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Het is een hele uitdaging een voorwoord te schrijven voor het 
magazine dat vlak vóór de Tweede Kamerverkiezingen verschijnt, 
maar waarvan de deadline door onze hoofdredacteur al weken eerder 
is gesteld. De campagne is op dit moment pas net echt begonnen, en 
de komende weken gaan verschrikkelijk druk, maar vooral ook heel 
erg leuk worden voor PerspectieF.

We richten ons specifiek op First Time Voters, 
jongeren tussen de 18 en 21 die voor het 
eerst mogen stemmen tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen. Dat zijn er maar liefst 
850.000, een absoluut record dat we te 
danken hebben aan het feit dat Rutte II de hele 
kabinetsperiode heeft uitgezeten. 

Een groep studenten van de CHE hebben 
ons (op het moment dat je dit leest) geholpen 
bij het maken van filmpjes en interviews die 
inspirerend zijn voor jongeren die niet zo veel 
met politiek hebben, maar die wel graag hun 
stem willen laten gelden voor de komende 
vier jaar. En dát jongeren veel invloed hebben 
op de verkiezingen, dat is nu wel duidelijk. Als 
alle First Time Voters zouden gaan stemmen, 
zorgen ze voor dertien zetels!

De campagne gaat dus van start, en het is 
onzeker wat de uitslag gaat worden voor de 
ChristenUnie. Wat ik nu al wel met zekerheid 
kan zeggen is dat ik ontzettend dankbaar ben 
voor alle PerspectieF’ers die zich geweldig 
hebben ingezet in deze campagne. We hebben 
jongeren die voor ons debatten voerden, op 
politieke markten stonden, die filmpjes en 
banners hebben gemaakt, en die in het social 
media team zaten om op verschillende media 
het geluid van de ChristenUnie te laten horen. 
Alleen dat al maakt deze campagne heel erg 
geslaagd.

Dankjewel!

Jarin van der Zande,
voorzitter PerspectieF.
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Redactienieuws
Dit magazine is de laatste editie van PerspeX 
waar Jantine ter Beek – Brandemann aan 
heeft meegewerkt. Jantine, dank je wel voor 
al je werk bij PerspeX in de afgelopen jaren! 

Daarnaast mogen we ook twee nieuwe 
redactieleden verwelkomen. Ze stellen zich 
graag aan je voor. 

Tim Kuijsten
Ik ben Tim, 20 jaar en studeer politicologie 
in Leiden. Dit is de eerste PerspeX waar ik 
aan mee gewerkt heb en ik hoop dat er nog 
vele mogen volgen. 
Ik volg de politiek al 
een tijd, ben over-
tuigd van de visie 
van ChristenUnie en 
ik vind journalistiek 
werk heel interessant. 
Kortom; Perspex is 
voor mij een mooie 
uitdaging!

Tim van Ooijen
Ik ben Tim, 18 jaar en ik woon in het pittores-
ke dorpje Kesteren (gemeente Neder-Betu-
we). Ook ben ik sinds een tijdje redacteur bij 
de PerspeX. Hierbij hou ik me bezig met het 
afnemen en opschrij-
ven van interviews. Ik 
vind het leuk om te 
schrijven maar daar-
naast interesseert 
marketing mij ook 
heel erg. En daarin 
wil ik me richten bin-
nen de PerspeX.

Nog een paar 
weken en dan 
vinden de 
verkiezingen 
plaats. Uiter-
aard besteden 
we in deze 
PerspeX, die in 
de spannende 
campagnetijd 
verschijnt, dan 
ook volop aan-

dacht aan de verkiezingen. Immers, zoals 
Jarin al in het voorwoord duidelijk maakt, 
zijn heel veel (PerspectieF-) jongeren 
betrokken bij de verkiezingen, maar blijft 
het ontzettend belangrijk dat jongeren 
invloed uitoefenen op de verkiezingen en 
politiek. En daar gaat deze PerspeX over. 

Op de cover hebben jullie hem al zien 
staan, PerspectieF’er Don Ceder. Als 
nummer 7 van de kandidatenlijst gaat hij 
in deze PerspeX in discussie met Julius 
Terpstra (28), die hoog op de kandidaten-
lijst van het CDA staat. Verder vind je in 
dit magazine onder andere een interview 
met de campagneleider van de Christen-
Unie en een aantal redenen om op de 
ChristenUnie te stemmen. 

We gaan in deze PerspeX echter ook 
verder dan de verkiezingen. Zo maken 
Gerrianne en Klariska een sterk statement. 
Afgelopen december hebben zij, om 
aandacht te vragen voor vrouwenuitbui-
ting, de hele maand dagelijks een jurkje 
gedragen. Ze roepen jullie op om ook 
een thema dat jou raakt helder te krijgen 
en vervolgens uit te dragen. ‘Dan heeft 
politiek kracht,’ aldus de vrouwen. 

Kijk hoe jij een verschil kunt maken in 
onze samenleving. Heb invloed op de 
politiek, gewoon in het dagelijks leven. En 
pak 15 maart het rode potloodje op! 

Jeroen Troost
Hoofdredacteur

 

Column
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Julius TerpstraInterview

 en Don Ceder

Nieuwe verkiezingen geven nieuwe politici de kans om in de Kamer te komen. Twee van die nieuwe 
namen op de verkiezingslijsten zijn Julius Terpstra (rechts) (28) van het CDA en Don Ceder (links) (27) 
van de ChristenUnie. De één heeft al naam gemaakt in de jongerenpolitiek, de ander in de advocatuur. 
We ontmoeten de twee in Amsterdam, in de aanloop naar de belangrijkste tijd van hun leven. 

Jullie hebben al flink aan de weg getimmerd de 
laatste jaren in jullie vorige functies? Wat is de reden 
van de grote overstap naar de Haagse politiek?

Don: Ik heb van kleins af aan geleerd dat ik moet 
opkomen voor mensen die hulp nodig hebben. 
Dat is ook mijn motivatie: er voor die mensen zijn 
en zo recht proberen te maken wat krom is. Dat 
heb ik bij mijn werk als advocaat al veel gedaan, 
maar ik merk dat het soms is als dweilen met de 
kraan open. Steeds opnieuw kom je weer dezelfde 
soort problemen tegen. Daarom vond ik het 
nodig de politiek in te gaan, om zo aan structurele 
oplossingen te kunnen werken.

Julius: Als voorzitter van het CDJA ben ik al veel 
met de jongerengeneratie bezig geweest. Met 
name voor die groep wil ik ook de overstap maken, 
om twee hoofdredenen: in de eerste plaats heeft 
deze generatie het niet makkelijk en ten tweede 
merk ik dat jongeren te weinig betrokken zijn bij 
de maatschappij. Er wordt vooral ‘over’ jongeren 
gepraat en weinig ‘met’ jongeren. Ze zijn te weinig 
betrokken bij belangrijke beslissingen over hun 
toekomst, over bijvoorbeeld onderwijs en het 
leenstelsel. Ik wil de maatschappij en jongeren 
dichter bij elkaar brengen.

Als jullie verkozen worden, zijn jullie nieuwe 
gezichten in de Kamer. Kunnen nieuwe politici ook 
echt vernieuwing brengen?

Don: Ik denk het wel. Ik ben niet op mijn mondje 
gevallen en als ik vind dat iets echt fout zit, wil ik 
proberen dat te corrigeren.  Ik denk wel dat ik in het 
begin zal moeten wennen aan de politieke setting. 
Het is een bepaald spel dat je moet spelen, maar 
door de tijd heen leer je en gaandeweg wordt je 
wijzer.

Julius: Dat is inderdaad de basis. Kijk, iedereen in 
de Kamer kan natuurlijk goed praten. Dus je hebt 
originaliteit nodig, je moet niet bang zijn en je 
moet vooral de procedures kennen. Het is vaak een 
technisch verhaal en een nieuwe politicus kent in 
het begin natuurlijk niet alle aspecten daarvan. Het 
is zaak op dat gebied snel kennis te vergaren en er 
dan volledig voor durven te gaan.

Zijn jullie straks vrij om je eigen plan te trekken 
of wordt je toch vooral strak gehouden door de 
partijdiscipline?

Julius: Ook dat is een spel. Bij alle partijen lopen 
allerlei partijvoorlichters. De ene keer moet je naar 
hen luisteren, de andere keer moet je toch ook 
een beetje lak aan hen hebben. Het is vooral ook 
belangrijk jezelf te blijven in de Kamer, hoe moeilijk 
dat soms ook is. Je moet ook niet meteen Buma of 
Segers willen zijn. Je hoeft niet direct de grootste 
te zijn, concentreer je eerst maar eens op je eigen 
portefeuille en probeer een expert te worden op 
dat gebied.
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Don: Het voordeel is dat ik me volledig kan vinden 
in het partijprogramma, dus ik zal geen rare dingen 
gaan lopen roepen. Maar als jong persoon ben ik 
misschien ook wel deels aangetrokken voor wat 
energie en creativiteit, dus wellicht ook wel een 
beetje vrij gelaten. 

Wanneer zou je Kamerlidmaatschap geslaagd zijn?

Don: Als ik mijzelf over vier jaar recht in de spiegel 
aan kan kijken en kan zeggen: Don, je hebt er alles 
aan gedaan! 

Julius: Als de mensen die op mij gestemd hebben 
straks zeggen: ‘Kijk, dat is een bijtertje. Hij heeft zich 
goed in de materie verdiept en probeert ons goed 
te vertegenwoordigen.’

Is het nu niet zo dat te weinig mensen trots zijn op 
hun politici?

Don: Ik denk dat de politiek er grotendeels zelf 
voor gezorgd heeft dat er wantrouwen leeft onder 
de bevolking. Misschien kunnen nieuwe politici het 
vertrouwen weer terug brengen bij de mensen, 
met die instelling moet je er in ieder geval wel in 
gaan.  We moeten ons weer concentreren op onze 
controlerende taak in het parlement, waarbij we 
niet alleen schreeuwen vanaf de zijlijn, maar ook 
weer beter naar elkaar luisteren.

Julius: Ondanks dat het bijvoorbeeld economisch 
eigenlijk weer beter gaat met het land, zijn veel 
mensen boos en gefrustreerd. Er is ook sprake van 
behoorlijk moreel verval in ons land. Juist daarin 
heeft de politiek een voorbeeldfunctie, en die 
verzaken we teveel op het moment. Het zou goed 
zijn als we in de politiek het debat weer openen over 
onze normen en waarden, over onze moraal. Ook 
moeten we weer op zoek naar verbinding. Mensen 
maken nu te weinig contact buiten hun eigen kring.

Is het dan juist niet raar dat ook de christelijke 
politiek verdeeld is?

Julius: Ik denk dat onze partijen het op veel 
gebieden met elkaar kunnen vinden. Het CDA 
spreekt echter uit  een echte volkspartij te willen 
zijn. De christelijke visie vormt onze grondslag, 
maar iedereen die zich daar in kan vinden kan zich 
bij ons aansluiten. We willen er echt voor iedereen 
zijn. Bij de ChristenUnie heb ik soms het idee dat 
ze iets te veel enkel voor hun eigen groep politiek 
voeren.

Don: Is niet juist de essentie dat je politiek voert 

vanuit je eigen christelijke overtuiging? Als iemand 
zich in je ideeën kan vinden, ook als diegene niet 
gelovig is, zal die je heus wel steunen.

Julius: Toch zal het voor een niet-gelovig persoon 
altijd moeilijk zijn een gelovige partij te steunen. 
Maar het ligt ook aan je politieke visie hoe erg je 
dat vindt. En dat speelt ook mee bij de keuze tussen 
ChristenUnie en CDA.

We leven in een seculier tijdperk waarbij er kritiek 
is op religieuze politiek. Voelen jullie die druk 
toenemen?

Don: Je hoort vanuit de maatschappij inderdaad 
kritische geluiden. Naar mijn mening voert echter 
iedereen politiek vanuit een bepaalde overtuiging. 
Er zit daarin geen verschil tussen een christen en 
een seculier persoon.  Je hoeft je geloof dan ook 
niet thuis te laten, zoals een niet-gelovige zijn 
ongeloof niet thuis hoeft te laten. Je geloof vormt 
je moreel kompas en van daaruit handel je, binnen 
en buiten de politiek.

Julius: Niemand is neutraal. Een liberaal handelt 
vanuit een liberaal gedachtegoed, een christen 
vanuit een christelijk gedachtegoed. Iedereen 
volgt een bepaalde overtuiging. Op dit moment 
ligt religie daarbij wel teveel onder vuur, onder 
andere door enkele grote namen uit de media. 
Bijzonder onderwijs is bijvoorbeeld een thema 
waar op geschoten wordt. Er valt voor mij best over 
onderwerpen te onderhandelen, maar bijzonder 
onderwijs is iets wat koste wat kost bewaard moet 
blijven. Dat is een essentieel onderdeel van de 
vrijheid in onze samenleving.

Wat is jouw boodschap voor jongeren voor de 
verkiezingen?

Don: Wat je ook stemt, zelfs als je niet stemt: weet 
dat jouw beslissing invloed gaat hebben op de 
toekomst. Lees je daarom hoe dan ook in, volg het 
nieuws, bestudeer partijen. Doe iets met je stem en 
laat deze kans niet voorbij gaan!

Julius: Wees betrokken en blijf niet op je 
eigen eiland. Durf je met belangrijke thema’s te 
bemoeien en wordt zelf actief in de maatschappij. 
En ga in ieder geval stemmen!

Tim van Ooijen
Tim Kuijsten 
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Engel van het jaar!
Jan Terlouw

Jan Terlouw en PerspectieF-voorzitter Jarin van der Zande

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat aan het begin van het nieuwe jaar de ‘Engel van het Jaar’ 
bekend wordt gemaakt. De Engel van PerspectieF wordt uitgereikt aan een politicus van een niet-
christelijke partij die zich heeft ingezet voor christelijke waarden én voor jongeren. 

In november van 2016 mocht Jan Terlouw, oud-
fractievoorzitter van D66 en minister, acht minuten 
lang Nederland toespreken in De Wereld Draait 
Door. Jan Terlouw, bij velen eigenlijk veel bekender 
als schrijver van veel populaire kinderboeken, begon 
een betoog voor een duurzame samenleving. Een 
wereld waarin we omkijken naar elkaar, en naar 
het klimaat. Als we zo doorgaan met het bevuilen 
van de aarde, blijft er niets meer over voor onze 
kinderen. Tijdens zijn speech gebruikte Jan Terlouw 
de inmiddels bekende metafoor van ‘het touwtje uit 
de brievenbus’. We vertrouwen elkaar en de politiek 
niet meer, en dat moet anders. 

Wat niemand verwachte van een oud politicus van 
over de tachtig, gebeurde toch. Jan Terlouw wist 
een snaar te raken waarmee hij jong en oud, hoog 

en laag opgeleid, politicus en burger overtuigde 
van het feit dat vertrouwen de eerste stap is naar 
een betere toekomst voor ons allemaal. 

Ook PerspectieF was onder de indruk van de 
emotionele oproep van Terlouw. En hoewel er 
veel tegen zijn politieke beleid in te brengen is, 
overstijgt naar onze mening een uitgestoken hand 
altijd boven partijverschillen. Jan Terlouw was zelf 
positief verrast bij het ontvangen van de ‘Engel van 
het Jaar’ 2016 award. “Jongeren zijn de toekomst, ik 
deed het voor hen. Het doet mij veel dat ik juist van 
jongeren deze prijs mag ontvangen”.
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Kies voor ‘recht doen’!
In opdracht van Vrij Nederland voerde I&O Research 
in december 2016 een onderzoek uit naar hoe 
jongeren denken over en staan in de Nederlandse 
samenleving en democratie. Even een aantal cijfers 
op een rij: 44 procent van de jongeren (tot en met 
25 jaar) vindt dat Nederland zich in de verkeerde 
richting ontwikkelt. Hoe jonger de persoon, hoe 
groter de angst voor oorlog en dictatuur bij hem 
of haar. Jongeren (van 25 jaar en jonger) zijn het 
meest bang: ongeveer de helft denkt dat er oorlog 
zal uitbreken en een vijfde dat er een dictatuur 
zal komen. Tot slot: ongeveer 21 procent van de 
jongeren denkt erover om op Geert Wilders te 
stemmen. Andere partijen volgen op grote afstand. 
Een flink aantal gaat überhaupt niet stemmen. In 
2007 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd 
en jongeren zijn in vergelijking met deze cijfers 
angstiger geworden.

