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Meer dan 350 jongeren staan op 21 maart 2018 op een van de 
vele ChristenUnie-kieslijsten als kandidaat-raadslid. 350! In veel 
steden staan deze PerspectieF’ers op verkiesbare plekken, klaar 
om hun impact te laten zien. Voordat het zo ver is moet er nog flink 
campagne worden gevoerd. In Amsterdam bijvoorbeeld, waar we nu 
eindelijk die eerste zetel proberen te pakken.  Goede voorbereiding 
is vaak al de helft van de winst, en dus organiseerde PerspectieF 
eind januari een verkiezingsfestival. Kandidaat-raadsleden konden 
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Gert-Jan Segers:
Man van de formatie

Voorwoord

daar hun persoonlijke professionele 
campagnefilmpje laten maken, hun social 
media een boost geven, een mediatraining 
volgen en nog veel meer. Gert-Jan Segers 
zorgde voor de flinke portie inspiratie die 
een goede campagne nodig heeft. Wat de 
uitslag ook zal worden, ik kan nu al enorm 
genieten van de hoeveelheid energie die 
we als vereniging het land in slingeren. Ik 
hoop dat dit nummer van de PerspeX je 

zal inspireren om ook de handschoen op 
te pakken tijdens de campagne. Als je niet 
direct weet hoe je dat kan doen, stuur ons 
een berichtje! Er is nog veel werk te verzetten, 
en we kunnen alle talenten gebruiken. 
Naast de campagne bieden we jou ook de 
komende maanden verschillende activiteiten 
en trainingen aan die je kan volgen. Kijk snel 
op onze website en Facebook om niets te 
hoeven missen!
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Levens veranderen. Iets wat volgens mij veel 
mensen nastreven in de politiek. 

Gert-Jan Segers vertelt in een interview in 
deze PerspeX dat hij probeert het verschil 
te maken in de levens van mensen met een 
lastig verhaal. Christel Monrooij vertelt dat 
ze de armoede in Rotterdam wil aanpakken. 
Op het moment dat je dit leest probeer ik 
in Kenia vluchtelingen uit de armoede te 
helpen.

Allemaal met datzelfde streven: levens 
veranderen. Op zich iets heel moois. Maar 
ook al klinkt dit zo nobel, het kan soms veel 
moeilijker zijn dan je had voorgesteld. In een 
coalitie moet je  - soms moeilijk verteerbare 
– compromissen sluiten. Met je lokale partij 
kan het soms lijken alsof je maar weinig 
voor elkaar krijgt. En wat kan ikzelf nou als 
19-jarige in Kenia bereiken?

Niets lijken te bereiken. Daar zou je zo maar 
op stuk kunnen lopen.

Ik denk dat het op dat punt verstandig is 
om te bedenken voor wie je het uiteindelijk 
doet. Degene die zegt: ‘Alles wat je voor een 
ander doet, dat doe je voor mij.’ En degene 
die ook zegt: ‘Besef dat voor de Heer uw 
inspanningen nooit tevergeefs zijn.’

Wat is dat een ontzettend bevrijdende 
gedachte. Ook al lijk je niks te bereiken in 
de politiek. Ook al merk je van weinig levens 
dat die veranderd worden. Je mag weten dat 
voor God de kleinste inspanning waardevol 
is. Met die gedachte kan ik me de komende 
tijd wel weer inspannen, met resultaat of niet.
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ia In diverse radioprogramma’s op NPO 
Radio 1 gaf voorzitter Jarin van der Zande 
commentaar op het nieuw gevormde 
regeerakkoord.

In het Nederlands Dagblad reflecteerde 
Jarin van der Zande op politieke jaar 2017. 
Wat waren de hoogtepunten?

In dagblad Trouw gaf PerspectieF 
commentaar op de nieuwe Wet op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Door Martijn Tel

Politiek bestuurslid Leonie Schenkel en 
Jetske Gerkema schreven voor het ND een 
opinieartikel over de kledingmistanden in 
Azië.

Dico Baars, Christel Monrooij, Ruben van der 
Belt en Jarin van der Zande schreven een 
opinieartikel in het ND over het afschaffen 
van de referendumwet. 
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Interview Gert-Jan Segers

Man van de formatie
Na een maandenlang traject waarin de 
onderhandelingen zich in verschillende vormen 
bleven voortslepen, is er sinds afgelopen oktober 
dan toch een nieuw kabinet gevormd door de 
partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Als 
ChristenUnie-leider was Gert-Jan Segers een van 
de onderhandelaars tijdens de formatiegesprekken. 
Wij blikten met hem terug op het formatieproces, 
en bespraken zijn verwachtingen voor de komende, 
uitdagende periode.

Met welk gevoel kijkt u op de formatie terug?
Een jaar geleden koesterde ik de hoop dat wij als 
ChristenUnie een relevante factor zouden kunnen 
worden en zouden kunnen groeien. Dat die hoop 
dan werkelijkheid wordt, en dat wij een cruciale rol 
spelen bij het creëren van een meerderheidskabinet, 
is echt heel mooi. Ik ben er trots op dat wij als 
uitgesproken christelijke partij echt het verschil 
hebben kunnen maken. Het heeft uitgemaakt dat de 
ChristenUnie aan tafel heeft gezeten.

Was het spannend om de formatie in te gaan?
Ja. Ik heb zelden ’s nachts wakker gelegen door 
mijn werk, maar dat is toen wel af en toe gebeurd. 
De volledige mentale ruimte in mijn hoofd werd nu 
ingenomen door mijn werk. Dat eiste van alles van 

mij, maar ook van mijn gezin en andere mensen om 
mij heen. Mijn moeder zit bijvoorbeeld momenteel 
in een grote verhuizing, maar ik vond zelf dat ik 
eigenlijk onvoldoende beschikbaar was om haar 
daarbij te helpen. Al mijn broers en zussen waren 
er druk mee in de weer, maar ik kon niet.  Dat wist 
iedereen ook wel en het is me allemaal vergeven, 
maar het geeft wel aan hoe mijn werk mij in die 
periode heeft opgeslokt.

Tevreden nu, over de resultaten die in het 
regeerakkoord bereikt zijn?
Ik denk niet dat ‘tevreden’ het goede woord is 
– je kunt nooit helemaal tevreden zijn. Maar als 
ik sommige dingen zie die we hebben kunnen 
bereiken, dan ben ik daar wel erg trots op. Een 
miljard extra voor gezinnen, 1,8 miljard richting 
ontwikkelingssamenwerking (terwijl de VVD 
daar eerst op wilde bezuinigen), het groenste 
regeerakkoord ooit… Dat we op die punten onze 
invloed hebben laten gelden gaat zoveel verschil 
maken. Maar je moet eigenlijk nooit politiek tevreden 
zijn; er blijven altijd zoveel zaken over die je ook nog 
zou willen verbeteren. Toch weet ik zeker dat we er 
nu slechter aan toe zouden zijn wanneer we niet met 
deze coalitie hadden meegedaan.

Fotograaf:Ruben Timman
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Met alleen VVD, CDA en D66 hadden we dus een 
heel ander akkoord gehad?
Dan had het er op onderdelen echt heel anders 
uitgezien, ja. Zoals ik al zei: rond gezinnen, rond 
medisch-ethische thema’s, rond vergroening, rond 
ontwikkelingssamenwerking… Het mantra dat een 
beetje tijdens de formatie bij de andere partijen 
ontstond was: ‘dit is een kabinet voor de gewone 
Nederlander’. Daar heb ik mij een beetje aan 
geërgerd, want wij willen er ook voor de ongewone 
Nederlanders zijn. Juist voor de kwetsbaren in de 
samenleving moeten we opkomen. We steken 
bijvoorbeeld heel veel geld in een grote en 
cruciale sector als het onderwijs, maar daarnaast 
staan we er ook voor tienermoeders, bieden we 
uitstroomprogramma’s in de prostitutie, investeren 
we in suïcidepreventie en helpen we mensen uit 
de schulden. Ook in de kleinere paragrafen van het 
regeerakkoord zullen we er staan voor de mensen 
die hulp nodig hebben.

Zijn er momenten geweest tijdens de formatie 
dat u het niet meer zag zitten?
Zeker. We wisten bijvoorbeeld al van tevoren 
dat we rond medisch-ethische thema’s sterk 
verschilden met D66. Toen we eenmaal met hen 
gingen onderhandelen heb ik wel gezegd dat die 
onderwerpen ook snel op tafel moesten komen. 
Je kan immers wel eerst allemaal andere zaken 

uitonderhandelen, maar als het plan dan toch in 
duigen valt door deze vraagstukken is al het werk van 
daarvoor voor niets geweest. Toen hebben we twee 
hele pittige sessies gehad, waarbij ik echt dacht: 
hoe gaan we hier ooit uitkomen? We zijn daarna 
een moeilijke periode in gegaan. We hebben met 
de andere onderhandelaars om de tafel gezeten 
en elkaar gevraagd: vertrouwen we elkaar? En dat 
was toen inderdaad voor mij de vraag. Carola en 
ik hebben met de heren van D66 vervolgens veel 
persoonlijker gesproken over de beweegredenen 
voor onze standpunten. We hebben elkaar daar echt 
in het hart laten kijken. En hoewel toen inhoudelijk 
nog steeds niet duidelijk was wat het compromis zou 
worden, spraken we vanaf dat moment wel allemaal 
de overtuiging uit dat we er samen uit wilden en 
moesten komen.

Er zijn misschien ook wel ChristenUnie-stemmers 
die over dit soort medisch-ethische thema’s 
anders denken. Nooit in de verleiding gekomen 
om iets op te schuiven?
Nee. Neem bijvoorbeeld het thema ‘voltooid 
leven’. Een jaar geleden zag het er echt anders 
uit: het kabinet wilde wetgeving, D66 kwam met 
een initiatiefwet en in de campagne kwam het een 
aantal keer terug. Het was een heftig debat, waarin 
we heel erg van elkaar verschilden. Ik zag dat het 
maatschappelijk nog niet uitgekristalliseerd was. Het 
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was niet zo dat tachtig procent van de bevolking zei: 
dit is een fantastisch idee. Er waren nog heel veel 
bezwaren. Artsen, verpleegkundigen en psychiaters 
zeiden allemaal: dit moeten we niet doen. Dus ik 
vond het eigenlijk heel legitiem om te zeggen: we 
denderen niet door, dit wordt echt een pas op de 
plaats. 

Vanuit de pers wordt dan wel eens gereageerd: 
zij hebben de Bijbel dus daarom nemen ze 
automatisch een bepaald standpunt in. Begrijpen 
mensen nog wel wat politiek vanuit een christelijk 
oogpunt betekent?
Als het ging om die rode lijn, om die onderwerpen 
waarop ik niet verder kon, dan begreep informateur 
Gerrit Zalm dat bijvoorbeeld heel goed. Maar zijn 
oplossing was: dat wat er allemaal nog langs gaat 
komen, dat laten we over aan meerderheden in de 
Kamer. En dat zag ik niet zitten. Bij het onderwerp 
prostitutie is het ons bijvoorbeeld gelukt om 
seculiere medestanders te krijgen. In plaats van er 
een moralistisch punt van te maken, ‘gij zult niet 
echtbreken’, heb ik gezegd: ‘mijn doel is de strijd 
tegen mensenhandel’. We zijn allemaal tegen 
mensenhandel. Dus soms moet je het even op een 
andere manier framen om aanvankelijke argwaan te 
overwinnen en moet je ook op zoek naar seculiere 
medestanders om het debat te heropenen. 

Heeft u ook gemerkt dat God met jullie aan de 
onderhandelingstafel heeft gezeten?
De rol van gebed is heel belangrijk geweest. Ik heb me 
daar zeer gedragen door gevoeld. Ik vond het heel 
bemoedigend dat mensen dat ons ook lieten weten 
met een kaartje, met prachtige bemoedigingen en 
mooie teksten. Waar ik voor wil waken is dat ik dan 
vervolgens zou zeggen: God is aan mijn zijde, alles 
wat ik doe is zo ongeveer door God ingegeven. Je 
mag kritiek hebben op de keuzes die ik maak. Dus 
ja, ik heb me gedragen gevoeld, ik heb gevoeld dat 
God erbij was. Daarmee wil ik echter niet zeggen 
dat al mijn keuzes door God ingegeven zijn. Het 
is ook mensenwerk, en ik maak ook fouten. Ik heb 
wel het gevoel gehad dat dit op onze weg kwam en 
dat we dit moesten doen, zonder dat ik daarbij van 
iedereen applaus verwacht. 

Wat is de hoop nu?
Ik zie uit naar de verhalen van dat ene schaap, van die 
ongewone Nederlander, die kan zeggen: vanwege 
die maatregel heb ik mijn kind gehouden, ben ik af 
van de verslaving, ben ik uit de prostitutie gestapt, 
ben ik van mijn schulden afgekomen… Het lijkt me 
gaaf om die verhalen te horen. Dat het echt verschil 
heeft gemaakt in de levens van mensen met lastige 
verhalen. En als ik het nu niet hoor, dan hoop ik het 
later boven te horen te krijgen. 

