een technische storing de verkeerde 
advertentietekst op de website stond. In die tekst werd 
expliciet de missie vermeld: ‘Jongeren in ontmoeting 
brengen met Jezus Christus en hen leren naar Zijn be-
doelingen te leven’. Het leidde er in eerste instantie toe 
dat men YfC onder verscherpt toezicht wilde plaatsen 
om te kunnen controleren of ze niet evangeliseerden in 
The Mall. Uiteindelijk kwam het tot een hoog oplopend 
politiek conflict, dat resulteerde in het opstappen van de 
lokale coalitie van PvdA en VVD.

Jongeren in ontmoeting brengen met Jezus Christus, is dat 
niet ook wat Youth for Christ wil? 
Directeur De Kam : “Wij hebben als YfC sinds jaren 
sociaal-maatschappelijke activiteiten en evangeliserende 
activiteiten. Ik denk niet dat je daar helemaal een schot 
tussen kunt zetten. Er zijn natuurlijk mensen die het 
prima vinden als je gelooft, zolang je dat maar achter de 
voordeur doet.” 

“Als een overheid ons subsidieert voor de sociaal-maat-
schappelijke activiteiten, dan doen wij daarin geen ver-
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Dus ook met welk personeel jullie het doen?
“YfC wil met christenen kunnen werken. Ik zeg altijd: 
bezielde mensen hebben bezielde verbanden nodig. 
Gedrevenheid is een van onze kernwaarden. En die wil 
ik kunnen voeden. Daar wil ik op sturen. Dat wil ik dan 
met christenen doen. En zeker omdat we ook evangelise-
rende activiteiten hebben, wil ik mensen flexibel kunnen 
inzetten. Als de politiek zou besluiten dat identiteitsge-
bonden organisaties geen personeelsbeleid meer mogen 
voeren dat ze uitsluitend christenen mogen aannemen, 
zou ik dat heel dodelijk vinden. Ik denk dat ze daarmee 

een stuk maatschappelijk kapitaal zouden vernietigen. 
Natuurlijk kan de overheid de eis stellen dat wij als orga-
nisatie voor alle jongeren, ongeacht hun geloofsovertui-
ging, toegankelijk zijn. Dat zijn wij ook.“

Merkt YfC dat het klimaat intoleranter wordt?
“Nee. Door Amsterdam zag je wel wat oprispen. Maar nu 
zie je sowieso wel met alle bezuinigingen dat de discus-
sie wat naar de achtergrond is verdwenen.  Ik merk dat 
het per stad heel erg verschillend is. Wat in Amsterdam 
gebeurde is niet toonaangevend voor het hele land. Ik 
zie ook steden waar ze juist naar ons toekomen omdat 
wij resultaten boeken. In Lelystad wilden ze ons er eerst 
uit hebben, maar hebben ze ons later weer terugge-
vraagd omdat wij de enige waren die écht in contact 
konden komen met de jongeren uit een bepaalde doel-
groep.  Waar we wel tegen aan lopen zijn ambtenaren die 
eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Die zeggen 
dat de overheid neutraal moet zijn en dan denken ze dat 
het dus betekent dat je niet met christelijke organisaties 
kunt werken.“

Is dit kabinet wel goed voor christelijke organisaties? In 
vergelijking bijvoorbeeld ook met voorgaande kabinetten?
“Daar kan ik geen uitspraken over doen. We zitten nu in 
een heel andere financieel-economische situatie. Ik weet 
nog niet wat er gebeurt als we een heel links kabinet 
krijgen. Of als D66 het voor het zeggen zou krijgen in dit 
land. Maar ik vind ook wel dat wij als christenen goed 
moeten kijken hoe wij dingen verwoorden. Dat vind ik 
nog wel een les voor ons. We verwoorden dingen soms 
zo dat anderen gelijk gaan steigeren. Evangelisatie roept 
toch het beeld van een zeepkistje op. Dus ik heb bijvoor-
beeld met de SP een bezoek gebracht aan ons jongeren-
werk in Den Haag. Maar ook de Amsterdamse Groen-
Linksfractie is op bezoek geweest en heeft gezien dat wij 
geweldig werk doen. Dat vind ik ook het leuke van de 
ChristenUnie. Zij hebben ook in de regering gezeten en 
veel meer moeten leren hoe ze het uit moeten leggen. Ik 
doe graag zaken met elke politieke partij. 

Dus het is niet zo dat YfC ChristenUnie is, of CDA of SGP. 
Dat wij op een aantal punten veel gemeen hebben, is na-
tuurlijk zo. Stel bijvoorbeeld dat je een politieke stroom 
krijgt die vindt dat al het christelijke eruit moet en alles 
‘neutraal’ moet worden. Dan ben ik blij met partijen als 
de ChristenUnie. En ik verwacht ook van het CDA dat ze 
daar voor op komen. Dus ik hoop ook wel dat de chris-
telijke partijen zich blijven inzetten voor de vrijheid van 
godsdienst die we hebben.”

> tekst & Fotografie Anne Paul Roukema

YoutH For CHrISt

Youth for Christ is een christelijke missionaire 
jongerenorganisatie. YfC is in 1944 opgericht in 
Amerika en bekend geworden door de evangelist 
Billy Graham. In 1946 waait YfC uit Amerika over naar 
Nederland en houdt evangelisatie-rally’s. Dat groeit 
uit tot de beroemde koffiebars en het Flevofestival. 
Van een puur christelijke jongeren-evangelisatie-
beweging, verbreedt in de jaren negentig YfC haar 
doelstelling, naar een missionaire jongerenbeweging. 
In een veranderende samenleving waar de jeugd 
steeds minder met kerk en geloof heeft, wil YfC 
onder leiding van de nieuwe directeur, Edward de 
Kam, zich niet alleen nog maar richten op (rand)
christelijke jongeren. Het evangeliserende karakter 
wordt enerzijds versterkt en tegelijk wil YfC juist ook 
de straat op. YfC begint met sociaal-maatschappelijk 
jongerenwerk in Rotterdam onder de noemer 
‘The Mall’. ‘ Inmiddels  is YfC een van de grootste 
aanbieders van jongerenwelzijnswerk in Nederland. 
Met The Mall leggen jongerenwerkers contact met 
jongeren op straat in circa twintig steden. 

Evangelisatie
‘Evangelisatie roept 

toch het beeld van een 
zeepkistje op’
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'De grondwet moet worden versterkt, als samenbin-
dend en staatkundig richtinggevend document.' Dat 
vindt Roel Kuiper, fractievoorzitter van de Christen-
unie in de Eerste Kamer. hij pleit onder andere voor 
een inleidende tekst, een preambule, waarin iets 
wordt gezegd over de politieke identiteit van Neder-
land. Ook wil hij een bepaling over het recht op leven 
in de grondwet.

Sinds een jaar of tien wordt er discussie gevoerd over 
de functie van de Grondwet in de samenleving. De 
Grondwet is het belangrijkste staatsdocument waarin de 
rechten en vrijheden van burgers en de functies van de 
overheid staan opgetekend. Maar de Grondwet wil maar 
niet ‘tussen de oren’ van burgers komen. Het kabinet 
Balkenende-Bos-Rouvoet heeft een Staatscommissie in 
het leven geroepen die bovendien moest kijken naar de 
toevoeging van nieuwe elementen, zoals het in inter-
nationale verdragen vastgelegde recht op leven. Het 
rapport van de Staatscommissie kon niet op een warm 
onthaal rekenen bij het huidige kabinet. 

Kuiper zou het net als veel collega's in de Eerste Kamer 
graag anders zien. 'De ChristenUnie betoont zich voor-
stander van een Grondwet als ‘levend document’ en is 
ook voorstander van een inleidende tekst.  Ik verwacht 
van zo'n preambule geen wonderen, maar het zou wel 
goed zijn om iets uit te drukken van ons eigen verleden. 

Ik denk aan een tekst met formuleringen uit belangrijke 
historische documenten, waarin staat aangegeven dat 
ons land voortgekomen is uit een strijd voor de vrijheid 
en tegen onderdrukking en tirannie. Onze huidige grond-
wet heeft wat dat betreft een te sober karakter.'

Kuiper houdt ook een pleidooi voor het opnemen van 
een artikel waarin het ‘recht op leven’ wordt vastgelegd. 
'Het is onvoldoende om dat alleen in internationale ver-
dragen terug te lezen en niet in de Nederlandse Grond-
wet. Het recht op leven is fundamenteel en hoort daarom 
thuis in onze grondwet. Zo’n bepaling kan gaan over 
lichamelijke integriteit, om de beschermingsplicht van 
overheden en om het recht op leven van ongeborenen. 
Laten we een voorbeeld nemen aan hoe dat in andere 
landen is geregeld, zoals bijvoorbeeld in Duitsland.' 

Kuiper doet een oproep het debat niet hier te laten 
eindigen.  “De grondwet zou het levend bezit van burgers 
moeten zijn. Onze meest centrale staatswet mag niet het 
eenzame bezit worden van deskundigen en juristen. Ik 
wil het debat hierover weer aanslingeren. Het is een be-
langrijk signaal dat hier vanuit de Eerste Kamer aandacht 
voor wordt gevraagd. En de ChristenUnie zal zich blijven 
mengen in toekomstige debatten over de grondwet.”

> tekst Harmjan Vedder

 De grondwet  
     moet samenbinden
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omzien
      ‘Ik wil iets  

concreets doen’
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lange droogteperiode voedsel werd gebracht. Dat con-
curreerde de plaatselijke boeren kapot, een onbedoeld 
catastrofaal effect. Ook de invloed van multinationals in 
dit soort gebieden is enorm.”

SPArrINGPArtNerS
“De samenwerking met hulporganisaties is cruciaal voor 
ons Kamerwerk. Zo kunnen we aan beide kanten proble-
men als bijvoorbeeld kinderarbeid aanpakken. Zij zijn 
onze sparringpartners voor campagnes en helpen ons 
om beleid te maken en problemen constructief aan te 

pakken. Zo hebben we samen met Unicef een beleidsver-
andering kunnen maken die er onder andere toe geleid 
heeft dat het nu strafbaar is voor internationale bedrijven 
om gebruik te maken van kinderarbeid. Zij krijgen nu 
een boete en verspelen de kans op overheidssubsidies. 
We hebben een ferm beleid neer kunnen zetten waar we 
voorheen alleen met bewustwording en aanmoediging 
konden sturen.”

“Het is dan ook onbegrijpelijk dat ontwikkelingssamen-
werking zo makkelijk als bezuinigingsmaatregel wordt 
genoemd. De afspraak  dat landen 0,7% van hun BNP 
besteden aan ontwikkelingssamenwerking stamt uit 
1970. Nog minder dan 1% dus. Dat nu, 42 jaar later dit 
ter discussie staat vind ik onbegrijpelijk en immoreel. Het 
zijn de kruimels van onze rijkdom. Natuurlijk moeten we 
bezuinigen, maar doe het dan niet op de allerarmste in 
de wereld.”

GelooFSVerVolGING
“De grootste problemen in de wereld zijn honger en  
armoede, nog steeds zijn er 1 miljard mensen afhankelijk 
van 1 dollar per dag om te overleven. Maar het tweede 
grote probleem in cijfers bekeken is geloofsvervolging. 

zijn huwelijksreis ging in ‘88 naar de vluchtelingen 
op de grens van thailand en Cambodja. Daar kwam 
hij voor het eerst in aanraking met het lot van vluch-
telingen en verdrukten. “Ik wilde wat concreets doen 
voor mensen die huis en haard moeten verlaten.” 
Na zijn studie politicologie werkte Voordewind bij 
verschillende projecten en organisaties, gericht op 
ontwikkelingsamenwerking. joël Voordewind is sinds 
2006 tweede Kamerlid voor de Christenunie en toont 
een nimmer aflatende inzet voor de meest kwetsba-
ren in de arme delen van de wereld.

“In 1993 gingen mijn vrouw en ik naar Brazilië om te wer-
ken onder straatkinderen. Onze eerste opdracht daar was 
een jongen te begraven die onder invloed van lijm snui-
ven was verongelukt. Hij had geen familie of vrienden 
meer die dat voor hem konden doen. Dat maakte diepe 
indruk op mij en was een belangrijke motivatie om iets 
in de politiek te gaan doen. Daarom hebben kinderen, en 
speciaal weeskinderen mijn bijzondere compassie. Later 
ben ik voor Dorkas gaan werken. Zij werken ook onder 
vervolgde christenen. Daar kwam ik voor het eerst in 
aanraking met het fenomeen christenvervolging. Sinds-
dien is die christenvervolging een rode draad in mijn 
leven geweest.”

PolItIeke belANGeN
“Toen ik in 2006 in de Tweede Kamer aantrad, kozen 
we dan ook het thema ontwikkelingssamenwerking als 
speerpunt voor onze fractie. In het ontwikkelingswerk 
zag ik dat ontwikkelingsamenwerking ook als politiek 
instrument werd ingezet en soms door politieke figuren 
misbruikt werd. Achter de schermen zag ik hoe de geld-
stromen naar ontwikkelingsgebieden gestuurd werd 
door politieke belangen. En ik zag ook de schadelijke 
effecten van hulp. Bijvoorbeeld toen in Zambia na een 

omzien
Er staat niet voor niets 2000 keer 

de oproep in de Bijbel om te 
zorgen voor de weduwen en de 

wezen, de arme en de vreemdeling.

‘
’
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100 miljoen mensen hebben dagelijks te maken met 
vervolging of onderdrukking vanwege hun geloof. We 
agenderen dit punt omdat de Bijbel oproept om voor 
iedere verdrukte op te komen, en in het bijzonder voor je 
geloofsgenoten. Maar ook omdat deze nood zo groot is. 
Dat geldt overigens niet alleen voor christenen. We ko-
men ook op voor andere groepen in nood. Denk bijvoor-
beeld aan de Oeigoeren in China, politieke gevangenen 
maar ook vrouwenrechten in het Middenoosten. We vra-
gen aandacht voor mensenrechten in brede zin.” 

VerdwIJN oF SterF
“De nood onder christenen is groeiende. Dat zie je onder 

andere in China, waar je levenslang in een werkkamp op-
gesloten kunt worden omdat het christendom als staats-
ondermijnend wordt gezien. Ook in het Middenoosten 
groeit de problematiek. De ‘zogenaamde’ Arabische lente 
heeft vrijheid gebracht, maar we zien ook dat christenen 
geslachtofferd worden voor de democratie. In landen 
als Syrië en Egypte wordt de positie van christenen al-
leen maar slechter. Dat hebben we ook gezien in Irak, 
nadat Saddam Hoessein werd verjaagd. Daar daalde het 
aantal christenen van 1,4 miljoen naar 300.000. Ik heb in 
Irak met eigen ogen gezien hoe christenen bedreigd en 
verjaagd worden. Smsjes met de boodschap ‘verdwijn of 
sterf’. ”
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PreSSIe
“Je ziet dit in meer gebieden gebeuren. In Saoedi-Arabië 
riep de Grootmoefti recent op tot het slopen van alle 
kerken. Ook ontvoeringen, verkrachtingen en moorden 
zijn geen uitzondering. Ik poog de groepen christenen 
die hier onder lijden vanuit mijn rol als Kamerlid regel-
matig te bezoeken, zodat ik aandacht kan vragen voor 
hun situatie. Vanuit de Tweede Kamer gaan we steeds als 
er iets speelt rondom geloofsvervolging naar minister 
Rosenthal van Buitenlandse Zaken en vragen hem om via 
de ambassade contact op te nemen met de betreffende 
regering om dit aan de kaak te stellen.”

“Inmiddels heeft de EU onder aanmoediging van Neder-
land en de ChristenUnie geloofsvrijheid tot een speer-
punt gemaakt. We hebben er als ChristenUnie met succes 
voor gepleit dat er in Brussel een speciale adviseur van 
de buitenlandcommissaris van de EU wordt aangesteld 
die zich bezighoudt met geloofsvrijheid. Tegelijkertijd 
proberen we in de handelsverdragen die Europa of  
Nederland met dit soort landen afsluit voorwaarden 
te stellen voor de mensenrechten in dat land. Ook bij 
ontwikkelingssamenwerking stellen we de mensenrech-
tensituatie aan de kaak voordat er hulp geboden kan 
worden aan een bepaalde regering.”

INdIVIduele GeVAlleN
“Ook komen we als ChristenUnie op voor individuele 
christenen in verdrukking. Bijvoorbeeld Nederlands-
Iraanse Abrahamian. Hij zat in een Iraanse dodencel op 
beschuldiging evangelisatie. Met veel druk vanuit de 
ChristenUnie hebben we in een maand of zes hem terug 
naar Nederland kunnen halen. Hetzelfde geldt voor de 
Afghaanse christenen die op hun doodstraf wachtten 
toen we destijds in onderhandeling waren over de Ne-
derlandse missie in Kunduz. Het kon niet zo zijn dat we 
die missie zouden steunen zolang ze christenen opslui-
ten en ter dood veroordelen. Binnen drie maanden heb-
ben we, onder andere onder druk van de ChristenUnie 
deze mensen uit de cel kunnen halen.”

“We zijn als ChristenUnie nu bezig om via de EU een 
campagne op te zetten om de doodstraf op bekering 
tot het christendom uit de grondwetten van alle landen 
te krijgen. Dat zijn landen als Saoedi-Arabië, Soedan, 
Mauritanië, Iran, Afghanistan en Somalië. Daarin zoeken 
we ook de samenwerking met organisaties als de Jubilee 
Campaign, Open Doors en Amnesty International.”

weduweN eN wezeN
“Er staat niet voor niets 2000 keer de oproep in de Bijbel 
om te zorgen voor de weduwen en de wezen, de arme en 

de vreemdeling. Daarvoor blijf ik me inzetten. Elk jaar kij-
ken we terug naar wat de resultaten zijn. En gelukkig kun-
nen we onze zegeningen tellen, waar we het beleid iets 
hebben kunnen wijzigingen, mensen vrij hebben kunnen 
krijgen of de positie van christenen ergens in de wereld 
iets hebben kunnen verbeteren. Of organisaties hebben 
kunnen helpen aan subsidies voor opvang van gevluchte 
christenen, zoals bijvoorbeeld in Nineveh (Irak).”

VrIJHeId IN NederlANd
“Geloofsvrijheid werkt twee kanten op. Wij hanteren dan 
ook: geloofsvrijheid hier, geloofsvrijheid daar. We stellen 
hier in Nederland ook de moslims in staat om moskeeën 
te bouwen, om hun kinderen naar islamitisch onderwijs 
te sturen. Juist omdat we die geloofsvrijheid in Neder-
land borgen, blijven we ook, anders dan bijvoorbeeld 
de SGP en PVV een geloofwaardige gesprekspartner 
voor islamitische landen. Aan de andere kant zie je dat 
de druk op christenen hier ook begint toe te nemen. 
Kijk naar organisaties als Youth for Christ, naar de ac-
ceptatieplicht van leraren en leerlingen in het christelijk 
onderwijs. Terwijl partijen als GroenLinks, D66 en VVD 
zich inzetten om ook ontwikkelingssamenwerking zo 
‘neutraal’ mogelijk houden en de hulpbudgetten toe te 
kennen aan seculiere partijen staan wij als Christenunie 
voor de pluriformiteit van de samenleving. Als er initiatie-
ven van onderop komen, mensen gemotiveerd zijn om 
zich in te zetten voor zorg, welzijn en onderwijs doet dat 
de samenleving alleen maar goed. Dat komt vaak vanuit 
verschillende levensvisies en overtuigingen, waaronder 
veel christelijke. Daarom ben ik ook blij met ons publieke 
omroepbestel waarin zowel een EO als een VARA of VPRO 
een plek hebben.”