Food for thought
Onbedoeld is de start van dit artikel wat somber 
geworden. De analyse van de doelgroep van 
politieke jongerenorganisaties stemt niet bepaald 

vrolijk. Toch is het onverstandig om bij de pakken 
neer te gaan zitten. De cijfers geven alle reden om 
de handschoen op te pakken. Christelijke jongeren 
hebben de taak om angst serieus te nemen, maar 
er ook hoop tegenover te zetten en op deze manier 
recht te doen in deze wereld. Precies dit zit in het 
DNA van PerspectieF. Een voorbeeld: 
“Onlangs ontmoette ik Heather, een vrouw in New 
York die bij mij naar de kerk gaat.” Tim Keller opent 
met dit verhaal het eerste hoofdstuk van zijn boek 
‘Ruim baan voor gerechtigheid’ (een aanrader!). Hij 

vervolgt: “Toen Heather was afgestudeerd aan de 
Harvard Law School vond zij een goedbetaalde baan 
bij een groot juridisch adviesbureau in Manhattan. 
Een droombaan, voor de meeste ambitieuze jonge 
professionals. Ze was een invloedrijke bedrijfsjurist, 
ze ging helemaal op in het stadsleven; en toch 
was het allemaal merkwaardig onbevredigend. Ze 
wilde iets betekenen in het leven van mensen, en 
trok zich het lot aan van die mensen die de tarieven 
van haar bedrijf niet konden betalen. Voor een 
fractie van haar eerdere salaris ging ze toen werken 
als assistent-openbaar aanklager voor New York 
County. Veel van de criminelen die zij daar vervolgt, 
zijn mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan 
uitbuiting van minder vermogende mensen, vooral 
vrouwen.” Heather leefde een comfortabel leven; 
ze trok zich echter het lot aan van de kwetsbare en 
gemarginaliseerde mensen van de samenleving. 
Daarbij bracht ze een persoonlijk offer, ook op de 
lange termijn. Dit verhaal laat iets zien wat ‘recht 
doen’ betekent volgens de Bijbel.

De Bijbel over recht doen
Micha 6:8 is een bekende tekst over ‘recht doen’: 
‘je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten en nederig 
de weg te gaan van je God’ (NBV). Recht is de 
vertaling van het Hebreeuwse woord misjpat; haar 
basale betekenis draait om de gelijke behandeling 
van mensen. Keer op keer staat misjpat voor de 
belangen van weduwen, wezen, immigranten en 
armen (een voorbeeld hiervan is Zacharia 7:9-
10). Deze vier groepen mensen hadden in de 
context van de Bijbel geen maatschappelijke 
macht. In onze eigen context zouden we 
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dit kwartet kunnen uitbreiden met vluchtelingen, 
daklozen, allochtone werknemers, alleenstaande 
ouderen, etc. ‘De misjpat of rechtvaardigheid 
van een samenleving is volgens de Bijbel af te 
lezen aan hoe deze groepen behandeld worden. 
Iedere onachtzaamheid voor de noden van leden 
van deze groepen wordt niet alleen als tekort aan 
liefde of mededogen aangemerkt, maar als een 
schending van de rechtvaardigheid, misjpat. God 
geeft liefde en bescherming aan mensen met de 
minste economische en maatschappelijke macht, 
en dat moeten wij ook doen. Dat is de betekenis 
van recht doen.’ 

Tot slot
Jongeren zijn angstiger geworden en dat is 
begrijpelijk, gezien alle beelden en gebeurtenissen 
uit de afgelopen tijd. Christelijke jongeren kunnen 
echter het verschil maken in hun eigen dorp, wijk of 
stad door op te staan en recht te brengen; of het nu 
grote maatschappelijke initiatieven of kleine acties 
in je buurt zijn. Als we de noden in onze samenleving 
zien en ons daarvoor inzetten, kunnen we kleine 
lichtjes van hoop zijn in de samenleving. Dit verhaal 
zou ik willen vertellen aan al die jongeren, die op 15 
maart voor het eerst mogen gaan stemmen, want 
iedere stem doet ertoe.

Dico Baars
Bestuurslid Politiek

Interview campagneleider ChristenUnie
Hoopvol realistisch: dat is het thema van het huidige verkiezingsprogramma. Marcel Koning is de 
campagneleider van de ChristenUnie (CU) en heeft, samen met vele anderen, de nobele taak om na 
te denken over hoe zij de ChristenUnie het beste kunnen positioneren. Hoe kan het verhaal van de CU 
duidelijk naar voren worden gebracht en zichtbaar worden gemaakt? Om dit doel te realiseren is Marcel met 
meerdere medewerkers al een lange tijd bezig. Zo heeft in december 2015 al de eerste brainstormavond 
plaatsgevonden, ruim voor de huidige campagnevoeren. Voor de zomer van 2016 werd een start gemaakt 
met het campagneplan, die na de zomer werd afgerond.

Hoopvol realistisch

De ChristenUnie heeft een trouwe achterban die 
op de partij stemt. Daarnaast is er een groep die 
af en toe wel eens stemt op de CU. Het doel van 
de campagnevoeringen is om zo vanuit die vaste 
kern, de kiezers te bereiken die wel eens gestemd 
hebben op de CU. Het grote doel van de CU is 
om een extra zetel te halen tijdens de komende 

verkiezingen in maart, terwijl wel dichtbij het verhaal 
van de partij gebleven wordt. De inhoud moet 
geen geweld worden aangedaan. Marcel merkt op 
dat het daarbij belangrijk is om in te spelen op de 
actuele thema’s. Het is als kleine partij moeilijk om 
totaal nieuw thema’s aan te kaarten. Daarom zijn de 
drie belangrijkste speerpunten: investeren in de 
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toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen 
meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid. 
Onderwerpen die op dit moment onder spanning 
staan. 

Op de vraag hoe de CU omgaat met de privacy 
van de achterban, gaf Marcel aan dat wij daar in 
Nederland een zeer duidelijke wetgeving voor 
hebben. Net zoals elke internetsite dat doet, 
kijkt de partij naar de voorkeuren, interesses van 
de paginabezoekers, om zo nog meer gerichte 
informatie te kunnen aanbieden. Vandaar ook 
dat de bezoeker toestemming moet geven door 
middel van de cookie-melding. Daarnaast vindt 
de ChristenUnie het van groot belang dat de 
mensen hun eigen regie kunnen houden, in wat zij 
wel en niet willen ontvangen. Vandaar dat zij zich 
ten allen tijden kunnen in- en uitschrijven voor de 
nieuwsbrief.

Dan de cruciale vraag: “Hoe gaat de ChristenUnie 
het land in om die extra 80.000 stemmers te 
krijgen?” Daarvoor zijn er zo gezegd drie manieren. 
Allereerst de avonden in het land, zoals debatten, 
werkbezoeken, media-optredens en interviews 
waarvoor de CU wordt uitgenodigd. Daarnaast de 
activiteiten die de CU zelf organiseert, juist ook 
in samenwerking met PerspectieF, om jongeren 
te bereiken met een christelijke achtergrond, 
waarvoor de CU een serieuze optie is. Ten slotte 

is ook de social media een zeer belangrijk middel. 
Uitspraken, onderwerpen die de CU achterban kan 
delen en posten op Facebook. Het bereik via social 
media is ontzettend groot. Wat als voordelen heeft 

dat de CU daarbij niet afhankelijk is van derden. 
Dat het zo’n groot bereik heeft, blijkt wel uit het 
feit dat als Gert-Jan Segers een bericht post op 
facebook. Zijn berichten worden door vele mensen 
bekeken. Dit bereik komt bijna overeen met een TV-
programma op NPO 3. Dit is een groot verschil ten 
opzichte van de vorige verkiezingen, toen werden 
er minder snel in één keer zoveel mensen bereikt. 
Marcel noemt een mooi voorbeeld waarbij 
ingespeeld wordt op een zeer actuel thema: “het 
waardig ouder worden.” De CU heeft een virtual 
linkje gemaakt, waarin mensen iemand in het 
zonnetje kunnen zetten, waar je mee aangeeft dat 
je iemand bijzonder vindt. Hij gelooft er in dat zulke 
dingen via Facebook, sneller en een beter bereik 
hebben, dan bijvoorbeeld flyers uit te delen op een 
markt. 

Zo wordt er voor en achter de schermen zeer hard 
gewerkt om in maart een extra zetel in Den Haag te 
krijgen. Om zo te werken aan een samenleving met 
toekomst!

Eline Keesmaat
Redacteur
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Draag  je visie uit!
Het maken van politieke statements in de praktijk
De hele koude Decembermaand elke dag een jurk dragen en op die manier een statement tegen de 
onwaardige behandeling en uitbuiting van vrouwen. Dat is Dressember in het kort. Gerrianne en Klariska, 
twee PerspectieF’ers, besloten om aan deze beweging mee te doen. Om aandacht te vragen voor de 
onwaardige behandeling van vrouwen, maar ook om te laten zien dat je politieke statements kunt maken, 
gewoon in je dagelijks leven. ‘Ga op zoek naar een visie en belichaam deze. Dan heeft politiek kracht! En 
het is nog leuk ook,’ aldus de vrouwen.

Heeft jullie statement effect gehad? 
Gerrianne: ‘Ik ben een aantal keer voor gek verklaard 
dat ik bij -5 graden Celsius in een jurkje rondliep. 
Het valt mensen dus op. In een internationaal 
café, een taalcoachingsproject met vluchtelingen, 
werd ik een keer door één van de vrijwilligers 
aangesproken en we kwamen in gesprek. Ze vond 
het een prachtig initiatief. “Morgen ga ik ook een 
jurkje uit de kast trekken!” vertelde ze.’

Klariska: ‘Mensen uit mijn omgeving weten 
waarom ik een jurk draag. Elke keer als ze een jurk 
zien denken ze dan aan het onrecht. Ik laat zo de 
jurk het verhaal vertellen en kan ik zo met allerlei 
mensen, ook bijvoorbeeld mijn leerlingen, er mee in 
gesprek. Het is een “conversation starter”. Doordat 
ik iets persoonlijks doe, heb ik de mogelijkheid om 
het verhaal te vertellen.’

Heeft het ook invloed op jullie persoonlijk gehad? 
Gerrianne: ‘En het voelt als een positieve 
overwinning. Je kunt bewuste keuzes maken om 
ook echt eerlijke jurkjes te dragen!’

Klariska: ‘Het is een manier van vasten. Je laat iets. 
Elke keer als je jurkje dan weer oncomfortabel zit, 
word je eraan herinnerd waarom je het doet. Zo 
doe je eigenlijk een maand lang reflectie. Je levert 
een stukje vrijheid in voor mensen, die natuurlijk 
veel minder vrijheid hebben.’

Klariska: ‘Als je een politiek statement wilt maken, 
vraag het iets van je. Het is een offer.’

KlariskaGerrianne
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Waarom zou je dergelijke politieke statements willen maken? De mensen in 
je omgeving zijn niet direct betrokken bij vrouwenuitbuiting. 
Klariska: ‘Ik wil dat iedereen op en duur 
gaat zeggen: dit moet stoppen. Ik zie William 
Wilberforce daarin als voorbeeld. Hij streef al voor 
afschaffing van de slavenhandel toen iedereen 
het nog normaal vond. Hij bleef doorgaan, en 
op den duur zei men: “Inderdaad, dit kan niet 
langer.” En ook wat betreft vrouwenuitbuiting wil 
ik dat mensen gaan opstaan die zeggen: “Dit kan 
niet langer.” Niets doen is geen optie. Als je een 
visie hebt gekregen, is het belangrijk om die te 
belichamen en je die persoonlijk gaat uitdragen. 
Dressember is daarvan een voorbeeld.’

Welke les zouden jullie meegeven aan PerspectieF’ers die ook 
politieke statements willen maken? 
Gerrianne: ‘Pick your battles. Er is zoveel onrecht, er 
zijn zoveel onderwerpen waar politieke verandering 
voor nodig is. Kies een thema waar jouw hart ligt, 
wat jou echt raakt. Maak voor jezelf helder waarom 
dit je raakt. Hoe je het dan vervolgens in de praktijk 
brengt, is vraag twee. Draag je persoonlijke visie 
uit en zorg dat je mensen om je heen vindt om je 
scherp te houden en aan te moedigen.’

Klariska: ‘Gebruik alle kanalen die je hebt als je je 
visie helder hebt, maar belichaam ook echt je visie! 
Het is het meest inspirerend voor mensen als ze 
zien dat je er echt in gelooft, als ze dat zien aan jou 
als persoon.’

En wat als je nog niet weet wat je visie wordt? 

Gerrianne: ‘Stel jezelf deze vragen: Wat is iets 
waar ik van houd? Waar ben ik goed in? En wat 
heeft de wereld nodig? Blijf ook leren. Zoek TED-
talks op, ga naar conferenties, blijf lezen en ga 
met andere mensen in gesprek. Het is een proces 
van groeien, geef het ook de tijd. Ga het leren, ga 
experimenteren. Durf ook “nee” te zeggen als je 
aan iets begint en er achter komt dat het niet voor 
jou is om daarna weer verder met de zoektocht te 
gaan.’ 

Klariska: ‘Ga bezinnen: waar liggen mijn interesses 
en kwaliteiten? Waar word ik warm van? Ga daar, 
heel open, mee naar God toe. Ik geloof dat je visie 
door God gegeven wordt en Hij dat in je hart legt. 
Een slaafvrije aarde bijvoorbeeld, dat is ook iets wat 
God wil. Als je graag een visie wilt ontwikkelen: ken 
jezelf, maar ken ook Gods hart. Veel mensen zitten 
in over de vraag: wat is het juiste beroep voor mij? 
Het gaat echter over de visie die je hebt, en die 
kun je uitdragen waar je ook bent. Mijn visie is mijn 
levensstijl geworden. Het is niet enkel van negen tot 
vijf.’ 

Klariska: ‘Je hoeft niet meteen de wereld te veranderen. God heeft alle tijd, het komt wel.’

Meer weten over Dressember?  
Kijk op: www.dressember.org! 

Jeroen Troost
Hoofdredacteur 
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Op bezoek bij...
PerspectieF Delft
De laatste tijd zijn er verschillende lokale PerspectieF-
afdelingen opgericht. Eén daarvan is PerspectieF 
Delft. Het team bestaat uit Johan Nederend, René 
Vennik, Wessel Vrijmoeth en Joël Kroese en aan het 
begin maakten Martine Vroman en Anna Viera ook 
deel uit van het team.
Johan, die in het dagelijks leven bezig is met zijn 
master Industrieel Ontwerper, is kartrekker van deze 
afdeling. Hij vertelt: “ongeveer een jaar geleden 
leek het me gaaf om meer met PerspectieF te doen, 
maar Amersfoort was voor mij helaas te ver weg.” 
Het leek hem leuk om een lokale afdeling op te 
richten omdat er in Delft nog niets gericht was op 
politiek voor christelijke jongeren. Zijn uiteindelijke 
hoop is dat studenten in de studentenstad ook 
op deze manier iets kunnen betekenen voor onze 
maatschappij. 

Aan het begin was daarom het leukst om mensen 
met verschillende achtergronden – opleidingen, 
studentenverenigingen en levensfasen – bij elkaar te 
krijgen om een start-upteam te vormen. Dat was aan 
het begin wat lastig, maar op een gegeven moment 
stond er een groepje jonge mensen te praten in de 
kerk en daar waren wat enthousiastelingen bij. Zo 
begon het balletje te rollen. De doelgroep bestaat 
uit drie subgroepen: studenten, afgestudeerden en 
andere geïnteresseerden. De groep met studenten 
is het grootst, omdat deze ook het makkelijkst te 
bereiken is. Het doel dit jaar van PerspectieF Delft 
is om één of twee activiteiten te organiseren en 
een eerste bestuur te vormen. Afgelopen oktober 
was de eerste activiteit: een gezamenlijke maaltijd 

met een aansluitende borrel. “Het leek ons goed 
om een maaltijd te organiseren, omdat dat mensen 
op een ontspannen manier verbindt met elkaar,” 
zegt Johan. De tweede activiteit werd halverwege 
januari gehouden.

Johan is niet alleen actief als voorzitter bij 
PerspectieF Delft, hij is ook fractiesecretaris bij 
ChristenUnie Delft. “Ondanks het vele support 
vanuit de fractie, hoop ik op meer samenwerking. 
Wellicht kan het nieuwe bestuur van PerspectieF 
Delft na de verkiezingen samen met de fractie 
een onderwerp oppakken.” Johan hoopt ook op 
regelmatige activiteiten, veel verbinding met de 
stad, en dat mensen iets kunnen betekenen in de 
maatschappij. 

Meer weten over PerspectieF Delft?
Like PerspectieF Delft op Facebook of mail naar 
perspectiefdelft@gmail.com

Jantine ter Beek – Brandemann 
Redacteur
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Verbinding
‘We moeten zoeken naar wat ons verbindt’, 
hoor ik Gert-Jan Segers op de radio zeggen. De 
verkiezingen lijken daar inderdaad over te gaan, 
maar het land zelf lijkt er minder door in beslag 
genomen te zijn. Onze normen en waarden staan 
immers op losse schroeven, althans, dat hangt af van 
de definiëring die we hanteren voor ‘onze normen 
en waarden’. En laat daar nou op het moment alles 
behalve consensus over bestaan. Sterker nog, het 
is inmiddels zelfs niet helemaal meer duidelijk wie 
er allemaal nog hoort bij dit land. Of wie er bij mag 
horen.