Instagram: @gjmsegers 

Erwin de Pagter
Tim Kuijsten

Fotograaf:Ruben Timman
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Als de verkiezingstijd eraan komt en alle partijen hun 
beste beentje voorzetten door actuele problemen in 
hun verkiezingsprogramma’s op te nemen, krijg ik ook 
de neiging om naar de wereldverbeteraar in mezelf 
op zoek te gaan. Terwijl ik vergezeld door het geluid 
van een rammelende fietskrat over de Boompjeskade 
in Rotterdam fiets, laat ik in gedachten een aantal 
wereldproblemen de revue passeren.

Ik trap flink door, want ik wil op tijd zijn bij het 
hoorcollege. Dan zie ik een man met een verschoten 
spijkerbroek in een prullenbak graaien. Even denk ik 
dat mijn ogen me voor de gek houden, maar de mans 
onderarm verdwijnt opnieuw in de eerstvolgende 
vuilnisbak. 

Nog steeds in hoog tempo fietsend vraag ik me af 
hoe het voor deze man zover heeft kunnen komen. 
Een latent aanwezige gedachte treedt steeds meer 
op de voorgrond: keer om. Terwijl ik bedenk wat ik 
vanmorgen vroeg in mijn tas heb gedaan aan brood 
en fruit, speur ik de kade af op zoek naar de man met 
het uitgelubberde capuchonvest. Even vindt mijn blik 
hem niet en ik baal... Dan zie ik hem bij de zoveelste 
afvalbak een poging doen om eten te vinden. 
Onbewust begin ik steeds harder in zijn richting te 
fietsen, omdat ik blij ben dat ik de zoektocht van deze 
meneer mag stoppen. Al is het maar voor even. 

‘Thank you’, fluistert de man nadat ik hem brood van de 
ambachtelijke bakker uit Kinderdijk heb overhandigd. 
Omdat ik hoor en zie dat hij geen Nederlander is, zeg 
ik dat een boterham met kaas typisch Nederlands 
is en ik wens hem een fijne dag. Hij glimlacht. De 
volgende prullenbak loopt hij rustig voorbij. 

Ik realiseerde me dat ik als wereldverbeteraar nog 
wel wat te leren heb. Omdat ik gefocust was op grote 
problemen die spelen en hoe ik kan bijdragen aan 
een oplossing hiervoor, negeerde ik bijna iemand die 
mijn hulp nú kan gebruiken. Zoals moeder Teresa ooit 
al zei: “Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen 
kan iemand helpen.”

Emmelie de Jong

Doelbewust
Column
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Hoe ben je eigenlijk op de lijst terecht gekomen? 

Hiervoor was ik lid van de Provinciale Staten in 
Groningen. Dat heb ik in totaal tien jaar en acht 
maanden gedaan. Ik was 22 jaar toen ik voor 
het eerst werd gekozen. Naast de Provinciale 
Staten, heb ik bij de Nederlandse permanente 
vertegenwoordiging in de Verenigde Naties in 
Genève bij de mensenrechtenraad gezeten. 

De laatste jaren heb ik gewerkt als jurist in het 
bedrijfsleven bij een bedrijf dat zich bezighield 
met het financieren van kleine bedrijven in 
ontwikkelingslanden en opkomende economieën. 
Ik was dus al langer betrokken bij de ChristenUnie, 
maar heb uiteindelijk ook gewoon een brief 
geschreven. Toen ben ik uitgenodigd voor een 
gesprek. Vervolgens hebben de selectiecommissie 
en het bestuur besloten om mij op plaats zes te 
zetten.

In Groningen heb ik geleerd hoe Nederland werkt. 
Waar grote uitdagingen liggen en tegelijkertijd ook 
mijn beperkingen als ik kijk naar bijvoorbeeld de 
gaswinning in Groningen. De bevoegdheden om 
daar iets aan te doen liggen in Den Haag, dus als 
je daar echt iets aan wilt veranderen moet je daar 
zijn. Gaandeweg is hierdoor bij mij de gedachte 
gegroeid: ik zou het werk en de ervaring die ik heb 
opgedaan wel willen voortzetten in de Kamer.

Je stond op de zesde plek. Hoe was de tijd van 
verkiezingen voor je?

Spannend! Ik wist vorig jaar in oktober dat het plek 
zes zou worden. We hadden vijf zetels en wilden 
natuurlijk heel graag zes, maar daarvoor moesten 
we veel extra stemmen halen. 

Tijdens de verkiezingsnacht kregen we bij de 
exitpoll te horen dat we zes zetels hadden. Die 

‘Ik wil recht doen als er 
onrecht plaatsvindt.’

In
te

rv
ie

w
 S

ti
en

ek
e 

d
e 

G
ra

af

Met een zesde plek op de lijst, was het lange tijd onduidelijk voor Stieneke van der Graaf (33) of ze 
in de kamer zou komen of niet. Nu de ChristenUnie in de coalitie zit, mag ze eindelijk het team in Den 
Haag komen versterken. Maar wie is deze Groningse vrouw? En hoe heeft ze de afgelopen periode 
beleefd? Wij zochten haar op, op haar werkplek in de Tweede Kamer.

Fotografie: Anne-Paul Roukema
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avond werd ik al heel veel benaderd en gefeliciteerd 
en voor mijn gevoel was ik de enige die echt nog 
wel een slag om de arm hield. Ik wist immers dat het 
nog zeker niet duidelijk was en dat ik niet te vroeg 
moest juichen. ‘s Ochtends ontdekte ik dat het 
toch vijf zetels waren geworden. Ik had al rekening 
gehouden met dit scenario, maar natuurlijk had ik 
hoop en dus ook teleurstelling.

In de formatieperiode was er voor jou natuurlijk 
nog steeds veel onduidelijkheid…

Ja, dat klopt. In mei leek het alsof we aan tafel 
konden gaan, maar toen ging ineens de deur dicht. 
Toen dacht ik wel: oké, het wordt hem dus niet meer. 
In de zomer gingen we toch weer aan tafel en bleef 
het spannend tot op het laatst. Op het moment 
dat het toch wel gebeurde, was ik natuurlijk erg 
blij, want ik vond het een heel mooi resultaat en ik 
vind het echt een voorrecht om dit werk alsnog te 
mogen doen. 

Hoe is het nu om als nieuweling in de Tweede 
Kamer te zitten?

Je moet snel vergeten dat je nieuw bent. Je moet 
gewoon meedoen. Ik was net beëdigd en ik kon gelijk 
aan het werk met de begrotingsbehandelingen. Dat 
past ook wel bij mij: aanpakken en meteen het diepe 
in. Je leert wel onderweg. Mensen maken fouten, 
daar moet je niet te bang voor zijn. Ik leer van ieder 
debat dat ik doe en ik ben heel kritisch naar mezelf 
toe. Zo probeer ik ook mezelf te verbeteren.

Wat drijft jou om dit werk te doen?

Wat er bij mij van jongs af aan in zit, is een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik meegekregen 
van huis uit. Ik ben daarna ook rechten gaan 
studeren en ik heb altijd wel de drijfveer gehad om 
recht te doen. Dat is echt iets wat mij motiveert. Dat 
kan dichtbij zijn. Ik heb dat gezien in Groningen, 

waar mensen zich onmachtig voelen ten opzichte 
van de gevolgen van de gaswinning. Zij ervaren 
onrecht. En dan vind ik het heel erg belangrijk om 
voor dat recht te strijden. 

Ik heb het ook over de grens gezien. Ik ben vorig 
jaar op bezoek geweest in een vluchtelingenkamp 
in Jordanië, vlakbij de grens met Syrië. Het is één van 
de grootste vluchtelingenkampen die we hebben 
in de wereld. Situaties van onrecht raken mij. Daar 
wil ik iets aan doen. Ik wil recht doen als er onrecht 
plaatsvindt. 

Speelt je geloof ook een rol in de drive die je 
hebt? 

Ja, absoluut. Ik had het net over recht doen. Dat is 
ook waar ik naar op zoek ben als ik bid. Dagelijks is 
het mijn gebed dat er recht en vrede in de wereld 
komt en dan vraag ik God om mij te laten zien hoe 
ik daar een instrument in kan zijn, wat ik daarin kan 
doen. Ik vind het belangrijk om mijn geloof niet 
alleen voor mezelf te houden en een stem te geven, 
maar ook gewoon handen en voeten te geven en 
in je levenswandel uit te dragen. Het geloof mogen 
we delen, dichtbij maar ook wereldwijd. 

Als er jongeren zijn die dit lezen en denken, 
ik wil mijn geloof ook wel handen en voeten 
geven. Wat voor advies zou je ze dan geven? 

Ik zou zeggen, kijk om je heen in je directe omgeving. 
Zie je iemand in nood of is er iemand voor wie je 
iets voor zou kunnen doen? Dat kan klein zijn, maar 
kleine dingen kunnen heel groot zijn in het leven 
van een ander. En het verruimt je blik het verrijkt je 
leven als je iets kunt betekenen voor de ander. 

Door Martijn Tel & Jeroen Troost
Instagram: @stienekevdgraaf
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Voor of tegen?
Het raadgevend referendum over de ‘Sleepwet’

Het zal je vast niet zijn ontgaan; na het raadgevend 
referendum over het associatieverdrag tussen 
de EU en Oekraïne zal er naar verwachting op 
21 maart 2018 gestemd gaan worden over de 
zogeheten ‘Sleepwet.’  

Deze ‘Sleepwet’ – officieel de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) genoemd 
– is volgens voorstanders nodig om Nederland 
effectief te beschermen tegen Russische 
spionagemalware, cybercriminelen, terroristen 
en andere pappenheimers. Tegenstanders stellen 
juist dat de wet buitenproportionele inbreuken 
maakt op de privacy en daarnaast niet effectief 
is om de door de voorstanders benoemde 
doelstellingen te bereiken. Maar waar stem je 
eigenlijk voor? Wat houdt die wet precies in en 
waarom is er een raadgevend referendum van 
stal gehaald? Misschien wel het belangrijkste: wat 
moet je weten om goed geïnformeerd je stem uit 
te kunnen brengen?

Voor we op de zaken vooruitlopen is het eerst 
zaak om de Wiv zelf even onder de loep te 
nemen. Deze wet regelt wat de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten (de AIVD en MIVD) wel 
en niet mogen doen. De AIVD en de MIVD 
zijn ervoor om onze nationale veiligheid te 
beschermen en te versterken tegen bedreigingen 
van buitenaf en van binnenuit. Dat doen ze 
door veiligheidsonderzoeken en risicoanalyses 
uit te voeren in zowel binnen- als buitenland. 

Zo mogen ze bijvoorbeeld telefoons aftappen, 
inbreken in computers en DNA of vingersporen 
onderzoeken. De Wiv bepaalt dus welke taken de 
AIVD en MIVD hebben, welke bevoegdheden zij 
mogen inzetten om die taken te vervullen en hoe 
deze bevoegdheden gecontroleerd en getoetst 
worden op fundamentele rechtscriteria zoals 
proportionaliteit en doelmatigheid. Dat laatste 
is belangrijk, want in een vrije democratische 
rechtsstaat vinden we – naast dat terroristen 
en andere kwaadwillenden moeten worden 
opgespoord – het ook belangrijk dat onschuldige 
burgers worden beschermd tegen willekeur en 
onjuist gebruik van die bevoegdheden. Ik kom 
daar later op terug.  

Wat in de discussie over de ‘Sleepwet’ vaak wordt 
vergeten is dat de Wiv niet pas in 2017 tot stand 
is gekomen. De vorige Wiv stamt uit 2002 en – 
je voelt het al aankomen – die was vanwege de 
enorme vlucht die het internet genomen heeft 
hopeloos verouderd. De oude Wiv stamde uit het 
pre-social media tijdperk, in de tijd dat er wel wat 
werd gechat via MSN en via fora, maar dat was 
het dan wel. Maar, ondanks die prehistorische 
wet, mochten de inlichtingendiensten vanaf 
2002 al ongericht communicatie onderscheppen 
via de ether (bijv. telefoons, radioverkeer). 
Communicatie via de kabel (internet) mocht alleen 
gericht worden onderschept. Het verschil tussen 
gericht en ongericht is hierin belangrijk. Bij gericht 
onderscheppen gaat het om de communicatie van 
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een enkel persoon of een selecte groep personen. 
Zeg maar een ‘person of interest’. Bij ongericht 
onderscheppen gaat het om het binnenhalen 
van een ‘bulk’ aan gegevens, waaruit na analyse 
moet blijken of er iets interessants tussen zit. De 
inlichtingendiensten mochten dus ook al vóór de 
nieuwe wet internetverkeer onderscheppen, maar 
dan alleen op een gerichte en afgebakende wijze. 