> tekst Hermen Ridderikhof | Fotografie Ruben Timman

Joël Voordewind heeft zijn Kamerervaringen 
samengevat in een boek met de titel ‘Ben ik nou gek?’ 
Hierin behandelt hij verschillende thema’s, waaronder 
de oorzaken van de economische crisis, geloofsvrijheid, 
ontwikkelingssamenwerking, kinderarbeid en 
jeugdzorg. Het boek wordt op 12 mei op het congres 
gepresenteerd en is daar al direct, speciaal voor leden 
tegen een gereduceerde prijs te koop.
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‘We kunnen  
 elkaars werk  
       versterken’

urk
Onlangs bezocht ik Urk, samen met mijn Schotse collega 
en fractiegenoot Struan Stevenson. Om er te praten over 
de aanstaande hervorming van het Europese visserijbe-
leid. Stevenson is als vice-voorzitter van de visserijcom-
missie een sleutelfiguur op visserijgebied binnen het 
Europees Parlement. Hij is direct betrokken bij de onder-
handelingen over het nieuwe Europese visserijbeleid. 
Op Urk kon hij van de vissers zelf horen wat de nieuwe 
plannen voor hen en de sector gaan betekenen. Nog dit 
voorjaar zal een delegatie uit Urk onder leiding van wet-
houder Ben Visser het Europees Parlement bezoeken om 
andere leden van de visserijcommissie op de hoogte te 
brengen van een door hen ontwikkelde innovatieve en 
duurzame manier van vissen.

ArAmeeërS
In december 2011 bezocht ik - op verzoek van Twentse 
christenen- Turkije om te spreken met de christelijke 
Aramese gemeenschap. Deze gemeenschap woont  
al van voor onze jaartelling in het Midden-Oosten en 
spreekt nog steeds de taal die Jezus zelf ook sprak. In 

Als Europarlementariër ben ik 
volksvertegenwoordiger. Eén van de 

mooiste aspecten van mijn werk is 
voor mij het contact met mensen uit 

de achterban. Uit die contacten put ik 
veel energie, en het levert ook concrete 

punten op voor het dagelijks werk.

Oost-Turkije heb ik het Aramese "hartland" bezocht: Tur 
Abdin. Ik heb er zelf gehoord en gezien hoe de regering 
Erdohan gronden van eeuwenoude kloosters - zoals 
van het klooster Mor Gabriël - probeert te onteigenen. 
En dat die regering niet toestaat dat de Arameeërs hun 
taal en cultuur kunnen blijven ontwikkelen. De Aramese 
christenen in Oost-Turkije willen meer aandacht krijgen 
voor hun zaak in Europa. Ik heb daarom de metropoliet 
van het klooster Adiyaman naar het Europees Parlement 
in Brussel gehaald voor een hoorzitting. Zo’n dertig 
Arameeërs uit Turkije en Europa waren aanwezig 
om collega-Europarlementariërs te vertellen over de 
achtergestelde positie van de Aramese christelijke 
gemeenschap in Turkije. Als we praten over mogelijke 
toetreding van Turkije tot de EU moet juist ook dit 
vraagstuk wel bij iedereen bekend zijn!

SoeSt, GeNemuIdeN eN brAbANt
Ik heet regelmatig kiesverenigingen welkom in het Euro-
pees Parlement. Onlangs brachten kiesverenigingen uit 
Soest en Genemuiden een bezoek. Het is goed om van 
elkaar te horen wat ons bezig houdt. We kunnen elkaars 
werk versterken! Daarom ga ik ook graag het land in. Ik 
wil de komende tijd alle provincies bezoeken, om meer 
te vertellen over ons werk, maar ook om te horen of we 
wat voor elkaar kunnen betekenen. Ondertussen zijn er 
werkbezoeken afgelegd in Zeeland en Noord-Brabant.  
Ik neem altijd weer huiswerk mee naar Brussel. Voor het 
parlementaire werk zijn deze contacten zeer waardevol!

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

de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
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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.

Vanaf nu is het mogelijk om online uw contact- en pro-
fielgegevens in te zien en te wijzigen. Zo is het voor u 
nog eenvoudiger om zelf te regelen hoe u contact met 
de ChristenUnie wilt onderhouden.

mijn profiel
Als ChristenUnie willen wij graag talent opsporen en 
onze leden en donateurs kansen bieden om mee te bou-
wen aan onze partij. Misschien wilt u actief aan de slag 
als vrijwilliger in campagnetijd of wilt u bestuurlijk actief 
worden. Of misschien ambieert u een politieke functie 
als gemeenteraadslid of zelfs als burgemeester. 

Kijk daarom eens in ‘Mijn Profiel’. Hier kunt u aan ons 
kenbaar maken wie u bent, wat uw opleiding, interesses 
en ambities zijn en of u zich wilt inzetten voor de Chris-
tenUnie.  

‘Mijn Profiel’ vindt u op christenunie.nl/mijnchristenunie. 
Door u aangebrachte wijzigingen in 'Mijn Profiel' worden 
gestuurd aan het Projectteam Talent op het partijbureau. 

mijn contactgegevens
Het inzien en wijzigen van uw contactgegevens gaat  
als volgt: 

•  Ga naar: christenunie.nl/mijnchristenunie   
•  Klik op de link bij het onderdeel: 

‘MIJN CONTACTGEGEVENS voor leden’ 
•  Log in als lid/donateur met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord (Uw wachtwoord is uw postcode (aan 
elkaar en met kleine letters, dit geldt alleen als u uw 
wachtwoord nog nooit hebt aangepast) 

•  Zodra de wijzigingen zijn verwerkt, ontvangt u hierover 
per e-mail een bericht 

Nieuw wachtwoord aanmaken? 
wachtwoord.christenunie.nl

heeft u problemen met inloggen?
helpdesk@christenunie.nl

CHrISteNuNIe.Nl/mIJNCHrISteNuNIe

NIeuw 
mIJN CHrISteNuNIe
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De ChristenUnie is mijn partij 
omdat ik bewust gekozen heb om 
vanuit Bijbelse standpunten te 
leven. Mijn man en ik hebben te 
maken met ex-asielzoekers uit Irak, 
Iran, Oezbekistan en Somalië. De 
ChristenUnie komt op voor de 
belangen van deze mensen en dat 
spreekt ons zeer aan. Daarom ben ik 
lid van deze partij.
Lianne Gast, Geldrop

mijn partij
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Campagne editie

  12 september 
  verkiezingen:        

Doe mee!



De   afgelopen zomer heb ik een aantal keren naar etappes van de 
Tour de France gekeken. Fascinerend zijn de etappes waar het peloton in volle 
vaart op de finish afkoerst. In de laatste kilometer worden sprinters door een 
aantal ploeggenoten in een zogenaamd treintje naar voren gereden. Ze worden 
in positie gebracht en moeten het dan in de laatste meters zelf afmaken. 
Wielrenners als Sagan, Greipel en Cavendish lieten deze zomer zien hoe je 
dat doet. Prachtig om te zien.
 
De finishstreep van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september komt 
steeds meer in zicht. Het zal spannend worden. Ook voor de ChristenUnie. 
Zal het ons lukken zichtbaar te blijven en onze boodschap van noodzakelijke 
veranderingen goed uit te dragen? Zullen mensen onze boodschap van 
verandering onderschrijven en steunen? Hoe zal de ChristenUnie uiteindelijk 
over de eindstreep komen? 
 
Het vraagt van ons allemaal een grote inspanning. En die gaan we met veel 
enthousiasme leveren. Ik voel als kopman van de ChristenUnie een grote 
verantwoordelijkheid op mijn schouders drukken. Maar ik weet me ook 
gedragen. Onder andere door de kandidaten om me heen. Een geweldige ploeg 
om aan te voeren. Maar ook door u als onze achterban. Juist in deze weken 
kunnen we vol voor de ChristenUnie gaan. Van veel leden weet ik dat zij in hun 
omgeving het verhaal van de ChristenUnie uitdragen, zorgen dat de posters 
geplakt worden. We gaan canvassen in onze woonplaats. En op de camping laten 
we zien bij welke partij we horen. Het is hartverwarmend om dat te ervaren. 
 
Boven alles weet ik me gedragen door mijn Hemelse Vader. Hij weet als geen 
ander wat goed voor mij en ons als partij is. We spannen ons tot het uiterste in. 
We gaan bij wijze van spreken vol op de pedalen. Maar we weten ons uiteindelijk 
bij Hem geborgen. Wat er ook gebeurt. Dat is en blijft ons gebed en geeft 
geweldig veel rust en vertrouwen in deze spannende verkiezingstijd. 

Arie Slob, uw lijsttrekker

Inspanning
en vertrouwen
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De kandidaten voor de 
Tweede Kamerverkiezingen

inhd.
4. 

12. 

14. 

EN VERDER:
10. Nieuws uit het land  15. PerspectieF  20. Bijdrage uit de Eerste Kamer  
26. ChristenUnie Live  30. Eurofractie  31. Colofon

Voor de verandering: 
zeven christelijk-sociale hervormingen

De eerste column van onze voorzitter 
Janneke Louisa: Met afstand

Kiesverenigingen met campagne-ideeën. 
Een selectie van de leukste acties en de 
prijswinnaar!

22. 

28. 

Campagne met 25.000 leden. 
Kijk wat u kunt doen

Terugblik op het verkiezingscongres 
in Amersfoort

16. 
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op 12 september kiest nederland een nieuw parlement. 
deze dag is beslissend voor de koers die ons land de 

komende tijd zal varen. die koers is wat de Christenunie 
betreft anders dan die van de afgelopen jaren. 

de Christenunie kiest voor de verandering, 
een omslag van ‘ik’ naar ‘wij’. juist in deze tijd 

van crisis moeten we blijven omzien naar elkaar. 
ons verkiezingsprogramma reikt zeven 

thema's aan waarin verandering nodig is. 
Want het moet anders, en het kan anders.
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Dit is een tijd van de schouders eronder 

zetten. We staan voor grote uitdagingen. 

Het gaat om wonen, werken, zorg, onderwijs,

 milieu, godsdienstvrijheid, veiligheid. 

De ChristenUnie kiest voor de verandering.  

Een betere toekomst voor onszelf en voor de 

generaties die na ons komen. 

De overheid kan niet alles alleen doen. Wij willen daarom mensen meer verantwoordelijkheid 
geven, zodat ze in vrijheid hun eigen beslissingen kunnen nemen. Vrijheid die ruimte biedt voor 

verschillende overtuigingen, geloven, omroepen en zorginstellingen. Samen moeten we voor die 
verandering zorgen. De ChristenUnie vecht voor zeven veranderingen. Lees op deze pagina’s 

wat die veranderingen inhouden, en wat ze concreet voor mensen betekenen. Daarom komt de 
ChristenUnie met zeven voorstellen voor verandering. Want het moet anders en het kan anders.

'ouderen verdienen een betere toegang tot 
de arbeidsmarkt en jongeren meer zekerheid.'

ina Boersma

“Ik vind het belangrijk dat de overheid 
de staatsschuld en het huishoudboekje op 

orde brengt, wij kunnen onze kinderen niet 
opzadelen met onze schuld. We kunnen 

beter samenwerken dan verharden. 
Ik vind het mooi dat de ChristenUnie 

samenbrengt in plaats van uit elkaar drijft . 
Dat verwacht ik ook van ze.”

ina Boersma
Grootmoeder
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    1.  vÓÓr een vrije en 
 verantWoordelijKe 
 samenleving

Het zijn  de mensen die de kracht van onze 
samenleving bepalen, niet de regels. Daarom 
snijden wij in de bureaucratie en geven we 
vertrouwen aan verpleegkundigen, leerkrachten, 
agenten en burgers. Wij staan pal voor de vrijheid 
om vanuit je geloof je in te zetten voor de 
mensen om je heen.

   2.  vÓÓr Kundige en 
 KansrijKe jongeren

Sterke gezinnen zijn belangrijk voor ons land. 
We geven daarom jonge ouders meer ruimte 
om werk en gezin te combineren. Omdat een 
goede toekomst begint bij goed onderwijs, 
investeert de ChristenUnie in leerkrachten, 
vakonderwijs en het behoud van de 
basisbeurs.

    3.  vÓÓr BetroKKen en 
 BetaalBare Zorg

We leven niet voor onszelf, maar zien naar elkaar 
om. Daar staat of valt een fatsoenlijke samen-
leving mee. Juist in een tijd van bezuinigingen in 
de zorg, mogen we elkaar niet uit het oog verliezen.
Elk leven, hoe kwetsbaar ook, is waardevol en 
verdient zorg en bescherming.

  4.  vÓÓr een evenWiChtige 
 en toeganKelijKe 
 arBeidsmarKt

Werken met je talenten is prachtig. Maar de 
kansen zijn niet eerlijk verdeeld. Tussen ouderen 
en jongeren, tussen mensen met werk en mensen 
die aan de kant staan. Wij belonen werkgevers 
die mensen met een beperking in dienst nemen. 
We vragen van gezonde mensen langer door te 
werken en we scheppen liever meer banen dan 
dat we lonen verder verhogen.

'vrijheid betekent in het dagelijks leven 
minder regels en bureaucratie.'

Wilfred veldstra

“Ondanks de huidige crisis ziet de toekomst 
er prachtig uit, maar dat wordt vooral 
bepaald door de manier waarop je daar 
zelf in staat. De ChristenUnie let niet alleen 
op zichzelf maar let vooral op het belang 
van anderen. Dat is belangrijk voor de 
toekomst, daarom is de ChristenUnie 
mijn partij.”

Wilfred veldstra 
Advocaat

Zeven veranderingen
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   5. vÓÓr een geZonde 
 en reChtvaardige 
 WoningmarKt

Onze woningmarkt moet hoognodig weer 
gezond worden. En dat kan ook. Wanneer
mensen schulden weer gaan aflossen, als we 
starters helpen, scheefh uren tegengaan en 
de hypotheekrenteaft rek beperken tot mensen 
die dat nodig hebben. Dat is ook goed voor een 
gezonde economie.

   6. vÓÓr een groene 
 en sterKe eConomie

We komen niet uit de crisis als we alles bij 
het oude laten. In een eerlijke economie staat 
zorg voor mens en schepping centraal. 

Daarom stimuleren we goed ondernemerschap, 
versterken we het MKB, willen we minder regels 
voor ondernemers, maken we vervuiling duurder 
en werk juist goedkoper.

   7. vÓÓr een Beter en 
 BeperKter europa

Europese vrede en samenwerking zijn een zegen. 
Maar die wordt verspild als Europa zich steeds 
meer met details bemoeit. Het is ongewenst dat 
steeds minder mensen steeds meer te zeggen 
hebben. De ChristenUnie kiest voor een beter en 
beperkter Europa.

'We leven niet voor onszelf, 
maar zien naar elkaar om.'

Caroline snoeij 

“Mijn passie zit in het werken voor mensen 
en iets betekenen voor mensen. Wat ik mooi 
vind aan de ChristenUnie is dat ze zorg voor 
anderen hoog in het vaandel hebben staan. 

Vragen die op onze zorgboerderij spelen, 
komen terug in de Tweede Kamer. De politiek 

moet de praktijk steunen, de ChristenUnie 
doet dat, zij maken waar wat ze beloven.”

Caroline snoeij
Eigenaar zorgboerderij

Bekijk hun hele verhaal op 
www.youtube.com/christenunietube



De grootste christelijke reisorganisatie

0172 48 48 48 • www.beter-uit.nl

Berlijn
5-daagse treinreis
Vertrek op D.V. 15 oktober

Israël
8-daagse vliegreis
Vertrekdata in D.V. okt. & nov.

Kreta
15-daagse vliegreis
Vertrek op D.V. 6 & 20 sept.

Varen over de Rijn
7-daagse vaarreis
Vertrek op 11 oktober

Lanzarote
15-daagse vliegreis
Vertrek op D.V. 27 sept.

Prachtig Praag
5-daagse busreis
Vertrek op D.V. 22 oktober

Vanaf

354,-
v.

Vanaf

994,-
Vanaf

814,-

Vanaf
1094,-

Vanaf

294,-

G

G G

G

G

= Gegarandeerd vertrek

G
Vanaf

524,-

Nazomeren met Beter-uit!
Profi teer nu van onze mooie nazomer aanbiedingen! Kijk voor ons uitgebreide 

reisaanbod en meer gegarandeerde reizen op www.beter-uit.nl

Al vanaf

294,-
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Kom naar               liv
e!

Debat, interviews, speeches en een mini-concert van Trinity

30 augustus

Ede
3 september

Drachten

6 september

Dordrecht

10 september

Zwolle

Meer informatie en aanmelden: 

www.christenunie
.nl/live

Tweede Kamercampagne 2012

Bekijk hun hele verhaal op 
www.youtube.com/christenunietube



BRaBaNtsE ChRistENUNiE 
oP KoERs VooR 12 sEPtEmBER
Om de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen regionaal een ludieke aftrap te geven 
vertrok op 30 juni een groepje sportieve ChristenUnie-leden uit het Noordwesten van Brabant 
op de fiets naar het verkiezingscongres in Amersfoort. De route, die startte bij het Sleeuwijks Kerkje, 
voerde langs diverse dorpen en steden. Aan de fietstocht deden onder andere het Aalburgs Raadslid 
Wijnand van der Hoeven en kandidaat Kamerlid HermenVreugdenhil uit Nieuwendijk mee.

Tijdens de Drentse rijwielvierdaagse speelde Drentse ChristenUnie-leden in Spier de partij op een sympathieke 
manier in de kijker door de fietsende deelnemers te trakteren op met 2000 aardbeien en 1000 fairtrade snoepjes. 
Ze konden rekenen op enthousiaste reacties van de fietsers. Zoete campagne!

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

ChRistENUNiE gRoNiNgEN 
maaKt VRiENDEN

"Op zaterdag 9 juni jl. kwamen meer dan 
honderd mensen in de Hortus Botanicus van 
Groningen bijeen op de Vriendendag van de 
Groningse ChristenUniefractie. De dag was 
extra bijzonder omdat ook Arie Slob hierbij 
aanwezig was. Op deze dag stond ontmoeting 
centraal en maakten de aanwezigen kennis 
met het werk van onze partij. Voor verscheidene 
mensen was dit de eerste keer om op die 
manier kennis te maken met ChristenUnie. 
Organisator Rolf Hoving: "Voor Groningen 
was dit een succesvolle aftrap van de 
verkiezingscampagne voor de 
Tweede Kamer".