Ook in de politiek lijkt ‘verbinding’ niet een actueel 
begrip te zijn. De versplintering is groter dan ooit 
en wanneer iemand ook maar een detail in het 
partijprogramma ontdekt dat diegene tegen de 
borst stuit, ziet men dat inmiddels als aanleiding 
om een eigen Haagse club op te richten. Niet 
zelden volledig rond dat detail gebouwd overigens. 
Overeenkomsten en samenwerking zoeken is in 
parlementaire kringen momenteel niet erg hip, en 
de enkele partij die toch een kleine handreiking 
poogt te doen naar de overkant wordt direct door 
de kiezer teruggefloten.

En juist in een tijdperk waarin frustratie en 
polarisatie de overhand lijken te krijgen bestaat 
er ook respect voor een duurzame visie. Waar aan 
de ene kant de stem van het populisme menigeen 
weet te verleiden hun verhaal in overweging te 
nemen, klampen mensen aan de andere kant zich 
steeds meer vast aan redevoeringen vol nuance 
en optimisme. Die laatste groep presenteert zich 
vaak met minder geschreeuw en valt daardoor ook 
minder snel op. Maar kijkend naar de inhoud van 
hun verhaal komt men toch uit bij de constatering 

dat de oplossingen voor de problemen eerder bij 
hen te vinden zijn. Idealen en principes staan hier 
nog voorop. Het doel wordt niet door alle middelen 
geheiligd en politici zijn er nog niet belangrijker 
geworden dan de politiek. En belangrijker nog, de 
kiezersstem bestaat er voor de politieke overtuiging 
en niet andersom.

En als de ChristenUnie bij de burger bekend 
kan blijven als een partij die tot die laatste groep 
behoort, dan heeft de term ‘verbinding’ ineens 
enorme potentie. Immers: politici die standvastig 
voor hun grote idealen blijven staan kunnen het zich 
ook veroorloven om met het oog op samenwerking 
af en toe de concullega iets te gunnen. Zo’n partij 
kan ook nog rekenen op daadwerkelijk vertrouwen 
wanneer het haar beloftes doet. Dergelijke beloftes 
hebben hun waarde immers nog niet volledig 
verloren. 

Laten we hopen dat de aankomende verkiezingen 
weer over ideologie en visie gaan, en niet over 
trashtalk en persoonlijk moddergooien zoals 
we niet lang geleden in de VS hebben gezien. 
Dan hebben termen als ‘verbinding’ weer een 
plaats in het politieke debat. Laten we hopen dat 
strategische spelletjes en sluwe provocaties zo veel 
mogelijk achterwege blijven en politiek weer met 
het hart gevoerd wordt. Misschien dat dan ook het 
burgerlijk hart zal herstellen en we in navolging van 
de politiek ook elkaar weer recht in de ogen kunnen 
kijken. En wie weet hoe gezellig het dan weer kan 
worden.

Tim Kuijsten
Redacteur
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Op bezoek bij...
Maatschappelijke diensplicht. 
Goed concept? 
Met het conceptverkiezingsprogramma 
lanceerde de ChristenUnie ook het plan voor een 
maatschappelijke dienstplicht. Een plicht om een 
periode van je leven in dienst van de maatschappij 
te stellen. Is het dé oplossing voor de breuklijnen in 
de samenleving? Of brengt het ons niet veel goeds, 
zoals anderen beweren. 

Het idee kwam voort uit het boekproject ‘Hoop 
voor een verdeeld land’ van Gert Jan Segers. 
Hij interviewde Generaal Van Uhm die het idee 
opperde om een maatschappelijke dienstplicht in 
te stellen. Vertaald in een sociaalchristelijke variant 
komt het erop neer dat jongeren zich voor een 
bepaalde periode maatschappelijk inzetten met 
als doel om de saamhorigheid in de samenleving 
te bevorderen en verschillende breuklijnen te 
overbruggen. Een sympathiek idee. 

Wij zijn echter niet onverdeeld enthousiast. Wat 
is nu eigenlijk het probleem dat het beoogt op 
te lossen? Breuklijnen in het land? Wij schatten in 
dat de maatschappelijke dienstplicht die net zo 
goed kan versterken in plaats van overbruggen. 
Wij verwachten dat dienstplichtigen in hun eigen 
netwerk, woonplaats en cultuur de dienstplicht 
invullen. Dit bestendigt breuklijnen in de samenleving 
juist. Tenzij de overheid dienstplichtigen dwingt om 
buiten de geijkte paden van netwerk, woonplaats 
en cultuur te treden zal dat dus niet werken. 
Dit brengt ons tot een meer fundamentele vraag. 

Is het wel de taak van de overheid om burgers te 
verplichten die maatschappelijke breuklijnen te 
overbruggen? Zeker met de achtergrond van de 
ChristenUnie in gedachten denken we van niet. Die 
achtergrond is namelijk gevormd door het denken 
van Abraham Kuyper die stelde dat verschillende 
kringen (kerk, markt, gezin) elk soeverein zijn en dus 
een hoge mate van zelfbeschikkingsrecht hebben. 
Maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, 
vrijwilligerswerk, kerken, moskeeën, ze behoren elk 
tot hun eigen kring waarin de overheid liever niet 
te veel moet ingrijpen. Natuurlijk is het fantastisch 
dat de ChristenUnie deze terreinen van het 
leven waardeert en mankracht wil bieden, maar 
ingrijpen mag ze wat ons betreft alleen doen op het 
gebied van de overheid. Ze kan vrijwilligerswerk 
belastingtechnisch aantrekkelijk maken, of 
organisaties een ANBI-status verlenen. De overheid 
mag niet zo rigoureus in deze kringen treden door 
zich te bemoeien met hun organisatie en inzet van 
mensen.

Al zouden deze horden worden genomen, dan 
zijn er nog de praktische problemen. Terecht werd 
al door anderen opgemerkt dat er een risico is op 
arbeidsverdringing. Iets wat we juist niet kunnen 

“Gaat de dienstplicht de scheuren 
die de segregatie achterlaat 
daadwerkelijk overbruggen?”
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gebruiken in tijden dat (jeugd)werkloosheid 
al hoog is. We voelen er weinig voor om daar 
dienstplichtigen aan toe te voegen, omdat het nog 
meer druk legt op maatschappelijke verbanden. 
En als er geen werkgelegenheid in de verdrukking 
komt, rechtvaardigen de baten dan de kosten voor 
het organiseren van de dienstplicht en het uitbetalen 
van een vergoeding voor dienstplichtigen? Een 
andere vraag is aan wat voor randvoorwaarden 
dit plan voldoet. Hoe zorgen we er bij invoering 
voor dat de doelen van de dienstplicht gehaald 
worden zonder dat er verliezers zijn? Of als het 
acceptabel is dat er verliezers zijn, wie dan? We 
denken aan laagopgeleiden die hun studiepunten 
niet kunnen verzilveren of gehandicapten die 
geen werkvoorziening meer hebben. Groepen die 
juist de zorg en aandacht van de overheid nodig 
hebben. En hoe zit het met de begeleiding van 
al deze jongeren? Is er wel capaciteit genoeg om 
daarin adequaat te voorzien?

Tot slot vragen wij ons zeer af: gaat de dienstplicht 
wel doen wat het beoogt? Gaat de dienstplicht de 
scheuren die de segregatie achterlaat daadwerkelijk 
overbruggen? Het is nu immers ook niet zo dat 
jongeren maar op hun lauweren rusten. Voor het 
merendeel zijn jongeren nu al op tal van fronten 
maatschappelijk actief. Jongeren doen op het 
gebied van maatschappelijke participatie immers 
niet onder voor volwassenen, zo blijkt uit onderzoek 

van het CBS. Gaat een gedwongen betrokkenheid 
op anderen op de langere termijn jongeren ook tot 
zulke betrokkenheid bewegen?

Zonder antwoorden op dit soort principiële en 
praktische bezwaren is het plan gedoemd een 
onzalig idee te worden. We willen niet op voorhand 
het plan naar de prullenbak verwijzen, maar we 
wensen dat het veel explicieter uitgedacht wordt. 
We willen bij mogelijke invoering niet de voeten 
treden van andere maatschappelijke kringen. Ook 
moet het duidelijk een oplossing voor een precair 
probleem zijn en niet een plan voor de bühne. We 
hopen daarom dat dit plan nog eens goed tegen 
het licht gehouden wordt. PerspectieF denkt hier 
graag over mee, om het ondanks onze en andere 
bezwaren om te vormen tot een gedragen oplossing 
voor de maatschappelijke breuklijnen die wij ook 
zeker herkennen.

Anthonie Drenth
Mark Zandvoort

Denktank PerspectieF

“Het moet een oplossing voor een 
precair probleem zijn en niet een 

plan voor de bühne.”
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Waarom zou je op de 
ChristenUnie stemmen?

Op 15 maart is het zover. Voor het eerst in vier jaar mogen we naar de stembus om een nieuw parlement 
te kiezen. Er zijn deze verkiezingen ongeveer 850.000 jongeren die nog niet eerder hebben gestemd. 
Toch zijn deze jongeren, waar jij misschien ook wel bij hoort, goed voor ruim tien zetels. Misschien 
denk je wel dat jouw stem er niet toe doet. Of dat je toch niet gehoord wordt. In dit stuk willen we je 
overtuigen waarom het een goed idee is als je toch je stem uitbrengt. Vier goede redenen om te gaan 
stemmen op een rij:

1
Politiek gaat over keuzes maken, die goed 
zijn voor de samenleving en de toekomstige 
generaties. Sommige partijen willen graag 
dat de pensioenleeftijd weer 65 jaar wordt 
en niet meer gaat veranderen. We snappen 
dat je niet bezig bent met je pensioen (eerst 
maar eens je studie goed doorkomen), maar 
zulke plannen hebben grote gevolgen voor 
onze generatie! De plannen van SP, PVV en 
50Plus benadelen jongeren op dit punt.

2
Klimaat klinkt als een ver-van-mijn-bed show, 
maar raakt ons allemaal. Jan Terlouw (Engel 
van het Jaar 2016) legde het bijvoorbeeld uit 
in zijn inmiddels beroemde touwtje-speech. 
De berg plastic in de oceanen bedreigen de 
flora en fauna en verstoort het ecosysteem. 
Als we niet in actie komen, heeft dat 
gevolgen voor de leefbaarheid van de aarde. 
Goed om te weten dat de ChristenUnie 
van online platform Sargasso een 8,5 heeft 
gekregen voor de klimaatvoorstellen in haar 
verkiezingsparagraaf.
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“Vrijheid die je jezelf gunt, moet je ook aan 
anderen gunnen.” Het is belangrijk om dit 
citaat van Abraham Kuyper (voor wie hem niet 
kent: onder andere de oprichter van de Vrije 
Universiteit en minister-president van 1901-
1905) goed te onthouden als je praat over 
de ruimte voor geloof in de samenleving. 
Geweld is nooit goed en radicalisering moet 
stevig aangepakt worden. Hierin hoeven 
we niet naïef te zijn. Als we echter praten 
over gebedsoproepen en kerkklokken, dan 
hebben beiden, binnen de geldende regels, 
evenveel bestaansrecht. Heb je de blog van 
Gert-Jan Segers wel eens gelezen op dit 
punt? Een aanrader!

3
Schulden onder jongeren worden groter. 
Steeds meer jongeren hebben te maken 
met betalingsachterstanden. Deze schulden 
hebben invloed op de toekomst van 
jongeren. Je kunt bijvoorbeeld minder 
makkelijk een huis kopen als je klaar bent met 
studeren. Je kunt je daarbij neerleggen óf je 
kunt op een partij stemmen die iets wil doen 
aan die schulden. PvdA, VVD, GroenLinks 
en D66 hebben bijvoorbeeld ingestemd 
met het leenstelsel onder het mom van het 
‘investeren in jezelf’. Erg onverstandig… 
ChristenUnie wil daarentegen graag de 
basisbeurs terug én wil misstanden bij 
incassobureau’s aanpakken.

4
Dico Baars

Bestuurslid politiek
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In de Media
In de aanloop naar de verkiezingen 
zijn er zo veel mediamomenten 
geweest, dat we hier een selectie 
laten zien.

In het Nederlands Dagblad, 
op Radio 1 en andere media 
is veel aandacht gegeven aan 
de verkiezing van ‘Engel van 
het Jaar 2016’ 

Op Radio 1 ging voorzitter 
Jarin van der Zande in debat 
met de Wouter van Erkel van 
de Jonge Democraten over 
de ‘doe normaal’ advertentie 
van Mark Rutte.

Bij Groot Nieuwsradio gaven 
we een interview over de in-
vloed van First Time Voters bij 
de komende verkiezingen.

Voor het tv-programma voor 
jongeren ‘De Tweede Kelder’ 
ging Jarin in debat met 
ROOD, jong in de SP over de 
arbeidspositie van jongeren in 
Nederland.

Voor KRO-NCRV Brandpunt 
+ gingen we opnieuw in debat 
met de Jonge Democraten, 
ditmaal op de thema’s drugs, 
euthanasie en het leenstelsel.

Voor het jongerenplatform 
ondertussen.nl gaf 
PerspectieF een interview over 
het belang van jongeren in de 
politiek en de thema’s die voor 
jongeren extra belangrijk zijn 
tijdens de verkiezingen.
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Agenda
Ledenweekend

Wil je andere PerspectieF’ers weer ontmoeten of juist leren kennen? Inspiratie opdoen voor 
de rest van het seizoen? Uitrusten van de landelijke verkiezingen? Kom dan naar het Leden-
weekend van PerspectieF! Een weekend met aandacht voor inhoud én ontspanning, voor 
zowel doorgewinterde als nieuwe leden.  

Dit jaar vindt deze plaats van 7 tot en met 9 april 2017 in Kamerik. 

Excursie naar Brussel

Europa een ver-van-je-bedshow? PerspectieF brengt jouw bed voor één nachtje in de kern 
van Europa: in Brussel! Van dinsdagochtend 25 april tot woensdagavond 26 april gaat Per-
spectieF naar Brussel om de stad én het Europees Parlement te verkennen. Je ontmoet 
verschillende Europarlementariërs, krijgt een rondleiding door het Europees Parlement en 
brengt een bezoek aan enkele culturele highlights in de stad. Daarnaast is er natuurlijk ook 
ruimte voor borrel en ontspanning. 

Ga ook mee! De excursie is gratis voor leden van PerspectieF. 

Meld je aan voor deze activiteiten via www.perspectief.nu of via organisatie@perspectief.nu. 



Blijf op de hoogte van de 
verkiezingen     

Bekijk elke week op Facebook 
de vlog van #firsttimevoters! 

De avond voor de verkiezingen, op dinsdagavond 14 maart, vindt het NOS-verkiezingsdebat 
plaats. Vanuit het partijbureau van de ChristenUnie in Amersfoort gaat PerspectieF samen met 
jullie dit debat aanschouwen onder het genot van een hapje en een drankje. Kom ook! 

Wat? Verkiezingsdebat & borrel
Waar? Partijbureau ChristenUnie, Johan van Oldebarneveltlaan 46 in Amersfoort
Wanneer? Dinsdagavond 14 maart, van 20.00u tot 23.00u 

 Hoe?



Voorkant

Jaargang 17 | NR 2 | Juni 2017  

Debat Jonge Democraten en 
PerspectieF over godsdienstvrijheid

‘In opstand komen tegen onrecht’ 
- interview met Caroly Houmes

Veiligheid en vrijheid - een vals dilemma? 

Foto cover: Caroly Houmes



2 Juni 2017

In strategisch opzicht is deze periode van formatie ongelofelijk 
boeiend om te volgen. Nu achter de combinatie van VVD, CDA, 
D66 en Groenlinks een punt -of is het een komma- staat, moet het 
motorblok van de coalitie de minder voor de hand liggende opties 
gaan onderzoeken. Dat kan onder andere gaan betekenen dat de 
ChristenUnie straks aan tafel komt te zitten. Maar voor dat het zo ver 
is, worden er achter de schermen al heftig aan verschillende touwtjes 
getrokken.

Eén van die touwtjes heet nepnieuws, en 
wordt door partijen zeker niet geschuwd om 
te gebruiken. Om maar wat voorbeelden te 
noemen: Joel Voordewind werd in de media 
weggezet als een activistische linkse CU’er, die 
niet zelden anders stemt dan de fractie. Of een 
ander voorbeeld: Alexander Pechtold wist zich 
ineens te herinneren dat de ChristenUnie van 
de euro af wil. Beide beweringen komen nog 
niet eens in de buurt van de waarheid.

Gelukkig hebben wij in ieder geval een 
PerspeX waarin nepnieuws geen plaats krijgt. 
Dat is te danken aan de inzet van onze mooie 
redactie, daar mogen we trots op zijn! Ook 
in deze PerspeX, een uitnodiging voor de 
komende Focusdag van 24 juni, waarin we 
niet alleen de politieke richting voor volgend 
jaar gaan bespreken, maar ook de nieuwe 
bestuursleden kiezen! 
Ik kijk er naar uit om je daar weer te ontmoeten!