De crux van de nieuwe Wiv 2017 zit hem in het feit dat 
de kabelgebonden data (waarlangs tegenwoordig 
grofweg de meeste data wordt vervoerd) nog niet 
ongericht mag worden onderschept. Volgens de 
inlichtingendiensten is het gericht onderscheppen 
van data niet meer afdoende om Nederland te 
beschermen tegen dreigingen van binnen en 
van buiten. Het ongericht onderscheppen van 
kabelgebonden data is volgens hen noodzakelijk 
om voortijdig dreigingen te identificeren om 
daarmee aanslagen te kunnen verijdelen. Nu het 
gros van de mensheid intensief gebruik maakt van 
het internet, zijn de mogelijkheden om met elkaar 
te communiceren enorm toegenomen en daarmee 
dus ook de mogelijkheid om communicatie tussen 
bijvoorbeeld terroristen onderling te kunnen 
onderscheppen. Zo zou de AIVD graag al het 
internetverkeer tussen Nederland en Syrië in de 
gaten willen houden. Bedenk daarbij wel: er zijn 
afgelopen jaar zo’n 14.700 Syrische vluchtelingen in 

Nederland bijgekomen die logischerwijs allemaal 
contact willen hebben met hun achtergebleven 
familieleden. De militaire inlichtingendienst 
MIVD zal data willen verzamelen in gebieden 
waar Nederlandse militairen naartoe gaan zoals 
bijvoorbeeld Mali. 

Je zou kunnen zeggen dat in deze spannende en 
onzekere tijd, waarin berichten over aanslagen en 
geweld dagelijks op je smartphone verschijnen, 
het cruciaal is dat de overheid alles op alles zet 
om ons te beschermen. In dat licht is het enigszins 
merkwaardig dat er zoveel kritiek is op de nieuwe 
Wiv 2017; hoe kun je in vredesnaam tegen meer 
veiligheid zijn? Toch is er een vijftal studenten 
– en met hen journalisten, wetenschappers, 
mensenrechtenorganisaties, burgers en 
controleorganen – dat zich grote zorgen maakt 
over de impact van de Wiv 2017 op de belangen 
en rechten van burgers. Het vijftal heeft een 
raadgevend referendum van stal gehaald in de 
hoop dat de vergaande bevoegdheden uit de 
‘Sleepwet’ worden geschrapt. 

Hun zorgen komen er in de kern op neer dat de 
bescherming van burgers tegen de overheid 
ernstig wordt uitgehold. Zij vrezen voor een 
‘sleepnet’ waarbij de gegevens van onschuldige 
burgers meegenomen worden in de zoektocht 

“Je zou kunnen zeggen dat in deze 
spannende en onzekere tijd, waarin 

berichten over aanslagen en geweld 
dagelijks op je smartphone verschijnen, 

het cruciaal is dat de overheid alles op 
alles zet om ons te beschermen.”
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naar terroristen. Dit maakt dat de privacy van 
burgers onder druk komt te staan, want zonder 
dat je iets hebt gedaan kan je toch in het 
verdachtenbankje terechtkomen en kunnen de 
inlichtingendiensten zien met wie je bijvoorbeeld 
e-mailt of belt. Een ander heikel punt is dat het 
twijfelachtig is of het verzamelen en analyseren 
van enorme hoeveelheden data wel werkt om 
terroristen eerder op te kunnen sporen. Zo waren 
bij de meeste terroristische aanslagen in Europa de 
daders al langer bekend bij de inlichtingendiensten. 
Kennelijk was dus niet een gebrek aan informatie het 
probleem, maar het duiden van die informatie. Het is 
zeer de vraag of door het vergroten van de hooiberg 
de speld makkelijker gevonden kan worden. Het 
laatste punt is dat het toezicht op het doen en laten 
van de inlichtingendiensten onder de nieuwe Wiv 
niet goed is georganiseerd. De commissie (CTIVD) 
–  die erop moet toezien dat de inlichtingendiensten 
volgens de wettelijke regels handelen – ontbreekt 
het aan ‘tanden’ om aan de rem te trekken 
wanneer nodig. Dat komt omdat de minister (van 
Binnenlandse Zaken) de adviezen van de commissie 
naast zich neer kan leggen en mag besluiten om 
de bevoegdheden alsnog in te zetten. Hiermee 
krijgt de minister volgens de initiatiefnemers te veel 
macht, wordt het sterk gepolitiseerd en is het risico 
op machtsmisbruik groot.

Dan rijst de vraag; wat moeten we hier nu mee? 
Wie moet je geloven; de voor- of tegenstanders 
van de ‘Sleepwet’? Wat mij betreft hebben beide 
kampen een punt. Enerzijds is het belangrijk dat 
de inlichtingendiensten hun werk zo goed als 
mogelijk kunnen doen. Het is van belang dat de 
diensten goed mee kunnen komen met de nieuwste 

technologieën. Aan de andere kant leven we in een 
democratische rechtsstaat en moeten we burgers 
beschermen tegen de macht van diezelfde staat. 
Met de Wiv 2017 is vooral dat laatste in het gedrang. 
Met de combinatie van ongerichte data-interceptie 
en het gebrekkige toezicht daarop, wordt een 
giftige cocktail gecreëerd die desastreuze gevolgen 
kan hebben voor de mensenrechten. We moeten 
oppassen dat we in onze angst voor terrorisme, 
niet zelf alvast onze eigen vrijheid onherstelbaar 
inperken. Het doel van terroristen is immers; angst 
en verdeeldheid zaaien en onvrijheid oogsten. Ten 
slotte kun je je afvragen of het gerechtvaardigd is 
om dergelijk zwaar geschut in te zetten in de strijd 
tegen terroristen en cybercriminelen. We leven 
– gelukkig – nog steeds in één van de veiligste en 
welvarendste landen ter wereld. Daar mogen we 
dankbaar voor zijn. Ja, we moeten onze vrijheid 
met man en macht beschermen, maar niet ten koste 
van alles. Als ChristenUnie-jongeren mogen we ook 
vertrouwen op onze God, die heeft toch immers het 
kwaad op Golgotha al overwonnen! 

Gaat een raadgevend referendum dan het verschil 
maken? Dat hangt van je doel af. Voor wie denkt dat 
een ‘nee’ bij het referendum ervoor zal zorgen dat de 
‘Sleepwet’ van tafel gaat, moet ik je telleurstellen. Dat 
gaat onder de huidige regering echt niet gebeuren. 
Wel kan het referendum een krachtig signaal zijn 
naar de regering – ja ook de ChristenUnie – dat 
er over een aantal punten grondig moet worden 
nagedacht. Er staat immers meer op het spel dan 
onze veiligheid. Het referendum is een mooie 
manier om dat duidelijk te maken.  

Anthonie Drenth, lid denktank PerspectieF
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Campagne voor het Koninkrijk
Deze PerspeX verschijnt in een drukke periode 
van campagnevoeren. Ook Jezus voerde 
campagne. Dan niet voor Nazareth of voor 
Nieuwegein, noch voor Kafarnaüm of voor 
Kampen. Nee, Jezus voerde campagne voor een 
andere wereld, een ander Koninkrijk. Daarom 
trok Jezus rond. Daarom ging Hij in debat met 
Farizeeën. Daarom onderwees Hij zijn discipelen 
en het volk. En daarom liet Hij met wonderen en 
tekenen zien wie Hij was. Ook de Bergrede is 
onderdeel van Zijn campagnetijd.  Dat was pas 
een campagnespeech. 

De Bergrede begint met de Zaligsprekingen 
(Mattheüs 5:1-12). Deze verzen lijken paradoxaal 
te zijn. Jezus prijst mensen immers om iets wat ze 
nog niet hebben. Hij noemt ze zalig. Jezus prijst zo 
bijvoorbeeld de mensen die treuren, de mensen 
die arm van geest zijn en de mensen die hongeren 
en dorsten naar gerechtigheid.  Jezus beschrijft 
geen politiek programma. Toch denk ik dat wat 
Hij te zeggen heeft, ontzettend relevant is. Ook of 
misschien juist als je politiek actief bent. 

Wellicht heb je immers politieke ambities en allerlei 
dromen en idealen die je wilt verwezenlijken. Je 
bent druk bezig met allerlei zaken. Je studeert, 
bouwt aan je cv en bent bijvoorbeeld tegelijkertijd 
actief in de plaatselijke politiek. Dan laat Jezus ons 
met de Zaligsprekingen, los van alle drukte, naar 
onszelf kijken, al gelijk vanaf de eerste zin. Horen wij 
bij het type mensen dat Jezus omschrijft? Durven wij 
‘nederig van hart’ te zijn? Durven wij ons afhankelijk 
te weten van God? 

Jezus gaat verder. Hij spreekt over de treurenden. 
Dit gaat niet alleen om verdriet bij bijvoorbeeld 
het overlijden van iemand. Het is breder. Maak 

jij je boos, heb jij verdriet, over al het kwaad in de 
wereld? Het lijden en al het onrecht dat er is? Of baal 
je van het kwaad in jezelf, de fouten die jij maakt? 
Jezus spreekt over de zachtmoedigen. Hoe zijn wij in 
relatie tot anderen? Zijn wij vriendelijk? Of gaan we 
enkel op onze strepen staan? Op deze manier houdt 
Jezus Zijn speech. Jezus lijkt een centrale vraag te 
stellen: Hoe zit je in elkaar? Gaat het uiteindelijk om 
jezelf? Om je eigen ambitie? Eigen kwaliteiten? Of 
stel je uiteindelijk je hoop op God en durf je het van 
Hem te verwachten? 

Dit is dan ook de geweldige bemoediging die Jezus 
geeft. Als wij ons inzetten voor het Koninkrijk, op 
welke manier dan ook, is het niet tevergeefs. Degenen 
die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zullen 
worden verzadigd. Als we treuren, zullen we worden 
getroost. Jezus geeft campagnebeloften die sowieso 
zullen worden ingelost. Hoe we dat mogen weten? 
Omdat deze Zaligsprekingen uiteindelijk wijzen naar 
Degene van wie we alles mogen verwachten. Jezus 
zelf, de enige Lijsttrekker die zelf het Programma is. 

Jeroen Troost
Hoofdredacteur
Voor deze column heb ik gebruik gemaakt van www.studiebijbel.nl
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Projectgroep prestatiedruk
Dit artikel werd geschreven door de 
projectgroep prestatiedruk. Met een 
groepje van acht enthousiastelingen 
proberen we dit jaar het thema 
prestatiedruk –  1 van de 3 speerpunten 
–  op te pakken en vanuit verschillende 
hoeken te belichten. Gezien de 
complexiteit van de problematiek valt 
dit niet altijd mee, maar we zijn er van 
overtuigd dat het noodzakelijk is dat er op 
dit punt iets verandert. 

Als projectgroep zijn we erg blij met de 
aangenomen motie over prestatiedruk 
op het ChristenUnie-congres. Een goede 
eerste stap. We gaan ons de komende tijd 
verder inzetten om ‘prestatiedruk’ hoger 
op de politieke agenda te krijgen. Mocht 
je mee willen denken en/of goede ideeën 
hebben, laat het ons weten!

Under Pressure

Wist je dat…..

- de meeste PerspectieF’ers slechts 1 dag 
in  de week uitslapen?

- de gemiddelde PerspectieF’er maar 3 
avonden in de week thuis is? 

- ruim 85% van de respondenten wel eens 
hoort te veel hooi op zijn/haar vork te 
nemen?

- meer dan de helft van de respondenten 
druk ervaart vanwege sociale media?

- men daarbij aangeeft dat hun eigen 
activiteiten op sociale media waarschijnlijk 
prestatiedruk bij anderen verhoogt?

- een overgroot deel van de PerspectieF’ers 
zichzelf de meeste druk oplegt?

- een enkeling weleens een nacht 
doorhaalt om zijn/haar planning te 
realiseren?

- een overgrote meerderheid – gelukkig – 
geen medicijnen/drugs gebruikt om beter 
te kunnen presteren?

- 1/3 van de respondenten weleens 
hulp heeft gezocht vanwege ervaren 
prestatiedruk?

- bijna een kwart van de respondenten ook 
vanuit PerspectieF prestatiedruk ervaart?

Het is najaar en de laatste zonnestralen van 2017 
zorgen voor een aangename temperatuur. Met een 
select gezelschap komen we een weekend bijeen 
om in alle rust te spreken over prestatiedruk. We 
horen elkaars verhalen en al snel wordt duidelijk 
dat prestatiedruk een alledaagse beleving is, ook 
onder de projectgroepsleden.

De algemene trend ‘nooit goed genoeg’ voert inmid-
dels de boventoon in onze westerse maatschappij. Dit 
leidt ertoe dat een groeiende groep van middelbare 
scholieren, studenten, starters op de arbeidsmarkt en 
werkenden een zware druk op hun schouders voelt 
om zich te bewijzen. Enerzijds stellen deze jongeren 
vaak (te) hoge eisen aan zichzelf, maar anderzijds er-
varen zij ook druk van buitenaf. De prestatiecultuur zit 
diepgeworteld in de samenleving en wordt in onze 
ogen ook gevoed door de politiek in Den Haag. 

Politiek-actieve jongeren lijken het goed voor elkaar 
te hebben. Ze zijn vaak hoog opgeleid, hebben een 
groot (sociaal) netwerk, en weten daarbij ook nog tijd 
vrij te maken om zich in te zetten voor de maatschap-
pij. Zie hier het profiel van het ‘gemiddelde’ Perspec-
tieF-lid. 

Hiermee vormen we ook gelijk een risicogroep als 
het op prestatiedruk aankomt. Met zoveel ‘succesvol-
le’ mensen om je heen als vergelijkingsmateriaal luidt 
de conclusie al gauw dat het eigenlijk altijd ‘meer’ en 
‘beter’ kan. Een interessante vraag is dan ook: Hoe zit 
het met de ervaren prestatiedruk bij de gemiddelde 
PerspectieF’er?