RaaDsLEDEN ERmELo 
oP ‘KRoEgENtoCht’

Op een zaterdagavond begin juli hebben de raadsleden 
van de Ermelose ChristenUniefractie samen met de leden 
van de werkgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan een 
‘kroegentocht’ gehouden in Ermelo. Dit alles met als 
doel om op de hoogte gebracht te worden van het project 
dat moet zorgen voor meer veiligheid en minder overlast 
tijdens het uitgaan in het dorp. Politie, gemeente, horeca 
en buurtbewoners in Ermelo gaan daartoe meer samen-
werken. De fractie heeft zich tijdens deze avond laten 
informeren over de manier van werken en oplossingen die 
de projectgroep kan aandragen. De raadsleden juichen de 
samenwerking toe en liet zich lovend uit over de oplos-
singsgerichtheid van alle betrokken partijen.
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beeldjes

Jan Drogt en Jan Parel uit Alblasserdam ontvingen een bronzen sculptuur voor hun inzet 
voor de ChristenUnie. Zij zijn respectievelijk 25 en 35 jaar actief binnen hun kiesvereniging. 
Ineke Stouthart ontving een sculptuur voor haar 11-jarige bijdrage in de raad van 
Woerden en 8 actieve jaren binnen haar kiesvereniging. Luuk Vernhout uit Leeuwarden 
ontving het beeldje voor zijn 13 actieve jaren als penningmeester, steunfractielid en 
campagnemedewerker. Ook de Leeuwarder Ronald van der Werk kreeg de sculptuur. 
Hij is 14 jaar actief in het bestuur waaronder in de functie van voorzitter. Henk Jan 
Hoksbergen ontving namens het landelijke bestuur een beeldje voor zijn inzet in het 

bestuur van ChristenUnie Overijssel. Tijdens het werkbezoek van de Tweede Kamerleden van de ChristenUnie aan 
Assen, werd Henny Kempe een bronzen beeldje aangeboden, als dank voor haar jarenlange inzet voor de ChristenUnie 
Assen. Jan Boogert ontving het beeldje als dank voor zijn 30-jarige bijdrage aan de lokale politiek in de gemeente 
Stichtse Vecht. Hij werd tevens benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heren Haveman en Wiersema uit 
Smilde kregen de sculptuur als dank voor hun meer dan 10-jarig inzet voor kiesvereniging Midden Drenthe, zij waren 
penningmeester en voorzitter. Joop Blok kreeg het beeldje voor zijn bijdrage aan kiesvereniging Woudenberg. Hij 
was 8 jaar actief als raadslid en 10 jaar als bestuurslid. Jaap Schuurman van de kiesvereniging Utrechtse Heuvelrug 
ontving de sculptuur voor zijn 10-jarig lidmaatschap van de gemeenteraadsfractie en het bestuur.

VERtREKKENDE PoLitiCi

JaNNy VaN DoNgEN-KLUiNhaaR, 
RaaDsLiD NUNsPEEt; JaN BoogERD, 

RaaDsLiD stiChtsE VECht; 
aNNELiEs VaN DER KoLK, statENLiD 

gELDERLaND; gUiDo tERPstRa, 
RaaDsLiD LEiDEN

NiEUwE PoLitiCi

REiNoUD oLthUis, RaaDsLiD 
NUNsPEEt; ED aNKER, wEthoUDER 

aLmERE; iKE RoEtmaN, RaaDsLiD 
stiChtsE VECht; CaRLo VaN DiJK, 

wEthoUDER oLDEBRoEK; aNNELiEs 
VaN DER KoLK, waaRNEmEND 
BURgEmEEstER haRDERwiJK; 

PEtER VaN ‘t hoog, statENLiD 
gELDERLaND; maRt KEUNiNg, 

RaaDsLiD LEiDEN

ChRistENUNiE waaLwiJK: 
stiLstaND is aChtERUitgaNg

De ChristenUnie in Waalwijk heeft vragen gesteld over 
de kerkklok van de Hervormde Kerk in Sprang-Capelle. 
De fractie wil van de gemeente weten waarom deze klok 
al sinds 25 maart stilstaat. De klok van de St. Jan in 
Waalwijk daarentegen wordt namelijk wel binnenkort 
gerepareerd. Deze raakte van slag na blikseminslag. "Wij 
hopen dat er iets op gang komt door onze vragen voor te 
leggen aan de gemeente Waalwijk", vertelt fractievoorzitter 
van de ChristenUnie, Leo van Helden. "De gemeente zou 
naar mijn weten al weken een offerte van de reparateur in 
huis hebben, maar er gebeurt niets mee."
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campagnenieuws
DE BEstE LoKaLE CamPagNE-iDEEËN
Een van de belangrijkste onderdelen van de campagne zijn lokale acties. Veel kiesverenigingen bruisen van goede ideeën. 
Daarom schreef het landelijke campagneteam een prijsvraag uit voor het beste campagne-idee van lokale kiesverenigingen. 
Op deze pagina’s vindt u een greep uit de beste ideeën en de prijswinnaar. Deze wint een bedrag van €500,- om hun idee 
mee uit te voeren.

VLaggENaCtiE 
(DE RoNDE VENEN)

Kiesvereniging De Ronde Venen heeft naar het oordeel van de jury het 
beste idee. Zowel wat zichtbaarheid, betaalbaarheid en eff ectiviteit 
springt dit idee er uit.

Hun idee is om ChristenUnie-vlaggen te laten wapperen aan de huizen van 
leden/sympathisanten. Iedere kiesvereniging heeft wel een of meer vlaggen 
tot haar beschikking. Er zijn zo nodig extra vlaggen te bestellen via de 
webshop. Voor zover wij weten gebeurt dit (nog) niet door andere politieke 
partijen en doen we als partij dus iets nieuws en opvallends. 
Zo kunnen we onze betrokkenheid als leden/sympathisanten laten zien 
op een originele manier. Het idee is daarnaast eenvoudig uitvoerbaar en 
heeft een goed bereik.

De kiesvereniging ontvangt binnenkort 500 euro voor haar campagnekas. 
Krijno Verbruggen gaf namens 'De Ronde Venen' aan dat ze er gelijk mee 
aan de slag gaan.

Prijswinnaar

BELaCtiE (mEPPEL)
De Kiesvereniging Meppel heeft bij de start van de campagne een belactie gehouden 
onder haar leden. De fractieleden zijn twee avonden actief aan het bellen geslagen en de 
ervaringen zijn positief. Veel mensen geven aan best iets te willen doen, vooral eenmalige 
klussen. De meeste mensen hebben toegezegd om de poster op te hangen. Ook kregen ze een 
reactie van iemand, die op een bepaald beleidsterrein wel een bijdrage aan het fractiewerk wilde 
leveren. De vraag om te bidden voor het werk werd met name door een aantal ouderen als 
waardevol ervaren".  
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campagnenieuws

ChRistENUNiEK (twENtE)

"De ChristenUnie Twente, waarin alle Twentse 
gemeenteraadsfracties verenigd zijn, werken samen 
met de nieuwe PerspectieF afdeling aan de volgende 
prijsuitreiking van de ChristenUniek Twente 
waarderingsprijs. Deze waarderingsprijs is er om een 
instelling of burger voor te dragen die grote sociale of 
maatschappelijke betrokkenheid toont. Zo kan deze 
prijs een stimulans betekenen van het zo beroemde 
'Noaberschap' in deze regio. De prijsuitreiking heeft 
al eens eerder plaats gehad en hier is in de media 
aandacht aan gegeven. Om in aanmerking te komen 
is aanmelding nodig via:
http://rijssen-holten.christenunie.nl/christenuniek.  
Een originele manier om in campagnetijd aandacht 
te vragen voor wat volgens de ChristenUnie 
belangrijk is in onze tijd".  

amBassaDEURs iN DE staD 
(RottERDam)
Christelijke politiek bedrijven is een hele uitdaging in een 
stad als Rotterdam waar christelijke waarden soms lijken 
te ontbreken. Maar niets is minder waar! Maar liefst een 
derde van de Rotterdammers is aangesloten bij één van de 
ongeveer 270 kerken en met elkaar besparen zij de stad, 
door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en hulpverlening, 
jaarlijks 120 miljoen euro. Voor de ChristenUnie ligt hier 
de uitdaging om deze grote groep enthousiaste en actieve 
christenen te overtuigen van het belang van christelijke 
politiek. Eén van de middelen die we hiervoor inzetten 
zijn onze ChristenUnie ambassadeurs in de wijken. Dit 
zijn leden die hun huis openzetten voor geïnteresseerden 
of per mail of telefonisch bereikbaar zijn voor vragen 
over de ChristenUnie en haar standpunten. Zo zetten 
we ons met z’n allen in voor de verandering! Kijk ook op 
rotterdam.christenunie.nl/voordeverandering

EXtRa iNZENDiNg VaN hEt 
CamPagNEtEam: BaKFiEtsKRaam

In plaats van een verkiezingskraam kunt u ook met een 
Babboe bakfiets op stap. Maak daar een klein terrasje bij 
op een gezellige plek in een woonwijk door een paar 
klapstoeltjes en een tafeltje neer te zetten. Een plek om 
even een bakkie koffie/thee/limonade te schenken en een 
praatje te maken.  Een ludieke manier om mensen 
vrijblijvend met onze 
partij kennis te laten 
maken. Misschien 
heeft u een dergelijke 
bakfiets en bent u 
bereid om deze een 
dagje uit te lenen? 
Neem dan contact op 
met uw kiesvereniging.

ChristenUnie-mensen zijn naast heel betrokken ook sportief, in het bijzonder de hardloopsport wordt door 
velen beoefend. Naast de regelmatige individuele training wordt ook deelgenomen aan evenementen voor 
de recreatieve hardloper. Zo gaat een aantal van de leden van kiesvereniging Kampen deelnemen aan de 
Fish-Potato run op 8 september op Urk. Dit evenement trekt veel lopers (afgelopen jaar ca. 1.500) en nog 
meer toeschouwers. Het zou mooi zijn als de lopers op een sportieve wijze hun politieke voorkeur kunnen 
uitdragen door ze uit te rusten met een hardloopshirt met het ChristenUnie-logo. 

Fish-Potato-RUN (KamPEN)
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De voorzitter van het parlement schijnt aangifte 
te hebben gedaan tegen een minister, omdat deze 
drie wapens meer heeft dan toegestaan. Kort gele-
den is de maatregel besproken dat behalve be-
windslieden ook parlementariërs een wapen zouden 
mogen dragen. Er is publieke discussie over de mi-
nister van financiën, omdat deze betrokken lijkt te 
zijn in de zaken van Robbie dos santos, eigenaar van 
Robbie’s Lottery en in de Verenigde staten vervolgd 
vanwege belastingfraude. hij lijkt zich er weinig van 
aan te trekken …  

Welkom in de politiek van Curaçao op  
dit moment. De voorpagina’s van de Amigoe en het 
Antilliaans Dagblad zien er heel anders uit dan die  
van het ND, het RD, de NRC, Trouw en Volkskrant.  
De betrokkenheid van ons gezin bij Curaçao is vanwege 
de familiebanden groot en tijdens onze vakantie duiken 
we weer even onder in dit nieuwe land binnen het  
Koninkrijk. Er is hier nog veel te doen en het gaat mij 
aan het hart als ik zie dat het overheidsgeld waarschijn-
lijk maar ten dele ten goede komt aan de samenleving 

en de mensen, waarvoor het bedoeld is. Er is veel tijd  
en aandacht nodig om voor elkaar te krijgen dat het 
beter loopt. Met afstand en in zo’n andere omgeving 
kijk je met andere ogen naar Nederland en de  
Nederlandse politiek. De Nederlandse democratie  
is veel ouder en heeft daardoor veel meer checks en  
balances ontwikkeld. In die zin is het erg aanmatigend 
en makkelijk praten en doet het geen recht aan de 
situatie hier op Curaçao als we vanuit ons perspectief 
een oordeel vellen. Dat de democratie in Nederland 
zich in de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld tot wat 
het nu is, is goed voor ons land. Een goede overheid is 
immers een zegen voor het volk. Dat dit zo blijft, juist 
in deze tijd, is bepaald geen vanzelfsprekendheid en is 
het verdedigen meer dan waard. Juist daarom is het zo 
belangrijk dat we als ChristenUnie geïnspireerd en van-
uit het hart campagne voeren voor een goede verkie-
zingsuitslag op 12 september. Een campagne voor een 
Nederland met een overheid en politiek die er is voor 
de opbouw van onze samenleving, voor een politiek die 
deugt. Daarmee maken we het verschil. Met afstand!

> Janneke Lousia, voorzitter landelijk bestuur

Met 
     afstand

ColumN
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alle studenten –ongeacht of ze kunnen presteren- druk 
wordt uitgeoefend. 

Debatten
In de aanloop naar de verkiezingen organiseert 
PerspectieF op 11 september een debat over de kwaliteit 
van het onderwijs op de Christelijke Hogeschool Ede. 
De dag daarvoor zal er in Leiden een debat zijn over een 
onderwerp waar PerspectieF een novum mee heeft: 
het katholiekendebat. Bij welke partij voelt een (rooms) 
katholieke zich thuis? 

Politieke acties
Onlangs heeft PerspectieF aan de ‘liberalen’ duidelijk 
gemaakt dat opgelegde godsdienstloosheid die vrijheid 
impliceert geen vrijheid geeft, mede omdat levensvisies 
botsen en juist religies zorgen voor verscheidenheid. Niet 
allemaal hetzelfde zijn, maar juist verschillende mensen 
zorgen dat een samenleving kleur heeft. Daarnaast zal 
deze week in Zwolle een actie over starters op de woning-
markt worden gehouden. De huur- en koopmarkt zitten 
op slot en daar moet lucht in! www.perspectief.nu

> Tekst Janette van Kalkeren, bestuurslid communicatie

De ChristenUnie gaat voor de verandering en heeft 
solidariteit hoog in het vaandel. Daarom sluit PerspectieF 
zich graag aan bij de campagne van de ChristenUnie. 
Maar wel positief-kritisch, bij sommige standpunten kan 
er namelijk wel een schepje bovenop. Zo zou de AOW 
net wat sneller omhoog kunnen naar uiteindelijk een iets 
hogere leeftijd. Ook vinden de jongeren van PerspectieF 
dat er bij een universiteit aan de poort geselecteerd mag 
worden in plaats van het huidige systeem waarbij er op 

 PerspectieF: 
     campagne met
#OogVoorDeToekomst

PerspectieF voert, net als de 
ChristenUnie, campagne en zet 

daarbij jongeren centraal: jongeren 
die geen werk kunnen vinden, harder 
moet studeren, geen woning kunnen 

vinden en tegelijkertijd een model-
Nederlander moeten zijn. Christelijke 

jongeren kijken juist graag vooruit 
en gaan voor de verandering voor 

solidariteit tussen generaties.
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22 AuGuSTuS
 Actie: Lucht in de huizenmarkt – Zwolle

07 SePTember
 Feest voor de Verandering - Rotterdam

10 SePTember
   Debat: Bij welke partij voelen  

katholieken zich thuis – Leiden

11 SePTember
 Debat: Kwaliteit van het onderwijs - Ede
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De kandidatenlijst is op het congres van 30 juni 
vastgesteld. De huidige Kamerleden Esmé Wiegman 
en Cynthia Ortega keren niet terug in de Tweede 
Kamer. Wiegman heeft  zelf aangegeven niet terug 
te keren en haar ervaring op het zorgterrein op een 
andere plek in de samenleving in te gaan zetten. Een 
motie op het congres van 30 juni om Cynthia Ortega 
alsnog op de kandidatenlijst te plaatsen werd door 
het congres afgewezen. 

De ChristenUnie-kandidatenlijst is een mix van 
ervaring en vernieuwing. Lijsttrekker is Arie Slob. 
De zittende Kamerleden Joël Voordewind en Carola 
Schouten maken de top-3 compleet. Nieuwkomers 
in de top-11 van de kandidatenlijst zijn onder andere 
Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber, Eppo Bruins en 
Herman Wegter.

De kandidaten vormen een brede, deskundige en 
betrokken vertegenwoordiging van christelijk 
Nederland. Namen die dat illustreren zijn op 
13. Bert Tijhof (productiemanager bij een gevelbouwer
en lokaal politicus), 17. Prof dr. Onno van Schayk (hoog-
leraar preventieve Gezondheidszorg aan universiteit 
van Maastricht en kroonlid van de Gezondheidsraad) 
en op 49. Orlando Bottenbley (voorganger in Drachten) 
en als lijstduwer 50. Arie van der Veer (predikant, 
oud-voorzitter en tv-presentator EO).

onder aanvoering van lijsttrekker 
arie slob staan 50 mannen en 

vrouwen op de kandidatenlijst om 
zich samen in te zetten voor de 
verkiezingen van 12 september. 

met als doel om daarna natuurlijk 
zoveel mogelijk Kamerleden namens 

de Christenunie op de blauwe 
bankjes in de tweede Kamer te laten 

plaatsnemen.
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Kandidaten 1 t/m 5
1. arie sloB (ZWolle)

Arie Slob zit sinds 2001 in de Tweede Kamer, was tussen 2007 en 2010 
fractievoorzitter gedurende het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie 
en volgde André Rouvoet als politiek leider op toen die in mei 2011 de 
politiek verliet. Voorheen was hij werkzaam in het onderwijs en gemeen-
teraadslid in Zwolle. Slob: "Het is een enorm voorrecht om een team aan 
te mogen voeren van bevlogen mensen die klaar staan om hun hart te 
laten spreken en juist nu onze samenleving willen dienen."

2. joËl voordeWind (amsterdam)

Joël Voordewind is Tweede Kamerlid sinds 2006. Voorheen was hij 
lijsttrekker van de ChristenUnie-fractie in Amsterdam en duo-Sta-
tenlid bij de Provinciale Staten Noord-Holland. Ook heeft  hij ruime 
ervaring als medewerker bij internationale hulporganisaties en werkte 
hij in Irak. Voordewind is een gedreven politicus, met expertise op het 
gebied van Jeugd & Gezin, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse 
Zaken, Defensie, Integratie en Asiel. 

3. Carola sChouten (rotterdam)

Carola Schouten, Rotterdamse bedrijfskundige van Brabantse komaf, 
is in mei 2011 Tweede Kamerlid geworden en werd direct verkozen 
tot politiek talent van het jaar. Daarvoor was zij beleidsmedewerker 
en coördinator van het team beleidsmedewerkers van de Tweede 
Kamerfractie. Ook is zij beleidsmedewerker op het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest. Ze is fi nancieel woord-
voerder en zet zich in tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel.

4. gert-jan segers (hoogland)

Gert-Jan Segers is de huidige directeur van het Wetenschappelijk 
Instituut van de ChristenUnie. Voorheen was hij werkzaam als 
beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de RPF en jour-
nalist bij de Evangelische Omroep. Hij woonde en werkte zeven jaar in 
Egypte en een jaar in de Verenigde Staten. Terug in Nederland heeft  
hij zich onder meer gericht op het islam- en integratiedebat en is hij 
columnist en schrijver van onder meer twee romans.

5. Carla diK-faBer (veenendaal)

Carla Dik-Faber is kunsthistorica en momenteel fractievoorzitter 
van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Utrecht en daarvoor 
gemeenteraadslid in Veenendaal. Dik is dus een ervaren politica op 
plaatselijk en provinciaal niveau en heeft  zich veel beziggehouden 
met beleidsterreinen als infrastructuur, ruimtelijke ordening en 
duurzaamheid.
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Kandidaten 6 t/m 11
6. eppo Bruins (alphen aan den rijn)

Eppo Bruins is een gepromoveerde natuurkundige en momenteel direc-
teur van de Technologiestichting STW, dat technisch-wetenschappelijk 
onderzoek stimuleert. Ook is hij voorzitter van ForumC, het christelijke 
forum voor geloof, wetenschap en samenleving. Bruins is kortgeleden 
overgestapt van CDA naar ChristenUnie.