Jarin van der Zande
voorzitter PerspectieF
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Redactienieuws
Rondom vrijheid zijn er lastige vraagstukken, 
misschien juist voor christenen. In deze 
PerspeX vind je daar genoeg van terug. 
Hoe zit het rondom veiligheid en vrijheid? 
Geloofsvrijheid? Vrijheid van onderwijs? 
Tegelijkertijd mogen we juist de vrijheid 
die we hebben koesteren. De vrijheid 
om in debat te gaan met anderen over 
deze vraagstukken. De vrijheid dat deze 
PerspeX gedrukt mag worden. We mogen 
zo dankbaar zijn voor onze vrijheden! 

Juist met vrijheid komt ook 
verantwoordelijkheid. ‘Alles wat je doet 
voor de minste van mijn broeders, heb je 
voor Mij gedaan,’ zegt Jezus. Wij hebben 
zoveel vrijheid om onze tijd te benutten 
zoals we die willen. Om te zorgen voor 
wie of wat we willen. Om heisa te maken 
om wat we willen. Hoeveel doen wij voor 
de minste van Zijn broeders? Voor degene 
die geen vrijheid kent, maar twintig uur 
per dag moet werken in een steenfabriek? 
Voor degene die niet de vrijheid heeft om 
te geloven wat hij wil? Maar misschien ook 
voor degene die vastzit in schulden of 
gebukt gaat onder drukte en stress? 

Met zoveel onvrijheid om ons heen 
hebben wij een verantwoordelijkheid. Een 
verantwoordelijkheid om onze vrijheid 
uit te buiten! En daarmee bedoel ik niet 
dat we grenzen moeten opzoeken. Nee, 
laten we de vrijheid gaan uitbuiten ter ere 
van Degene die ons échte vrijheid heeft 
gegeven. Om met alles wat in ons is God 
lief te hebben boven alles en de naaste 
als onszelf. In ons huis, in ons land, in onze 
wereld.   

Jeroen Troost
Hoofdredacteur

 

Column
Even voorstellen… 
Emmelie
Ik ben Emmelie, nét 
21 jaren jong en ik 
ben nu ook redacteur 
voor de PerspeX. Ik 
houd van schrijven 
en ben geïnteresseerd in politiek en dan 
vooral in hoe(verre) geloof tot uiting kan 
en mag komen in partijstandpunten. Voor 
dit nummer heb ik het eerste interessante 
interview al gehad, ik hoop op nog meer 
mooie opdrachten! 

In de Media
In het Nederlands Dagblad maakte 
PerspectieF bekend de beurs van de 
bestuursleden over te maken aan Navigators 
Den Haag, nadat minister Bussemaker eerder 
instemde met de Haagse Hogeschool om de 
studentenvereniging geen beurs te geven. 
Deze actie kreeg enorm veel respons op 
verschillende online media. 

In het Reformatorisch Dagblad verscheen 
een stuk van Jarin van der Zande over 
honderd jaar onderwijsvrijheid.

Het NRC publiceerde de reactie van 
vicevoorzitter Dico Baars op het debat over 
jongensbesnijdenis. Volgens PerspectieF 
werd in dat debat volledig voorbij gegaan 
om wezenlijke grondrechten.

Diverse media zoals NOS.nl, het ANP, het 
Algemeen Dagblad en andere kranten 
hebben aandacht besteed aan de oproep 
van PerspectieF aan de ChristenUnie om 
geen concessies te doen op het gebied van 
klimaatambities.

Op NPO radio 1 ging Jarin van der 
Zande in debat met Jan Terlouw over 
het klimaat, voltooid leven en de 
formatieonderhandelingen.

Dit is de laatste editie waar Eline Keesmaat 
aan meegewerkt heeft. Eline, dank je wel 
voor al je werk!
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Caroly HoumesInterview
“God vraagt ons om tegen on-
recht in opstand te komen.”

Ruim 45 miljoen mensen ondervinden elke dag hoe het is om zonder vrijheid te leven: ze leven 
in slavernij. International Justice Mission (IJM) komt voor deze mensen op. Caroly Houmes (33) 
is de directeur van de Nederlandse afdeling. Al jong werd ze geraakt door het onrecht in de 
wereld. Ze ging Internationaal en Europees Recht studeren en in 2010 werd ze directeur bij 
IJM. Ondanks het onrecht waar ze via IJM mee in aanraking komt, is haar werk ook ontzettend 
hoopvol. “Bij IJM is niemand neerslachtig. ‘Until all are free’ is niet alleen onze slogan, we 
geloven er echt in. We zien het gebeuren en we geloven in God Die het doet.”

Wat zijn voornamelijk je bezigheden bij IJM?

“Mijn activiteiten kun je opsplitsen in interne en 
externe activiteiten. Als directeur geef ik, samen 
met het team, richting aan de organisatie en 
ontwikkel ik strategie en visie. Daarnaast ben 
ik het aanspreekpunt voor bepaalde media en 
ben ik woordvoerder voor de politiek. Ook zet 
ik samenwerkingen op met de Nederlandse 
politie en ambassades in het buitenland en 
koppel mensen die hun expertise in willen 
zetten aan onze veldkantoren.”

Je kunt veel kanten op met een rechtenstudie. 
Wat dreef jou om iets te doen met 
mensenrechten?

“Jurist zijn voor het geld, geeft mij op de lange 
termijn geen voldoening. Voor mij heeft het 
thema ‘rechten’ te maken met recht dóén 
voor je medemens. Ik ben geïnspireerd door 
de Bijbeltekst uit Spreuken 31:8. Daar staat: 
“Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm 
het recht van de vertrapten.” En omdat ik de 
mogelijkheid heb om dit te doen en dat ook 

leuk vind, wíl ik ook graag opstaan voor de 
mensen die dat niet voor zichzelf kunnen doen.
Als kind werd ze geraakt door de genocide 
in Rwanda. “Dit heeft me toen laten zien 
dat bevolkingsgroepen en individuen zo 
kwetsbaar kunnen zijn wanneer er niemand 
voor hen opkomt. Ondanks het bestaan van 
internationale instituten zoals de Verenigde 
Naties en de regelgeving die er is, leven mensen 
in onrecht. Ik wil graag een verschil maken.”

Wat sprak je aan in IJM?

“De combinatie van het concrete en het 
zoeken van God in de situaties spreekt me 
aan. Bij IJM wordt natuurlijk gestreefd naar 
recht voor individuen en gemeenschappen 
en het is heel gaaf als je concreet ziet dat er 
dingen veranderen. Aan de andere kant is IJM 
veel bezig met God en Zijn rol hierin. “Als God 
bestaat, waarom grijpt Hij dan niet in?” is een 
veelvoorkomende vraag van buitenaf. Ik geloof 
dat God het onrecht wel ziet en de mensen wie 
onrecht aangedaan wordt wel hoort. Dus met 
IJM kom ik ook soort van op voor Wie God is. 
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Met recht doen kun je veel laten zien van Wie 
God is: een goede God.”

Zouden christenen voorop moeten lopen in de 
strijd tegen onrecht? 

“Ja, ik vind dat christenen hierin een voorbeeld 
moeten zijn. Ik weet niet of dat nu al zo is, want 
ook christenen zijn veel gericht op zichzelf en 
soms te weinig op anderen. Het is belangrijk, 
omdat we zo laten zien Wie God is én omdat 
God het van ons vraagt om tegen onrecht in 
opstand te komen. Bij IJM heb ik letterlijk 
gezien: God is betrokken.”

Is de corruptie die IJM tegenkomt niet heel 
ontmoedigend? 

“Ja, we hebben veel te maken met corruptie 
en we worden soms wel voor gek verklaard. 
Zo wilden we ons jaren geleden gaan 
inzetten in Cambodja waar kinderen op 
straat geprostitueerd werden. Veel mensen 
ontmoedigden ons door te zeggen dat het 
IJM nooit ging lukken om daar iets te bereiken. 
Maar nu, 10 jaar later, zie je dan dat de politie 
zélf actief reddingsacties onderneemt en 
prinsessenpuzzeltjes doet met kleine meisjes, 
om ze te helpen hun verhaal te laten vertellen. 
We laten de corruptie ons dus niet in de weg 
staan.”

Wat raakt je het meest?
“Toch wel de individuele verhalen.” Caroly 
pakt een fotolijstje van haar bureau. “Dit is 
bijvoorbeeld een jongetje uit Bolivia dat een 

‘hero pin’ heeft gekregen, omdat hij heeft 
getuigd tegen zijn misbruikers. Er was een 
feest georganiseerd waarop de kinderen zo’n 
speldje kregen. Je ziet dat hij heel trots is. Dat is 
een stukje waardigheid wat hij weer terugkrijgt. 
Zo’n verhaal komt gewoon echt binnen. Zeker 
omdat ik zelf jonge kinderen heb.”

Halen jullie uit het geloof en de hoop jullie 
energie?

“Ik denk dat het wel heel belangrijk is voor ons 
team. We hebben iedere ochtend stille tijd, 
overal ter wereld. En later op de dag nemen 
we een halfuur de tijd om te bidden met het 
team. Daarin vinden we ook veel rust, ook al 
zijn er zware taken. Dat ervaren we hier op het 
kantoor al zo, maar in de veldkantoren hebben 
ze het eigenlijk veel zwaarder. Daar hebben ze 
direct te maken met corruptie en blokkades.

Wat me ook energie geeft is dat ik zie dat 
mensen hier hard werken om te zorgen dat 
anderen bevrijd worden en dat mensen 
gemobiliseerd worden om mee te doen.”
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Hoe zouden wij ons kunnen inzetten in de strijd 
tegen onrecht? 

“Iedereen kan iets doen! Weet waar je goed 
in bent en zet dat dan in. Wat ik eerder zei 
over de kerk, gaat ook op voor de politiek. We 
worden individualistisch en vinden onze eigen 
zaken veel belangrijker dan de situaties in 
ontwikkelingslanden. De Nederlandse politiek 
heeft doelen wat betreft vrede, recht, veiligheid, 
ontwikkelingssamenwerking et cetera, maar 
toch blijven ze een ondergeschoven kindje, 
terwijl we in ons land veel kennis hebben op 
het gebied van rechtssystemen. Daar mogen 
we, gezien de internationale verdragen, ook 
een beroep op doen.”

Hoe kun je erachter komen waar je je voor kunt 
inzetten? Er is zo veel wat je kunt doen op dit 
gebied.

“Mijn collega zegt altijd: “Zoom je in of zapp 
je door?” We zijn al snel geneigd om ‘door te 
zappen’ als het gaat om extreme situaties van 
onrecht, omdat het bijna niet te omvatten is. 
Het lijkt ons ongrijpbaar en onoplosbaar. Je 
kunt juist beter onderwerpen uitkiezen die je 
raken om daarop ‘in te zoomen’ en er iets tegen 
te doen.

Als ik kijk naar mezelf kan ik zeggen dat ik 
mijn studie ben gaan doen zonder dat ik 
wist dat ik bij IJM aan de slag kon. Dat was 
toen alleen nog maar een Amerikaanse 
organisatie, zonder Nederlandse afdeling. Ik 
heb mijn studie gekozen, omdat de richting me 
interesseerde. Omdat mensenrechten me een 
mooie specialisatie leek, wilde ik me daarin 
blijven verdiepen. Ik schreef me in voor een 
nieuwsbrief van een organisatie die daarin iets 
betekende en raakte zo steeds meer betrokken 
bij het onderwerp. Het gaat dus, denk ik, stap 
voor stap. Wat zit er in je cirkel van invloed? Wat 
raakt je en waar ben je goed in?

International Justice Mission is een internati-
onale mensenrechtenorganisatie die in meer 
dan 20 gemeenschappen over de wereld 
armen tegen geweld wil beschermen, in 
samenwerking met lokale autoriteiten. IJM 
wil niet alleen slachtoffers van slavernij en 
mensenhandel bevrijden, maar ook crimi-
nelen laten berechten, levens herstellen 
en rechtssystemen versterken. Armoede is 
namelijk vaak het gevolg van geweld onder 
ineffectieve rechtssystemen. 

Kijk voor meer informatie op: www.ijmnl.org 

Emmelie de Jong
Jeroen Troost

Redacteuren PerspeX
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Jan Terlouw

Vooral omdat het debat over deze paradox vaak 
gaat over groepen die een risico vormen voor 
de veiligheid van de samenleving, en dan in het 
bijzonder radicale moslims die een militante 
interpretatie van de jihad voorstaan. En probeer 
dan maar eens voor ‘vrijheid’ te kiezen. Anderzijds 
zoeken wij vanuit de christelijk-sociale traditie altijd 
naar het beste van zowel collectief als individu; ons 
verstaan van vrijheid verschilt nogal van dat van 
de liberale partijen.Maar goed, hiermee maak ik 
het dilemma alleen maar moeilijker. Laten we wat 
preciezer naar de paradox kijken. Als gesteld wordt 
dat het nastreven van veiligheid ten koste gaat 
van burgerlijke vrijheden, dan geldt dat lang niet 
voor heel Nederland. Nee, vaak is de ‘last van de 
veiligheid’ belegd bij enkele specifieke groepen. 
Etnische profilering is daar als fenomeen een 
voorbeeld van: om de veiligheid van het geheel 
te beschermen moet die van een bepaalde 
categorie mensen in Nederland ingeperkt worden. 
Soms met goede redenen. Maar helaas wordt dit 
vraagstuk rondom veiligheid zo het debat over 
geïnstitutionaliseerd racisme ingetrokken, met de 
vaak terechte kritiek op ‘het systeem’. Dit neemt 
niet weg dat je bijvoorbeeld teruggekeerde Syrië-
gangers heel scherp moet monitoren en bij ook 
maar een beetje bewijs vastzetten om de rechtszaak 
verder voor te bereiden. Maar breder gezien trekt 
veiligheidsbeleid vaak een onevenredige zware 
wissel op toch al kwetsbare groepen. 

Wat dan wel, vraag ik me af. Een uitweg is door 
op een andere manier met veiligheid bezig te 
zijn. Veiligheid wordt vaak geduid in negatieve 
termen, zoals de afwezigheid van geweld en 
dreiging. Maatregelen zijn vaak enkel gericht op 
het onderdrukken van een dreiging die  al bestaat, 

en willen vooral iets voorkomen. In uiterste gevallen 
is dit ook nodig. Maar waar het in het Nederlandse 
debat nogal eens aan ontbreekt is een ‘positief’ 
begrip van veiligheid: de aanwezigheid van 
duurzame relaties, van verbondenheid met je 
buurtgenoten, het zorgen voor elkaar. Uiteindelijk 
zoeken we in veiligheidsbeleid naar zo’n situatie, 
terwijl we met een beleid dat enkel uitgaat van 
‘negatieve’ veiligheid precies dat onder druk zet 

en het vertrouwen in elkaar beschadigd—de ander 
kan immers zo maar een dreiging zijn! Wil je dus uit 
deze paradox tussen vrijheid en veiligheid komen, 
dan moeten we meer ‘positief’ denken. 

Veiligheidsbeleid kan dan niet in isolatie bestaan, 
maar krijgt integraal met het sociaal domein, 
ruimtelijke ordening, zorg en onderwijs vorm. Juist 
onze christelijk-sociale traditie, waarin we primair 
relationeel denken, leent zich uitstekend om een 
voortrekkers rol te vervullen. 1

Ruben studeert Law and Politics of international 
Security en Theologie aan de VU, is vice-voorzitter 
van ChristenUnie Overijssel en lid van de Denktank 
van PerspectieF.

Opinie
Veiligheid of vrijheid—
Een vals dilemma?
Regelmatig hoor je deze twee woorden 
voorbij komen als twee wederzijds 
uitsluitende categorieën: óf beleid realiseert 
meer veiligheid en pakt dreiging aan maar 
perkt daarbij vrijheid in. Óf we behouden de 
vrijheid en moeten leren leven met dreiging 
en onzekerheid, en ja zelfs onveiligheid. 
Voor ons als christelijk-sociale jongeren een 
moeilijke keuze. Onmogelijk misschien wel.

1. Wil je hier meer over lezen? Anthonie Drenth en Ruben van 
de Belt schreven hier een uitgebreid artikel over dat in Groen: 
Tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut van de Christen-

Ruben van der Belt
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Kies voor ‘recht doen’!

Vrijheid in het nauw
Hoe dient een universiteit of hogeschool om te 
gaan met religie en geloof? Behoren religieuze or-
ganisaties bevorderd te worden, of juist tegenge-
werkt? Vanuit de democratische grondslag van ons 
land zou een neutrale houding te verwachten zijn: 
geen voortrekkersrol voor gelovigen en hun vereni-
gingen, maar eveneens niet actief tegenwerken. Als 
we kijken naar de grondslagen van hogescholen en 
universiteiten, zien we daarin dezelfde neutraliteit 
terug. De gebeurtenissen die zich rond Navigators 
Den Haag en de Haagse Hogeschool de laatste tijd 
hebben voltrokken, verbaasden ons dan ook com-
pleet.
In het verleden liep Navigators Den Haag al vaker 
tegen beperkingen van de hogeschool aan. On-
danks meerdere gesprekken tussen de studenten-
vereniging en de hogeschool is de samenwerking 
er niet beter op geworden. Sterker nog: Navigators 
Den Haag wordt op het moment geen bestuurs-
beurs toegekend door de hogeschool, ondanks 
dat ze de benodigde grootte hebben. Als antwoord 
op Kamervragen, antwoordde demissionair minis-
ter van Onderwijs Jet Bussemaker op 7 april dat de 
Haagse Hogeschool in haar recht staat bij het wei-
geren van de bestuursbeurs. Onacceptabel, zo stelt 
PerspectieF.