Onze projectgroep zocht het voor je uit! We stelden 
een vragenlijst op en vroegen zo veel mogelijk Per-
spectieF’ers deze in te vullen. De vragenlijst werd in-
gevuld door ruim 40 leden (de rest was vast te druk 
haha) met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De 
man/vrouw verhouding was ongeveer 1 op 2.  Van de 
respondenten studeert momenteel 60% en 40% is aan 
het werk. Hiernaast een aantal wist-je-datjes.
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Als je de vragenlijst hebt ingevuld – waarvoor 
dank – heb je wellicht gemerkt dat het geen 
hoogstaande psychologische test was. Ons doel 
was dan ook niet om opnieuw onderzoek te doen 
naar prestatiedruk, we willen voornamelijk het 
gesprek onder PerspectieF’ers aanwakkeren. We 
hopen door de verzamelde wist-je-datjes en door 
de wat serieuzere vragen handvatten te bieden 
om verder door te praten en te reflecteren op 
de cultuur binnen PerspectieF. Het lijkt ons gaaf 
wanneer mensen echt open durven te zijn over hoe 
zij dit ervaren. Dit kan eng zijn, maar onze ervaring 
is dat het spreken met elkaar een bevrijdend 
gevoel geeft: je ontdekt dat je niet de enige bent! 

Nu de prestatiedruk zich diep heeft geworteld in 
onze maatschappij is een oplossing vinden voor 
dit maatschappelijke vraagstuk geen appeltje-
eitje. Toch is het volgens ons mogelijk een 

verschil te maken, namelijk door te beginnen bij 
jezelf. Hieronder zie je de werkelijke en de ideale 
tijdsverdeling van de gemiddelde PerspectieF’er. 
Hoe zit dit bij jou? Welke bezigheden vullen jouw 
agenda en in hoeverre sluit dit aan bij hoe je 
het graag zou zien? Voor wie doe je eigenlijk de 
dingen die je doet? Is het omdat je het zelf wilt, 
omdat anderen het van je verlangen of omdat je 
denkt dat God het van je vraagt? 

Tot slot stellen wij het volgende voor: laten we 
binnen PerspectieF een cultuur creëren waarin 
niet alleen ruimte is voor goede gesprekken en 
zelfontplooiing, maar ook ruimte om te falen. Het 
maken van fouten geldt immers nog altijd als de 
beste leerschool!

Projectgroep Prestatiedruk

Tijdsbesteding van PerspectieF’ers, werkelijk en ideaal.
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Jong & op de lijst

Elke verkiezing betekent ook deels een wisseling 
van de politieke macht. Nieuwe, frisse, jonge politici 
verschijnen op de kandidatenlijsten om de stokjes 
van hun voorgangers over te nemen. Zo ook in 
Rotterdam, bijvoorbeeld bij de CU/SGP-fractie. 
Momenteel is de combinatiefractie nog slechts in het 
bezit van één zetel, maar er bestaat goede hoop dat 
daar dit jaar een tweede zetel bij komt. Die kersverse 
nummer 2 zou dan Christel Monrooij (22) zijn. Jong, 
maar ambitieus en vol enthousiasme tijdens de 
campagne. Een gesprek met haar in de aanloop naar 
het grote moment.

Hoe ben je dit avontuur ingesprongen?

Ik heb de afgelopen anderhalf jaar als 
fractiemedewerker van de CU/SGP-fractie gewerkt, 
en vandaaruit kwam de vraag of ik voor een plek 
op de lijst wilde solliciteren. Ik heb dat gedaan 
en wilde gewoon aankijken wat eruit zou rollen, 
want ik heb veel getalenteerde collega’s die ik 
misschien wel hoger op de lijst inschatte. Maar de 
selectiecommissie was zo tevreden over mij dat ik 
zelfs op plek 2 ben beland.

Het circus rond de verkiezingen is nu aan het 
losbarsten. Hoe voel je je daarbij?

Ik heb er zin in, maar het is natuurlijk ook wel 
spannend. Ik wist van tevoren dat het een beetje 
een heksenketel zou worden in deze stad en daar 
heb ik me ook op voorbereid, maar je blijft je soms 
verbazen over de heftigheid waarmee men in de 
Rotterdamse politiek tekeergaat. Als je kijkt naar de 
bombarie rond een lijsttrekkersbekendmaking van 
de PVV of de soms provocerende houding van DENK 
dan is het soms echt hard tegen hard. Wij willen als 
fractie juist een ander geluid laten horen, met een 
boodschap van verbinding en samenwerking. De 
christelijke visie is juist dat we het samen moeten 
doen.

Hoe heb je je tot nu toe voorbereid op de weg 
naar het raadslidmaatschap?

Veel sparren met mijn collega’s. Die geven me altijd 
weer nieuwe en bruikbare inzichten in wat juist wel en 
wat juist niet verstandig is om te zeggen, en met hen 
kan ik ook standpunten doornemen. Samen hebben 

Foto: Daniël van Veelen
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we ook verschillende 
trainingen doorlopen 
over de aan te nemen 
houding op het podium 
en tijdens debatten. 
Daarnaast hebben we een 
heel goed en enthousiast 
campagneteam dat er 
steeds hard aan werkt om 
onze boodschap in geluid 
en beeld duidelijk over 
te brengen, hetgeen mij 
enorm ondersteunt.

Wat wordt je rol straks 
binnen de fractie?

We hopen straks in ieder 
geval op die tweede 
zetel. Ik denk dat ik een 
goed team vorm met 
onze lijsttrekker. Samen 
focussen we ons enorm op 
de sociale onderwerpen. 
Onze lijsttrekker is 
zelf heel goed thuis 
in onderwerpen als 
armoedebestrijding en 
zorg. Dat komt mede 
doordat hij bij het Leger 
des Heils werkt. Ik kan 
mij, onder andere door 
mijn studie econometrie, 
meer gaan specialiseren 
in onderwerpen als de 
Rotterdamse haven, 
economie en milieu. Dat zijn onderwerpen die me 
enorm aanspreken, en bovendien matcht deze 
taakverdeling ons zeer goed.

Hoe ga je straks je hoofd boven water houden in 
de strijd van de Rotterdamse politiek?

Ik besef me terdege dat ik wel erg jong ben en pas 
net uit mijn studie kom. Aan de andere kant denk 
ik dat ik de kwaliteiten bezit om van waarde te zijn 
in dit beroep. Belangrijk is daarbij dat ik mezelf 
blijf, en verbinding en oplossingen blijf zoeken in 
een gepolariseerde omgeving. Ik denk overigens 
dat ik door mijn leeftijd dicht bij jongeren sta en 
mensen in mijn omgeving hebben ook heel positief 
gereageerd. Voor mijn gevoel sta ik er dus goed 
voor.

Wat zijn je ambities?

Ik ben bijvoorbeeld erg enthousiast over een initiatief 
dat een collega en ik afgelopen jaar samen hebben 
geschreven, dat erop gericht is om Rotterdam The 
Hague Airport innovatiever te maken. Op die manier 
zou de gemeente er echt duurzamer van worden, 

zouden er werkplekken gecreëerd worden, evenals 
opleidingsmogelijkheden voor studenten.  Ik hoop 
dat we van dat initiatief in de komende vier jaar echt 
realiteit kunnen maken. Daarnaast denk ik dat er best 
veel armoede in de stad Rotterdam is. Ik wil met de 
gemeenteraad hard inzetten op het aanpakken van 
dit probleem. Ook moet er iets aan de luchtkwaliteit 
van de stad gedaan worden, bijvoorbeeld door 
de Rotterdamse haven duurzamer te maken. Daar 
hebben bijvoorbeeld de vele jongeren met astma 
in de stad veel baat bij.

Welke rol heeft God gespeeld bij de keuze dit 
avontuur in te duiken?

God speelt een hele belangrijke rol in mijn leven. 
Ik zou niet zeggen dat ik dit werk in de politiek als 
een roeping zie, maar ik denk wel dat God me op 
deze plek heeft geplaatst. Ik vind het heel tof om via 
dit werk met mijn fractie te proberen om een stukje 
van Gods koninkrijk op aarde te brengen. Ik hoop 
dat God me de kracht geeft om het politieke circus 
hier in Rotterdam door te komen. En stiekem hoop 
ik ook dat God ons die tweede zetel schenkt.

Tim Kuijsten
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Perspectief en de GR’18
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Op het moment dat jullie deze PerspeX lezen, 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen dichtbij. De 
campagnes zijn in volle gang, de stembiljetten zijn 
gedrukt en verspreid en de kandidaten op de lijsten 
kunnen bijna niet meer slapen van de spanning. Al 
dit harde werken wordt gedaan met maar één doel 
voor ogen: die felbegeerde zetels binnenhalen voor 
de gemeenteraad.

Bij PerspectieF zijn we de afgelopen maanden 
ook hard bezig geweest om een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen. In de eerste plaats is er een 
campagnekernteam dat alle PerspectieF-activiteiten 
coördineert. Daarnaast ondersteunt het team de 
verschillende kandidaten en campagnevoerders 
bij hun activiteiten. Tenslotte zorgt dit team voor 
een actieve en heldere communicatie in zowel de 
papieren als digitale media. 

Deze hoofddoelen zijn in enkele zinnen samen te 
vatten, maar betekenen in de praktijk hard werken. 
We doen dit echter met plezier! Eén van de leukste 
activiteiten die we de afgelopen tijd hebben gehad 
was het Verkiezingsfestival op 27 januari. Er waren 
een heel aantal PerspectieF’ers aanwezig die in één 
dag werden klaargestoomd voor de campagnetijd. 
De dag begon met een speech Gert-Jan Segers 
en na een lekkere lunch waren er verschillende 
workshops. 

Zo werd er bijvoorbeeld een mediatraining gegeven, 
konden de aanwezigen een professionele foto en 
promotiefilm laten maken en kregen ze les over hoe 
ze het beste social media konden gebruiken in hun 
campagne. Daarnaast was er natuurlijk ook ruimte 
voor ontmoeting en gezelligheid tijdens de borrel.
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We zijn echter nog niet klaar! De campagne loopt 
nog en er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om 
ervoor te zorgen dat er meer jongeren bij de lokale 
verkiezingen worden betrokken. Want wisten jullie 
dat er dit jaar 341 ChristenUnie-kandidaten zijn van 
30 jaar of jonger? Dat zijn er echt heel veel en ze 
zijn ongetwijfeld ook in jouw gemeente aanwezig 
(misschien ben je er zelf wel één). 

Jij kan ook helpen om deze campagne tot een 
succes te maken. In de eerste plaats kan je bidden 
voor een goede uitslag. Daarnaast kan je online 
allerlei berichten van PerspectieF en (je lokale) 
ChristenUnie liken en delen. Dat is namelijk heel 
belangrijk voor de zichtbaarheid! Wil je meer 
doen dan dat, maar je weet niet precies hoe? 
Neem dan contact op met Elsbeth (bestuurslid 
Lokaal) of kijk eens op www.perspectief.nu/nl/
campagnekernteam. Doe mee en help ons de 
verkiezingen tot een groot succes te maken!

Elsbeth van den Hazel
Bestuurslid Lokaal
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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 Ledenweekend van PerspectieF! Een weekend met aandacht 
voor inhoud én ontspanning, voor zowel doorgewinterde als nieuwe leden. 

Dit jaar vindt deze plaats van 13 tot 15 april in de Elzenhoeve in Nijkerk. 

Excursie naar den Haag
Op 4 april 2018 gaan we op excursie naar Den Haag. We hopen een 
rondleiding door de Tweede Kamer én een Meet ’n Greet met Kamerleden 
van de ChristenUnie-fractie. 

Nieuw bij PerspectieF?
Ben je nieuw bij PerspectieF en benieuwd wat voor moois wij je allemaal te 
bieden hebben? Op 3 mei ben je vanaf 18.30 welkom op het partijbureau 
van de ChristenUnie in Amersfoort. Op deze avond gaan we samen een hapje 
eten, leggen wij het één en ander uit over PerspectieF en is er ruimte voor 
vragen! Daarna hebben we een gezellige borrel! Ben jij erbij? Mail dan even 
naar organisatie@perspectief.nu en geef direct eventuele dieetwensen aan! 
Tot 3 mei!  

Datum: 3 mei 2018
Tijden: 18:30 tot 22:00
Locatie: Johan van Oldenbarneveltlaan 46 (vlakbij station Amersfoort)
Kosten: Gratis

PJO-Parlement
Op 24 en 25 mei vindt het jaarlijkse PJO-
parlement plaats in Den Haag. Hier krijgen leden 
van de politieke jongerenorganisaties de kans 
om met elkaar te overleggen, onderhandelen en 
debatteren. Dit alles vindt plaats in de politieke 
arena van ons land: De Tweede Kamer der Staten-
Generaal.

We zullen als PerspectieF vooraf met elkaar 
spreken over ons ‘verkiezingsprogramma’, onze 
standpunten en onze onderhandelstrategieeën. 
Daarna gaan we naar Den Haag om te lobbyen met 
de andere deelnemers zodat we zoveel mogelijk 
van onze standpunten verwerkt kunnen krijgen in 
akkoorden. 