7. herman Wegter (amersfoort)

Herman Wegter is bekend als presentator van tv-programma’s als 
‘De kist’, ‘Nederland helpt’ en ‘Melk & Honing’. Via die programma’s is 
hij met veel mensen in aanraking gekomen waarvoor hij zich nu in de 
politiek wil inzetten. Jongeren, zorg en duurzaamheid gaan hem 
speciaal aan het hart.

8. anja haga (leeuWarden)

Anja Haga uit Leeuwarden is Statenlid en voorzitter van de 
ChristenUnie-fractie in de Provinciale Staten Fryslân. Voorheen was ze 
werkzaam in de gezondheidszorg. Haga heeft het bedrijfsleven verlaten 
om zich in te zetten voor de ChristenUnie. De inhoudelijke expertise van 
het Friese politieke talent ligt op het beleidsterrein van de zorg.

9. ixora Balootje (rotterdam)

Ixora Balootje is een politiek talent en raadslid in de deelgemeente Rot-
terdam Prins Alexander. Verder is ze actief voor de plaatselijke afdeling 
van jongerenorganisatie PerspectieF en al heel jong politiek actief als 
raadslid. De Rotterdamse van Surinaamse en Curaçaose afkomst voelt 
zich zeer verbonden met de christelijke politiek van de ChristenUnie en 
wil ook op deze manier haar geloof in de praktijk brengen.

10. ard Kleijer (putten)

Ard Kleijer is wethouder in Putten en onder meer belast met sociale za-
ken, volkshuisvesting en jeugd en gezin. Voorheen was hij raadslid in die 
gemeente en vervulde hij diverse functies bij Defensie. De Puttenaar is 
nu ook voorzitter van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.

11. jan de Wit (hilversum)

Jan de Wit is raadslid en fractievoorzitter in Hilversum en projectmana-
ger bij een adviesbureau dat zich richt op ruimtelijke ontwikkeling. Hij is 
ook werkzaam geweest in noodhulp en wederopbouw in diverse landen. 
Afgelopen 2 jaar was De Wit politicus van het jaar.
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12. martine vonk (1974, vianen)
13. Bert tijhof (1973, rijssen)
14. paul Blokhuis (1963, apeldoorn)
15. arnout van Kempen (1969, st. michielsgestel)
16. jacqueline Koops-scheele (1970, amstelveen)
17. onno van schayck (1958, maastricht)
18. hugo scherff (1985, amsterdam)
19. harmke vlieg-Kempe (1974, assen)
20. Ben visser (1981, urk)
21. hugo veldhuizen (1980, amsterdam)
22. stieneke van der graaf (1984, groningen)
23. hermen vreugdenhil (1975, nieuwendijk)
24. piet adema (1964, drachten)
25. arjan Beekman (1979, Krabbendijke) 
26. jurgen van houdt (1981, enschede) 
27. remco van mulligen (1981, amersfoort)
28. jet Weigand-timmer (1959, ermelo) 
29. reinier Koppelaar (1974, Beijing, China)
30. janny joosten-leijendekker (1960, enschede)
31. mirjam Bikker (1982, utrecht) 

32. pieter plug (1966, ede)
33. Bert Koops (1957, Bunschoten-spakenburg)
34. martin schuurman (1963, nijkerk)
35. Klaas harink (1965, Wirdum (gr.)) 
36. reinier van hoffen (1972, ede)
37. ron de rover (1968, middelharnis)
38. marjolein Busstra (1980, rotterdam)
39. simone Kennedy-doornbos (1970, amersfoort) 
40. arne schaddelee (1980, houten) 
41. andré oldenkamp (1966, Warnsveld)
42. jaap van ginkel (1954, ’s-gravenpolder)
43. Bart jaspers faijer (1969, rouveen)
44. ed anker (1978, den haag) 
45. jantien fröling-Kok (1958, hellevoetsluis)
46. freek dommerholt (1964, eindhoven)
47. frank visser (1978, haarlem)
48. dick schutte (1947, urk)
49. orlando Bottenbley (1951, drachten)
50. arie van der veer (1942, Zwolle)

de Kandidaten 12 t/m 50

 'de Christen unie is een partij die staat voor recht en 
gerechtigheid en gelooft dat de bijbelse richtlijnen de beste zijn 

om ons land en volk welzijn en welvaart te brengen.'
> orlando Bottenbley  Voorganger Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten en kandidaat nr 49.
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‘Wat is de burger 
ermee opgeschoten?’

Senaatscommissie Kuiper doet onderzoek naar privatisering

Terwijl de Tweede Kamerleden zich voorbereiden op nieuwe verkiezingen, 
gebeurt in de Eerste Kamer iets bijzonders. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Senaat is een parlementair onderzoekscommissie ingesteld. Het 
initiatief kwam van de ChristenUnie. De senatoren doen onderzoek naar 
twintig jaar privatiseringsbeleid in Nederland en komen over een maand 
met hun eindrapport. Een gesprek met commissievoorzitter Roel Kuiper.

Ik dacht dat senatoren deeltijdpolitici waren. 
Is er wel tijd voor onderzoek?
‘Alle senatoren hebben inderdaad een gewone baan 
naast hun werk in de Kamer. Het is dus best druk voor 
de leden van de onderzoekscommissie. Dat geldt hele-
maal voor mij als voorzitter. Maar wie A zegt moet ook 
B zeggen. Wij vonden het destijds belangrijk dat dit 
onderzoek er zou komen. Dan moet je ook je verant-
woordelijkheid nemen. Begin dit jaar heb ik mijn agenda 
schoongeveegd. Ik geef nog colleges in Rotterdam, 
maar verder ben ik veel in de Eerste Kamer. En collega 

Peter Ester heeft wat van het reguliere Kamerwerk van 
mij overgenomen. Het is intensief, maar eervol.’ 

Waarom een onderzoek naar privatisering?
‘Vanaf de jaren ’80 zijn heel veel overheidstaken 
afgestoten. Staatsbedrijven zijn geprivatiseerd. Denk 
aan de post, stads- en streekvervoer, telefonie, de ener-
giemarkt. Er is inmiddels een kritische maatschappelijke 
discussie hierover. We willen onderzoeken waarom er is 
geprivatiseerd, hoe de besluiten tot stand zijn gekomen. 
En we willen weten of het verstandig heeft uitgepakt. 
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mensen geldt waarmee we hebben gesproken. Ze zijn 
zich er erg van bewust dat het allemaal live wordt uit-
gezonden. Ze bereiden zich goed voor. En daar hadden 
wij baat bij in de gesprekken. We hebben veel materiaal 
verzameld voor ons eindrapport.’

De Eerste Kamer doet dit nu voor het eerst. Is dat te merken?
‘Ja, het is pionierswerk. We moeten alles uitvinden. 
Voor de Eerste Kamer is dit nieuw. We hebben een goede 
staf van ongeveer tien mensen, die zich speciaal met 
de parlementaire onderzoekscommissie bezighoudt. 
Samen met hen hebben we dat allemaal tot in de puntjes 
voorbereid. Hoe geven we het onderzoek vorm? Waar 
doen we de verhoren? Om een voorbeeld te geven: we 
hebben speciaal voor deze commissie een ronde tafel 
aangeschaft omdat we de sfeer van een rustig gesprek 
in een oplossingsgerichte sfeer wilden creëren.’ 

En die staat nu bij u thuis?
‘Nee hoor, die tafel is hier nog wel vaker nodig. Dit is 
vast niet het laatste parlementaire onderzoek van de 
Eerste Kamer. En ik heb begrepen dat ze de tafel ook 
gaan gebruiken bij kabinetsformaties, die altijd in de 
Eerste Kamer plaatsvinden. Dus na de verkiezingen 
kunnen de partijen meteen om tafel.’

Wat is de burger ermee opgeschoten? We zoeken naar 
lessen voor de toekomst. We hebben van tevoren tegen 
elkaar gezegd: we zijn er niet op uit dat er koppen rollen. 
Dat past niet bij de Eerste Kamer. We willen reflecteren 
op een belangrijke ontwikkeling die al enkele decennia 
gaande is.’

Is de privatisering een mislukking?
‘Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies. In okto-
ber komen we met ons eindrapport. Maar je kan je wel 
afvragen wat de privatiseringsgolf ons gebracht heeft. 
Neem de energiemarkt. Nuon en Essent zijn inmiddels 
in buitenlandse handen. Voor KPN is er een Mexicaanse 
kaper op de kust. Komt dat overeen met de bedoelingen 
die we destijds hadden? Nederland is met dit beleid 
het braafste jongetje van de Europese klas geweest. 
De gedachte was dat we dan van onze staatsbedrijven 
sterke spelers konden maken op de interne Europese 
markt. Het is belangrijk om uitgangspunten van toen 
te toetsen aan uitkomsten van nu.’

Wat merkt de burger daar concreet van?
‘Voorzieningen die voor de burger belangrijk zijn kunnen 
onder druk komen te staan. Denk aan de postbezorging 
of het openbaar vervoer. De vraag is hoe omgegaan 
is met de belangen van burgers. Het spoorbedrijf 
is gesplitst en dat heeft niet geleid tot een stabiele 
situatie. Over de toekomst van de NS en Prorail is 
voortdurend discussie. Publieke diensten zijn op afstand 
geplaatst en daardoor is het voor burgers onduidelijk 
geworden wie waarvoor verantwoordelijk is. Markt-
werking en liberalisering hebben deze ontwikkeling 
versterkt. Dat raakt burgers.’

In mei heeft u een aantal weken openbare hoorzittingen 
gehouden. Met wie sprak u zo al?
‘We hebben allerlei mensen aan onze tafel gehad. 
We hebben oud-ministers en -bestuurders gesproken 
die de belangrijke beslissingen namen, zoals Annemarie 
Jorritsma en Gerrit Zalm. Verder ook oud-parlementariërs. 
We spraken met Herman Tjeenk Willink, de voormalige 
Vice-President van de Raad van State, en Rinnooy Kan 
van de SER. Maar ook de consumentenbond is bijvoor-
beeld langs geweest. We wilden eigenlijk alle betrokken 
partijen spreken.’

Hoe gingen de verhoren?
‘We zijn tevreden. Het was in juni best even spannend. 
We waren toen al maanden bezig met het onderzoek, 
maar achter de schermen. Het moment dat je dan in 
de openbaarheid treedt als commissie geeft een nieuwe 
dimensie aan je werk. Je merkt dat dat ook voor de 

NIeuw boek PeTer eSTer: 
SuCCeSvolle CHrISTelIjke 
oNderNemerS

ChristenUnie-senator Peter Ester heeft een nieuw 
boek geschreven over christelijk ondernemerschap 
in de Verenigde Staten. Voor Faith, Family & Fortune 
interviewde Ester 20 zeer geslaagde protestantse 
Amerikaanse ondernemers van Nederlandse 
herkomst. Hoe heeft de Nederlands-calvinistische 
achtergrond van Amerikaanse ondernemers hun 
zakelijk succes beïnvloed? Een interessant en 
boeiend boek.
 
in september biedt Ester het eerste exemplaar 
van zijn boek in washington aan de Nederlandse 
ambassadeur in de Verenigde staten.
 
Peter Ester, Faith, Family & Fortune. Reformed 
upbringing and Calvinist values of highly successful 
Dutch-American entrepreneurs. Van Raalte Press, 2012, 
ISBN 978-0-9801111-6-3.



samen 
  aan de slag

het verkiezingsprogramma is af, de kandidatenlijst is bekend. 
de Christenunie is er klaar voor en voert de komende weken intensief 

campagne. Wat staat er allemaal te gebeuren? heel augustus en begin  
september toert de Christenunie-camper door nederland langs 
campings, zomerevenementen en festivals. daarnaast zijn er de 

Christenunie live avonden met onder andere de band trinity. 
verder staat deze zomer bol van de debatten, spreekbeurten en 
ook lokaal wordt er campagne gevoerd. u kunt mee doen. hoe? 

dat leest u op deze pagina’s.
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een greep uit alle campagneactiviteiten, 
kijk voor het hele overzicht op 
www.christenunie.nl/agenda
 01 / 08 t/m 18 - 08    ChristenUnie campingtour
 18 / 08 ChristenUnie op het Xnoizz Flevo Festival
 18 / 08 Carla Dik fi etst de Dutch Food Valley Classic
 21 / 08  Campingtour De Betteld Zelhem
 22 / 08  NOS verkiezingsdebat met Arie Slob
 27 / 08  Carola Schouten spreekt bij CBMC Limburg
 08 / 08 Anja Haga: Debat bij Noordelijke vakbonden
 29 / 08    Eppo Bruins: Debat VNO-NCW en MKB Nederland
 30 / 08  ChristenUnie Live Ede
 01 / 09    Campagnedag Goeree-Overfl akkee met Arie Slob
 03 / 09  ChristenUnie Live Drachten
 04 / 09  Arie Slob in het Carrédebat
 05 / 09  Christelijke lijsttrekkersdebat met Arie Slob
 05 / 09    Joël Voordewind:  CIDI Buitenlandwoordvoerdersdebat
 06 / 09 ChristenUnie Live Dordrecht
 10 / 09  ChristenUnie Live Zwolle
 11 / 09  Arie Slob in het NOS lijsttrekkersdebat
 11 / 09  Kroonbede Kloosterkerk Den Haag
 12 / 09  Verkiezingen
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op naar 
  12 september

voor een eff ectieve campagne bent u als lid van de Christenunie komende 
weken onmisbaar. samen met 25.000 andere leden bent u één van onze 
ambassadeurs die invloed heeft  in uw eigen omgeving, u kunt bijdragen 
aan een mooi verkiezingsresultaat voor de Christenunie. Wilt u weten wat 
u zelf kunt doen? Bekijk dan in dit overzicht de campagneacties die u zelf 
snel en eenvoudig kunt ondernemen en doe mee!

  geBed
Alles begint met gebed. Wij willen u vragen 
om de verkiezingscampagne nadrukkelijk in 
uw gebeden plaats te geven. Gebed om kracht 
en wijsheid. Wilt u ook uw voorganger vragen 
om de verkiezingen en de christelijke politiek 
in het gebed op te dragen?

  raamposter
Bij deze Handschrift  heeft  u een raamposter 
ontvangen. Wilt u die poster goed zichtbaar
ophangen, om op die manier de campagne te 
versterken?

Bid mee voor ChristelijKe politieK

  gespreK
U steunt de ChristenUnie enorm door in uw 
omgeving af en toe eens een gesprekje te 
beginnen over de ChristenUnie. In deze 
Handschrift  vind u voldoende inhoud om 
een gesprek te beginnen.

Begin eens een gespreKje over politieK 
en de Christenunie met mensen in uW 
omgeving

hang de poster op
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Wat kunt 
u doen?

  online Campagne
De ChristenUnie voert ook online campagne. 
‘Like’ onze pagina op Facebook op 
www.facebook.com/christenunie
Doe mee op Twitter op www.twitter.com 
of stuur onze campagnespot en 
campagnesong door via Youtube: 
www.youtube.com/Christenunietube.

doe mee via soCial media

  doe mee met: Wat vind jij?
De ChristenUnie heeft  speciaal voor de 
campagne een enquête opgezet. We zijn een 
luisterende partij en willen graag weten welke 
veranderingen kiezers het belangrijkst vinden. 
De kiesverenigingen hebben enquêtefl yers die 
overal uitgedeeld worden en handig zijn om 
een gesprek te beginnen. Ook op onze website 
kunnen mensen de enquête invullen.

ga naar WWW.Christenunie.nl/
Watvindjij,vul de enQuÊte in en deel 
deZe via soCial media met uW ContaCten.

  doorstuurmail
Vlak voor de verkiezingen ontvangt u via 
email een stemoproep die u kunt doorsturen 
naar uw e-mailcontacten. Een laatste herin-
nering om op 12 september ChristenUnie te 
stemmen. 

stuur de e-mailherinnering door naar 
uW ContaCten

   Christenunie live 
In deze Handschrift  leest u over de vier avon-
den die de ChristenUnie organiseert. U bent 
van harte welkom op één van de avonden 
in Dordrecht, Ede, Zwolle of Drachten. Deze 
avond is bijzonder geschikt om twijfelaars 
mee naartoe te nemen.

geef uZelf en anderen op via 
WWW.Christenunie.nl/live

   uW Kiesvereniging 
Uw kiesvereniging voert lokaal campagne. 
Samen met anderen campagnevoeren is na-
tuurlijk het leukste, en in de laatste weken 
bent u nodig om te fl yeren, posters te plakken 
of mee te doen bij lokale activiteiten. Doet u 
lokaal mee? 

eem ContaCt op met uW Kiesvereniging of 
ga naar WWW.Christenunie.nl/iKdoemee

  gift
Voor campagnevoeren is veel geld nodig. Om 
in de laatste weken van de campagne extra 
goed zichtbaar te zijn door bijvoorbeeld bui-
tenreclame en advertenties, is geld nodig. 
mogen we u dan vragen om de bijgevoegde 
acceptgiro in te vullen en een campagnegift  
over te maken? 

maaK een gift over
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30 augustus

Ede
3 september

Drachten

6 september

Dordrecht

10 september

Zwolle

Het programma is van 20.00 tot 

22.00 uur. Voorafgaand en na afl oop 

is er uitgebreid gelegenheid voor 

ontmoeting. De deuren staan vanaf 

19.00 uur voor u open. Aanmelden 

kan op www.christenuni
e.nl/live

live!
Debat, interviews, speeches en een mini-concert van Trinity

vier avonden waarop de Christenunie zich in het hart laat kijken. met onder andere 
arie van der veer, henk Binnendijk, ron van der spoel, arie slob, joël voordewind, 
Carola schouten. interviews, fi lmpjes, speeches, debat en muziek. 
de band trinity geeft  een mini-concert.

Beleef met elkaar een gezellig en boeiend avond-
programma waar scherpe samenlevingsvragen, 
humor en diepgang niet geschuwd worden. 
Vier topavonden als opmaat naar 12 september.

van harte welkom! 

Neem vrienden en familieleden mee! Tweede Kamercampagne 2012
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Groot Nieuws Radio 
maakt 24 uur per dag, 
7 dagen in de week 
christelijke radio. 
In alle programma’s staat 
in woord en muziek de 
verkondiging van het 
Evangelie en de bemoe-
diging en toerusting 
van christenen centraal.

MUZIEK op Groot Nieuws Radio!
Groot Nieuws Radio is het radiostation voor alle 

christelijke muziek. Van hedendaagse gospel 

tot gewijde liederen, maar ook muzieknieuws 

en live-optredens van artiesten. Je hoort het 

allemaal op Groot Nieuws Radio. 