Het bestuur van PerspectieF reageerde snel, en be-
sloot binnen een week om de bestuursbeurs van 
Navigators Den Haag voor een maand voor eigen 
rekening te nemen. Hoewel dit een krachtig signaal 
is dat we achter de studentenvereniging staan, is 
het probleem hiermee nog niet opgelost. De be-
perkingen die Navigators Den Haag nu ondervindt, 
zorgen ervoor dat ze moeilijker nieuwe bestuursle-
den kunnen vinden en de continuïteit van de stu-
dentenvereniging op de lange termijn in het ge-
ding komt. 

 
De Haagse Hogeschool geeft de   volgende reden 
voor het weigeren van de bestuursbeurs: “Uit de 
statuten blijkt, dat de  NSDH een  sterk evangeli-
serende doelstelling heeft en beoogt daarmee een 
specifieke godsdienst/levensovertuiging te ver-
spreiden. Dit kan moeilijk worden verenigd met de 
brede emancipatiedoelstelling van de hogeschool, 
die juist beoogt geen onderscheid te maken naar 
godsdienst.”

Navigators Den Haag heeft evangeliseren inder-
daad als één van haar doelstellingen. Gevat in de 
woorden “Christus kennen en hem bekendmaken” 
zit een doelstelling om het evangelie te doorgron-
den en door te geven aan anderen. Evangelisatie 
is inherent aan een Christelijke geloofsovertuiging, 
maar betekent niet dat een geloofsovertuiging 
wordt opgedrongen. Discussies over de kijk op het 
leven en de zin daarvan kunnen juist opbouwend 
zijn voor jongeren en zouden niet door de Haagse 
Hogeschool moeten worden verhinderd. 

Als het gaat om de term “brede emancipatiedoel-
stelling” zijn wij ronduit verbijsterd. De eerste en be-
langrijkste definitie van emancipatie luidt als volgt: 
“Emancipatie is het streven naar en de ontwikkeling 
van gelijke rechten en zelfstandigheid voor groe-
pen die eerst werden gediscrimineerd.” Als men 
spreekt van een brede emancipatiedoelstelling dan 

Navigators den Haag
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mag verwacht worden dat de hogeschool alle ver-
enigingen gelijk behandelt, ongeacht doelstelling 
of karakter, die binnen de wet en het huisreglement 
handelen. 

Stroken de activiteiten niet met de regels van hand-
having of wordt er gediscrimineerd op afkomst, 
dan is de situatie geheel anders. Afgezien van der-
gelijke uitzonderingen zou de hogeschool diverse 
verenigingen juist moeten stimuleren in hun zelf-
standigheid en hen gelijke rechten geven.  Dat is 
emancipatie. 

De Haagse Hogeschool beoogt geen onderscheid 
naar godsdienst te maken, maar dit gebeurt nu wel 
degelijk. Met behulp van deze maatregel, die alleen 
de christelijke studentenvereniging treft, wordt Na-
vigators Den Haag de bestuursbeurs ontzegd waar 
zij op basis van hun grootte recht op hebben. De 
HHS benauwt hiermee een vereniging die niet bin-
nen haar bijzondere opvatting van emancipatie 
past. 

De maatregel van de Haagse Hogeschool en de 
goedkeuring van demissionair minister Bussema-
ker scheppen een precedent dat onacceptabel is. 
Het benauwen en achterstellen van een vereniging 
op basis van religieuze grondslag past niet in een 
land waar vrijheid van godsdienst hoog in het vaan-
del staat. Als christenen zullen wij over een zekere 
verdraagzaamheid moeten beschikken, maar we 
moeten niet vergeten om strijdbaar te blijven. Voor 
die vrijheid van godsdienst. Voor onszelf en voor 
anderen. Voor échte emancipatie.

Door Siewerd de Jong en Jan Werkman

Een vereniging waarvan de steun vanuit de 
universiteit bijna was beëindigd, is CSV Ichthus 
Eindhoven. Hun ruimte om verenigingsavon-
den te houden én hun recht op een bestuurs-
beurs dreigden ze kwijt te raken. Het liep 
echter, na media-aandacht en Kamervragen, 
met een sisser af. ‘Volgens de TU/e is er sprake 
geweest van een miscommunicatie,’ zo zegt 
Roos Salomons, commissaris extern van Icht-
hus Eindhoven. ‘Tijdens nieuwe gesprekken 
hebben ze ons beloofd dat ze ons hetzelfde 
zullen behandelen als andere verenigingen. 
Toch heeft de dreiging van het wegvallen van 
de steun ons gemotiveerd om nog harder te 
zoeken naar een eigen pand.’ Dat heeft de ver-
eniging inmiddels gevonden. ‘Dat is dus een 
mooie afloop,’ aldus Roos.

Wat zou Roos zeggen tegen andere verenigin-
gen die tegen soortgelijke problemen aanlo-
pen? ‘Probeer eerst zelf met de organisatie in 
gesprek te gaan. Als dat niet werkt, kun je de 
aandacht zoeken van media en politiek. Dan 
laat je merken dat je geen kleine vereniging 
bent die ze zomaar weg kunnen stoppen.’

Roos Salomons
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Vrijheid van Godsdienst: een debat.

Onder vrijheid valt ook vrijheid van godsdienst, 
maar tegen de uitwerking daarvan in politiek en 
maatschappij wordt door verschillende mensen 
anders aangekeken. Twee bestuursleden van de 
Jonge Democraten (Wouter van Erkel en Koen 
Sijtsema) en PerspectieF (Dico Baars en Annika 
van de Belt) gingen met elkaar in debat over de 
betekenis van die vrijheid van godsdienst.

Wat is jullie beeld van vrijheid van religie?
JD: Wat ons betreft is het belangrijkste begrip 
daarin gewetensvrijheid, vanuit het individu 
bekeken. Vrijheid van religie wordt wel eens 
vanuit het collectief geinterpreteerd, waarbij het 
gebruikt wordt om bepaalde religieuze groepen 
te beschermen of voorrang te geven. Voor ons 
betekent het vooral dat het individu vrij is om te 
denken, zeggen en te geloven wat hij zelf wil, 
zonder daarbij belemmerd te worden door tradities 
of cultuurkeuzes van anderen.

PerspectieF: In de Nederlandse geschiedenis 
hebben juist groepen zich vaak proberen te 
onderscheiden op basis van identiteit. Nu 
religieuze stromingen de meerderheidspositie in 
de samenleving kwijtgeraakt zijn, is die houding 
niet langer houdbaar. Dat is wat ons betreft winst. 
Vrijheid van religie draait nu weer echt om de vraag 
welke rol religie voor je speelt en hoe je je daarin 
moet verhouden tot anderen.

Hoe vinden jullie dat die vrijheid van religie zich in 
Nederland ontwikkelt?
JD: De demografie in ons land verandert en 
daardoor liggen de verhoudingen tussen religies 

en seculiere stromingen heel anders dan een paar 
decennia geleden. Zo volgen mensen nu minder 
automatisch een groepsmening of -gewoonte, maar 
bepalen ze graag zelf waar ze voor staan en dus 
ook wat ze geloven. Dit heeft ruimte geboden aan 
meer debat en open gesprek over religie, waarin 
ook meer onderwerpen belicht kunnen worden, en 
het is mooi dat de tijden in dat opzicht veranderd 
zijn. Anderzijds snappen we dat veranderingen in 
de maatschappij, ook omtrent religie, soms erg snel 
gaan en dat mensen daar enigszins moeite mee 
hebben. Toch voelt het soms nog of religie een te 
dominante rol speelt in het publieke leven. Wij zijn 
voorstanders van een neutrale staat, waarin niet een 
bepaalde groep bevoorrecht is maar ieder individu 
geheel de vrije keuze heeft om zich bij de gewenste 
culturele of religieuze groep aan te sluiten.

PerspectieF: Wij geloven niet in een neutrale staat, 
omdat de staat altijd bepaalde waarden in zich 
draagt. De ruimte die er is om met elkaar in debat 
te gaan vinden we wel heel waardevol. Dat is ook 
wel eens anders geweest. Soms moeten we daarbij 
alleen wel uitkijken dat de dominante factor niet 
gaat overheersen zoals religieuze groepen dat in 
het verleden wel eens gedaan hebben. Er moet 
altijd de ruimte blijven bestaan om, ook als groep, 
het leven naar eigen inzichten in te vullen.

Die neutrale staat, bestaat die nog niet dan?
JD: Je ziet soms wat ons betreft wel fenomenen 
die niet echt onderdeel zijn van een neutrale staat. 
De tekst ‘bij gratie Gods’ bijvoorbeeld, die nog 
onderdeel uitmaakt van wetsafkondigingen, is 
daar niet echt een symbool van en hoeft van ons 
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dus ook niet zo nodig. In de neutrale staat worden 
minderheden zeker beschermd, maar de staat 
hoeft het gedachtegoed van zo’n minderheid niet 
uit te dragen. Als we dit soort zaken aankaarten 
worden we wel eens weggezet als christenpesters 
of religiehaters, maar dat is geenszins het geval. Het 
gaat er ons om dat de staat een houding aan moet 
nemen waarin iedereen zich thuis kan vinden, en 
dus neutraal moet zijn.

PerspectieF: We snappen dat ‘de gratie Gods’ niet 
zoveel zegt als je daar zelf niet in gelooft, maar 
voor anderen heeft het een hele mooie leidende 
betekenis. Persoonlijk zouden we het jammer 
vinden als het uit de tekst verdwijnt, maar dat het 
er nu nog in staat zien we wel als een voorrecht 
en niet als een grondrecht. We zullen ons dan 
ook niet verzetten wanneer deze zin uit de tekst 
wordt verwijderd. Maar het is wel mooi om te zien 
dat religie zo’n grote waarde heeft, ook in onze 
samenleving en haar historie, dat zo’n tekst wel in 
wetsafkondigingen kan worden opgenomen. 

Onlangs hebben jullie beide jongerenpartijen zich 
in het NRC uitgesproken over jongensbesnijdenis. 
Valt dit nog onder de vrijheid van religie?
JD: Vrijheid van religie houdt voor ons wel daar op 
waar het anderen hindert. In het artikel in het NRC 
maakten wij vooral duidelijk dat je bij de ingreep 
van jongensbesnijdenis lichamelijk gebrandmerkt 
wordt, en dat dat de keuzevrijheid van het individu 
beperkt. Als het kind later helemaal niet besneden 
wil zijn kan dat niet meer teruggedraaid worden, 
en er zijn wel medische gevolgen aan verbonden. 
Die individuele keuzevrijheid wordt hier dus 
geschonden, want het is de keuze van de ouders. 
Daar zit voor ons wel een groot probleem.

PerspectieF: We moeten onszelf inderdaad continu 
de vraag stellen waar de grenzen van elke vorm van 
vrijheid zich bevinden. Bij vrouwenbesnijdenis is 
iedereen in Nederland bijvoorbeeld wel unaniem 
tegen, bij jongensbesnijdenis niet. Maar als je ziet 
hoe elementair de jongensbesnijdenis is voor veel 
moslims en joden, dan is het voor ons wel ook 

belangrijk dergelijke groepen de vrijheid te geven 
om deze praktijk uit te voeren. Dit ritueel is immers 
cultureel diepgeworteld en bestaat al eeuwen, en 
dat geeft het wel degelijk een groter bestaansrecht 
dat sommige andere capriolen die mensen in naam 
van religie zouden kunnen uithalen. Alles moet 
natuurlijk onder goede omstandigheden gebeuren, 
maar die vrijheid is wel van essentieel belang.

Ook op het gebied van bijzonder onderwijs is er 
altijd veel te doen rond de vrijheid die mensen daar 
in mogen hebben. Hoe staan jullie hier tegenover?
JD: Wij hebben als partij geen probleem met 
bijzonder onderwijs, maar als je hoort dat mensen 
soms van scholen geweigerd worden omdat ze thuis 
een tv hebben staan, dan krijg je wel het idee dat 
sommige bijzondere scholen voornamelijk bestaan 
om onderscheid in de samenleving te creëren. Dat 
kan voor ons niet de bedoeling zijn. We hebben 
er wel grote moeite mee dat sommige kinderen 
niet altijd naar de school kunnen die zij prefereren, 
omdat de school ze mag weigeren.

PerspectieF: Je hoeft het persoonlijk inderdaad 
helemaal niet eens te zijn met de keuzes die scholen 
daarin maken, maar het pure begrip van vrijheid 
houdt wel in dat mensen juist de ruimte hebben om 
zelf hun school in te richten naar hun eigen wens. 
Dan mag je daar als groep ook eisen aan stellen, 
waar mensen die op die school willen participeren 
aan moeten voldoen. Dat vinden we wel een zeer 
belangrijk recht om te beschermen.

Heeft religie een plek in de politiek zelf?
JD: Ja, daar hebben wij zeker geen probleem mee. 
Mensen halen altijd hun overtuigingen en inspiratie 
ergens vandaan, en religie kan daar een hele mooie 
bron voor zijn. In de politiek mag men gewoon de 
ruimte hebben om vanuit religieuze overtuigingen 
haar politieke idealen uit te stippelen. Maar het 
mag niet zo zijn dat iemand vanuit zijn eigen religie, 
anderen religieuze waarden gaat opleggen.

PerspectieF: De vrijheid die je zelf geniet, moet je 
ook aan een ander gunnen. Wat dat betreft zijn we 
het eens over de ruimte die religieuze en seculiere 
overtuigingen moeten hebben in de samenleving. 
We geloven dan ook niet in theocratische politiek. 
Wel vinden we geloof meer dan een inspiratiebron. 
In de politieke arena komt het eenvoudigweg aan 
op besluiten nemen; een ja of een nee uitspreken. 
Soms moet je dan ook een grens stellen. Rechten 
van religieuze mensen en minderheden zullen we 
dan ook serieus verdedigen. 

Tim Kuijsten
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Interview Cors Visser

Christen in een seculier land
Men zegt vaak dat Nederland in de afgelopen eeuw 
is veranderd van een christelijke in een seculiere 
samenleving. Hoe stel je je als christelijke jongere 
in een dergelijke samenleving op als het om de 
beleving van je godsdienst gaat? We vroegen het 
Cors Visser, socioloog en onder andere directeur 
van ForumC. 

Heeft u enig beeld van de huidige verhoudingen 
tussen religieuzen en niet-religieuzen in Nederland?

Jazeker, en hopelijk hebben lezers van jullie blad 
dat ook wel. Je kunt dat op verschillende manieren 
meten. Als je kijkt naar kerklidmaatschap, ziet het 
religieuze landschap er nog relatief rooskleuring 
uit. Dan is zo’n tweederderde onkerkelijk, zo’n 7% 
behoort tot de niet-christelijke religies en 25% van 
de Nederlanders is lid van een kerk. Minder dan de 
helft daarvan bezoekt regelmatig een kerk. In totaal 
zegt 14% van de Nederlanders in een persoonlijk 
God te geloven.

In welke richting ontwikkelt de trend van 
ontkerkelijking en secularisering, die we de laatste 
decennia hebben gezien, zich op het moment?

Secularisering vind ik een slechte term, omdat 
niet duidelijk is wat mensen er mee bedoelen. Ik 
vind ook dat mensen in het spreken daar scherper 
op moeten zijn. Secularisering kan betekenen 
dat minder mensen lid zijn van een kerk, minder 
mensen een kerk bezoeken, minder mensen in 
een god geloven of dat in de samenleving steeds 

meer domeinen en instituten los van religie gaan 
functioneren. Dat laatste is zeker het geval. En dat 
heeft er natuurlijk mee te maken dat minder mensen 
een kerk bezoeken. Als socioloog moet je natuurlijk 
voorzichtig zijn met trends, een wetenschapper is 
geen profeet. 

Maar als de ontwikkelingen zo doorgaan zal het 
aantal gelovigen nog wel wat afnemen, maar die 
afname vlakt wel wat af. Het aantal kerkleden zal 
nog wel een tijdje verder blijven dalen. Spannend 
is welke rol religie in het publieke domein gaat of 
blijft spelen.

Denkt u dat er ruimte blijft voor religieuzen om 
religie een rol laten te laten spelen in dat publieke 
domein?

Er is in Nederland ontzettend veel ruimte om 
geloof te uiten. Ik weet niet of er landen zijn waar 
christenen zoveel vrijheden en historisch gegroeide 
voorrechten hebben. Ik vind het belangrijk om dat 
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altijd te benadrukken in discussies over religie in 
het publieke domein. Jongens, laten we toch vooral 
dankbaar zijn voor wat er is. 