We zullen over de thema’s en akkoorden in debat 
gaan met andere PJO’s en krijgen interessante 
lezingen van sprekers. Tijdens deze dagen is er 
ook veel ruimte voor gezellige etentjes en borrels!

De thema’s van deze editie van het PJO-parlement 
zijn als volgt: Vrede & Veiligheid, Onderwijs 
& Cultuur, Wonen & Werken en Democratie & 
Rechtsstaat

De kosten voor deelname via PerspectieF aan het 
PJO-parlement zijn 15 euro exclusief overnachting 
en 45 euro inclusief overnachting.
Benieuwd naar meer activiteiten? Kijk op onze 
website: www.perspectief.nu 



Voorkant
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Gerben-Jan Gerbrandy (D66): 
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PerspectieF’ers over duurzaamheid

Reinier van de Berg: 
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Het belang van verduurzaming van onze samenleving wordt door 
weinig mensen meer betwist. Voedsel moet duurzamer geproduceerd, 
materialen moeten zo veel als mogelijk circulair, en energie moet ‘groen’ 
zijn. PerspectieF is al jaren bezig om deze mindset bij de generaties 
boven ons erin te stampen. Het gaat per slot van rekening over onze 
aarde en onze toekomst. Duurzaamheid zegt niet alleen wat over het 
energielabel, of de ecologische voetafdruk dat op producten wordt 
geplakt. Een gemeente, een bedrijf of organisatie is sustainable als er 
een goede bedrijfscultuur heerst en als er goede mensen werken die 
kunnen innoveren en klaar zijn voor de toekomst. 

Inhoud Interview 
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Reinier van den Berg 
Hoopvol strijder in een vuiloorlog

Voorwoord

Op het gebied van leiderschap is het goed 
als er een zekere mate van circulariteit is. Juist 
om die reden wisselt ons bestuur jaarlijks 
van samenstelling, om de creativiteit erin 
te houden. Dat betekent niet dat dat een 
makkelijk gegeven is. Zelf heb ik meer dan 
zes jaar lang, waarvan vier als bestuurslid, 
onderdeel mogen uitmaken van deze 
prachtige organisatie. Ik heb het zien groeien 
van 1100 leden toen, naar iets meer dan 1500 
nu. Ik heb het zien transformeren van twaalf 
werkgroepen, naar drie speerpunten waarmee 
we impact creëren in Nederland. Voor mij, en 

voor mijn vier andere bestuursgenoten, is het nu 
wel tijd om de scepter over te geven, zodat ook 
PerspectieF kan blijven ontwikkelen met nieuwe 
mensen. Ik wil jullie van harte uitnodigen om op 
23 juni in Rotterdam deze nieuwe bestuursleden 
welkom te heten. Samen met jullie vormen zij 
straks de beste politieke jongerenorganisatie 
van Nederland die zal blijven strijden voor een 
duurzame samenleving!

Jarin van der Zande
Voorzitter PerspectieF

Foto cover: Joost Ooijman
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ia PerspectieF schreef in het Nederlands Dagblad 

een opinieartikel over de uitdagingen van onze 
representatieve democratie.

Samen met de jongerenorganisaties van de 
VVD, CDA en D66 heeft PerspectieF concrete 
voorstellen gedaan voor een toekomstbestendig 
pensioenstelsel. Aandacht kwam van nu.nl en RTL 
Nieuws.

Het Reformatorisch Dagblad heeft aandacht 
besteed aan het Israëlcongres van PerspectieF: 
‘Recht doen aan Israel en de Palestijnse gebieden’.

Voorzitter Jarin van der Zande reageerde in de 
Volkskrant op de intrekkingswet en het mogelijke 
referendum over de donorwet.

Even voorstellen...

Ik ben Antrude Oudman en bezig met het 
afronden van mijn bachelor Geschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben een grote 
boekenwurm, gek op fotografie en schrijven en 
geïnteresseerd in politieke geschiedenis. Volgend 
jaar hoop ik die politieke interesse met de master 
Geschiedenis: Politiek & Parlement in Nijmegen 
voort te zetten. 

Ik ben Lars Jacobusse, 21 jaar oud en ik studeer 
Communicatie in Rotterdam. Maar ik woon in 
Zeeland, in een dorpje ergens achter de duinen. 
Ik vind politiek leuk en ik houd ervan om verhalen 
te schrijven en door te geven. Die twee dingen kan 
ik mooi combineren bij de PerspeX. Ik hoop je te 
kunnen inspireren met mooie bijdragen. Voor dit 
nummer heb ik meegewerkt aan een geweldig 
gaaf en groen interview met Reinier van den Berg. 
Uiteraard hoop ik dat er vele volgen!

Wij hebben nieuwe mensen nodig! Wij hebben 
jaren van structureel mismanagement achter 
de rug. Daarnaast hebben wij in Nederland te 
maken gehad met een traditie van inkrimping, 
reorganisatie en herstructurering van ruim 
honderd jaar. 

Er zijn weinig organisaties die daarna nog 
overeind staan. Wij zijn echter erg veerkrachtig 
gebleken. Wij hebben Nederland door de 
eeuwen heen gemaakt tot wat het nu is. 
Door gebruik te maken van onze krachtige 
mechanismen zijn wij in staat gebleken de 
Nederlanders hun land te geven en hen het leven 
mogelijk te maken. Daarnaast zijn we in staat 
een rustgevende en inspirerende omgeving te 
creëeren die van levensbelang is voor iedereen 
die met ons samenwerkt.

En dat blaas je niet omver in een eeuwtje of 
anderhalf. Gelukkig niet.

LarsAntrude
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n Toch is het inmiddels wel zo ver dat mensen 

ons meer tegenwerken dan dat ze met ons 
meewerken. Wij zijn steeds verder versnipperd 
en verknipt geraakt.  Daarnaast is er door de 
overheid nooit veel in ons geïnvesteerd. We zijn 
opgeruimd, opgesloten in postzegeltjes land, 
vertrapt, aan de kant gesmeten, verkwanseld. 

Dat is niet jammer. Dat is een ramp.
Mensen zijn rare wezens en ze hebben de 
neiging veel kapot te maken. We moeten er 
vaak van zuchten, zo veel last hebben we ervan. 
En daarom bij dezen nogmaals onze oproep: 
Nieuwe mensen gevraagd!
Was getekend,

De bomen, de bloemen, de bijen, de vogels, de 
vissen en alle ecosystemen van Nederland en 
de wereld.

Lars Jacobusse
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Reinier ruimt de wereld op

Op een mooie voorjaarsmorgen reizen we naar 
Ede-Wageningen om Reinier van den Berg te 
ontmoeten. We drinken wat, terwijl de zon het 
terrasje verwarmt en we praten ondertussen 
over Reiniers activiteiten na zijn ‘carrièreswitch’. 
Sinds de start van RTL4 in 1989 was Van den 
Berg weerpresentator vanuit Meteo Consult voor 
de zender. Tot begin dit jaar informeerde hij via 
onder andere dat kanaal menig Nederlander over 
de weersontwikkelingen.

Je bent nu ongeveer tweeënhalve maand geleden 
gestopt als weerman om je fulltime in te zetten voor 
duurzaamheid. Hoe bevalt dat?

“Dat bevalt heel goed! Ik voel me begenadigd 
dat ik deze stap heb kunnen zetten terwijl ik de 
pensioenleeftijd nog lang niet heb bereikt. Ik kan nu 
écht gaan voor de dingen die ik belangrijk vind en 
dat staat goed in evenwicht met mijn inkomen. Elke 
dag is anders en dat vind ik heerlijk!”

NEDERLAND & DUURZAAMHEID

De komende periode wil je jezelf helemaal richten op 
de duurzame transitie. Is Nederland al erg bezig met 
deze transitie denk je?

“De transitie is duidelijk een thema in Nederland. 
Het dagelijks gesprek gaat voornamelijk over 
Gronings gas en ‘van gas los’. Dat heeft zowel met 
de aardbevingen in Groningen als met CO2-uitstoot 
te maken. Beleidstechnisch zit Nederland in een 
spagaat, want onze economie draait voor een fors 
deel op fossiele baten. Maar het klimaatakkoord 
van Parijs stuurt Nederland nu steeds meer richting 
duurzaamheid: minder gas en olie verbruiken, 
minder vliegen. In eerste instantie lijken deze zaken 
onze economie in gevaar te brengen. Daarom 
is het Nederlandse duurzaamheidsbeleid niet 
vooruitstrevend en kan ons land een voorbeeld 
nemen aan Denemarken en Duitsland.”

Hoopvol strijder in een vuiloorlog

Interview Reinier van den Berg

Foto: Hannie Verhoeven
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Nederland kan volgens jou dus nog wel een tandje 
bijzetten. Stel je, met die gedachte in je achterhoofd, 
eens voor dat je tien minuten spreektijd zou hebben 
in de Tweede Kamer. Welk punt zou je willen maken?

“Wat ik het belangrijkste vind om te noemen is dat onze 
regering zich niet moet blindstaren op een tijdelijk 
banenverlies of tijdelijke inkomstenderving. Er moet 
juist gekeken worden naar de werkgelegenheid die 
de transitie creëert. Het bouwen aan een duurzame 
en rechtvaardige wereld, mag een prijs hebben 
en moeite kosten. Bovendien: als we niks doen, 
wordt de prijs onbetaalbaar! Enerzijds moet er 
worden ingezet op het terugdringen van de CO2-
uitstoot en anderzijds moet de CO2-opslag worden 
gestimuleerd.”

Hoe vind je dat christelijk Nederland het doet qua 
duurzaamheid?

“Christenen lopen niet per se voorop als het gaat om 
duurzaamheid. Er zijn koplopers, zoals kerken die het 
predicaat ‘groene kerk’ hebben, maar zij zijn in de 
minderheid. Ik heb de indruk dat de reformatorische 
‘zuil’ meer de neiging heeft om achter te blijven in 
deze ontwikkeling.”

“Rentmeesterschap 
maakt je als christen 
geloofwaardig.”

 

Wat zou je willen zeggen tegen christenen die zich 
niet inzetten voor duurzaamheid?

“Ik ga weleens voor in kerken en dan behandel ik 
vaak het thema duurzaamheid. In mijn preken stel ik 
dat rentmeesterschap je als christen geloofwaardig 
maakt. Als de mensheid haar gedrag niet aanpast, 
volgen er zwartgallige scenario’s. Om een 
voorbeeld te noemen: in 2080 zouden er zo’n 400 
miljoen klimaatvluchtelingen zijn. In hun bronlanden 
is er geen voedsel meer te produceren. Dit maakt 
duidelijk dat verduurzaming ook te maken heeft met 
naastenliefde. Als christen wil je toch doen wat je 
kunt om te voorkomen dat je naasten in zo’n ernstige 
situatie terecht komen?”

CHRISTENEN & DUURZAAMHEID

90% van de energievoorziening 
in Nederland kwam van fossiele 
brandstoffen anno 2016.

Per dag worden er 85 miljoen vaten 
olie opgeboord

8% daarvan (6,8 miljoen vaten) wordt      
gebruikt om te verwerken tot plastic

1 vat = 159 liter olie

*

*

*

*

WIST JE DAT?
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Je bent nauw betrokken bij PyrOil. Kun je de pay-off, 
‘PyrOil ruimt de wereld op’, eens uitleggen?

“PyrOil wil het plasticafvalprobleem oplossen door 
plastic als grondstof te zien. We willen middels  
het statiegeldprincipe waarde geven aan plastic 
afval. Dan wordt het namelijk veel zorgvuldiger 
ingezameld. Dat zorgt ervoor dat het in ieder geval 
niet in de natuur terechtkomt en enkel vervuilt. 
Je moet het plan van PyrOil vooral wereldwijd 
beschouwen. In veel ontwikkelingslanden kun 
je lopen over het plastic. Als je daar het model 
toepast van plastic inzamelen om er geld mee te 
verdienen, kun je wel raden wat er gebeurt qua 
werkgelegenheid en milieu.  
Van het ingezamelde plastic, produceren we weer 
olie. Die productie gaan we ‘boscompenseren’. Dat 
houdt in dat de CO2-uitstoot die de olie veroorzaakt 
wanneer deze wordt verstookt, kan worden 
opgenomen door nieuwe bebossing.”
 
Als je van plastic weer olie maakt, los je dan niet het 
ene probleem op met het andere? We moeten toch 
ook van de olie af?
“Uiteindelijk moeten we inderdaad van olie af, dus ik 
snap waar de vraag vandaan komt. Het is echter op 
korte termijn onmogelijk om van de olie af te gaan. 
(Zie kader, red.) Het probleem is niet het plastic, 
maar de manier waarop ermee wordt omgegaan. 
Als we plastic opruimen (inzamelen) dan is er geen 
probleem. Er hoeft dan juist minder olie (6,8 miljoen 
vaten) te worden opgeboord!”

PyrOil wil 86% van de winst afdragen aan goede 
doelen. Valt er op die manier te concurreren met 
opkomende commerciële concurrenten?