Week van de Christelijke Muziek
Groot Nieuws Radio besteedt van 12 t/m 18 november 
2012 aandacht aan de Week van de Christelijke Muziek. 
Met op 16 november de uitreiking van de Zilveren Duif 
Awards, de christelijke muziekprijzen. Namens Groot 
Nieuws Radio zit Wilfred Hardeman in de jury van de 
awards. Al het nieuws rondom de Zilveren Duif Awards 
kun je uiteraard volgen via Groot Nieuws Radio.

1008 AM             

download de GNR-app voor iPhone of Android   

twitter.com/@1008AM           

facebook.com/grootnieuwsradio                    

youtube.com/grootnieuwsradio       

www.grootnieuwsradio.nl/luisteren     

Groot Nieuws Radio 
altijd en overal bereikbaar!

Meer informatie over de programma’s op Groot Nieuws Radio: 

www.grootnieuwsradio.nl/weekoverzicht

live!
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Op 30 juni kwamen circa 400 leden van de ChristenUnie 
bijeen op het Verkiezingscongres in Amersfoort. In Theater 
de Flint stemde de afgevaardigden van de kiesverenigingen 

over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. In totaal 
werden kwamen meer dan 200 amendementen aan de orde 

deze dag, waarna het congres met overgrote meerderheid instemde 
met de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.Bezoekers 

konden de nieuwe campagnespot zien en werden aan het einde van 
de dag verrast door een live uitvoering van het campagnelied.

Verkiezingscongres

Verkiezingscongres
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Eurocrisis 
 duurt voort

euroCrISIS 
Onlangs vond de Europese Top plaats waar werd 
besloten Spaanse banken te steunen en Italiaanse 
staatsobligaties op te kopen. De financiële markten 
veerden op….een week lang. Toen stonden de langjarige 
rentes in Spanje en Italië weer op dezelfde hoge 
niveaus van voor de Top. Het effect van alle Toppen 
lijkt beperkt. En ook: wie kan nog begrijpen hoe en wat 
er precies gebeurt? Zelfs het hoogste rechtscollege in 
Duitsland, het Bundes Verfassungs Gericht, heeft enkele 
maanden nodig om de besluiten over de Eurocrisis, en 
hun rechtmatigheid, te doorgronden. Zelf blijf ik me 
verdiepen in de crisis door ook deze zomer gesprekken 
te houden met diverse economen. En in de vakantie 
hoop ik Thilo Sarrazin's boek "Europa braucht den Euro 
nicht" uit te lezen. 

Het lijkt er niet op, dat in Europa 
van een zomerpauze kan worden 

gesproken. De Eurocrisis duurt 
voort. Die crisis heeft vele gevolgen, 

vooral in de zuidelijke Eurolanden. 
Denk aan oudere mensen die hun 

medicijnen niet kunnen betalen, 
de oplopende werkloosheid en 

de grote kortingen op salarissen 
en uitkeringen. 

Sinds het congres van het Wetenschappelijk Instituut 
eind april jl. denkt de ChristenUnie terecht na over 
alternatieve oplossingen. Zou het kunnen dat het 
openbreken van de Eurozone een voor iedereen solidaire 
maatregel blijkt te zijn? Biedt die oplossing perspectief 
voor alle Eurolanden? Ik ben benieuwd naar de 
uitkomsten van het onderzoek van professor Graafland. 
Voor de verandering! 

SACHArov-PrIjS
Jaarlijks reikt het Europees Parlement deze prijs uit 
aan iemand die zich inzet voor de mensenrechten of 
de vrijheid van meningsuiting. Zo werd de Sacharov-
prijs onder andere toegekend aan Nelson Mandela en 
Aung San Suu Kyi. Ik ben verheugd dat onze Europese 
fractie van Conservatieven en Hervormers (ECH) 
unaniem ons voorstel heeft overgenomen, Dr. Joseph 
Francis uit Pakistan voor de prijs te nomineren. Deze 
broeder - onlangs nog bezocht door Joël Voordewind 
- is als advocaat werkzaam voor slachtoffers van de 
zogenoemde blasfemiewetten. Een bekend slachtoffer 
van deze wetten is Asia Bibi. Deze zomer ben ik met 
enkele ECH-collega's uit Engeland en Polen bezig, 
bij andere EP-collega's steun te verwerven voor onze 
nominatie. Of Dr. Francis de prijs zou kunnen krijgen is 
de vraag: we weten nog niet welke andere nominaties er 
komen. Maar het belangrijkste is dat zijn mooie werk in 
het Europees Parlement en in Europa bekend wordt. Wilt 
u bidden voor het werk van Dr. Francis?!

>  Tekst Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie
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redactie
Menno van Hulst (hoofdredacteur a.i.), Hermen Ridderikhof 
(eindredacteur), Jop Douma, Anne Paul Roukema, 
Arjo Kleinhuis, Geert Jan Spijker en Elisabeth ter Horst

Fotografi e
Ruben Timman (nowords.nl), Anne Paul Roukema 
(inhisimage.nl), Arjo Kleinhuis, foto parlementaire enquete 
Hans Kouwenhoven, foto Arie van der Veer: EO

vormgeving
Frivista - concept & design, Amersfoort

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 Grafi sch 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 @daanweststrate
Geweldig hoeveel KV's #ChristenUnie al bezig zijn met 
plakken verkiezingsposters! Stuur gerust foto's door & tweet 
naar#voordeveranderingcu

henry Koopman @henryKoopman
Met hart voor jongeren, opvoeding en onderwijs weet ik 
op welke partij ik ga stemmen: http://ow.ly/czRC7 
Daarom: #ChristenUnie#tk2012”

Carla Dik-Faber @carladikfaber
Was mooie avond in #Ommen. Kinderen én volwassenen :-) 
genoten van ijs. Goed gesprek gehad met campinggasten.
#VoordeveranderingCU

matthijs de snoo @amdesnoo
Campagneleuzen politieke partijen worden kort besproken 
ophttp://verbazingovernederland.blogspot.nl/2012/08/
de-verkiezings-slogans-van-partijen-op.html?m=1 . 
De mooiste is natuurlijk:#voordeveranderingcu

ChristenUnie @christenunie
C@herman_wegter in actie op camping de 
#oldemeyer#voordeveranderingcu 

 Catharinus Doornbos @rinusdoornbos
Behoud van de basisbeurs, geen sociaal leenstelsel.
http://ow.ly/czSaz Daarom: #ChristenUnie #tk2012

trinity @bandtrinity
Back in the offi  ce! Gelijk leuk nieuwtje, Trinity gaat op 
campagne met de Christen Unie!

cees dekker @cees_dekker
Vanavond CU verkiezingsprogram bestudeerd. 
Positief! Zeer sterk sociaal-christelijk idealisme 
gekoppeld met realismehttp://verkiezingen.christenunie.nl/
verkiezingsprogramma#inleiding

ankie van tatenhove @ankievtatenhove
#voordeverandering De ChristenUnie: steeds vaker 
alternatief voor CDA-stemmer - Politiek Online 
http://frontbencher.nl/2012/07/25/cu/via @frontbenchernl

oNderTuSSeN 
oP TwITTer
Twitter mee op 
#voordeveranderingcu
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mijn partij

"Het is tijd om kleur te bekennen. 
Lange tijd heb ik me stil gehouden.
Maar ik vind nu dat we duidelijk 
moeten zeggen: ik stem ChristenUnie.
Omdat ik wil stemmen op een partij
die vertegenwoordigd wordt door 
christenen en gebaseerd is op het 
woord van God. Graag geef ik aan hen 
de komende jaren mijn vertrouwen."
Arie van der veer, kandidaat nr. 50
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‘We hebben  
   uit ons hart  
     gesproken’

Tweede Kamerlid ChristenUnie 
Gert-Jan Segers:



“Arie Slob gekleed door Broekhuis man & woman”

Nieuwsgierig naar onze collectie. Hartelijk welkom!!

man & woman
Jan van Schaffelaarstraat 39-41 • 3771 BS Barneveld • Tel. 0342 - 414347

broekhuis@solcon.nl • www.broekhuis-mode.nl

De  verkiezingscampagne is achter de rug. De kiezer heeft gesproken. 
Als ChristenUnie hebben we onze vijf zetels kunnen vasthouden. Daar zijn we 
dankbaar voor. Samen met Joël Voordewind, Carola Schouten, Gert-Jan Segers 
en Carla Dik mag ik de komende jaren in de Tweede Kamer woorden geven aan 
de idealen van de ChristenUnie. Uiteraard zullen we deze woorden ook proberen 
om te zetten in concrete daden. Tijdens het eerste debat van de nieuwe Kamer 
was het direct raak. Onze inzet voor gewortelde asielkinderen resulteerde direct 
in een aangenomen motie van de ChristenUnie: tijdens de duur van de 
onderhandelingen zullen er geen kinderen uitgezet worden! Zoiets heet een 
vliegende start. 

Ik wil iedereen van harte bedanken die tijdens de verkiezingscampagne een 
bijdrage heeft geleverd. En dat zijn er velen geweest. Op dat soort momenten 
ben ik supertrots op 'mijn' partij. En wat een geweldige ChristenUnie Live-
avonden met Trinity hebben we gehad in Ede, Drachten, Dordrecht en Zwolle. 
Wat een positieve energie heb ik daar opgedaan. De ChristenUnie bruist! Dat 
belooft wat voor de komende herindelingsverkiezingen van november dit jaar en 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Er zit muziek in de ChristenUnie. Boven 
alles danken we onze God. Hij is onze basis en toevlucht in de komende jaren. 
Aan Hem hebben we ook onze vertrekkende Kamerleden, Cynthia Ortega en 
Esmé Wiegman, opgedragen. We maken nu een nieuwe start met een nieuwe 
fractie, maar doen dat vanuit een vaste en vertrouwde basis. Ik hoop dat we in 
de komende jaren weer op uw steun en gebed mogen rekenen.

Arie Slob, Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Vliegendestart
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De campagne in beeld

inhd.
4. 

15. 

16. 

EN VERDER:
10. Nieuws uit het land  14. Column Janneke Louisa 25.  Opleidingscentrum 
27. WI: Volgers: van Augustinus tot … Bono  28. Herindelingsverkiezingen 
30. Eurofractie  31. Colofon

Gert-Jan Segers: 
directeur WI, campagneleider 
en nu Tweede Kamerlid

Weer vijf vertegenwoordigers 
in het Haagse pluche

Verkiezingsuitslag: 
enkele feiten op een rijtje

22. 

26. 

Vijf campagneleiders 
kijken terug én vooruit

Terugblik op het Kamerwerk: 
afscheid van Cynthia Ortega en 
Esmé Wiegman

18. 

start

uitslag
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GerT-JAN SeGerS
TWEEDE KAmErLID CHrISTEnUnIE

‘Vijf broden 
en twee vissen: 
We zien uit naar 
wat Jezus kan 
doen met onze 
vijf zetels’
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Gert-Jan Segers (43) heeft een paar 
bruisende maanden achter de 

rug. Hij was behalve directeur 
van het Wetenschappelijk 
Instituut, kandidaat op de 

vierde plaats voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, echtgenoot 

en vader van drie dochters, 
ook nog de campagneleider 

die de kar trok door een 
turbelente campagnetijd. 

De verkiezingsuitslag leidde 
ertoe dat Segers zichzelf 

nu Tweede Kamerlid mag 
noemen. Hij kijkt terug op 

een goede campagne waarin de 
ChristenUnie duidelijk heeft 

neergezet  onderdeel te zijn van 
een brede christelijke beweging.
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Wat deed je op de donderdagmorgen na de verkiezingsuit-
slag? Heb je kunnen uitslapen?
“nee, we hadden meteen een fractievergadering. We 
konden daar elkaar voor het eerst weer even rustig in de 
ogen kijken en terugblikken op de campagne. We baden 
met elkaar. net zoals we hadden gedaan op de uitslagen-
avond. Dat zijn wel de hele bijzondere momenten. 

Aan het begin van de campagne hebben we gezegd: 
wat er ook gebeurt, we willen de uitslag uit Gods hand 
ontvangen. Donderdagochtend was het moment dat we 
zeiden: hier gaan we het mee doen. naarmate die uitslag 
verder achter me lag, kon ik steeds dankbaarder zijn voor 
de vijf zetels die we kregen. Ook omdat je ziet wat die 
tweestrijd tussen VVD en PvdA met andere partijen en 
met onze achterban heeft gedaan.” 

Denk je dat ChristenUnie potentiële zetels is misgelopen 
door die tweestrijd, aan bijvoorbeeld PvdA?
“Dat denk ik wel ja. We zijn ook wel wat kwijt geraakt aan 
SGP. maar de groei van SGP is niet onze krimp geweest 
en andersom. We hebben ook wel veel nieuwe stemmen 
binnengehaald. Sommige mensen maakten een stra-
tegische overweging: rutte of Samsom uit het Torentje 
houden. En nu krijg je ze dus allebei in het kabinet. 
Iets waar ik me wel zorgen over maak is dat mensen 
steeds heel sterk voor hun eigen deelbelang lijken te 
gaan. Dus het is: Ik ben ondernemer, ik kijk naar mijn ei-
gen portemonnee en dus stem ik VVD.  Of duurzaamheid 
en dierenwelzijn is voor mij alles en dus stem ik PvdD.
Wij zijn een partij die verschillende deelbelangen pro-
beert te verzoenen met elkaar. Dus wij zijn duurzaam, 
maar willen dat wel een op een financieel verantwoor-



inhoud
delijke manier doen. Wij willen de begroting op orde 
brengen, maar niet ten koste van kwetsbaren.”

Is ons gebalanceerde, genuanceerde verhaal gewoon te 
lastig te verkopen in verkiezingstijd?
“Inderdaad. mensen denken onterecht dat het grijs is. 
Terwijl het gewoon cruciaal is om niet de ene extreme te-
genover de andere te plaatsen. naarmate mensen steeds 
meer naar dat extreme en voor dat ene deelbelang gaan, 
komen de verhoudingen echt op scherp te staan. Des 
te belangrijker is een christelijke partij die vanuit een 
samenlevingsvisie probeert, om even Cohen te citeren, 
de boel bij elkaar te houden.”

In het interne campagneplan staat in de laatste zin dat ‘we 
alles doen wat we kunnen’, maar ook dat alles staat of valt 
met de ‘zegen van God’. Kun je dat nu zeggen?
“Ja, dat gevoel heb ik heel sterk. Ik ben echt onder de 
indruk geraakt van de hoeveelheid mensen die bereid 
waren om bijvoorbeeld een paar uur van hun vrije zater-
dag op te offeren om op een politieke markt te staan. Of 
de kandidaten die bereid waren om aan debatten deel te 
nemen. Echt heel bewonderenswaardig.

De zegen van God zie ik bijvoorbeeld in de talloze mo-
menten dat we hebben kunnen laten zien dat wij politiek 
bij een open bijbel willen bedrijven. Het is een zegen dat 
Arie op primetime bij het eerste debat van de nOS een 
stukje over William Wilberforce kan laten zien. Het ver-
haal van iemand die juist vanuit zijn diepste overtuiging 
als christen streed tegen slavenhandel. Dat zijn prachtige 
mogelijkheden.
De ChristenUnie Live avonden waren ook een zegen. Ik 
ben er bij twee van de vier geweest en het was geweldig. 
Ik heb een verbondenheid gevoeld met de voorgangers 
die er spraken (Henk Binnendijk, Gert Hutten, ron van 
der Spoel, Arie van der Veer), de band Trinity en de vele 
mensen die er waren. Ik denk echt dat we dat verder 
moeten uitbouwen. Ook met andere smaken muziek, 
zodat het ook voor een ander publiek aantrekkelijk 
wordt. Dit was een mooie mix van muziek, bemoediging 
en politieke inhoud. Er waren mensen die anders nooit 
naar zo’n politieke avond zouden komen. Ik denk dat 
de ChristenUnie nu echt haar profiel verbreed heeft. We 
hebben uit ons hart gesproken. We hebben laten zien dat 
we deel uitmaken van een bredere christelijke beweging 
van mensen die hart hebben voor deze samenleving.  

‘...een mooie mix van muziek, 
bemoediging en politieke inhoud’ 



Dat kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking met de ‘ambassa-
deurs’ die zich uitspraken voor de ChristenUnie. Geweldig 
dat meer dan ooit mensen hun nek uitstaken, zich uitspra-
ken en kleur bekenden. Ik hoop echt dat we dat kunnen 
volhouden en dat het de volgende keer nog meer mensen 
zijn. Ik denk dat we nederland echt hebben kunnen laten 
zien dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor deze 
samenleving - via stichting Present, via Leger des Heils, 
Youth for Christ, via het bijzonder onderwijs – en dat dat 
echt een verrijking is. Dat was een van de doelstellingen 
en ik denk dat we daar redelijk in geslaagd zijn. En dat 
moet zeker een vervolg krijgen.”

We hadden als slogan ‘voor de verandering, zeven christelijk-
sociale hervormingen’. Hoeveel kunnen we daarvan waarma-
ken met vijf zetels?
“Ik bedacht me laatst dat van de laatste zes begrotingen 
van ons land, de ChristenUnie er bij vijf heeft meegepraat 
en meebeslist. Er zijn nu mensen die somberen bij zo’n 
terugval van het CDA en zich afvragen hoe het zit met de 
toekomst van christelijke politiek. Wij hebben al die jaren 
laten zien dat je met vijf, zes zetels veel invloed kunt heb-
ben. Ik moet altijd denken aan het beeld van het jongetje 
dat  vijf broden en twee vissen aan Jezus geeft. Het stelt 
helemaal niks voor en toch kan Jezus er fantastische 
dingen mee doen. Wij hebben vijf Tweede Kamerzetels en 
twee senaatszetels. Sommige mensen vragen zich hardop 
af: wat kun je daar nou mee? Laten we het biddend in han-
den van Jezus leggen. We zien uit naar de mooie dingen 
die Hij ermee gaat doen.
Er zijn wel twee dingen voor nodig: bij een open bijbel blij-
ven, dus het moet echt duidelijk blijven wat je inspiratie en 
drijfveer is. Dus heel dicht bij God blijven. En ten tweede 
moet je kiezen waarmee je gaat profileren: Een aantal 
thema’s waar je echt het verschil op wilt gaan maken.”

Hoe zie jij de toekomst?
“Ik zie een ChristenUnie die niet alleen maar een partij is 
van functionarissen, maar veel meer een beweging is van 
mensen met een hart voor dit land. mensen die bidden 
en zich inzetten voor ons land en schouder aan schouder 
staan met andere christenen die zich bij andere organisa-
ties inzetten. Christenen die beseffen dat we een minder-
heid zijn, maar zich daardoor niet laten weerhouden om te 
doen wat ze kunnen doen. Ik zie een christelijke beweging 
die beseft dat er onder christenen soms verschillend 
gedacht wordt over onderwerpen -dat hebben we tijdens 
deze campagne ook wel gemerkt. maar in mijn ideaal 
kunnen we elkaar toch vasthouden omdat onze diepste 
verbondenheid is in Jezus Christus.”

> Tekst en fotografie Anne Paul roukema

beweging

‘De ChristenUnie 
is een beweging 

van mensen 
met een hart 

voor dit land’ 
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hart‘We hebben uit  
ons hart gesproken’
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www.cgmv.nl

JOUW VAKBOND 

bedankt de ChristenUnie voor 
de vrUChtbare samenwerking 

in de Campagne.

www.frankenvrijmedia.nl

Kijk voor alle voorwaarden of de andere 
cadeaus naar keuze op: nd.nl/actie

de krant met de cnd

3 maanden voor € 15,95 p.m. 
en de Bijbeltapes deel 1, met Ester, 
Hooglied en Marcus t.w.v. € 39,90

,vo 95 p.moor € 15,95 p

De C van 
Cadeau.