Dat betekent natuurlijk niet dat je maar je mond 
moet houden als mensen gaan roepen dat 
religieuze instellingen geen overheidsgeld meer 
mogen krijgen of als de gelijke bekostiging van 
het onderwijs ter sprake komt. We moeten niet 
als calimero’s gaan piepen dat de grote boze 
buitenwereld ons wil pesten. Probeer je eens te 
verplaatsten in seculieren, waarom stellen ze dit 
voor? Voor sommigen is het echt een kwestie 
van onwetendheid over wat religie is. Als we dan 
in de Tweede Kamer daarover gaan praten is het 
veel te laat. Christenen moeten zich naar mijn 
overtuiging veel meer mengen in maatschappelijke 
debatten. Laat je horen op de opiniepagina’s van 
de provinciale en de landelijke seculiere kranten, 
doe mee aan debatten in je dorp of stad, roer je in 
discussies op internet. 

Daar worden meningen gevormd, de politiek doet 
gelukkig niet veel meer dan het maatschappelijk 
gevoel  vastleggen in wetten. Bij die meningsuiting 
moeten we wel bescheiden blijven. Het zou het 
christelijke geluid in het politieke en publieke 
domein sterker maken als we alleen heel hard 
zouden roepen als het duidelijk is dat er echt iets 

fout gaat, als er sprake is van schreeuwend onrecht. 
Sowieso, in de politiek vind ik dat je vooral tegen 
dingen moet zijn en niet voor. Een overheid die 
weet wat het goede is, is meestal een nare overheid 
met paternalistische trekjes. 

Hoe denkt u dat de jongerengeneraties zich zullen 
verhouden tot dit onderwerp in vergelijking met 
de generaties die nu vooral de maatschappij 
beïnvloeden?

Ik ben vooral heel benieuwd of er echte 
veranderingen zullen plaats vinden. Ik vermoed 
eerlijk gezegd dat er meer een tweedeling is tussen 
mensen die in een meer seculiere context wonen 
en mensen die in de bijbelgordel wonen. De eerste 
groep neemt het ongeloof als gegeven en heeft 
vooral veel te winnen. Het zijn over het algemeen 
mensen die iets meer risico durven te lopen. 
Mensen uit de bijbelgordel hebben vooral nog veel 
te verdedigen. 

In het algemeen denk ik wel dat jongeren een beter 
gevoel hebben voor wat onrecht is dan ouderen, 
zoals ik. Mensen die hun blik en acties hebben laten 
vertroebelen door levenservaring en angst voor 
verlies van aanzien, inkomsten en dat soort zaken.

Wat is uw advies voor een gelovige jongere wanneer 
het op vrijheid van godsdienstbeleving aankomt?

Sta er pal voor. En sta net zo pal voor het recht 
om moslim te zijn, om christen te zijn en om een 
godloochenaar te zijn. Het zou zo mooi zijn als 
christenen niet bekend staan om het najagen van 
het eigenbelang, maar om het algemeen belang. 
Als dat op een genadige manier gebeurt, is het 
helemaal fantastisch.

Tim Kuijsten 
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1. Groen, dat doet denken aan een blad over 
duurzaamheid.. 
Niks mis met duurzaamheid toch? Maar dat 
is niet de reden dat ons blad zo heet. Het 
Wetenschappelijk Instituut heet voluit de Mr. G. 
Groen van Prinstererstichting. En naar die Groen 
heet ons blad. Had de man Blauw geheten, was dat 
wellicht onze naam geworden. 

2. Wat voor blad is Groen? 
Groen is een studie- en opinieblad over politiek, 
over christelijke politiek. We willen een podium 
bieden om het christelijksociale gedachtegoed te 
verdiepen en te vernieuwen. Om wat over het eerste 
nummer te vertellen: daarin gaan we op zoek naar 
hoe utopisch de ChristenUnie is of zou moeten zijn. 
Er staat een pleidooi in voor een meer utopische 
ChristenUnie, maar ook een artikel dat stelt dat 
het christendom een antiutopie is. Aan het eind 
van het nummer vind je de rubriek ‘Ja/Maar’, waar 
twee auteurs reageren op een stelling. Deze keer 
ging dat over de maatschappelijke dienstplicht: de 
voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie 
tegenover de voorzitter van PerspectieF. We houden 
wel van een beetje vuurwerk. 

3. Groen is de opvolger van het eerdere DenkWijzer. 
Wat is er veranderd? 
Het meest opvallend is de vernieuwing van de vorm. 

Van een magazine zijn we meer een opinieblad 
geworden. Door het ruggetje kun je hem mooi in de 
kast zetten. Groen heeft drie delen: een themadeel, 
een boekendeel en de rubriek ‘actueel’. We hopen 
met Groen, net als met DenkWijzer, relevant te 
zijn voor onze donateurs en bestuurders van de 
ChristenUnie. 

4. Wat drijft en inspireert jou bij het maken van het 
blad? 
Het mooiste moment bij het maken van het blad 
is wanneer ik de kopij die ik als A4 inleverde, 
terugkomt als proefdruk. Dan is het ineens een 
blad geworden. Het is steeds zoeken naar het juiste 
thema: wat speelt er of wat vindt de redactie dat op 
dit moment belangrijk is? We organiseren rond elke 
Groen, net als we bij DenkWijzer deden, een debat 
over het thema, en het is inspirerend om te zien dat 
er dan altijd weer een mooie groep is om over het 
thema door te praten. 

5. Hoe kunnen we een exemplaar van Groen 
bemachtigen? 
Je kunt een proefexemplaar aanvragen via 
wi.christenunie.nl/groen. Of, nog mooier, je kunt 
donateur worden, voor maar drie euro per maand. 
Onder de vijfentwintig jaar betaal je 20 euro per 
jaar en daarvoor krijg je vier keer Groen, plus al 
onze andere publicaties. 

Interview Groen 
Groen, het nieuwe blad van Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Redelijk onbekend bij 
jongeren, maar misschien voor hen toch interessant? Een interview met de eindredacteur van Groen, 
Mirjam Kosten.

Mirjam Kosten
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Focusdag

PerspectieF nodigt je van harte uit voor Focusdag van het seizoen 2016-2017! Tijdens onze 
ALV blikken we terug op het afgelopen jaar en richten we onze blik op de toekomst tijdens het 
bedenken van speerpunten en het selecteren van een nieuw bestuur. Wij ontmoeten jou graag 
op deze dag in Leiden!

Datum: zaterdag 24 juni, 09:00 – 17.00
Adres: Breestraat 60, Leiden
Opgeven: via www.perspectief.nu of stuur een mail naar organisatie@perspectief.nu 

Excursie Brussel
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Jong en politiek actief: 
“Wij kunnen de gemeenteraden 
vullen met nieuwe energie!” 

Rikko Voorberg: “Uiteindelijk eindig je met een     
christelijk partijprogramma aan een kruis.”

De Kick-off: 
Een nieuwe start van het 

politiek seizoen! 
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Bij het uitkomen van deze PerspeX hebben we, dat hoop ik tenminste, 
eindelijk een nieuw kabinet zitten. Het formatieproces zal de boeken 
in gaan als de langste in onze geschiedenis. De vorige koploper, de 
vorming van het kabinet Van Agt I, duurde in 1977 maar liefst 208 
dagen. Dat het deze keer nog langer heeft moeten duren is voor 
veel mensen onbegrijpelijk, maar wanneer je leest hoe veel er op 
detailniveau is afgesproken,  dan was daar ook geen ontkomen 

De vier politieke partijen van VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie lagen inhoudelijk ver uit elkaar, 
maar toonden wel het vermogen om over eigen 
schaduwen heen te stappen. Zo voor de hand 
liggend is dat tegenwoordig niet meer. Zelfs 
‘redelijke’ partijen als  SP en PvdA vervallen 
steeds vaker in polariserende mantra’s, en 
weigeren zich consequent constructief op te 
stellen. Deze ongebruikelijke samenwerking 
van de vier partijen is dus wel degelijk winst 
voor het politieke midden. 

Voor PerspectieF breekt daarmee ook een 
nieuwe periode aan. We zijn ons bewust van 
de invloed die we nu als christelijke jongeren 
kunnen uitoefenen in politiek Den Haag. Ik 
hoop dat je na aanleiding van onze Kick-off, 
onze berichten op social media of na het lezen 
van de PerspeX (opnieuw) geïnspireerd bent 
geraakt om samen met ons voor impact te 
zorgen in Nederland. We gaan weer beginnen 
dit jaar, en ik heb er zin in! Jij ook?

Jarin van der Zande
voorzitter PerspectieF

VOORWOORD

Inhoud Interview 
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Interview Gert Jan Geling: “Ik vind dat
religieuze tradities in de politiek niet
voldoende beslagen ten ijs komen”
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          Vier nieuwe bestuursleden   
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11. Kick-off 2018 in Groningen

12. Interview Jasper Janssen
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            naar je naasten om te zien”

14. Jong en Politiek actief

 Tim van Ooijen en Jurjen   
 Dieleman over hun ervaringen 
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Interview Rikko Voorberg : 
“Engagement is eigenlijk een 
religieus-spirituele oefening.”
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Maarten Boersema
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Redactienieuws
Lauwe christenen. En dan niet ‘lauw’ als 
modewoord uit 2008 – nee, als: niet warm 
en niet koud. Het lauw waar Johannes over 
schrijft in het boek Openbaring. 

“Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet 
ook dat jullie geloof niet koud is en ook niet 
heet. Was jullie geloof maar koud of heet! 
Maar het is lauw. En omdat jullie niet koud of 
heet zijn, maar lauw, zal Ik jullie uitspugen.” 
Openbaring 3:15-16 (BasisBijbel). Jezus 
spreekt tegen Johannes in een openbaring.

De lauwheid was er toen en die zien we nu 
nog steeds. Een fenomeen van alle tijden.
Deze lauwheid houdt in dat er allerlei zaken 
prioriteit krijgen, behalve datgene of zelfs 
Degene die het verdient. Wat zou dat voor 
invloed hebben op je (politieke) keuzes? Die 
zou je niet baseren op wat er in de Bijbel staat 
of wat je denkt dat Jezus zou hebben gedaan, 
maar op wat jou het best uitkomt. Uiteraard 
is dat je goed recht in een democratie, maar 
Jezus heeft ons geroepen om verder te 
kijken dan onze eigen belangen en eigen 
portemonnee, zodat we ook de behoeften 
van anderen zien. Misschien maakt lauwheid 
wel meer uit dan we denken, op het moment 
dat we een vakje rood kleuren volgend 
voorjaar…

Laat dat rood je er dan aan herinneren 
je lauwheid in te ruilen voor een vurig, 
gloeiendheet geloof! 

Emmelie de Jong
Redacteur

Column
Even voorstellen… 
Erwin

Ik ben Erwin, op 
het moment van 
het verschijnen 
van deze PerspeX 
nét 20 jaar oud. Ik studeer Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap in Utrecht, ben 
geïnteresseerd in politiek, én vind het erg 
leuk om te schrijven. Dat kan ik allemaal 
mooi kwijt in het schrijven voor de PerspeX. 
Voor deze editie heb ik al een aantal razend 
interessante interviews gedaan. Hopelijk 
zullen er nog meer mooi stukken volgen! 

In de Media
De formatie was tijdens, en net na het reces 
hét haakje voor de media om  PerspectieF uit 
te nodigen:

Op NPO Radio 1 was voorzitter Jarin van der 
Zande meerde keren te horen bij EO dit is 
de dag, AVROTROS Kamerbreed en BNR 
Nieuwsradio.

In het nieuwe politieke magazine Bernie 
verscheen een portret van Annemarie de 
Bruin als vice-voorzitter van PerspectieF.

In diverse lokale media verschenen 
berichten van CU-jongeren die een plek op 
de kandidatenlijst hebben gekregen.

De EO heeft op Radio 5 Annemarie de 
Bruin geïnterviewd na aanleiding van de 
Kroonbede. 

Tijdens de ‘zendtijd voor politieke partijen’ 
Konden we als PerspectieF meer vertellen 
over onze politieke speerpunten voor het 
komende jaar.
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Rikko VoorbergInterview
‘Uiteindelijk eindig je met een christelijk 
partijprogramma aan een kruis’

Als we het hebben over christelijke politiek 
gaat het er al snel over wat de rol van het 
christendom nog is in onze samenleving. Is 
de boodschap van de Bijbel nog wel actueel 
en, belangrijker nog, relevant? Theoloog 
en theatermaker Rikko Voorberg vraagt zich 
af waarom de boodschap die in de tijd van 
Paulus een levendige christelijke gemeenschap 
creëerde in zijn stad vooral kan rekenen op 
meewarige blikken. In de PopUpKerk probeert 
hij opnieuw sleutels te vinden tot het mysterie 
dat toen de hele wereld veranderde, samen 
met mensen van allerlei overtuigingen. Daarin 
blijft het niet alleen bij woorden, maar gaat het 
vooral om daden; om dingen uitproberen in 
de samenleving. “Engagement is eigenlijk een 
religieus-spirituele oefening.”

Door Jeroen Troost & Erwin de Pagter

We ontmoeten Voorberg in een theebar in 
Amsterdam-West. In deze wijk startte de 
theoloog enkele jaren geleden de PopUpKerk, 
een project waar veel theatermakers en 
kunstenaars bij betrokken zijn. “Met hen 
zou ik graag een nieuwe kerk starten. Het 
uitgangspunt hierbij is dat ik niet weet wat 
het evangelie kan betekenen. Er zit ergens 
een mysterie in die teksten uit de christelijke 
traditie dat de wereld weer kan veranderen 
zoals het toen deed, rond het jaar nul. Dat hele 
keizerrijken kan veranderen, zoals het toen 
deed. Maar ik weet niet wat het is! Zij zijn de 
experts, zij kennen de stad en het leven zonder 

christendom, zij kunnen me zeggen wat er 
anders is, wat hoopvol is voor hen. Zo kan ik 
bij wijze van spreken aan hun hand opnieuw 
bekeerd worden. En we willen er niet allereerst 
over discussiëren, ik wil voorbij aan het talige 
wat ik mee heb gekregen uit de traditie. We 
gaan spelen, we gaan dingen maken.” Op die 
manier probeert Voorberg te ontdekken wat het 
christendom voor de wereld van nu betekent. 

Als Voorberg de verhalen vertelt zoals hij die 
uit de kerk heeft meegekregen, lijkt dat niet 
echt te landen. “Dan kijken mensen een beetje 
meewarig. Oh ja, je komt uit die toko, spreekt 
ongeveer die taal. Leuk voor jou. Misschien 
kunnen we het er nog even over hebben. 
Toen Paulus zijn verhaal vertelde gebeurde 
er echter absoluut wat anders. En dan kun je 
zeggen: maar ja, de situatie is anders. Dit zijn 
mensen die het allemaal niet meer willen en 
egocentrisch zijn. 

Vaak is dit de oplossing van een kerk. Om te 
dealen met het feit dat hun verhaal niet raakt 
met de mensen daarbuiten. Ik dacht: het kan 
ook andersom zijn. Dat het mensen niet meer 
raakt omdat ik niet meer weet waar ik het over 
heb. Het is niet zomaar oké als ik alleen maar 
de woorden herhaal en ik dan denk dat ik 
daarmee het evangelie heb verteld. Terwijl je 
waarschijnlijk nu iets heel anders moet zeggen 
- andere woorden moet gebruiken - om 
hetzelfde te vertellen wat Paulus toen zei. Daar 
ben ik naar op zoek.”

Foto:
Maarten Boersema
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Het is een rode draad door de initiatieven van 
Voorberg heen. “Zo is het project ‘We gaan 
ze halen’, het je verbinden met de mensen 
aan de grenzen in nood, niet eens een uiting 
dat je christen bent, maar een poging om te 
ontdekken wat het christendom betekent. 
Wat is het verhaal van Jezus van Nazareth?” 
Ontdekken is doen. De theoloog vertelt over 
godsdienstfilosoof Justus van Es, die stelt dat 
er, bijvoorbeeld in ontwikkelingswerk, echt 
niet eerst een theorie nodig is voordat je echt 
aan slag kan. “Dat is totale nonsens. Je gaat 
daarheen, je gaat aan het werk en je ontdekt 
wat je eigenlijk moet doen. Zo is engagement 
een religieus spirituele oefening.” 

De kerk als politieke gemeenschap
Over zijn initiatief om een Facebookpagina te 
beginnen in de discussie rond de veroordeelde 
pedoseksueel Benno L. zegt Voorberg: “ik vind 
dat ik zelf iets moet maken als ik kritiek heb, en 
anders mijn mond houden.” Een aardig motief 
om de politiek in te gaan. Toch beperkt politiek 
zich niet alleen tot wat er in Den Haag besloten 
wordt. “Ik ben er altijd in mijn hoofd mee 
bezig. Want ik vind dat een kerk een politieke 
gemeenschap moet zijn. Niet partijpolitiek, 
maar wel echt politiek. Dus echt met eigen 
ideeën over burgerschap, over loyaliteit, over 
moraal… Ik las weer Johannes 3:16, en ik 
realiseerde dat ik altijd las: zo lief heeft God mij 
gehad, dat Hij Zijn Zoon had gegeven. Maar 
dat staat er niet. Ook niet: zo lief heeft God de 
kerk gehad. Nee, die wereld, daar wilde Hij iets 
mee. Je bent welkom in de beweging als je 
wereld op diezelfde manier liefhebt, en dat is 
ergens politiek.”