“Commercieel en duurzaam ondernemen gaan 
prima samen. Sterker nog: de sleutel tot succes 
is winstgevendheid. Je moet niet bang zijn dat 
je ergens veel geld mee verdient. Dat maakt 
verbetering van je initiatief mogelijk. Als zoiets van 
subsidies afhankelijk is, gaat het veel te langzaam. 
Onze filosofie: we schamen ons er niet voor dat 
we een heel fatsoenlijk inkomen hebben, maar dit 
moet wat ons betreft wél in balans zijn met wat we 
weggeven.”

Heeft het nog zin, al die duurzame initiatieven? Word 
je nooit ontmoedigd, dat je denkt: het is al veel te 
laat?

“Ja en nee. Ik word ontmoedigd door het tempo 
waarin dingen gebeuren (of juist níét gebeuren). 
Maar ook door idioot geklets in de trant van: 

‘klimaatverandering valt wel mee’ of ‘het komt niet 
door de mens’. Dat kun je gewoon niet menen! Maar 
aan de andere kant word ik bemoedigd, omdat er 
een stijgend aantal kansrijke initiatieven ontstaat.”

“Het is niet erg om veel 
geld te verdienen met 
een duurzaam initiatief.”

We leggen Reinier nog een tweetal dilemma’s voor.

Dillema 1: 0,0 gram Co2 uitstoot door de mens 
wereldwijd, of niemand die nog plastic laat 
rondslingeren in het milieu?

Reinier blijft even stil, maar kiest uiteindelijk voor 0 
CO2-uitstoot. “Als we daar echt toe in staat zouden 
zijn, geeft dat ongelooflijke mogelijkheden om de 
leefomstandigheden van mensen wereldwijd te 
verbeteren. Als we alleen het plastic aanpakken is 
de ramp niet te overzien. Als we de uitstoot hebben 
opgelost, moeten we natuurlijk hard aan het werk 
met het plastic. Maar wel in die volgorde.”
 
Dillema 2: Helemaal van onze olieverslaving af, of 
helemaal geen (bio)plastic meer gebruiken?

“Van de olie af. Omdat er momenteel zoveel zaken 
afhankelijk zijn van olie, is dat van de ene op de 
andere dag onmogelijk. Veel transport drijft op olie 
en ook een nieuwe smartphone kan niet gemaakt 
worden zonder olie. Op langere termijn lijkt geen 
olie meer gebruiken me wel een interessante én 
noodzakelijke voorwaarde. Voorlopig kunnen we 
dan nog even vooruit met het plastic dat er nu is, 
wat we kunnen omzetten in olie.”

Na afloop van het gesprek laat Reinier ons nog 
één ding zien. “Als jullie hier even wachten, 
fiets ik voorbij op mijn bamboefiets.” Even later 
komt hij tevoorschijn op de hippe tweewieler, 
enthousiast gebarend over hoe duurzaam dit 
initiatief is. Hij spurt energiek weg, de vroege 
middagzon in. We kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat we nog veel van deze man gaan 
horen!

Emmelie de Jong
Lars Jacobusse

Fotograaf:Ruben Timman

DILEMMA’S

PYROIL
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Je wordt tegenwoordig platgegooid met acties, 
flyers, lezingen en zelfs preken over duurzaamheid. 
De snelle achteruitgang van ons klimaat is misschien 
wel het meest dreigende, meest verraderlijke en 
daarmee meest urgente mondiale probleem dat 
de huidige generaties de kop in moeten drukken. 
Zorg dragen voor de aarde is een van de eerste en 
grootste opdrachten die de mensheid van de Heer 
heeft meegekregen en je zou zeggen dat de functie 
van ‘groene strijder’ iedere christen dan ook op 
het lijf geschreven zou moeten zijn. En toch schiet 
duurzaam handelen er vaak bij in, of het nu gaat om 
de verwarmingsstand, een lange douchebeurt of 
het zoveelste stukje vlees op het bord. Want tja, we 
spreken over een mondiaal probleem, en daar heeft 
het individu tóch geen invloed op.

“Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op 
een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je 
een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer 
overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen 
in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht 
schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen 
zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader 
ervoor prijzen.” (Mattheüs 5: 14-16)

En dan zo’n tekst die aan alle laksheid een einde moet 
maken! Want Jezus confronteert aan de lopende band 
en was directer dan de meest bevlogen milieuactivist. 
In de Bergrede was hij streng voor toehoorders in 
Palestina en nu is hij streng voor ons: “Als je bij mij 
hoort moet je verschil maken, en niet op je luie reet 
gaan zitten.” Elk die bij hem hoort moet daaraan te 
herkennen zijn, niet door hoofddeksels of vrome 
woorden, maar door daden die excelleren. Dat is 
allesbehalve een comfortabele boodschap, want wie 
aan deze oproep gehoor wil geven, kent nooit rust. 
Bij iedere overweging en bij iedere beslissing moet 
de afweging gemaakt worden: hoe maak ik hier de 
verantwoorde keuze.
Dat milieuverzorging daarop geen uitzondering is 
volgt vlotjes uit de redenatie. Dat plastic zakje minder 
gaat misschien de wereld niet redden, de Heer doet 
dat wel, en hij begint bij jou en jouw heldendaad 
om een oude tas mee naar de supermarkt te slepen. 
Jezus activeert ons en wij activeren de wereld. Op elk 
gebied. Dus laat vanaf nu je licht wat feller schijnen, 
door het licht iets eerder uit te draaien.

Tim Kuijsten

Column

Jezus ziet niet door de groene vingers
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Hoe is THUIS ontstaan?

“Het is een lange route geweest. Ik was altijd zelf 
al een wereldverbeteraar van binnen en droomde 
ervan om onze aarde een betere plek voor iedereen 
te maken. Mede door mijn studie Internationale 
Ontwikkelingsstudies ontdekte ik dat ik dat niet via 
enorme mondiale projecten wilde realiseren, maar 
juist op kleinere schaal in mijn directe omgeving. 
Op een gegeven moment kwam ik in contact 
met Elsje (medeoprichtster van THUIS), en samen 
hebben we besloten om onze ideeën om te zetten 
in een daadwerkelijk project. Toen we sponsors 
hadden gevonden wisten we ons huidige pand te 
bemachtigen, en in de loop van de tijd is THUIS 
uitgegroeid tot een uiterst actieve en diverse 
community, die van alles organiseert.”

Wat houdt THUIS precies in?

“THUIS is een gemeenschappelijke woonkamer 
(in de praktijk een gemeenschappelijk pand) waar 
een grote diverse groep mensen samenkomt om 
aan de Wageningse gemeenschap te bouwen. 
Mensen komen hier voor verschillende zaken: om 
allerlei projecten op te zetten, om nieuwe mensen 
te ontmoeten en ideeën te ontwikkelingen voor 
de stad Wageningen, om te netwerken voor het 

organiseren van initiatieven en om inspiratie op te 
doen van anderen. Er kan van alles, maar iedereen 
moet wel wat terugdoen voor de gemeenschap. Dat 
kan op veel manieren. Er worden grotere projecten 
opgezet, zoals theatervoorstellingen en workshops. 
Er wordt gelobbyd richting bedrijven om samen 
te werken aan verduurzaming. Maar het kan ook 
in de kleine dingen zitten, zoals simpelweg een 
praatje met iemand maken, klusjes doen bij THUIS 
of meehelpen bij georganiseerde evenementen. 
Uiteindelijk is alles erop gericht om een assertieve 
community op te bouwen die de stad Wageningen 
een stuk leuker en hechter maakt.”

Hoe gemakkelijk zijn mensen enthousiast te 
krijgen voor zo’n nieuw idee: het bouwen van een 
community?

“Dat moet natuurlijk groeien en zeker in het begin 
hebben mensen er geen duidelijke voorstelling 
van. Maar je ziet echt dat mensen door de tijd heen 
enthousiast worden voor de doelen en visie van 
THUIS, en dat ze ook echt veranderen. Zo kwam er 
één man weliswaar heel vaak hier, maar hij wilde 
nooit een actieve houding aannemen en zelf 
verantwoordelijkheid op zich nemen. Nu helpt hij 
echter met van alles mee, en is bijvoorbeeld zeer 
actief als boekhouder van meerdere projecten.”

Een nieuwe gemeenschap: THUIS
THUIS Wageningen is een speciaal project in de gelijknamige Gelderse stad. Het idee erachter is 
om via een nieuw concept de stad Wageningen hechter en leuker te maken, en natuurlijk willen de 
initiatiefnemers stiekem ook een beetje aan wereldverbetering doen. Tutku Yuksel is een van de 
oprichtsters en heeft de onderneming vanaf het allereerste begin zien groeien. We spraken haar in 
hun prachtige pand.

Fotograaf: Ulgaar van Troonje
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Fotograaf: Ulgaar van Troonje

Hoe is die THUIS-community nu samengesteld?

“Het is inmiddels een zeer diverse groep: jongeren, 
werkenden uit allerlei beroepsdisciplines en 
studenten uit allerlei vakgebieden. Er komt van 
alles langs! Ik vind het mooi om te zien dat THUIS 
zo kan verbinden. In Wageningen is er veel te doen 
rond de tegenstelling tussen studenten en ‘echte 
Wagenaars’. Dan denk ik: ‘Wie zijn dan de echte 
Wagenaars? Dat zijn wij toch allemaal?’ Bij THUIS 
kunnen we gezamenlijk aan de stad bouwen en 
elkaar via alle activiteiten leren kennen.”

Naast sociale activiteiten zijn jullie ook veel bezig 
met duurzaamheid. Zo doen jullie bijvoorbeeld aan 
foodsharing. Wat houdt dat concept in?

“Het idee komt oorspronkelijk uit Duitsland en is bij 
ons geïntroduceerd door enkele Duitse studenten 
en hun club Foodsharing Wageningen waarmee 
we nu nauw samenwerken. Het komt voort uit de 
wens om veel zuiniger om te gaan met ons voedsel 
en verspilling te bestrijden. Goed eten weggooien 
doe je gewoon niet! Daarom hebben we een 
gemeenschappelijke koelkast in THUIS geplaatst. 
Iedere ochtend nemen mensen eten mee dat ze 
in deze koelkast zetten en iedereen die bij THUIS 
komt kan dan gewoon daarvan eten. Maar er komen 
ook gezinnen langs met een laag inkomen die 
eten meenemen. Het is een soort principe als de 
Voedselbank. Op die manier is de koelkast op het 
eind van de dag eigenlijk altijd leeg. Zo proberen 
we duurzamer met onze middelen om te gaan.”

Kun je meer voorbeelden noemen van jullie 
duurzame activiteiten?

“We organiseren ook een plantenasiel, om maar iets 
te noemen. Ook planten zijn levende organismen 
die je met aandacht moet verzorgen. Net als voedsel 
kun je ze niet zomaar bij het vuilnis gooien. 

We zamelen daarom de planten in die niet worden 
gebruikt en ruilen die dan of doneren ze aan nieuwe 
eigenaren. Ook worden er allerlei workshops 
georganiseerd rond duurzame thema’s.”

Wat zijn jouw tips voor mensen die zich ook willen 
inzetten voor een betere wereld?

“Het is eigenlijk heel simpel: ga het gewoon doen! 
Ga gewoon aan de slag met je plannen. Denk 
bijvoorbeeld na over wat duurzame keuzes zijn en 
voer ze dan direct uit. Want het begint met ideeën, 
maar aan het eind van de rit veranderen de zaken 
pas echt wanneer we iets doen!”

Tim Kuijsten

Van links naar rechts: Tutku en Elsje
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Gerben-Jan Gerbrandy (D66) over duurzaamheid: 

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) 
werd door stichting Natuurmonumenten verkozen 
tot Groenste Politicus van het jaar 2017. Op een 
zonovergoten terras in Den Haag spraken wij 
met hem over de opmars van duurzaamheid, het 
belang van groen beleid en de rol van Europa 
hierin. Zoals het een groen politicus betaamt kwam 
Gerbrandy op de fiets naar ons interview!

Gerben-Jan Gerbrandy is Europarlementariër 
sinds 2009 en houdt zich bezig met milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid. Als zoon 
van twee biologen is liefde voor de natuur hem 
met de paplepel ingegoten. Het parlementaire 
onderzoek naar Dieselgate, de klimaatwet en 
een stroperijwet die hij zelf initieerde waren drie 
mijlpalen in 2017. Het laatste is een persoonlijke 
overwinning: “Van de stroperijwet durf ik te zeggen: 
zonder mij was het er niet gekomen.” Stroperij staat 
gevoelsmatig verder van Nederlanders af omdat 
Europa vooral een doorvoerhaven is, maar het is 
een enorm probleem. “Ik zag jaren terug cijfers 
over de neushoorn: het ging in enkele jaren van 
een paar die gestroopt werden naar duizenden. Er 
is een plundering gaande in de wereld van wilde 
dieren en planten die zijn weerga niet kent. Niet 
alleen de bekende grote dieren als de neushoorn 
of de olifant, maar ook zeepaardjes, gordeldieren, 

tropische vogels en koraal. Alles wat maar geld 
opbrengt, wordt geroofd uit de vrije natuur. Het 
was duwen en trekken om mensen in beweging te 
krijgen, maar die Europese stroperijwet is er toch 
gekomen.”