Tear feliciteert 
de ChristenUnie 
met haar vijf zetels 

www.tear.nl Bank 41 400

Deze organisaties feliciteren de ChristenUnie met het behalen van 5 zetels
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nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl  
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland

CHRIstENuNIE 
MIDDEN-

DRENtHE zEt 
LEERkRACHtEN IN 
HEt zONNEtJE

Op basis van een initiatief van 
het landelijk campagneteam 
heeft de ChristenUnie Midden-
Drenthe besloten om niet één 
maar álle basis- en voortgezet 
onderwijsscholen, openbaar en 
bijzonder, te trakteren op een lek-

kernij (door leden zelf gebakken), 
als blijk van waardering voor de inzet 

van deze scholen/leerkrachten voor 
het onderwijs aan jeugd en jongeren in 

hun gemeente.

CHRIstENuNIE WOuDENBERg 
RIJDt ROND MEt EEN 
gELuIDsINstALLAtIE
De kiesvereniging Woudenberg heeft een 
geluidsvergunning aangevraagd om in Woudenberg 
(dorp en buitengebied) rond te rijden met een auto met 
geluidsinstallatie op 11 september (de avond voor de 
Tweede Kamerverkiezingen). Tijdens het rijden werd een 
vrolijk muziekje afgewisseld door regelmatig een korte 
stop met de boodschap: “Goedenavond, De ChristenUnie 
roept u op. Stem morgen Arie Slob!”. De geluidsauto trok 
veel aandacht; kinderen begonnen op straat te dansen bij 
het horen van de muziek en her en der kwamen mensen 
naar buiten of liepen naar hun raam om te kijken wat er 
gaande was.

De ChristenUnie Zederik heeft met een team van de fractie een aantal 
zaterdagen schoonmaakacties gehouden door het opprikken van zwerfvuil 
in Zederik, meerkerk en Ameide. Deze acties hadden als doel aandacht te 
vragen voor de grote hoeveelheden zwerfafval die aangetroffen is, in de 
hoop dat burgers zich ervan bewust worden en het afval deponeren op de 
daarvoor bestemde plaatsen. De ploeg vuilprikkers ging op pad en prikte 
in twee uur tijd vijf vuilniszakken vol afval. De actie kon rekenen op waar-
dering van het publiek en natuurlijk werden ook de folders uitgedeeld.

CHRIstENuNIE zEDERIk RuIMt zWERfAfVAL Op



partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 11

fIEtsEN VOOR ALfABEtIsERINg

In de week van de alfabetisering zijn docenten van het Gomarus College (Groningen) en politici van de 
ChristenUnie samen de strijd aangegaan tegen analfabetisme in Nederland door een fietsestafette te organiseren van 
Leeuwaren naar Assen. 

Met de fietsestafette vroegen de docenten en politici aandacht voor analfabetisme in Nederland en bespraken ze wat 
ze zelf kunnen doen om de verkiezingen voor laaggeletterden toegankelijker te maken. 

Kandidaat-Kamerlid Herman Wegter fietste de route Drachten - Zuidhorn mee. Ook fietsten Stieneke van der 
Graaf (lid Provinciale Staten Groningen en kandidaat-Kamerlid), Klaas Harink (kandidaat-Kamerlid) en Inge 
Jongman (fractievoorzitter ChristenUnie Groningen) een deel van de fietstocht mee.

tRACtORACtIEs IN DE  
pROVINCIE gRONINgEN 
ChristenUnie-boeren in Fryslân, Groningen en Drenthe 
steunden de campagne van hun partij door hun tractors 
te tooien met de ChristenUnie-vlag en ChristenUnie-
verkiezingsposters. De tractors werden op zichtbare plaatsen 
in weilanden langs de weg geplaatst. De actie ondersteunde 
het Actieplan voor Noord-Nederland, dat ChristenUnie-
lijsttrekker Arie Slob in Drachten overhandigde aan Jacques 
Tichelaar, commissaris van de koningin in Drenthe. In 
dat plan werd het belang van de agrarische sector voor het 
Noorden benadrukt.
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nieuws

21 Augustus 2012 is Hr. B. (Bram) 
Wiersema, woonplaats Smilde, op 
49-jarige leeftijd overleden. Bram 
heeft zich vele jaren ingezet voor 
de Christelijke Politiek, zowel op 
gemeentelijk als provinciaal niveau. 
Bram is meer dan een decennium 
bestuurslid geweest van het GPV 
en vervolgens de ChristenUnie. 

Binnen deze periode is Bram lijst-
trekker geweest voor de Christen-
Unie Midden-Drenthe. Naast deze 
functies is Bram tevens geruime tijd 
penningmeester geweest van de ge-
meentelijke vereniging, de fractie en 
de provinciale ChristenUnie. Naast 
deze functies was Bram ook degene 
die hielp met allerhande praktische 

taken in eigen en naburige gemeen-
ten. Bram kan worden gekenmerkt 
als betrokken en praktisch Christen. 
Tijdens de in juni jl. gehouden le-
denvergadering nam Bram afscheid 
en kreeg hij de onderscheiding van 
de ChristenUnie. Vele Christen-
Unievrienden hebben hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats.

Op de avond van 5 juni 2012 is Lin-
da Barnum-Mulder overleden op de 
leeftijd van 30 jaar. Vanaf december 
2011 werkte ze op het Partijbureau. 
Hoewel ze daarvoor een aantal jaren 
in Amerika woonde en de Neder-
landse politieke context niet van 

nabij meemaakte, heeft ze zich haar 
werk als secretaresse op het Partij-
bureau heel snel eigen gemaakt. Ze 
was onder meer betrokken bij het 
ChristenUnie Opleidingscentrum 
en ze ondersteunde diverse partij-
commissies en -overleggen. Linda 

was geliefd en zeer gewaardeerd 
als dienstbare en plezierige collega. 
Haar overlijden was een grote schok 
voor alle partijbureaumedewerkers. 
Haar man Michael is weer terugge-
keerd naar de VS.

In Memoriam
BRAM WIERsEMA

LINDA BARNuM-MuLDER

CHRIstENuNIE 
BARNEVELD 
VOERt 
CAMpAgNE MEt 
pROMOtIEkAR
De ChristenUnie Barneveld 
heeft een prachtige kar 
gemaakt met foto’s van Arie 
Slob. Hiermee hebben ze op 
zaterdag 1 september alle kernen 
van de gemeente Barneveld 

bezocht. De nieuwe promotiekar heeft de nodige kilometers gemaakt. 
De dag begon in Voorthuizen, op de markt, daarna werd koers 
gezet richting Garderen, om van daar uit naar Stroe te rijden. De 
karavaan reed daarna door naar Kootwijk en Kootwijkerbroek was de 
laatste bestemming voor de ochtend. In de middag ging een nieuwe 
campagneploeg van start in Barneveld, in het centrum. Daarna is De 
Glind bezocht, om vervolgens via Achterveld naar Terschuur te rijden. 
Ook werd een bezoek gebracht aan Zwartebroek. Tenslotte is het 
campagneteam weer richting Barneveld gereden, waar het winkelend 
publiek werd getrakteerd op pepermunt. 

ONLINE 
supERfAN
Op diverse plekken online heeft de 
ChristenUnie een hoop ‘likes’, ‘vind-ik-
leuks’, ‘volgers’ en ‘followers’ verzameld. We 
zijn erg blij met deze ‘ChristenUnie-fans’ die 
ons zo steunen en het was tijd om hen eens 
in het zonnetje zetten. Daarom is gezocht 
naar onze superfans om die te bedanken met 
een stel leuke prijzen.

Met superfans bedoelen wij de gebruikers 
die bovengemiddeld actief meeleven met 
onze campagne online. Ze ‘liken’, retweeten 
of delen de berichten, video’s en foto’s van 
de ChristenUnie op bijvoorbeeld Twitter en 
Facebook. Ze verspreiden nieuwsberichten 
en het verkiezingsprogramma, ze gaan 
het gesprek aan en representeren de 
ChristenUnie online. 

De meest opvallende superfan en daarmee 
winnaar van een iPad was Mathijs Vos uit 
Werkendam!
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BEDANkt

De Christenunie bedankt iedereen  
die zich heeft ingezet voor  
de campagne
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VERtREkkENDE pOLItICI

HugO BELDER, RAADsLID 
stEENWIJkERLAND WIM DE 
JONg, RAADsLID DEVENtER 
CyNtHIA ORtEgA-MARtIJN, 

tWEEDEkAMERLID LEO VOORBERg, 
RAADsLID NOORDOOstpOLDER 
EsMé WIEgMAN-VAN MEppELEN 
sCHEppINk, tWEEDE kAMERLID

NIEuWE pOLItICI

CARLA DIk-fABER, tWEEDE kAMERLID                   
HENRIkE NIJMAN, RAADsLID 

DEVENtER gERt-JAN sEgERs, tWEEDE 
kAMERLIDERRIs zANDBERgEN, 
WEtHOuDER OLDEBROEk tHEO 
BERENDs, WEtHOuDER HAREN
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In onze vorige woonplaats waren we lid van een kerk 
die de vlag ‘Christengemeente’ voerde. Wij hadden 
deze gemeente niet gekozen vanwege deze vlag, 
maar omdat wij ons daar thuis voelden. Het was een 
plek om samen kerk te zijn en, het belangrijkste, de 
bijbel en Jezus stonden centraal. Je was er welkom 
in korte broek, maar ook in driedelig pak. De vlag 
sprak mij toch ook aan, want het gaf aan waar het 
om ging: een gemeente van Christenen, in alle diver-
siteit, zoals god ons gemaakt heeft. 

Ditzelfde zit in de naam van onze partij: ChristenUnie. 
Een Unie van Christenen die in de politiek actief willen 
zijn vanuit hun Christen zijn. Dit geeft een prachtig 
hoopvol perspectief. Daarnaast heb ik gemerkt dat 
het soms ingewikkeld is. Het perspectief is dat wij in 
onze samenleving, vanuit ons geloof, echt het verschil 
kunnen maken, de smaakmaker kunnen zijn. Dit zie je 
in de manier waarop onze politici politiek bedrijven, 
vaak verzoenend tussen partijen, maar daarnaast met 
verontwaardiging opkomend voor de mensen die in het 
gedrang zitten, het moeilijk hebben, onrecht ervaren. 
Tot zover dat wat ons bindt. 

Het ingewikkelde zit hem erin dat onze partij bestaat uit 
zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende 
inzichten en keuzes, allemaal geïnspireerd door datzelfde 
geloof in diezelfde God en op basis van diezelfde bijbel. Ik 

ben in de korte tijd dat ik voorzitter ben zoveel contrasten 
en verschillen tegen gekomen! Verschillen tussen de ge-
neraties: onze jongeren hebben wezenlijk andere stand-
punten en staan anders, maar minstens zo gepassioneerd, 
in hun geloof als de oudere generatie op wiens schouders 
ze staan. maar ook andere verschillen zijn enorm, bijvoor-
beeld die tussen onze leden in de stad of op de Veluwe of 
tussen leden met verschillende kerkelijke achtergronden. 
Er wordt vanuit dezelfde betrokkenheid en passie gewerkt 
aan de ChristenUnie en haar idealen, maar met grote ver-
schillen van inzicht. Het is de uitdaging de eenheid boven 
die verschillen uit te laten blijven gaan.

Wil je als partij echt het verschil maken in de samenle-
ving en de smaakmaker zijn, dan is het belangrijk dat er 
ruimte is voor de verschillen en dat zichtbaar wordt hoe 
kleurrijk en verrassend onze partij is. Christelijke politiek 
is geen bijbeluitleg, maar het vanuit je geloof praktisch 
bijdragen aan de samenleving. Elke tijd en elk maat-
schappelijk probleem vraagt zijn eigen antwoorden. 
Het antwoord van gisteren werkt niet meer vandaag, 
het antwoord van vandaag werkt morgen niet meer. Zo-
lang we origineel blijven zullen we het verschil maken. 
Onze bron van originaliteit is de Uitvinder daarvan.  Blijf 
je aangesloten op die bron dan kunnen verschillen een 
feest worden. 

> Janneke Lousia, voorzitter landelijk bestuur

Feest van     verschillen

ColUmN
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Op woensdag 12 september 2012 ging Nederland 
naar de stembus om de nieuwe samenstelling van de 
tweede kamer te bepalen. Bijna 75% van de stem-
gerechtigden bracht een geldige stem uit. Van die 
9.424.235 stemmen waren 294.586 stemmen voor de 
Christenunie. De lijstverbinding met de sgp hielp de 
Christenunie net over de drempel van vijf zetels. 

kandidaten
Arie Slob en Carola Schouten haalden genoeg stemmen 
om op eigen kracht in de Tweede Kamer te komen (resp. 
229.664 en 16.507 stemmen). De nieuwe fractie bestaat 
verder uit Joël Voordewind (13.877 stemmen) en de twee 
nieuwkomers Gert-Jan Segers (2.992) en Carla Dik-Faber 
(2.604).

De ChristenUnie had een lijst met 50 kandidaten, waar-
onder veel regionale kandidaten en bekende lijstduwers. 
naast de gekozen vijf kandidaten waren de grootste 
stemmentrekkers:
• Herman Wegter (4.672 stemmen; nr. 7 op de lijst)
• Orlando Bottenbley (2.333; lijstduwer)
• Anja Haga (2.262; nr. 8)
• Ixora Balootje (2.111; nr. 9)
• Arie vd Veer (1.929; lijstduwer)
• Bert Tijhof (1.338; nr. 13)
• Martine Vonk (1.230; nr. 12)
• Eppo Bruins (1.152; nr. 6)

meer informatie over de uitslag vindt u o.a. bij de Kiesraad (www.kiesraad.nl).

Winst en verlies
De ChristenUnie deed in alle 20 kieskringen mee. nieuw 
was de kieskring van de drie eilanden Bonaire, St. 
Eustatius en Saba, die sinds 10 oktober 2010 bijzondere 
gemeenten van nederland zijn. De ChristenUnie kreeg 
daar 117 van de 2633 stemmen.

Als we kijken naar het totaalbeeld, dan heeft de Chris-
tenUnie per saldo net iets meer dan 10.000 stemmen 
verloren. Wat zit er achter dat saldo? Eén manier om daar 
naar te kijken gaat als volgt:
•  In 317 gemeenten verloren we per saldo. Dat gaat om 

14.402 stemmen.

•  In 94 gemeenten wonnen we per saldo. Dat gaat om 
3.894 stemmen.

•  In 7 gemeenten bleven we (ongeveer) gelijk.
Een andere manier om naar dat saldo te kijken is het in 
kaart brengen van kiezersstromen. Hoeveel zijn er ten 
opzichte van de vorige verkiezingen in 2010 bijgekomen 
en hoeveel zijn er afgegaan? Daar hebben we op dit mo-
ment nog geen betrouwbare cijfers over. Wij hopen daar 
snel meer inzicht in te krijgen.

> Tekst Erik van Dijk, campagnemanager

Grootste stijgers in absolute aantal stemmen

Grootste dalers in absolute aantal stemmen

Verkiezingsuitslag
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Enkele feiten op een rijtje

Naam Provincie ChristenUnie 
2012

Verschil t.o.v. 
2010

Zwolle Overijssel 7355 520

Putten Gelderland 2120 231

Bunschoten Utrecht 3399 198

Woudrichem noord-Brabant 1262 162

Hoogeveen Drenthe 2382 135

nijkerk Gelderland 2367 133

rijssen-Holten Overijssel 2935 127

Heerde Gelderland 1691 124

Zederik Zuid-Holland 1049 112

Amersfoort Utrecht 5128 112

Naam Provincie ChristenUnie 
2012

Verschil t.o.v. 
2010

rotterdam Zuid-Holland 5544 -601

Katwijk Zuid-Holland 3437 -325

's-Gravenhage Zuid-Holland 4144 -285

Amsterdam noord-Holland 3126 -279

Apeldoorn Gelderland 3860 -243

Groningen Groningen 4759 -231

Eindhoven noord-Brabant 1336 -212

Súdwest-Fryslân Friesland 1551 -207

Dordrecht Zuid-Holland 2800 -207

Almere Flevoland 1749 -198
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De Christenunie is op 12 september beloond met 
vijf zetels. Na een drukke campagneperiode is het 
weer tijd voor het echte kamerwerk. Vergaderingen, 
debatten en stemmingen staan op de agenda. Arie 
slob, Carola schouten en Joël Voordewind zetten hun 
werk voort als tweede kamerlid, terwijl nieuwkomers 
gert-Jan segers en Carla Dik-faber voor het eerst 
als kamerlid door de Haagse wandelgangen lopen. 
Waarvoor gaan zij zich inzetten de komende jaren? 
Hoe willen ze dat bereiken? Een korte impressie

1. ARIE sLOB gaat met frisse moed aan 
de slag met een vernieuwd team. “Als 

fractievoorzitter van de Tweede Ka-
merfractie ga ik me er weer sterk 

voor maken dat er een hecht 
en sterk team van Tweede Ka-
merleden actief is, dat zich vol 
enthousiasme, bevlogenheid 

en creativiteit in zal gaan zetten 
voor de idealen van de Christen-

Unie.” Slob zal zich voornamelijk 
bezighouden met de beleidsterrei-

nen Algemene zaken, koninklijk Huis, 
Visserij en Volksgezondheid. Hij haalt veel inspiratie 
uit de Bijbel, ook als het gaat om de werkzaamheden in 
de Tweede Kamer. “Tijdens de eerste vergadering van de 
nieuw verkozen fractie heeft Joël tijdens de opening ons 
mattheüs 10 vers 16 voorgehouden: ‘Wees dus scherp-
zinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een 
duif’. Aan deze tekst is destijds ook tijdens de start van 
de regeerperiode van de ChristenUnie gerefereerd”, me-
moreert hij. Wat hem vooral motiveert in het Kamerwerk 
is het navolgerschap van Christus. “Dat is de drive voor 
mijn persoonlijk leven, maar ook voor het werk voor de 
ChristenUnie.”

2. JOëL VOORDEWIND heeft de beleidsterreinen 
Buitenlandse zaken, Ontwikkelingssamenwerking, 
Immigratie en Asiel, primair en Voortgezet Onderwijs, 
MBO, Jeugdzorg en sport in zijn portefeuille. Hij wil zich 
de komende jaren blijven inzetten voor geloofsgeno-
ten die vervolgd worden in landen als Pakistan, Egypte, 
Irak, Syrië en Iran. Ook blijvende steun voor Israël is heel 
belangrijk, omdat de dreiging vanuit Iran steeds groter 
wordt. naast de inzet voor medemensen in het buiten-
land, vindt hij dat het nederlandse asielbeleid ook mens-
waardig moet zijn. “Er moet speciale aandacht zijn voor 
asielkinderen en bekeerde christen-asielzoekers. Voor 
de asielkinderen hebben we nu door een motie van de 
ChristenUnie een tijdelijke uitzetstop kunnen realiseren 
totdat de kinderasielwet van Diederik Samsom (PvdA) 
en mij is behandeld.” Om succes te behalen in de Tweede 
Kamer zoekt Voordewind naar wisselende meerderhe-
den. “De ChristenUnie kan een doorslaggevende stem 
hebben voor zaken als het opkomen voor kwetsbare 
groepen en voor milieubeleid. Ik wil dat banen behou-
den blijven, dat jongeren een baan kunnen vinden en 
dat de zorg betaalbaar blijft”, benadrukt Voordewind. Hij 
besluit: “Gebed is de basis van ons werk. We doen al het 
werk in afhankelijkheid van God.”