“Politici zijn bij uitstek mensen die een visie 
hebben over hoe de samenleving loopt, en 
met heel veel dingen zal ik me niet bemoeien 
omdat ik er de ballen verstand van heb. Maar 
ik heb wel een stem en daarmee ben ik mede-
verantwoordelijk voor wat er gebeurt in het 
land. Ik kies ervoor om over de politieke 
gemeenschap te spreken als ‘wij’: wij doen dit. 
Ik kan me niet distantiëren van de keuze die 
Nederland maakt in zo’n vluchtelingendebat. 
Dan voel ik me verantwoordelijk. Ik moet actief 
besluiten om iets anders te zeggen als ik het 
niet eens ben met wat er gebeurt, anders heb 
ik gewoon ja gezegd.” Toch ziet Voorberg 

het niet zitten om zelf de politiek in te gaan.  
“Mijn taak is het bouwen van zo’n andere 
politieke gemeenschap, een kleine politieke 
gemeenschap. De kerken zijn een soort 
voorbeelden van het Koninkrijk en ze hebben 
daarin ook een voorbeeldfunctie voor de 
politiek. Als er gedoe is in de samenleving, dat 
er dan weer kerken en religieuze instellingen 
bij betrokken worden… daarin ligt mijn rol.”

Christelijke politiek
Ondanks de waarde die Voorberg toekent 
aan het bedrijven van politiek, is hij niet heel 
enthousiast over het concept christelijke 
politiek. “Ik vind het problematisch om aan 
partijpolitiek het woord christelijkte hangen. 
Abraham Kuyper, toch een groot politicus, 
zei: ‘er is geen term die vatbaarder is voor 
misverstand dan de term christelijk buiten 
het erf van de kerk.’ En ik denk dat dat klopt, 
omdat de deals die gesloten moeten worden, 
daarbij horen compromissen. Jezus is zo 
compromisloos. Dat het heel moeilijk is om… 
Je kunt wel zeggen dat je christelijk beïnvloed 
bent, maar om te zeggen: dit is christelijke 
politiek, dit zijn christelijke keuzes (…), dat weet 
ik niet zo heel goed.”
 
Rikko heeft Gert-Jan Segers ooit geadviseerd 
de ChristenUnie om te dopen tot Partij voor 
Rechtvaardigheid. “Uiteindelijk zijn mensen 
christen, of noemen zich christen, of proberen 
het christendom vorm te geven. Maar het is 
niet te doen om dat in wetten en regels vorm 
te geven. Je kan wél zeggen: ik denk dat het 
christendom staat voor gerechtigheid en 
daarom ga ik proberen om zoveel mogelijk 
gerechtigheid te brengen in de politiek. Daar 
heb ik allerlei compromissen bij nodig waarvan 
ik niet weet of ze allemaal zuiver zijn, maar ik 
probeer het. Maar het risico van het labellen dat 
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jouw compromis christelijk is, en de anderen 
daarmee niet… dat vind ik tricky.”

Ondanks dat Voorberg bewondering heeft 
voor de politici in de christelijke partijen, 
om hun getuigenis, heeft hij moeite met het 
concept van een christelijk partijprogramma. 
“Je kunt niet zeggen: dit is een christelijk 
partijprogramma. Als we dat hadden was het 
fijn geweest. Maar uiteindelijk eindig je met een 
christelijk partijprogramma aan het kruis. Jezus 
werd gekruisigd omdat hij staatsgevaarlijk was 
en religieus blasfemisch. Dat zijn twee redenen. 

Rome zei: deze man veroorzaakt zoveel onrust, 
we zullen hem een toontje lager laten zingen. 
De koning der Joden nagelen wij aan het kruis. 
En de religieuze leiders zeggen: de ideeën 
van deze man zijn zo gevaarlijk dat deze man 
absoluut weg moet. Dat is de weg van Jezus 
van Nazareth. En Jezus zegt vervolgens: neem 
je kruis op en volg mij. Alles wat minder radicaal 
is dan dat kun je misschien niet christelijk 
noemen. Dus daarin moet je vragen of je jezelf 
wel christelijk kunt noemen, behalve in een 
verlangen om christen te zijn.”

Dat neemt echter niet weg dat christenen, ook 
in de politiek, toch besluiten moeten nemen. “Ik 
maak allemaal besluiten waarvan ik niet weet 
of Jezus van Nazareth zo zou handelen, of ze 
recht doen aan het evangelie, maar ik weet nu 
eenmaal niets beters. Maar om dat christelijk 

te noemen… dat vind ik de vraag.” Voorberg 
zou liever zien dat een partijprogramma meer 
politiek-inhoudelijk wordt geformuleerd, in 
plaats van dat er het label christelijk aan wordt 
gehangen, want dat is een kerkelijk label. En 
dan kunnen niet-christenen ook mee op weg 
“Het verlangen naar het goede zit zo diep in 
mensen al aanwezig. Dat is mijn uitgangspunt 
in het gesprek met mensen. Het verlangen is 
er al lang, maar hoe gaan we het vormgeven? 
En volgens mij kan het christendom iets bieden 
waar je al naar verlangt. Nou, laten we daar dan 
even over steggelen en zeg mij dan of het een 
relevante weg is om te gaan.”

Rikko Voorberg (1980) is theoloog, performer 
en schrijver van boeken en columns. Als leider 
van de PopUp-kerk probeert hij er door theater, 
kunst en maatschappelijke initiatieven achter te 
komen hoe de boodschap van het evangelie 
zich vandaag de dag het beste laat begrijpen. 
Voorberg is sterk maatschappelijk betrokken, 
en haalde onder andere het nieuws met zijn 
initiatief om het Vrijheid Geef je Door van 4 
mei ook op vluchtelingen te betrekken door 
een installatie met 3000 witte kruisjes.. Verder 
is hij de initiatiefnemer van de Facebook-
pagina ‘Benno L., welkom in onze straat!’ en is 
hij betrokken bij het project ‘We gaan ze halen’, 
om de overheid ertoe aan te zetten het bleoofde 
aantal vluchtelingen in Nederland op te nemen.
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(V)Aardig 
     Viertal

Aline Tuls 
Bestuurslid Organisatie

Ben jij stiekem weleens bang dat de ChristenUnie 
niet bovenaan de stemwijzer komt wanneer je die 
zelf invult? 

Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik zie de stemwijzer 
meer als een mogelijkheid om te ‘spelen’ met 
standpunten, dan als een manier om mijn partij te 
vinden. Mijn stem gaat uit naar de grondhouding 
van de ChristenUnie. Een andere uitslag op de 
stemwijzer zal hier geen verandering in brengen! 

Christel Monrooij
Penningmeester

Elsbeth van den Hazel 
Bestuurslid Lokaal

Leonie Schenkel
Bestuurslid Politiek

Stel dat je moest kiezen tussen nooit meer naar 
de kerk en nooit meer politiek actief (je behoudt 
je stemrecht, maar je hebt geen functie meer in 
politieke context). Wat zou je kiezen? 

Als ik móét kiezen, ga ik voor de kerk. Hoewel ik 
politieke betrokkenheid belangrijk vind, kies ik voor 
de kerk omdat hierin mijn geestelijk leven wordt 
verrijkt, ik contact houd met medechristenen en 
ik mijn talenten ook kan ontwikkelen in kerkelijke 
activiteiten. Daarbij kan ik oprecht gelukkig 
worden van een mooie zangdienst en zouden 
christelijke feestdagen niet compleet zijn zonder 
een bezoek aan de kerk. 

Wat is op dit moment jouw levensdoel? 

Ik wil een leven leiden waarin rechtvaardigheid 
centraal staat. Ik wil God en de mensen om 
me heen dienen en liefhebben en ik hoop 
ook in mijn werk bij te kunnen dragen aan een 
rechtvaardige wereld. Of dit zal zijn in de politiek, 
als beleidsmedewerker of bij een bedrijf weet 
ik nog niet, maar ik hoop me via mijn studie en 
bestuur te kunnen ontwikkelen om dit te bereiken.  

PerspectieF heeft vier nieuwe bestuursleden. We verwelkomen het 
vrouwelijk kwartet maar al te graag, dus ook in deze PerspeX! Alle 
dames hebben een vraag gekregen die ze mogen beantwoorden op 
zo’n manier dat wij meteen wat meer over hen weten. 

Als je voor één dag iemand anders zou mogen 
zijn, wie zou je dan willen zijn en waarom? 

Michelle Obama. Ze is een sterke vrouw die weet 
wat ze wil. Na haar rechtenstudie heeft ze zich 
ingezet tegen armoede en voor kansarme mensen. 
Ook als first lady zette zich voor hen in, terwijl ze 
ook een toegewijde moeder en echtgenote was. 
Haar toegankelijkheid is bewonderingswaardig 
en op haar prachtige kledingstijl ben ik enigszins 
jaloers. Ik zou graag een dagje van haar ervaringen 
en levensstijl willen leren.

Emmelie de Jong
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Kies voor ‘recht doen’!

Interview Gert Jan Geling: “Ik vind dat 
religieuze tradities in de politiek niet 
voldoende beslagen ten ijs komen”

Bij christelijke politiek denken we al gauw aan 
de drie traditionele christelijke partijen die het 
Nederlandse politieke landschap kleuren. Dat 
betekent echter niet dat er bij andere partijen 
geen aandacht is voor levensbeschouwelijke 
thema’s. PerspeX sprak met Gert Jan Geling, 
voorzitter van de werkgroep Religie en 
Levensbeschouwing bij D66, over zijn kijk op 
christelijke politiek. “Waarom zou je persé een 
politieke partij op basis van een religieuze 
grondslag moeten hebben terwijl voorbeelden 
in andere landen laten zien dat het niet 
noodzakelijk is om toch bepaalde standpunten 
omtrent de samenleving uit te kunnen dragen?”

Door Tim Kuijsten & Erwin de Pagter
 
Je bent voorzitter van de werkgroep Religie 
en Levensbeschouwing bij de D66. Kan je 
daar iets meer over vertellen?

“Het is een werkgroep die zich binnen de partij 
bezighoudt met religie en levensbeschouwing. 
De werkgroep biedt een plek aan mensen die 
daar interesse in hebben, die zich daarmee bezig 

willen houden, en kan discussie  aanjagen 
binnen de partij. Dat proberen we te doen 
middels het organiseren van debatten. 
We gaan ook regelmatig op werkbezoek bij 
verschillende religieus-levensbeschouwelijke 
groepen en organisaties. 

We willen de komende jaren eigenlijk bij zoveel 
mogelijk religieus-levensbeschouwelijke clubs 
langs binnen Nederland, om daar nog gewoon 
een kijkje te nemen, te zien wat er speelt en 
feeling te houden met de maatschappij.  We 
dienen ook wel moties in op congressen, maar 
we proberen niet heel actief bepaalde thema’s, 
die ook een beetje gevoeliger liggen binnen 
de partij, te politiseren. We kijken er meer naar 
hoe we constructief iets kunnen bijdragen aan 
kennisvorming en discussie op dit terrein.”

“Er bestaat binnen de partij veel interesse 
in het onderwerp. Dat wordt soms wel eens 
onderschat, zeker in christelijke hoek. Ik geef 
regelmatig lezingen bij allerlei christelijke 
gezelschappen, zoals ForumC bijvoorbeeld. 
Ook in het Nederlands Dagblad schrijf ik 
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wel eens een opiniestuk. Ik merk dat er daar 
soms een beeld bestaat van D66 als een 
partij die totaal niks heeft met religie en 
levensbeschouwing. We hebben echter best 
wel veel mensen die zelf ook religieus zijn, ook 
christenen.”
 
Onder welke politieke stroming binnen D66 
zou jij jezelf scharen?

“Ik hoor wel een beetje bij de seculiere vleugel, 
denk ik. Je hebt ook mensen die vinden dat 
religie een pure privézaak is, maar ik vind het 
wel belangrijk om erover te spreken. Je hebt 
dus de mensen die het er niet over willen 
hebben en je hebt de mensen die ook politiek 
gezien meer sympathieën voor christelijke 
of islamitische ideeën koesteren. Ik sta er 
dan een beetje tussenin. Het is belangrijk om 
het erover te hebben, maar ik kies wel een 
duidelijk seculiere lijn.  Ik heb me ook nooit 
echt aangetrokken gevoeld tot de christelijke 
politiek. Alleen al vanwege het conservatieve 
element, waar ik weinig mee heb, maar ook 
omdat ik religie wel een belangrijk onderwerp 
vind, maar niet voor politiek op religieuze 
grondslag bedrijven ben. Dus ik sta echt in de 
liberaal-seculiere traditie in dat opzicht.”
 
Je zegt dat je niet voor politiek bedrijven op 
een religieuze grondslag bent. Je bent zelf 
Rooms-Katholiek. Houd je dan zelf geloof 
en politiek gescheiden?

“Ja. Religie, of geloof, gaat over de verhouding 
tussen de mens en God. Politiek gaat over de 
inrichting van de samenleving. Je kunt aan 

de christelijke tradities ook een inrichting 
van de samenleving ontlenen, maar deze 
is vaak in bepaalde opzichten gedateerd. 
De samenleving vraagt, vol van nieuwe 
ontwikkelingen, eigenlijk om een nieuwe visie. 
Dat kun je dan vanuit religieuze tradities doen, 
maar ik vind dat deze tradities daarvoor niet 
voldoende beslagen ten ijs komen. Je hebt 
echter moderne politieke stromingen die dat 
wel doen. Sommigen daarvan zijn op religie 
geïnspireerd, maar ik zie de religie daarin niet 
als een noodzakelijk element. Stromingen als 
het socialisme, liberalisme of conservatisme 
hebben een duidelijke filosofie. 

Nederland, Duitsland en nog wat andere 
landen hebben christendemocratische 
partijen, maar weer andere landen hebben 
slechts conservatieve partijen, en ik zie niet 
de toegevoegde waarde van het christelijke 
element in een partij. Dus ik zou de vraag willen 
omkeren: waarom zou je persé een politieke 
partij op religieuze grondslag moeten hebben 
terwijl voorbeelden in andere landen laten zien 
dat het niet noodzakelijk is om toch bepaalde 
standpunten over de samenleving uit te kunnen 
dragen? 

In de hedendaagse Nederlandse samenleving 
kan je ook geen religieuze agenda 
implementeren, als je kijkt naar hoe religieus 
de samenleving nog is. Het christendom en de 
islam zijn minderheden. De meerderheid is niet 
religieus. Dat vraagt denk ik ook om een andere 
politiek. Je kunt wel voor die minderheden 
opkomen, en dat is prima, dus ik ben er ook 
niet voor om welk geloof dan ook te verbieden. 
Ik zie echter niet de toegevoegde waarde van 
politiek bedrijven op basis van de Bijbel of de 
Koran.
 
Haal je zelf helemaal geen politieke inspiratie 
of standpunten direct uit je geloof?

“Nee, tussen mijn geloof en mijn politieke 
overtuigingen staat een flinke muur. Ik probeer 
daarin vooral iedereen zoveel mogelijk 
vrijheid te geven, maar maak zelf wel echt 
een onderscheid tussen mijn geloof en mijn 
politieke overtuigingen.”
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 Hoe kijkt u dan tegen de christelijke partijen 
in Nederland aan?

“Bij het CDA zie je dat hun standpunten toch 
vooral op het conservatisme gebaseerd zijn. 
Bij de ChristenUnie en de SGP zie je nog wel 
duidelijk dat christelijke profiel. Maar goed, is dat 
dan de christelijke politiek? Ik voel mijzelf er niet 
bijzonder toe aangetrokken, maar uiteindelijk 
zou ik partijen niet op basis daarvan afkeuren. 
Als het goede samenwerkingspartners zijn 
voor D66 dan kunnen we er mee werken. Maar 
van mij zou het niet persé christelijk hoeven te 
heten. Het CDA kan zich prima beroepen op het 
conservatisme, en DENK, of het Rotterdamse 
NIDA, kan prima moslims vertegenwoordigen 
zonder meteen een islamitische identiteit aan 
te halen. Je kunt altijd bepaalde standpunten 
uitdragen, zonder dat expliciet op religieuze 
grondslag te doen. Ik zou het ook prima vinden 
als het CDA, de SGP en de ChristenUnie zouden 
fuseren. Die kunnen best een overkoepelende 
partij vormen, zoals de christendemocraten 
in Duitsland. Dan moeten ze zich echter geen 
christelijke partij noemen, maar gewoon een 
sociaal-conservatieve partij.”
  
Zijn er thema’s waarbij religie en politiek 
wringen?