Gerben-Jan kan de stroperijwet op zijn conto 
schrijven, “maar bij enorme onderwerpen als 
klimaat en energie is de rol die ik kan spelen vaak 
in centimeters en niet in meters.” Door botsende 
belangen komt beleid over klimaat en energie 
soms moeizaam tot stand, ondanks het feit dat 
ecologie en economie in elkaars verlengde 
komen te liggen. Gerben-Jan licht toe: “Bedrijven 
verdienen letterlijk geld als ze schoner produceren. 
Ik hoor ook dat jonge mensen bij Shell het zat zijn 
om op feestjes te worden bekritiseerd omdat 
ze voor ‘slechte Shell’ werken. Zij zijn er steeds 
meer mee bezig.” Met een blik op ons: “Jullie 
generatie realiseert zich dat het om jullie toekomst 
gaat. Obama zei het treffend: we zijn de eerste 
generatie die ermee geconfronteerd wordt dat 
er klimaatverandering bestaat en de laatste die er 
ook werkelijk iets aan kan doen.”

Klimaat en energie zijn urgente onderwerpen, 
maar Europa is soms een log en weinig wendbaar 
schip. Tussen lidstaten bestaan grote verschillen: 

‘We moeten geen Nokia-momenten hebben’ 
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de Poolse economie bijvoorbeeld draait om kolen 
en vakbonden werken verandering flink tegen. 
“Maar klimaatverandering is een feit. Ze beseffen 
niet dat ze een verliezersstrategie vasthouden. Als je 
het uitstelt wordt transitie moeilijker en duurder. En 
er komt een belangrijk economisch argument bij: 
duurzame energie wordt nu goedkoper dan oude, 
conventionele energie. De vraag is: ben je op tijd? 
Ik vergelijk dit wel eens met mobiele telefoons. Niet 
lang geleden had iedereen een Nokia, maar Nokia 
miste totaal de slag naar de smartphone, toen 
kwamen Samsung en dergelijke. We moeten geen 
Nokiamomenten hebben. We willen dat mensen in 
een elektrische auto kunnen rijden omdat hij beter 
rijdt én beter is voor het milieu.”

“Verduurzamen is een 
element van innovatie.”
Nederland, land van molens, liep lang voorop 
in duurzaamheid. Onder Balkenende werd flink 
op de rem getrapt, maar kabinet Rutte III heeft 
duurzaamheid hoger geagendeerd. Nederland 
moet voorop blijven lopen, vindt Gerben-Jan. 
“Verduurzamen is een element van innovatie.” Hij 
blijft erop hameren: ecologie gaat niet ten koste 
van economie – het bevordert de economie juist. 

“Duurzaam opereren komt weer op omdat het 
efficiënter is. Bedrijven komen erachter dat het 
beter is voor eigen productie – kosten besparen 
– en een garantie om op lange termijn te kunnen 
blijven opereren. Maar niet elke innovatie betaalt 
zich meteen terug. De overheid moet ervoor 
zorgen dat de vervuiler betaalt.”

Wat staat er nu op het wensenlijstje? “Ik wil graag 
een Europese inspectiedienst,” zegt Gerben-
Jan. Een inspectiedienst voorkomt dat landen de 
eigen industrie de hand boven het hoofd houden. 
“Eerst waren lidstaten verantwoordelijk voor de 
goedkeuring van autotypen. Dat betekende dat 
wanneer Spanje iets goedkeurde het in heel 
Europa op de markt kwam. Alleen Spanje kon 
dan de goedkeuring intrekken, ook als Nederland 
er bijvoorbeeld problemen mee had. Maar over 
anderhalf jaar – “snel voor Europese begrippen,” 
zegt hij met een knipoog – mag de Europese 
Commissie als controleur boetes tot 30.000 euro 
per auto uitdelen. Een belangrijk voorstel dat is 
overgenomen uit het onderzoeksrapport naar 
Dieselgate waar ik rapporteur van was. Als bedrijf X 
heeft gesjoemeld met honderdduizend verkochte 
auto’s dan heeft zo’n boete wel een afschrikkende 
werking!”

Gerben-Jan heeft een duidelijk beeld van wat 
er allemaal moet gebeuren. Zo noemt hij ook 
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de energie- en transportsector als belangrijkste 
terreinen waar verduurzaming moet plaatsvinden. 
Van klimaatontkenners wil hij weinig weten. “Hoor 
en wederhoor is een heel belangrijk principe, maar 
ik vind dat een paar mensen die tegen 98 procent 
van de wetenschap in blijven gaan en maar blijven 
roepen dat klimaatverandering niet door de mens 
veroorzaakt wordt veel podium krijgen. Door je kop 
in het zand te steken, veranderen de feiten niet.”
 
De reden dat duurzaamheid in Europa voor veel 
discussie zorgt, heeft voor een belangrijk deel 
te maken met geld. “Er zit een groot verschil 
tussen rijke en arme landen in de benadering van 
klimaatverandering. Arme landen zeggen tegen 
de rijke landen: jullie zijn degenen die al die CO2 
hebben uitgestoten, jullie moeten daar het meeste 
aan doen. En jullie moeten ons dus ook financieel 
helpen om te verduurzamen. Wij vinden dat wij nog 
altijd recht hebben om uit te stoten wat jullie hebben 
uitgestoten, want daar hebben jullie voor een 
groot deel je rijkdom aan te danken. Rijke landen 
zeggen: wij zijn best bereid om wat te betalen, 
maar niet teveel, en als alleen wij onze uitstoot 
verminderen wordt natuurlijk het klimaatprobleem 
niet opgelost.” Gerben-Jan ziet dan ook het liefst 
dat er een structurele bijdrage komt die bestemd is 
voor duurzaamheid. “Het hangt nu af van de goede 
bui van de minister van financiën of er geld in het 
klimaatfonds voor arme landen wordt gestopt. Als 
het gaat om ontwikkelingssamenwerking hebben 
we afgesproken dat ieder land 0,7% van zijn BNP 
daaraan besteedt. Waarom doen we niet iets 

vergelijkbaars voor klimaat?”
Het beleid van het huidige kabinet is in ieder geval 
een stap in de goede richting. “Dit kabinet heeft 
het groenste regeerakkoord ooit. Daar ben ik trots 
op. De samenwerking tussen CU en D66 is hierbij 
van groot belang geweest. Bij de formatie hebben 
we elkaar goed vastgehouden wat dat betreft. Het 
is nu tijd om die afspraken om te zetten in daden. 
Als straks echt blijkt hoe moeilijk het is om die 
klimaatdoelen te gaan halen, dan is het belangrijk 
dat CU en D66, het groene blok, de andere twee 
partijen goed bij de les houden.”
 
Uiteraard probeert Gerben-Jan ook zelf om zo 
duurzaam mogelijk te leven. “Als het even kan koop 
ik biologische producten, ik reis bijna altijd met 
het openbaar vervoer en zit nauwelijks in de auto. 
Het liefst ga ik met de fiets! Mijn huis is helemaal 
geïsoleerd, ik ben nu bezig met zonnepanelen op 
het dak. Ik probeer ook mijn kinderen bij te brengen 
dat dit soort zaken van belang zijn.” Gerben-Jan 
roept op om de komende Europese verkiezingen 
ook in het stemhokje duurzaam te zijn. “Dat is een 
beetje de tragiek van verduurzaming: veel mensen 
vinden het belangrijk, maar het is vaak niet het 
beslissende element als iemand in een stemhokje 
staat. Dan spelen toch vaak andere dingen een rol. 
Dus mijn advies: als je dan op een bepaalde partij 
stemt, stem dan wel op de kandidaat die veel voor 
het klimaat  doet.”

Erwin de Pagter en Antrude Oudman
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Duurzaamheid is een hot issue, waar ook de 
Europese Unie zich graag over ontfermt. Volgens 
de Europese Commissie moet de EU een leidende 
rol hebben in het verwezenlijken van de doelen 
die zijn gesteld op de klimaattop van Parijs. In het 
interview met Gerben-Jan Gerbrandy kon je al 
lezen over verschillende zaken die op Europees 
niveau aan de orde zijn met betrekking tot 
duurzaamheid. Op deze pagina zie je een aantal 
cijfers die de groene ambities van Brussel goed 
in beeld brengen. 

De milieuministers van de lidstaten en het Europees 
Parlement hebben het Klimaatakkoord van Parijs 
geratificeerd, en in 2016 afgesproken dat de 
doelstellingen van dit akkoord worden uitgewerkt 
in concrete plannen. Die moeten op de klimaattop 
van december 2018, in het Poolse Katowice, klaar 
zijn. De speerpunten van de Europese aanpak van 

klimaatverandering zijn het beperken van de uitstoot 
van broeikasgassen, en het doen groeien van het 
aandeel energie uit duurzame bronnen. 

Naast het bestrijden van klimaatverandering wil 
de EU er ook voor zorgen dat er goed kan worden 
omgegaan met de veranderingen die daadwerkelijk 
plaatsvinden als gevolg van de opwarming van de 
aarde. Zo wil ze kwetsbare sectoren zoals landbouw 
en visserij stimuleren zich te verzekeren tegen 
natuurrampen. Ook het verspreiden van kennis 
over de gevolgen van klimaatverandering en de 
aanpassingsmogelijkheden wil de EU faciliteren, 
bijvoorbeeld door het kennisplatform Climate-
Adapt.

Meer weten hierover of je mening geven? Stuur een 
mail naar internationaal@perspectief.nu
Bron: Europa-Nu

Duurzaam Europa

20% minder 
Dit zijn de Europese targets 
wat betreft CO2-uitstoot en 
energieverbruik voor 2020

27% duurzame 
energie

€3 per week
Dit zijn de kosten van de Europese 

aanpak van klimaatverandering voor 
de burger, in totaal 0,5% van het 

Europees BNP

Dat is het Europese 
streven voor 2030
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Under Pressure

Al in de eerste minuut van ons gesprek spat zijn 
passie voor zowel Oudewater – ‘midden in het 
Groene Hart’ - als voor de politiek ervan af. Hij 
vertelt dat hij bestuurskunde studeert in Den Haag, 
tussen de ministeries. ‘Het is het kloppend hart 
van de democratie, op loopafstand van de Tweede 
Kamer. Eén grote dierentuin,’ grapt Vincent.  Vorig 
jaar liep hij stage bij de Tweede Kamerfractie van de 
ChristenUnie.  Op die manier heeft hij ook het laatste 
staartje van de formatie meegenomen, wat het zeer 
boeiend en spannend maakte. 
De interesse voor de politiek doet Vincent al vroeg op. 
‘Ik kon genieten van een knallend debat als Pechtold 
en Wilders lekker tegen elkaar staan,’ vertelt hij. ‘Ik had 
al snel een politieke mening en schuwde ook niet om 
deze te uiten op de middelbare school. ChristenUnie 
– SGP Oudewater is daar achter gekomen en vroeg 
mij op de lijst. Toen ben ik lid geworden en zo ben 
ik een beetje in de politiek gerold. De passie is toen 
alleen maar groter geworden.’
Vier jaar lang was Vincent betrokken bij de partij 
in Oudewater. Tijdens de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen was hij  lijsttrekker. ‘Mijn 
voorganger wilde graag zijn plek afstaan om een 
jongere de kans te geven zich te ontwikkelen. Toen 
bedacht ik me: ik kan het. Ik heb er zin in en het is in 
het welzijn van de partij.’
Vincent ervoer de campagneperiode als intensief, 

maar ook als heel gaaf. Hij genoot vooral van de 
debatten. ‘Het is de schoonheid van het vak om 
elkaar uit te dagen. Daar haal ik veel energie en 
voldoening uit. Daarnaast hebben we een mooie 
winst geboekt. We hebben een restzetel kunnen 
pakken en zijn we op die manier in absoluut aantal 
verdubbeld.’ Met een zetel in de raad hoopt Vincent 
dat hij mag bijdragen aan het verbeteren van het 
aanzien van de politiek. Ook hoopt hij zich hard te 
kunnen maken voor starterswoningen en woningen 
voor jonge gezinnen. 
Die doelen geven ook de drijfveren van Vincent weer 
om actief te zijn in de lokale politiek. ‘Het gaat niet 
alleen om stoeptegels en bomen die beschermd 
moeten worden,’ vertelt hij. ‘Het gaat over wezenlijke 
keuzes. Belangen die achter deze keuzes zitten, 
gaan diep. Ze raken iedereen. Als je geld uitgeeft 
aan het zwembad, kun je het niet besteden aan 
ouderenzorg. Het gaat erover of je kunt wonen in de 
stad waar je wilt wonen. Of we goede zorg  kunnen 
leveren aan ouderen, maar ook aan jongeren. Soms 
wordt weleens onderschat over hoeveel zaken de 
gemeente gaat.’

De gemeente waarbij Vincent het verschil wil gaan 
maken.

Jeroen Troost

Jong en in de raad

Vincent Bos ‘Gemeentepolitiek 
gaat over meer dan stoeptegels.’