   Onze 
vertegenwoordigers  
     in Den Haag

www.twitter.com/arieslob

www.twitter.com/joelvoordewind
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3. CAROLA sCHOutEN wil werk maken van “een eerlij-
ke en innovatieve economie, die dienstbaar is aan mens 
en samenleving”, zegt ze met een knipoog Calvijn na. Zij 
houdt zich vooral bezig met financiën, sociale za-
ken en Werkgelegenheid, pensioenen, Economie en 
Innovatie, Hoger Onderwijs en Wonen. Een paar zaken 
krijgen haar nadrukkelijke aandacht. “Prioriteit hebben 
maatregelen die helpen de schuldeneconomie tegen te 
gaan, op Europees, nationaal en particulier niveau. Ook 
moeten we de werkloosheid van ouderen en jongeren 
aanpakken en mensen met een arbeidsbeperking een 
plek bieden zodat ze mee kunnen doen. Daarnaast wil 
ik me inzetten voor eerlijke kansen voor het mKB in aan-
bestedingen en het stimuleren van innovatie.” Schouten 
wordt gemotiveerd door mensen die ze ontmoet, vertelt 
ze. “mensen die zich heel veel uren belangeloos inzetten 
voor een ander. Of ondernemers, die niet alleen naar 
winst kijken, maar juist ook naar hun personeel en hun 
omgeving. Kortom: mensen die er op gericht zijn in hun 
werk een stukje bij te dragen aan een eerlijkere en duur-
zamere wereld. Deze mensen kom ik regelmatig tegen!” 

4. gERt-JAN sEgERs 
maakte als nieuwkomer 
een vliegende start. Tij-
dens het eerste vragen-

uur stelde hij al vragen 
aan minister Spies. Segers 

houdt zich vooral bezig 
met de beleidsterreinen  

Veiligheid en Justitie,  
koninkrijksrelaties,  Defensie, 

Europa, Media, Binnenlandse zaken, Integratie en 
grondrechten. Uitdagingen genoeg, volgens hem. “Ik 
wil alles doen wat ik kan om uitbuiting van mensen door 
prostitutie en mensenhandel tegen te gaan. Verder wil ik 
me sterk maken voor veiligheid, fundamentele vrijheden 
als godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid, voor een 
fatsoenlijk islamdebat en herbezinning op Europa.” re-

sultaat bereik je volgens hem allereerst via parlementair 
handwerk, door het voeren van debatten en het indienen 
van amendementen, moties en Kamervragen. Daar blijft 
het voor Segers niet bij: “Ook door middel van ronde-
tafelgesprekken, meelopen met de politie of bezoeken 
aan organisaties als Het Scharlaken Koord kun je wat 
bereiken. En ik zal altijd blijven schrijven, vermoed ik.” Het 
diepste wat Segers motiveert is Gods bewogenheid met 
deze wereld. “Als God deze wereld niet in de steek laat, 
mogen wij als Zijn kinderen dat ook niet. Als Jezus’ hart 
uitgaat naar mensen aan de rand van de samenleving, 
dan moet ons hart daar ook naar uitgaan. Zo wil ik heel 
graag bij een open bijbel zoeken naar het goede voor 
onze samenleving.”

5. CARLA DIk-fABER. Eén van de nieuwe Kamerleden 
is Carla Dik-Faber uit Veenendaal. Zij is de komende jaren 
verantwoordelijk voor de beleidsterreinen Landbouw en 
Natuur, Energie, Water, Infrastructuur en Milieu,  
Cultuur en Volksgezondheid (care). Carla Dik wil burgers 
en bedrijven de komende jaren meer ruimte geven om 
zelf groene energie op te wekken. De milieubewuste Carla 
pleit voor schonere mobiliteit, zoals een goede bereik-
baarheid met het openbaar vervoer, ook buiten de rand-
stad. Ze wil initiatieven en kansen uit de samenleving 
opmerken en er ook daadwerkelijk iets mee doen in Den 
Haag. “Het motiveert mij als ik ook echt iets voor de men-
sen in nederland kan betekenen. Ik zie de overheid als 
bondgenoot van de samenleving. We moeten maatschap-
pelijke problemen met elkaar aanpakken en oplossen!”

> Tekst Jacobien Doornbos en maurits van Stuijvenberg

www.twitter.com/gertjansegers

www.twitter.com/carolaschouten

www.twitter.com/carladikfaber
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de campagne    in beeld

Fotoshoot voor de pers bij de presentatie van de top 11
kandidatenlijst. 

Herman Wegter plakt samen met KV 
Amersfoort de eerste posters. 

Op camping de Oldemeyer in Hardenberg deelde de ChristenUnie ijsjes uit en werd tweede op het 
voetbaltoernooi. 
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de campagne    in beeld

Kandidaat Eppo Bruins voerde campagne onder studenten op de Leidse instrumentmakers School. 

Met stip onze jongste campagnevoerder. Arie Slob samen met Herman Wegter achter de ijskraam
 op camping De Kleine Belties.
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PerspectieF voerde actie voor starters op de woningmarkt.

Arie Slob en hoofd Communicatie & Voorlichting Jop Douma tijdens de pauze van het  Carrédebat op  
4 september. 

Uit de CPB-doorrekening bleek ons 
verkiezingsprogramma het meest in balans. 

Overal in het land waren mensen op de been voor 
de campagne. 
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Arie Slob in de viskraam op de Puttense markt. 

Arie Slob als vrijwilliger bij Stichting Present.

Herman Wegter op zomertoer.

Cabaret op de ChristenUnie Live avonden. Henk Binnendijk op ChristenUnie Live. 

Carla Dik op bezoek bij woongemeenschap 
de Wonne in Enschede.

Joël Voordewind aan het flyeren in Zaandijk.
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Het is een enerverende tijd geweest 
voor de ChristenUnie. Niet alleen 
voor het landelijke campagneteam, 
maar ook voor de campagneleiders 
in verschillende steden en dorpen. 

Ze moesten soms met weinig mensen en kunst- en 
vliegwerk meerdere ballen in de lucht houden: flyeren, 
werkbezoeken, contacten onderhouden met lokale me-
dia, plaksessies. En dan natuurlijk nog de sociale media 
bijhouden. maar na al dat werk, de vingers nog stijf van 
plaksel en getwitter, kan er worden terug gekeken op 
een goed verlopen campagne. En we kijken vooruit naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Dat doen we 
met vijf lokale campagneleiders: Annemieke Koezema, 
marijn Gunnink, mathijs Vos, Johan Paul de Groot en 
Sigrid Fekken. 

Annemieke Koezema, campagneleider in 

Leeuwarden

De CHrISTeNUNIe AlS 
verbINDeNDe fACTor
Annemieke Koezema is lid van de 
steunfractie van de ChristenUnie 
in Leeuwarden. Ze kijkt terug op 
een mooie campagne: “Het was 
vooral erg inspirerend. We begon-
nen op 30 augustus met gebed 
voor de ChristenUnie en voor 

elkaar. Je merkt dat dat erg samenbindend werkt. Daarna 
zijn we vol goede moed aan de slag gegaan: op brade-
rieën en politieke markten. Zelf heb ik de campagne ook 
benut om veel met sociale media te doen. Vooral met 
Facebook en Twitter. We hadden een eigen profielfoto en 
ik heb regelmatig getwitterd waar we mee bezig waren. 
Twitter is goed als ondersteuning te gebruiken bij een 
politieke campagne. mijn hele netwerk weet dat ik van 
de ChristenUnie ben, je krijgt er opmerkingen over van 
mensen en op die manier raak je makkelijker in gesprek. 
Ook in de kerk bijvoorbeeld. Op die manier is er ook nog 
een aantal mensen lid geworden van de ChristenUnie.

Wat mij opviel: we hebben nog geen 200 leden in Leeu-
warden, terwijl er hier ruim 1800 mensen op de Chris-
tenUnie hebben gestemd. Daar zit dus potentieel in, en 
het zou goed zijn om als plaatselijke fractie een brochure 
te ontwikkelen; een welkomstfolder waarin staat wat 
je doet. En bijvoorbeeld drie keer per jaar een nieuws-
brief namens de fractie en het bestuur. Of een USB-stick 
waarop het programma staat. Wat verder opviel: we heb-
ben opvallend weinig weerstand gehad. Weinig ethische 
frustratie. Het ging vooral over defensie, over de zorg. 

Onze aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is wat 
korter: door de gemeentelijke herindeling met Boarnster-
him hebben wij namelijk in november 2013 al verkiezin-
gen. Dat is een uitdaging, want je moet met hetzelfde 
aantal mensen een groter gebied gaan bestrijken. Onze 
raadsleden zullen dan ook veel daar te vinden zijn. We 
gaan er gewoon weer helemaal voor.”

marijn Gunnink, voorzitter en campagneleider 
van de Christenunie in nijmegen

mAATSCHAPPelIJKe 
mIDDeNvelD IS zeer 
belANGrIJK

marijn Gunnink is voorzitter van 
de ChristenUnie in nijmegen. Een 
kleine kiesvereniging in vergelij-
king met het aantal inwoners van 
de stad (ruim 165.000, red.) die al lang bestaat, maar pas 
sinds 2008 weer echt actief is. 
”We hebben daarom flink moeten werken aan onze 
bekendheid. Om die te vergroten hebben we gefly-
erd in nijmegen. Dat ging goed, al zijn de reacties heel 
verschillend: ‘Wat een flauwekul’, ‘leuk’, ‘mag ik je flyer’, en 
alles daar tussen in. mensen zien het als informatievoor-
ziening, gaan het gesprek aan.  En dan komen de vragen 
vanzelf: ‘De ChristenUnie, waar staat dat dan voor?’ 
Veel mensen hebben strategisch gestemd in nijmegen. 
Desondanks begonnen we de campagne met acht 
mensen en eindigden die met vijftien. De mooie winst is 
dus meer actieve leden. En die mensen kun je natuurlijk 

En nu het vervolg
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ook gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014. We haalden altijd rond de 500 stemmen. Op een 
gegeven moment schoot dat omhoog naar 1000 en dat 
hebben we vast kunnen houden bij de laatste verkiezin-
gen. In nijmegen heb je 1500 stemmen nodig voor een 
zetel, dus het gaat enorm de goede kant op. 

We proberen als ChristenUnie ook echt te zijn waar 
dat nodig is. Deze zomer waren we bijvoorbeeld bij de 
opening van Bij Bosshardt; een buurtsteunpunt van het 
Leger des Heils dat een soort huiskamer voor de buurt 
wil zijn. Door daar aanwezig te zijn kom je in contact met 
mensen. Dat maatschappelijke middenveld, dat vinden 
we zeer belangrijk. En wat dat betreft vind ik ook dat de 
ChristenUnie meer aanwezig zou kunnen zijn in de grote 
steden. Dat zijn nu juist de plaatsen waar christelijke poli-
tiek onder vuur ligt en de achterban niet zit. Die mensen 
kun je heel erg aanspreken op de sociale thema’s van de 
ChristenUnie.”

mathijs Vos, Campagneleider ChristenUnie 
Werkendam

belANG CHrISTelIJKe 
PolITIeK beNADrUK-
KeN 

“We hebben een stevige lokale 
campagne achter de rug waarin we 
hebben geprobeerd de landelijke 
campagne te ondersteunen en 

het een lokaal gezicht te geven. Zo hebben we in diverse 
dorpen huis-aan-huis geflyerd, een ledenactie gehad en 
enkele activiteiten met Kamerleden georganiseerd. Het 
was intensief, maar leuk tegelijkertijd.
 
meest positief vond ik vooral de sterke samenwerking 
met de andere kiesverenigingen in onze regio (met name 
Aalburg en Woudrichem). Zo kun je een brede campagne 
opzetten en ben je regionaal goed zichtbaar. Ook de CU-
live avond in Dordrecht waar we met een grote bus heen 
zijn geweest heb ik als zeer positief ervaren. Zo’n avond is 
een enorme stimulans om weer vol goede moed aan de 
slag te gaan. 

Het zou goed en belangrijk zijn om in de permanente 
campagne nog meer te benadrukken hoe belangrijk een 
christelijke politieke partij is. Er is een grote groep chris-
tenen die kort voor de verkiezingen pas bedenken wat 
ze gaat stemmen. Als ik het daar met mensen over heb, 
en ik leg het belang van een christelijke politiek partij uit 
dan zeggen ze: Dat had ik veel eerder moeten weten.
 
Ook in Werkendam denken we als fractie en bestuur 
alvast na over de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Belangrijk is de permanente campagne. De ChristenUnie 
is in Werkendam namelijk de kleinste fractie. maar wel de 
enige die tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezin-
gen winst heeft geboekt.
 
Dit heeft o.a. te maken met de permanente campagne 
die we sinds 2007 voeren. Ook de komende tijd zijn we 
weer regelmatig op straat te vinden om met mensen in 
gesprek te gaan. Tegelijkertijd profileren we ons actief via 
de lokale media. Ook zijn we scherp op onze speerpun-
ten zoals de voedsel- en kledingbank,  en OV.”

Johan Paul de Groot, campagneleider  
ChristenUnie in noord-Holland

zorG DAT Je 
zICHTbAAr beNT

Johan Paul de Groot was 
campagneleider voor de 
ChristenUnie in noord Hol-
land; een provincie met een 
kleine ChristenUnie-achter-
ban. Daarnaast is hij fractieleider bij de ChristenUnie Hol-
lands Kroon, de fusienaam van de gemeenten Wieringen, 
Wieringermeer, Anna Paulowna en niedorp. maar als 
campagneleider heeft hij contact met een groter gebied: 
van Hilversum tot Texel. “Er zijn veel kleine kiesvereni-
gingen met actieve en gedreven mensen. Je praat veel 
met lokale mensen. Je hoort wat er speelt en dat maakt 
het ook zo ontzettend leuk. In Den Helder gaat het over 
andere thema’s dan bijvoorbeeld in het Gooi. Wat ik als 
erg positief heb ervaren, is dat we ondersteuning kregen 

En nu het vervolg
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campagne

vanuit de Tweede Kamerfractie. Op 8 September is 
bijvoorbeeld Joël Voordewind een hele dag mee geweest 
op een rondleiding naar o.a. Purmerend, Schagen en 
Alkmaar. Dat is enórm inspirerend.”

Die inspiratie kan De Groot goed gebruiken in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen: “Voor mij begon de 
campagne daarvoor op 13 september. Op dit moment 
zijn we heel druk een kieslijst op te stellen in de gemeen-
te Schagen, zodat mensen daar ook op de ChristenUnie 
kunnen stemmen. En we zetten tijdens zo’n campagne 
alle middelen in. Zo zijn social media heel belangrijk. Een 
mooi instrument om te laten weten waar je mee bezig 
bent. En bovendien belangrijk om ook te kunnen volgen 
waar andere partijen mee bezig zijn. 

Daarnaast proberen we de permanente campagne goed 
in de steigers te zetten. Zo willen we elke maand een 
maatschappelijke organisatie bezoeken, en met dorps-
raden in gesprek gaan. We proberen ook de media daar 
bij te betrekken en te zorgen dat we zichtbaar zijn. De 
ChristenUnie heeft namelijk een dijk van een verhaal.”

Sigrid Fekken, Algemeen Bestuurslid van de Provinciale Unie Friesland en lid 

van de campagneleiding in Friesland

Je zIeT De eNerGIe DIe eeN CAmPAGNe 
oPleverT

“We hebben een leuke en goede campagne achter de 
rug. Een campagne waarbij we goed zijn gefaciliteerd 
door het Partijbureau. Zo kregen we goede tips en 
ideeën voor acties. nodig, want we hadden namelijk 
nooit eerder een coördinerende rol bij de landelijke 
verkiezingen gehad. Spannend ook omdat we sinds mei 
dit jaar een volledig nieuw bestuur hebben in Friesland. 

Door de samenwerking ontdek je elkaars kwaliteiten, 
leer je mensen beter kennen en zie je de energie die dat 
oplevert: dat schept een band.  Ook de CU-live avond 
in Drachten heb ik als heel positief ervaren. Alleen had 
de publiciteit er om heen wat breder getrokken kunnen 
worden door middel van advertenties in lokale media 
zoals het Friesch Dagblad. 

Verder hebben we geprobeerd acties aan te gaan samen 
met Groningen en Drenthe. Dat is met name in Gronin-
gen heel goed gelukt met de tractoractie: op de zater-
dagmiddag voor de verkiezingen hebben we op verschil-
lende plekken bij sympathisanten tractoren met een 
ChristenUnievlag neer gezet om de agrarische achterban 
op de ChristenUnie te wijzen. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen 
we vooral ook gemeenteoverschrijdende acties gaan 
doen. Dat is belangrijk om samenhang te creëren. We 
vinden dat er veel meer contact moet komen tussen 
de kiesverenigingen en hebben daarom een bezoek-
schema opgesteld om ze allemaal langs te gaan. Bij zo’n 
bezoek kijken we bijvoorbeeld naar de organisatie: waar 
loopt een kiesvereniging tegen aan? Bij sommige wil-
len mensen stoppen, maar er zijn geen opvolgers. Hoe 
kunnen ze met andere kiesverenigingen samenwerken? 
Bijvoorbeeld bij een gemeentelijke herindeling. Hoe werf 
je leden? Hoe kun je een kiesvereniging faciliteren? En 
hoe onderhouden we de contacten? Daar gaan we in het 
komende half jaar eens goed naar kijken.”

> Tekst Arjo Kleinhuis

“Op 13 
september 

begon voor mij 
de campagne 

voor de 
gemeenteraads-

verkiezingen”
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Op 12 september is nog duidelijker geworden hoe de 
christelijke  politiek onder druk staat. Het zetelaantal van 
de christelijke partijen is  afgenomen, in opinieartikelen 
werd het bestaansrecht van christelijke  politiek weer 
eens stevig betwijfeld. Waarom christelijke politiek: kunt 
u het uitleggen aan uw buurman in de kerk die VVD 
stemde? Docent Hermen Vreugdenhil aan het woord 
over een cursus die u hier handvatten voor biedt.

Hermen, je bent als docent betrokken bij de basiscursus 
“Welkom bij de ChristenUnie”. Hoe kan die cursus me helpen 
om aan anderen uit te leggen waarom christelijke politiek 
nodig is?
 “Je hoort vaak dat de keuze voor een politieke partij 
op één of twee issues wordt gemaakt. maar christelijke 
politiek is veel rijker dan enkele politieke issues. Al ons 
politieke handelen wordt bepaald door een bijbelse visie 
op mens en samenleving, en op de rol van de overheid. 
In de cursus ervaren en delen we dat met elkaar vanuit 
onze rijke traditie, de duidelijke grondslag en de concrete 
praktische  politieke uitwerking binnen de ChristenUnie. 
Het is zo mooi en heilzaam om in de politiek als navolger 
van Christus voluit te mogen spreken over de keuzes die 
dat vraagt en dat delen we graag met anderen.”
 