“Ja, bijvoorbeeld de medisch-ethische thema’s. 
Als het op het onderwerp van voltooid leven 
aankomt, dan bestaat er een fundamentele 
discussie tussen niet-religieuze en religieuze 
groepen over de vraag of de beschikking van 
het leven primair aan God of aan de mens 
toekomt. Naar mijn mening kan het in de 
samenleving niet zo werken dat je een niet-
religieus persoon iets kunt verbieden op basis 
van religieuze regels. De politiek moet haar 

beslissingen omtrent medisch-ethische thema’s 
zo opstellen dat je als individu de vrijheid 
hebt om beslissingen te maken op basis van 
religieuze overtuigingen, maar ook om jezelf 
buiten die religie te plaatsen. In dit concrete 
geval moet het voor mij dus mogelijk gemaakt 
worden om zelf te beschikken over een 
waardig levenseinde. Je ziet dat de urgentie 
daarvan in de samenleving door veel mensen 
wordt opgemerkt, ook door bijvoorbeeld 
oudere religieuze mensen die op het gebied 
van abortus misschien veel conservatiever zijn, 
maar wel voorstander zijn van het invoeren van 
de voltooid leven wet.”
 
Wat kunnen we van het nieuwe 
kabinet verwachten op gebied van 
levensbeschouwing en religie?

“Waarschijnlijk wordt alles op de lange baan 
geschoven, want de verschillen zijn onderling 
zo groot dat ze daar in het nieuwe kabinet 
niet uitkomen. Waarschijnlijk worden alle 
moeilijke onderwerpen voorlopig pragmatisch 
geparkeerd. Ikzelf vind dat jammer, maar ik 
denk dat iedereen stiekem al wist dat het daarop 
zou gaan uitkomen mochten deze partijen met 
elkaar aan tafel schuiven. Er is momenteel geen 
andere optie denk ik.”

Gert Jan Geling (1987) doceert integrale 
veiligheidskunde aan de Haagse 
Hogeschool, is promovendus bij hoogleraar 
Paul Cliteur en voorzitter van de werkgroep 
Religie & Levensbeschouwing bij D66. Geling 
deed zes studies, waaronder geschiedenis, 
internationale betrekkingen en theologie, 
zowel in Nederland als in buitenland. Hij 
schrijft regelmatig voor diverse media, vaak 
over thema’s als religie, de multiculturele 
samenleving en het Midden-Oosten.
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De jaarlijkse kick-off vond dit jaar plaats in het 
noorden van het land; de stad Groningen. In 
de vroege druilerige ochtend pakten leden en 
geïnteresseerden uit het hele land de auto, trein 
of ander vervoer om hun intrede te maken in de 
voormalige puddingfabriek. Deze inspirerende 
locatie was erg geschikt om met elkaar creatief het 
jaar in de luiden. De dag startte met een prayer 
breakfast, het moment om een zegen te vragen 
over de dag, en alvast nieuwe contacten te maken.

Vervolgens vond de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) plaats, waarin de bestuursleden hun plannen 
voor het seizoen presenteerden. Hierna was het 
Walter Wassenaar, directeur van de vereniging 
voor katholiek en christelijk onderwijs Verus, die 
ons vertelde over de prestatiedruk in het onderwijs. 
Vragen kwamen aan bod als: Hoe waardevol is het 
voor de student als scholen een excellent stempel 
opgedrukt krijgen? Hoe belangrijk vindt de school 
de student? Laat de school de student ‘aardig’ 
en ‘waardig’, of gaat het alleen nog maar om 
vaardig? Deze boeiende bespreking zorgde voor 
herkenbaarheid bij de aanwezigen, en er ontstond 
een open sfeer, waarbij de potentie aanwezig was 
om een verschil te kunnen maken.

Tijdens de lunch was er gelegenheid om hierover 
door te praten, om vervolgens actief bezig te 
gaan met het thema ‘Techniek en Onderwijs’. 
Nederland kampt met een tekort aan mensen 
met een technische achtergrond. In de vorm van 

een workshop was de opdracht om een idee te 
verzinnen om techniek weer aan te laten slaan bij 
scholieren. De ideeën waren erg divers en creatief. 
De tweede spreker van de dag was Stieneke van 
der Graaf, nummer 6 op de kandidatenlijst voor 
de tweede kamer en werkzaam als ChristenUnie 
fractievoorzitter bij de provinciale Staten van 
Groningen. Ze speelde een dubbele thuiswedstrijd, 
want naast dat ze oud Perspectief lid is kon ze deze 
afspraak ook nog lopend bereiken. Stieneke heeft 
inmiddels na een ruim 10-jarige politieke
carrière al veel ervaring met campagne voeren, en 
hier heeft ze enthousiast over verteld.

Ook hier volgde weer een workshop, waarin de 
opdracht was om een ludieke actie te verzinnen 
voor je eigen regio. Wellicht zou een goed idee 
uitgevoerd kunnen worden tijdens de aanstaande 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018...

Verslag Kick-off 2018 in Groningen

Na deze interessante lezingen, workshops en 
presentaties was het tijd voor een afsluitende borrel. 
Het was een ideale aangelegenheid om in contact 
te komen met leden van andere plaatsen, en om na 
te praten over deze geslaagde Kick-off.

We kunnen wel zeggen dat het jaar zeer energiek 
en vol inspiratie van start is gegaan in Groningen!

Martijn Donker
PerspectieF Groningen

Foto’s: Geert Visser
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Interview Jasper Janssen

“Het moet normaal 
worden om naar je 
naasten om te zien”

“Jongeren zijn de toekomst van Nederland” Dit is 
één van de redenen waarom Jasper Janssen, samen 
met Maurice de Korne, ‘Netwerk Samen voor Goud’ 
heeft opgezet. Zij koppelen jongeren in Gouda 
aan mensen met hulpvragen. Jasper vertelt ons 
hoe jongeren op deze manier een groter netwerk 
krijgen, maar ook hoe er een andere mentaliteit 
teweeg wordt gebracht: “Een mentaliteit waarbij het 
normaal wordt om naar je naasten om te zien.”

Door Martijn Tel, redacteur

Wat is Netwerk Samen voor Goud precies?

“In het kort gezegd koppelen we jongeren uit Gouda 
aan vrijwilligerswerk. Jongeren van ongeveer vijftien 
tot zevenentwintig jaar. Voor deze jongeren zoeken 
we hulpvragen bij verschillende organisaties. Af en 
toe melden mensen zich zelf aan. Dit zijn mensen 
die niemand in hun omgeving hebben om hen te 
helpen met iets kleins. Denk aan het afhalen van 
een voedselpakket. Daarvoor komen ze uiteindelijk 
bij ons uit. We willen de jongeren met dit werk een 
bredere blik geven dan hun eigen dingetje.

Daarnaast is onze ambitie dat die jongeren hun 
netwerk vergroten. Die jongeren komen namelijk 

onderling met elkaar in contact, bijvoorbeeld via 
borrels die wij gaan organiseren.”

Lukt het om deze jongeren te bereiken?

Zeker. Voor ons eerste jaar was de doelstelling om 
200 jongeren te bereiken. We hebben uiteindelijk 
265 jongeren bereikt. 

Er zijn veel vrijwilligersorganisaties in Gouda. 
Waarom is juist jullie organisatie belangrijk?

Wij richten ons op jongeren. Uit onderzoek in 
Gouda bleek dat een organisatie als onze nodig 
was. Andere vrijwilligersorganisaties kunnen de 
jongeren namelijk niet bereiken. Er bleek onder 
jongeren ook een behoefte aan een organisatie die 
vrijwilligerswerk voor hen regelt. Het kwam dus niet 
bij elkaar, en daarom zijn wij erbij gesprongen.

Aan de andere kant zien we de gevolgen van 
bezuinigingen op de zorg. Maatschappelijk werkers 
kunnen niet meer alle hulpvragen oppakken. De wat 
kleinere hulpvragen blijven dan liggen. Daardoor 
wordt onze organisatie steeds belangrijker. Wij 
vullen dat gat op. Dit doen we door direct contact 
te hebben met mensen en door ons eigen netwerk 
in te zetten. 

Waarom is het belangrijk dat jongeren 
vrijwilligerswerk doen?

Jongeren zijn de toekomst van Nederland. Wij willen 
een andere mentaliteit te weeg brengen, waarin het 
normaal wordt om naar je naasten om te zien. Wij 
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zijn een jongerennetwerk voor jongeren tot 27 jaar. 
Na hun 27e laten we ze los met het idee dat zij zelf 
ook een blik op hun omgeving hebben, dat ze de 
behoeften van andere mensen zien. Dat ze op die 
manier zelf aan de slag gegaan. Op deze manier 
stimuleren we veel jongeren om de samenleving 
iets mooier te maken.

Waarom zouden jongeren dit willen doen?

Je ziet dat je iets voor een ander kan betekenen. 
Dat geeft ontzettend veel voldoening. Daarnaast 
staat het goed op je CV.

Speelt je geloof een rol in het werk dat je doet?

Deels. Je hebt allemaal normen en waarden, die 
komen bij mij ook vanuit mijn geloof voort. Vanuit 
dat opzicht vind ik het belangrijk om iets te doen 

met mijn talenten voor de ander. Ons geloof is 
wel onze inspiratiebron, maar de stichting is voor 
iedereen toegankelijk. Voor moslim, christen en 
atheïst. Dat is belangrijk voor ons. We profileren 
ons dus niet als christelijke organisatie.

Zou je andere jongeren ook aanraden om 
maatschappelijk actief te zijn?

Natuurlijk. Je krijgt er veel voor terug. Geen geld, 
maar voldoening. Je doe het om je stad iets mooier 
te maken. Dat is veel waard vind ik. Wat je doet hoeft 
niet heel groot te zijn. Je kan beginnen door je voor 
iemand een uurtje in te zetten. Je hoeft daar niet 
dagen mee aan de slag te zijn, maar het kan iets 
heel kleins zijn door in je eigen omgeving te kijken 
naar wie er iets nodig heeft. Dat kan een soms een 
druppel op de gloeiende plaat lijken, maar het kan 
voor die ene persoon het verschil maken.

Jasper Janssen is 23 jaar oud en woont al zijn hele leven in Gouda. Afgelopen jaar behaalde hij 
zijn diploma voor maatschappelijk werk en dienstverlening. In 2016 richtte hij Netwerk Samen 
voor Goud op met zijn collega Maurice en sindsdien heeft hij de functie van projectcoördinator. 
Netwerk Samen voor Goud maakt onderdeel uit van de landelijke stichting Tijd voor Actie. 
Naast dit werk zet hij zich in voor de plaatselijke ChristenUnie en voor PerspectieF. Afgelopen 
jaar heeft hij binnen PerspectieF meegeholpen aan de online campagne en maakte hij deel uit 
van de schuldenwerkgroep. Komend jaar staat Jasper op de lijst voor de ChristenUnie in de 
gemeenteraadsverkiezingen in Gouda.

Profiel Jasper

Marisca en Lisa, twee 18-jarige pabo-studentes 
en huisgenoten, doen samen vrijwilligerswerk. 
Via de studentenvereniging van Lisa kwamen 
ze bij Netwerk Samen voor Goud. Ze bezorgen 
sinds een half jaar voedselpakketten. Dit kost 
hun elke donderdag een uurtje. Ze vertellen: 
“Het is heel leuk om te doen en het is erg 
dankbaar werk. Je maakt mensen heel blij 
met iets simpels en het is vaak gezellig. Bij 
het bezorgen van de pakketten kom je veel 
mensen tegen die je anders nooit was tegen 
gekomen. Van die mensen leren we veel over 
hoe zij in het leven staan.” Lisa en Marisca 
krijgen vaak leuke reacties op het werk dat ze 
doen. “De mensen zijn vaak erg dankbaar. Dat 
maakt het werk leuk om te doen. En wat is nou 
een uurtje in een hele week?”

“Wat is nou een uurtje in een hele week?”
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Jong & Politiek actief 

In dit artikel komen twee politiek actieve jongeren 
aan bod. Jurjen Dieleman is gemeenteraadslid 
in Lansingerland en met zijn 22 jaar het jongste 
gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Tim van 
Ooijen is 19 jaar oud en zowel Burgerraadslid als 
campagneteamlid. Jurjen en Tim zijn allebei al 
meerdere jaren actief voor PerspectieF. Daarover 
mag ik ze wat vragen stellen. 

Door Emmelie de Jong

Hoe ben je terechtgekomen bij PerspectieF?
 
J:  Rond mijn dertiende deed ik mee aan een 
jeugddebat bij mij in de gemeente. Daarbij 
viel ik schijnbaar op, want kort daarna werd ik 
benaderd door de ChristenUnie met de vraag 
of ik een keer mee wilde kijken. Dat wilde ik wel 
en niet lang daarna heb ik mij aangemeld als 
lid van PerspectieF, om zo ook landelijk op de 
hoogte te blijven van de politiek. 

T:  In mijn middelbareschooltijd ben ik eerst lid 
geweest van de JongerenRaad. In november 
2015 ben ik gevraagd om lid te worden van 
ChristenUnie Neder-Betuwe en dat ben ik toen 
geworden. Daarmee heb ik me meteen ook 
ingeschreven voor PerspectieF.

Hoelang ben je actief in de politiek? 

J: Sinds 2007. 
T: Sinds de zomer van 2011. 

Hoelang ben je actief voor specifiek 
PerspectieF? 

J:  Bij PerspectieF in de periode 2012-2015. 
Daarna ben ik mij meer gaan richten op 
mijn lokale politieke activiteiten en zijn mijn 
PerspectieF-werkzaamheden dus op een wat 
lager pitje komen te staan. Tegenwoordig 
probeer ik wel soms een bijeenkomst bij te 
wonen en PerspectieF te blijven volgen.
T:  Sinds november 2015. 

Wat houdt het in om gemeenteraadslid te 
zijn, wat zijn je voornaamste bezigheden? 

J:  Heel kort door de bocht gezegd ben je als 
gemeenteraadslid voor je gemeente wat een 
Tweede Kamerlid is voor het hele land. De 
gemeenteraad is de baas in de gemeente 
en als raadslid beslis je dus mee over welke 
keuzes er door de gemeente worden gemaakt 
en controleer je of de gemaakte keuzes 

“Jongeren hebben echt wat te 
bieden in de politiek en wij kunnen 
gemeenteraden vullen met nieuwe 
energie!”

“Ik wil opkomen voor de mensen die 
het lastig vinden hun stem te laten 
horen.” 

Jurjen Dieleman Tim van Ooijen
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goed worden uitgevoerd. Dat gaat dan over 
ontzettend veel onderwerpen, waarbij ik me 
vooral bezighoud met bestuurlijke, algemene 
en regionale zaken, openbaar vervoer, groen 
en woningbouw. En stiekem wordt het dan 
vooral veel lezen en vergaderen over deze 
onderwerpen… 

Wat houdt het in om burgerraadslid te zijn, 
wat zijn je voornaamste bezigheden? 

T: Een burgerraadslid ondersteunt het raadslid 
door zich in te lezen in stukken en deze samen te 
vatten. Ook voert een burgerraadslid debatten 
over de onderwerpen die hij beheert. 

Heb je ook andere functies gehad binnen 
PerspectieF? 

J: Ja, eerst lid van de werkgroep Democratie, 
Bestuur en Burgerschap en later op hetzelfde 
thema lid van de denktank, waarvan ik ook nog 
een tijdje voorzitter ben geweest. 

T: Ja, ik ben redacteur geweest van de PerspeX 
en ik heb in de werkgroep Jonge Veteranen 
gezeten (seizoen 2016-2017). 

Wat is je drijfveer, waarom doe je wat je 
doet bij PerspectieF? En waarom per se bij 
PerspectieF?
  
J: Ik vind de politiek een ontzettend mooie plek 
om mijn talenten in te zetten om iets goeds 
te doen voor mijn omgeving en de mensen 
die daarin wonen en leven. PerspectieF heeft 
mij daarbij altijd aangesproken vanwege het 
christelijke geluid en de gezellige, frisse sfeer 
waarmee we altijd aan de slag gingen! Jongeren 
hebben echt wat te bieden in de politiek. Op dit 
moment ben ik nog het jongste ChristenUnie-
raadslid van Nederland, maar ik hoop dat 
jullie daar de volgende periode verandering 
in kunnen brengen en al die gemeenteraden 
kunnen vullen met nieuwe energie!

T: PerspectieF is een organisatie die mij aanstaat, 
omdat ze open is naar buiten en oog heeft voor 
de medemens. Ook omdat PerspectieF de Bijbel 
gebruikt om de standpunten op te baseren, zet 
ik me specifiek voor deze organisatie in. 

Wat wil je nog bereiken in de politiek?

J: Voorlopig wil ik graag nog een tijdje door 
als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie 
in Lansingerland. Inmiddels heb ik dan 
ook weer een gesprek gehad met onze 
selectiecommissie, dus binnenkort zal bekend 
worden welke plek ik krijg op de kieslijst. In 
maart zullen de verkiezingen dan uitwijzen of 
ik inderdaad door mag op deze plek waarbij ik 
graag nog heel veel mooie dingen doe voor de 
inwoners van Lansingerland!
 
T: Ik wil vooral opkomen voor de mensen die 
het lastig vinden om hun stem te laten horen. 
Dit doe ik graag voor iedereen, jong en oud. 
Als jongerenraadslid ben ik hiermee begonnen 
en als burgerraadslid ga ik hiermee verder! 
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Strip door Jesse Six Dijkstra
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