We hebben nu net verkiezingen achter de rug... moet ik me 
hier op dit moment echt druk over maken?

De vvD-stemmer 
naast u in de 
kerkbank

 “misschien wel júist nu. Ook na de verkiezingen geldt: 
“Dit is ons moment, geef je hart een stem!” Veel leden 
en sympathisanten zijn  geïnteresseerd geraakt in de 
ChristenUnie, voelen zich welkom bij de  ChristenUnie en 
willen zich actief gaan inzetten. Wij helpen ze daar graag 
bij. Het is belangrijk dat we met elkaar ons enthousiasme 
vasthouden, ook richting de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014. Hopelijk steekt dit ook onze kerkbuurman aan 
die deze keer VVD stemde.” 
 
 Wat is jouw eigen drive voor christelijke politiek, en in het 
bijzonder  voor de ChristenUnie?
 “recht doen, trouw zijn en nederig wandelen met je God 
(micha 6:8). Ik heb zelf als politicus voor de ChristenUnie 
mogen ervaren hoe waardevol en mooi die boodschap 
is die je als christenpoliticus in de praktijk mag  brengen. 
Die is zoveel rijker dan scoren op een paar thema’s. Die  
boodschap dragen we samen in de ChristenUnie uit. Die 
opdracht mogen we  samen in de praktijk brengen. Gaaf 
om dat met zovelen binnen de ChristenUnie te mogen 
delen en doen! Ik zou zeggen: doe mee!”

> Tekst rieke Elsenbroek, coördinator opleiding

De cursus Welkom bij de ChristenUnie wordt aangeboden in 
Bunschoten (nov. 2012), Capelle a/d IJssel (jan. 2013), Breda 
(feb. 2013), Hardenberg (feb./mrt. 2013), Urk (mrt. 2013) en 
Eindhoven (mei 2013). meer info en aanmelding via: 
www.opleiding.christenunie.nl/welkombijdechristenunie
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  Terugblik 
     op het Kamerwerk

Na bijna 6 jaar Tweede Kamerlid te zijn geweest nemen 
Cynthia Ortega en Esmé Wiegman afscheid van de Kamer. 
Hoe kijken zij terug op deze periode?

EsMé WIEgMAN na 5 ½ jaar Kamerlid te zijn word ik 
regelmatig gevraagd om terug te blikken. En wat zeg 
ik dan? Het waren fantastische jaren, waarin ik met hart 
en ziel heb gewerkt! Den Haag en m’n blauwe zetel zal 
ik niet gaan missen. Daar lag m’n hart ten diepste niet. 
Wel alle medewerkers van de fractie, die me elke dag 
weer hebben toegerust met informatie, bemoediging en 
gebed. En ik zal nu niet meer zo snel komen op veel plek-
ken waar m’n Kamerwerk me bracht.

Een paar dingen neem ik mee. Wat doe ik met de 22 dos-
siers van kinderen met een open ruggetje die vlak na de 
geboorte om het leven zijn gebracht vanwege ‘toekom-
stig lijden’ dat werd voorspeld? mag toekomstig lijden 
een criterium zijn? Welk perspectief geven we aan een 
kind? Vragen naar toekomstig lijden doen we toch ook 
niet als er bij een kind kanker wordt geconstateerd? Dan 
gaan we toch ook behandelen?
En wat is er mis met Down? Waarom zouden we al vroeg 
tijdens de zwangerschap het syndroom van Down op-
sporen? Wat heeft dat met gezondheidsdoelstellingen te 
maken? Deze vraag was aan de orde tijdens mijn laatste 
medisch-ethische debat, in hartje Amsterdam begin 
september. De volgende dag zou ik naar mijn vriendin 
met een zoontje met Down in Kiev reizen. Het idee dat er 
mensen zijn die vinden dat hij er beter niet had kunnen 
zijn! Dat zullen ze natuurlijk nooit zo hardop zeggen.  
Ouders krijgen ondertussen na de geboorte van een 
kindje met Down wel steeds vaker de veelbetekenende 
vraag: ‘Wist je dat dan niet?’ Een paar dagen bij mijn 
vriendin heeft mij weer geleerd dat er niets mis is met 
Down. Het is wel anders. En soms is het extra pittig om 
een kind met een ontwikkelingsachterstand op te voe-
den. maar laten we ondertussen vooral ook genieten van 
elkaars gezelschap. Wat is het toch mooi dat elk mens 
weer anders is en kostbaar in Gods oog!

Esmé Wiegman-van Meppelen scheppink

CyNtHIA ORtEgA Terugblikkend kan ik zeggen dat 
ik mijn Kamerlidmaatschap als een roeping heb be-
schouwd, waar ik met veel passie en toewijding aan 

wilde beantwoorden. mijn focus was gericht op recht 
doen aan kwetsbaren en zwakkeren, door op te komen 
voor hun belangen. Vandaag heb ik een mooi gedeelte 

hierover gelezen uit het dagtekstenboekje ‘Grace for 
each moment’. Een afscheidcadeau van beleidsmede-

werker Shamir waar ik hem zeer dankbaar voor ben. Het 
gedeelte laat zien dat Jezus Christus opkwam voor de 
belangen van anderen. Wat ook de omstandigheden 

waren, Zijn gedachten gingen altijd als eerste uit naar 
de ander. Hij heeft Zijn leven hiervoor gegeven tot in de 

dood. Zijn liefde voor mensen is hartverwarmend. Zijn 
voorbeeld heb ik willen volgen door als volksvertegen-
woordiger ook compassie en liefde op te brengen voor 

onze gebroken samenleving. 

Ik ben deze dagen druk bezig met het opruimen en kom 
allerlei foto’s, artikelen, debatteksten en e-mails tegen, 

die mij even terugzetten in de tijd. Vaak word ik dan 
vervuld met dankbaarheid en verwondering om het feit 
dat ik bijna zes jaar, met ondersteuning van toegewijde 

medewerkers, voor de Tweede Kamerfractie Christen-
Unie onze samenleving mocht dienen tot eer en glorie 

van God. Het waren niettemin intensieve, energieverslin-
dende jaren met werkdagen van soms 20 uur of meer. 
maar het besef dat God mij hiertoe heeft geroepen en 
een biddende echtgenoot die 100% achter mij stond, 

maakte dat ik iedere dag vol goede moed en inspiratie 
weer aan de slag ging. Ik heb het woordvoerderschap 

van  mijn vele portefeuilles door de jaren heen, naar eer 
en geweten met evenveel betrokkenheid en verantwoor-
delijkheidsgevoel gevoerd. Want of het nu over grafrech-

ten, schuldhulpverlening, passend onderwijs, woning-
corporaties of de positie van Caribisch nederland gaat, 
altijd betreft het zaken die mensen raken en waarmee 

zorgvuldig moet worden omgegaan. Ik zal niet ontken-
nen dat ik het Kamerwerk erg mis, maar met Prediker zeg 

ik: alles heeft zijn tijd! 

Cynthia Ortega-Martijn
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Eind augustus, binnenstad utrecht. Het Wetenschap-
pelijk Instituut van de Christenunie publiceert 
“Volgers”. In de Lutherse kerk krijgt Antoine Bodar 
het eerste exemplaar. zestien auteurs beschrijven elk 
hun ‘held’, en daarmee 16 inspiratiebronnen voor de 
Christenunie. André Rouvoet koos C.s. Lewis, gerard 
den Hertog: Bonhoeffer, en Arie slob: John stott. 
katholieken zal aanspreken dat thomas Aquino is 
opgenomen, middeleeuws toptheoloog. katholieke 
schrijvers  zijn verder Chesterton (van de father 
Brown detectives) en filosoof Charles taylor (door tim 
Vreugdenhil).

Is de Calvinistische traditie vergeten? nee. niet toeval-
lig kreeg PKn-predikante Arenda Haasnoot het tweede 
exemplaar. Calvijn, Groen van Prinsterer, Kuyper en 
de filosoof Dooyeweerd kregen ook hun auteur. maar 
inderdaad, de ChristenUnie is breed. Ook de ‘doperse’ 
Hauerwas en de anglicanen Stott en O’Donovan mogen 
inspireren. Deze breedte signaleerde het Reformatorisch 
Dagblad (21 augustus; bekort):

“Voor sommigen zal de [bundel] wat té breed zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer WI-medewerker Geert Jan Spijker 
U2-zanger Bono als zijn ‘held’ introduceert. Kwistig strooit 
hij met citaten, uit interviews en liedjes, waaruit onmis-
kenbaar blijkt dat het popidool zich laat inspireren door 
een persoonlijk geloof in Jezus Christus.” 

> Tekst rob A. nijhoff, Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

Volgers: van 
Augustinus 
tot … Bono?

Volgers. Zestien christenen die de wereld hebben veranderd: van Augustinus tot Bono. 

Amsterdam/Amersfoort: Buijten & Schipperheijn / Groen van Prinstererstichting, 159pp, 

€14,90 (info/bestellen: wi.christenunie.nl/volgers, of de boekhandel).

Wat verbindt de kerkvader Augustinus met rockster 
Bono? De verbinding zit in hun maatschappelijke inzet 
of visie. Wie Jezus willen volgen, kijken naar Hem, 
maar ook om zich heen. Als je dat doet, ontdek je veel 
meer volgers van Jezus die zich ingezet hebben voor 
hun medemensen, voor hun land, en tegen onrecht. 
De opwekkingsprediker George Whitefield schrok 
in Amerika toen hij zag hoe ‘christelijke’ eigenaren 
hun slaven behandelden, en tekende protest aan. 
C.S. Lewis wist in oorlogstijd via de radio harten 
van het Engelse volk te raken. De Duitse theoloog 
Bonhoeffer werd in april 1945 opgehangen vanwege 
zijn staatsondermijnende activiteiten. En John Stott 
reisde heel de wereld over, overtuigd dat sociale inzet 
door oprechte christenen geen afbreuk doet aan 
het evangelie – integendeel. Zestien levens vol vuur. 
Beschreven door christenen van nu. Goed voorbeeld 
doet goed volgen.
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Herindelingsverkiezingen
In sommige gemeenten in Noord- en zuid-Holland 
mogen inwoners op 21 november opnieuw naar de 
stembus. Nu vanwege herindelingen van hun ge-
meenten.

Er is in alle gevallen geprobeerd om zoveel mogelijk 
herkenbare vertegenwoordigers uit het gehele gebied 
op de kandidatenlijst te zetten.  Daarvoor hebben de 
afzonderlijke besturen al meer dan een jaar achter de 
schermen veel werk verzet. Bent u inwoner  van een van 
deze gebieden  en wordt er een beroep op uw inzet 
gedaan de komende tijd? Stel hen dan niet teleur 
en help mee waar u kunt.

> Tekst Tjitske Kuiper

GEmEEntE SchaGEn

Harenkarspel, Schagen en Zijpe (noord-Holland) gaan 
fuseren tot de nieuwe gemeente Schagen. Lijsttrekker voor 
de ChristenUnie in  Schagen is raymund Tromp. Op dit 
moment heeft nog geen van de oude 
gemeenten eerder een ChristenUni-
eraadslid gehad. met deze verkiezin-
gen gaat een goede poging onder-
nomen worden om een raadszetel in 
de wacht te slepen. 

GEmEEntE molEnwaard

GEmEEntE GoErEE-ovErflakkEE

Graafstroom, Liesveld en nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland) gaan 
fuseren tot de nieuwe gemeente molenwaard. In molenwaard 
hebben we Gert Lems, een ervaren raadslid als lijsttrekker. De 
ChristenUnie was in deze gemeenten stevig 
vertegenwoordigd met tenminste drie zetels 
elk. Ook waren we daar in twee van de drie 
colleges vertegenwoordigd. Onze verwach-
tingen zijn hoog voor dit gebied. 

En Dirksland, Goedereede, middelharnis en Oostflakkee (Zuid-
Holland) gaan fuseren tot de nieuwe gemeente Goeree-Overflak-
kee. ron de rover is hier de lijsttrekker. In dit gebied hadden we 
in totaal 7 raadszetels  en maakten we tot nu 
toe deel uit van twee van de vier colleges. 
Ook hier zijn de verwachtingen hoog ge-
spannen en wordt veel energie gestoken in 
de campagne.
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Onderdeel van St. Werkvisie De Hoop • Spuiweg 65 • 3311 GT Dordrecht • T (078) 6111 100 
F (078) 6111 195 • info@dehoopshop.nl • www.dehoopshop.nl 

Ad Kasius 
bedrijfsleider

 telefoon (078) 611 1178
 mobiel 0646237982
  e-mail a.kasius@dehoopshop.nl 

Shop info@dehoopshop.nl

De Hoop Shop feliciteert de
Christen Unie

met het behaalde resultaat!
Voor Bijbels, boeken, cadeauartikelen, CD, DVD, 

puzzels & spellen: www.dehoopshop.nl

Midden Engweg 27, 3882 TS Putten  T: (0341) 35 70 44  E: putten@mth.nl

Uw partner in accountancy  
& belastingadvies

MTH Putten feliciteert de ChristenUnie met  
het behalen van 5 zetels!

Deze organisaties feliciteren de ChristenUnie met het behalen van 5 zetels
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TrANSPorT over wATer 
met veel genoegen zijn mijn team en ik actief in het 
Europees Parlement. Persoonlijk heb ik een passie voor 
transport. niet alleen omdat ik jarenlang bij Verkeer en 
Waterstaat heb gewerkt, maar transport is ook één van 
de belangrijkste economische sectoren van nederland. 
Die betrokkenheid voor transport zie ik overal in onze 
partij. Tijdens werkbezoeken en partijbijeenkomsten valt 
het mij steeds op hoeveel mensen uit onze achterban 
actief zijn in de transportsector. Toen ik in 2009 in het EP 
werd verkozen ben ik daarom met overtuiging vicevoor-
zitter van de Transportcommissie van het EP geworden: 
een sleutelpositie bij het bepalen van het EU-transport-
beleid. 

Op dit moment bespreekt de EP Transportcommissie 
voorstellen voor een groot Europees Transportfonds, 
TEn-T. Als het aan de Europese Commissie ligt, investeren 
de lidstaten tot 2020 voor 250 miljard euro in Europese 
infrastructuur. De Europese bijdrage daaraan zal mogelijk 
30 miljard euro bedragen. Wat mij betreft speelt de bin-
nenvaart in die Trans Europese netwerken een cruciale 
rol.  Er zijn plannen van collega-Europarlementariërs 
om de positie van de binnenvaart juist te verzwakken. 
Dat wil ik zeker niet en daarom is voor ons dé topic deze 
weken er voor zorgen dat de binnenvaart ook in de toe-
komst kansen behoudt.

wATer eN vIS 
Ander item dat direct te maken heeft met water is onze 
inzet voor een nieuwe, duurzame vangsttechniek in de 
visserij, de zogeheten pulskor. Die in nederland ontwik-
kelde techniek moet toegelaten worden in de EU.

De visserijsector moet verduurzamen, dat staat als een 
paal boven het viswater. maar sommige milieuorganisa-
ties lijken verduurzamen te verwarren met verdwijnen. Be-
ter is het te kijken naar milieuvriendelijker vangstmetho-
des, zoals pulskor. Deze innovatieve vorm van vissen zorgt 
voor minder brandstofverbruik, minder bijvangst, minder 
bodemschade en meer opbrengst. met een stroomstoot 
van een paar volt wordt vis van de bodem opgeschrikt en 
in een net gebracht dat juist boven de bodem zweeft. In 
plaats van de huidige manier van vissen met sleepnetten 
waardoor de bodem kapot wordt getrokken. 

momenteel zijn echter door de EU àlle vormen van elek-
trisch vissen verboden. Wel is voor de noordzee een tij-
delijke uitzondering gemaakt dat bij wijze van proef 5% 
van de vloot mag vissen met elektriciteit. Deze uitzonde-
ring is veel te beperkt. Deze nieuwe techniek moet volle-
dig worden toegestaan! Ik heb hiervoor amendementen 
ingediend, waarover het Europees Parlement binnenkort 
stemt. Ik houd u op de hoogte!

>  Tekst  Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie

>  fotografie Folkert rinkema (foto schip) en Anne Paul roukema (foto Peter)

Kansen 
  voor 
transport
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redactie
menno van Hulst (hoofdredacteur a.i.), Jop Douma 
(eindredacteur a.i.), Anne Paul roukema, Arjo Kleinhuis,  
Geert Jan Spijker en Gieneke Flohr

fotografie
ruben Timman (nowords.nl), Anne Paul roukema 
(inhisimage.nl), Arjo Kleinhuis, foto Johan Paul de Groot: Bertil 
van Beek, foto Herman Wergter op fiets: Arie noordhof 
(Arno Photographie)., foto schip:  Folkert rinkema

vormgeving
Frivista | concept & design - Amersfoort

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.

Beste mensen, zusters, broeders,

Het was eerst wel schrikken gisteravond toen 
het verlies van weer een zetel dreigde, maar 
gelukkig is de vijfde zetel behouden gebleven. 
Ook ik had stiekem op de zesde zetel gehoopt 
maar het is reden tot veel dankbaarheid dat 
het verlies uiteindelijk beperkt is gebleven. 

Aan de campagne heeft het niet gelegen, en 
ook niet aan het optreden van Arie Slob en 
anderen in diverse debatten en allerlei me-
dia. Ik heb veel waardering daarvoor en ik 
denk dat de CU veelvuldig en heel helder voor 
het voetlicht is gekomen. 
  
Helaas zijn er ook nog steeds veel christenen 
- b.v. ex-kiezers van het CDA, die makkelijk 
switchen naar niet-christelijke partijen. En 
ik merk om me heen dat ook veel kerkelijke 
mensen, jongeren en volwassenen, zich meer 
door de stemwijzer dan door de bijbel laten 
leiden. 

Het zou heel goed zijn de komende jaren nog 
meer in te zetten op die doelgroep, om zo ho-
pelijk de vaste kern te versterken, en plaat-
selijk meer te doen aan informeren van en in 
gesprek gaan met die potentiële achterban, en 
aan actieve ledenwerving doen. 
  
Tenslotte wil ik de nieuwe fractie, en met 
name de nieuwkomers Gert-Jan Segers en Carla 
Dik, gelukwensen met hun verkiezing en hen 
sterkte wensen, enthousiasme, en vooral Gods 
zegen, voor de taken die nu voor hen klaar 
liggen. 

Met christelijke groet,
ds. Henk van Veen, Zuid-Scharwoude

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 Hermen ridderikhof 

via handschrift@christenunie.nl of via Partijbureau 
ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort. 
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De ChristenUnie is mijn partij, 
omdat ik in deze partij de 
gedrevenheid herken om je helemaal 
te laten leiden door God. Zijn hart 
klopt voor mensen in hun zwakte, 
voor zieken, voor de wereld in nood – 
het hart van deze partij klopt mee in 
hetzelfde ritme!
 
Mirjam Kollenstaart-Muis, Ottoland

mijn partij
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