Gemeentepolitiek stoffig en ouderwets? Twee kersverse raadsleden bewijzen dat dat niet het geval hoe-
ven te zijn. Zowel Vincent Bos als Arnoud Spruijt zijn slechts 21 jaar oud, maar sinds de afgelopen ge-
meenteraadsverkiezingen zitten ze beiden in de raad. Vincent als fractievoorzitter van de ChristenUnie 
– SGP in Oudewater, Arnoud is raadslid voor de ChristenUnie in Sliedrecht. Hoe kwamen ze op die positie 
terecht? En waarom willen ze eigenlijk actief zijn in de lokale politiek?
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Arnoud Spruijt (21) is sinds 21 maart het jongste 
ChristenUnie-raadslid van Nederland. Namens de 
ChristenUnie neemt hij plaats in de gemeenteraad 
van Sliedrecht. Ondanks zijn jonge leeftijd is Arnoud 
niet nieuw in de politiek. “Twee jaar geleden ben 
ik begonnen als fractie-ondersteuner, met name 
op thema’s die betrekking hebben op ruimtelijke 
ordening, wat ook veel met mijn studie te maken 
heeft. “

“Toen de verkiezingen in zicht kwamen kreeg ik de 
vraag of ik op een verkiesbare plek wilde komen. 
Daar heb ik wel even over nagedacht. Ik wilde 
eigenlijk burgerraadslid worden maar ik voelde ook 
duidelijk dat er een beroep op me werd gedaan. De 
fractie was namelijk hard op zoek naar mensen. Ik was 
natuurlijk al een tijd betrokken en wist hoe het een en 
ander in zijn werk ging, dus uiteindelijk was het ook 
wel weer een logische keuze om me verkiesbaar te 
stellen.”

Arnoud Spruijt: ‘Veel 
mensen denken bij 
duurzaamheid aan 
een hipster met een 
bakfiets’

“Ondanks dat er in Sliedrecht veel jonge mensen 
in de raad zitten trekt Arnoud als jong raadslid 
binnen de fractie wel de aandacht. “Soms zeg ik 
weleens iets in de fractievergaderingen waar ik 
een beetje raar op aangekeken wordt. Maar de 
verhoudingen zijn zeker gelijkwaardig. Ook het 
contact met jonge raadsleden van andere partijen 
is ontzettend leuk. Je zoekt elkaar een beetje op 
in de raad en leert elkaar goed kennen en ook 
vertrouwen.”

Arnoud houdt zich vooral bezig met zaken 
rondom bestuur en ruimtelijke ordening. “De 
werkzaamheden zijn leuk om te doen, en de 
tijdsbelasting valt best mee. Soms vind ik het 
lastig dat politiek niet zozeer om de inhoud gaat, 
maar om het zoeken naar meerderheden.” “Ik zou 
graag via de raad bewustwording willen creëren 
voor duurzaamheid en een groene leefomgeving. 
Bij veel mensen leeft dat totaal niet. Die denken 
dan alleen aan een hipster met een bakfiets. 
Wat betreft bewustwording moet er nog wel een 
flinke slag worden gemaakt. Daar ligt voor mij de 
uitdaging.”

Over vier jaar kan zijn de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen en kan de balans 
opgemaakt worden. “Ik hoop dat ik op een 
eerlijke manier de stem van de jongeren 
vertegenwoordigd heb, en Sliedrecht een stukje 
mooier en groener heb gemaakt. Ik probeer wel 
de stem te zijn van de jongeren, maar ik ben er 
niet exclusief voor jongeren. Ik vind bijvoorbeeld 
eenzaamheid onder ouderen bestrijden net zo 
belangrijk.”

Erwin de Pagter

Jong en in de raad
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Maar liefst 42 PerspectieF’ers vulden het korte 
onderzoek over duurzaamheid in. Wat waren de 
resultaten? De meeste PerspectieF’ers zijn zich 
(bijna) altijd bewust van duurzaamheid en zijn er 
goed of redelijk mee bezig. Over duurzaamheid 
en de politiek waren de meningen verdeeld: 7,14% 
vond dat er goede onderwerpen worden aangepakt, 
57,14% vond dat de verandering wel traag gaat, 
30,95% vond kritisch dat er weinig dingen aangepakt 
en veranderd worden en 4,76% meende dat er niets 
verandert.

Er wordt flink nagedacht, toonde de open vraag 
welk onderwerp er meer aandacht moet krijgen. 
Veel mensen noemden de energietransitie. 
PerspectieF’ers zijn realistisch: ‘het moet voor 
mensen natuurlijk en logisch worden om duurzaam 
te leven,’ zei iemand nuchter, een ander wees op de 
effectiviteit en duurzaamheid van maatregelen, een 
derde vond praktisch dat als bedrijven moreel groen 
besef er bijvoorbeeld überhaupt geen benzineauto’s 
gemaakt worden en de consument geen keus heeft. 
En duurzaamheid is een globaal onderwerp, was 
de consensus, maar moet ook lokaal flink worden 
aangepakt.

De vliegtaks is een punt dat meermalen terug kwam 
en dat we in ons interview aan Gerben-Jan Gerbrandy 
doorgaven. Helaas, hij waarschuwde ons dat dit niet 
in de heel nabije toekomst gaat gebeuren. Maar we 
houden moed! En wat kan jij doen? Vijf tips voor 
wie zich niet waagt aan enorme projecten, wensen 
en doelen, maar kleine aanpassingen wel haalbaar 
vindt.

Zoek een vervanger. Wat koop jij vaak? Zijn er 
duurzame vervangers? Het aanbod van eerlijke 
en duurzame producten is veel breder dan Tony’s 
chocoladerepen. Laat die ver overgevlogen 
avocado’s en sojaproducten liggen en koop lokale 
producten. Als je de seizoensgroenten als basis voor 

maaltijden neemt scheelt het CO2 én nadenken over 
wat je wilt eten. Drink geen Heineken of Amstel, maar 
Gulpener – volgens rankabrand.nl/ het duurzaamste 
Nederlandse bier. Rankabrand beoordeelt 
restaurants, elektronica, websites, kleding en veel 
meer. Op check.goedewaar.nl/ kun je kijken hoe 
duurzaam jouw favoriete kledingwinkels en -merken 
zijn.

Van ‘willen’ naar ‘nodig hebben’. Vraag jezelf als 
je op het punt staat iets te kopen: heb ik dit echt 
nodig? En kijk eens naar wat je anderen geeft – 
hoeveel cadeautjes heb jij gekregen waar je niets 
mee deed? Geef een reep Tony’s, een tegoedbon 
om samen– duurzaam! – te eten of een Oxfamkip (er 
zijn ook meer opties op oxfampaktuit.be/nl/).

Stel een beslissing uit. Als je twijfelt of je iets nodig 
hebt, schrijf het op en kijk aan het eind van de dag 
/ week / maand of je echt om datgene verlegen 
zat. Zo voorkom je impulsaankopen: scheelt jouw 
bankrekeningen én het milieu!

Duurzaamheid onder PerspectieF’ers
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Wees voorbereid. Als je altijd een tas bij je hebt kun 
je in winkels plastic of papieren tasjes afslaan. Neem 
zelf je lunch mee – die gouwe ouwe bammetjes 
tussen de middag uit je (basis)schooltijd zijn een 
betere keus dan een gekocht verpakt broodje. 
Neem altijd een waterflesje mee zodat je geen 
wegwerpbekertjes hoeft te gebruiken.

Wie het kleine niet eert… Ga met de trap in plaats 
van de lift. Doe het deksel op de pan bij het koken 
zodat je minder gas of stroom gebruikt en er minder 
water verdampt. Douche een graad kouder en een 
minuut korter. Zet de verwarming een graad lager. 
Gebruik LED- of solarverlichting.

Er is altijd wat te doen, om Hornbach te citeren!

Antrude Oudman
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Vanaf nu gaat alles beter, toch?

Opinie duurzaamheid

Eindelijk! Het overgrote deel van de samenleving is overtuigd en politieke partijen, bedrijven en consumenten 
zijn bezig met verduurzaming en tegengaan van de klimaatverandering. In 2017 is de uitstoot van broeikasgassen 
met 1 procent afgenomen ten opzichte van 2016.  Reden voor een jubelstemming is het misschien niet gezien 
het feit dat deze verandering lang op zich heeft laten wachten.  Maar toch,  het gevoel dat we er met z’n allen 
de schouders onder zetten, moet op z’n minst voor voorzichtig optimisme zorgen bij de jonge ChristenUnie-
stemmers en PerspeX-lezers. Of… zorgt dit weer voor nieuwe problemen?

Hoe scheiden we het kaf van het koren?

Vroeger was de keuze voor het milieu duidelijker 
dan nu. Tegenover het deel van de bevolking dat 
onbeperkt de auto pakte, verre reizen maakte en de 
boodschappenkarren vol gooide, kon je duidelijk 
een verschil maken door een meer bewuste keuze 
te maken. Tegenwoordig reizen de duurzame 
initiatieven de pan uit en hebben veel bedrijven een 
keurig omschreven stuk over duurzaamheid in hun 
visie staan. 

De stroom aan informatie en nieuwe ideeën en 
inzichten blijft doorgaan. Bijkomend wisselen 
waarheid, geruchten en ‘fake news’ zich snel af en 
maken het voor de burger soms verdraaid lastig 
om de goede keuze te maken. Gooit de gemeente 
mijn gescheiden afval niet allemaal op een hoop? Is 
mijn groene stroom wel echt groen? Is mijn keuze 
voor duurzamere producten wel echt duurzaam als 
deze vervoerd worden met vervuilende schepen 
uit China?  Wat als een bedrijf gewoon aan 
greenwashing doet?

En, hoe ver moet je als individu gaan in het streven 
naar een duurzame samenleving? In de tientallen 
keuzes die we per dag maken zit vaak wel een 
afweging die bepaalt hoe ‘duurzaam’ jouw keuze 

is. Bestaat er een balans in de tijd en moeite die je 
als individu moet of kan steken in het nemen van 
je verantwoordelijkheid als onderhouder van deze 
aarde? 

Duurzaamheid als levensbeschouwing

Met hart en ziel inzetten voor behoud van dieren en 
zorg dragen voor de aarde en haar bewoners,  had 
tot tien jaar geleden bij slechts een klein deel van 
de mensen prioriteit. In lovende woorden waren dit 
mensen met oog en hart voor moeder natuur die al 
die tijd het belang van duurzaam leven al hebben 
ingezien. 

Of misschien denk je wel met gemengde of juist 
nostalgische gevoelens aan de activisten die 
hun heilige strijd voerden tegen het onrecht. 
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Op het moment dat duurzaam leven echter het 
doel op zich wordt, krijgt het meer de positie van 
levensbeschouwing waarin deze manier van leven 
het hoogste goed wordt waar andere waarden voor 
moeten wijken. 

Duurzaam leven behelsd, net als religie (mits goed 
uitgevoerd), het hele leven en juist dit maakt het 
voor ons gevoel zo ingewikkeld. 

Christelijke duurzaamheid: onderdeel van je 
levensbeschouwing

Dus; we hebben onze plicht om zorg te dragen voor 
de aarde en haar bewoners, maar het mag niet ten 
koste gaat van andere belangrijke waarden en geen 
obsessie worden. Welk kader kunnen we hanteren 
als gids bij duurzaamheid en ons kan helpen met de 
plek die het moet innemen in ons leven?

Is er zoiets als christelijke duurzaamheid waarin het 
kader en leidraad gevormd wordt door het boek 
dat we delen? ‘Groengelovig’ is een schitterend 
voorbeeld waarin we als christenen duurzaam 
kunnen leven en houdt zich bezig met de vraag wat 
we doen. Maar zegt de bijbel ook iets over hoe we 
dit kunnen doen?
Duurzaam leven als onderdeel van het christen 
zijn, betekent dezelfde kansen en valkuilen van het 
christen zijn. Het volgen van regeltjes is, hoe nuttig 
soms ook, niet wat we kunnen verstaan onder een 
rijk christelijk, duurzaam leven. Iedereen beoefent 
duurzaamheid op zijn of haar eigen manier, 
op verschillende plekken en met verschillende 
kwaliteiten. Daar past veroordeling van anderen 
niet bij. Het goede voorbeeld geven in de hoop dat 
anderen volgen wel.  

In optima forma betekent het dat duurzaam leven 
niet ten koste gaat van andere christelijke waarden 
als naastenliefde, maar dat het elkaar versterkt. 
Welke passie je ook hebt, het kan altijd samengaan 
met duurzaamheid. Hierbij is niet gezegd dat dit 
altijd moeiteloos gaat, want het kan wat extra moeite 
kosten om gerecycled plastic bij de buurtpicknick te 
gebruiken. Maar; het kan! 

Tegelijk betekent duurzaamheid als onderdeel van je 
levensbeschouwing dat het in verbinding staat met 
andere onderdelen en waarden. En die verbinding 
is juist wat een rijk leven geeft en het stelt ons in 
staat keuzes te maken die, strikt genomen, ten koste 
gaat van een andere waarde. Alleen dan kunnen 
we keuzes maken zonder ons daar schuldig over 
te voelen. Het is daarbij aan jou om die verbinding 
met andere onderdelen in je leven te zoeken en een 
geïntegreerd leven te leiden. 

Niet omdat het moet, maar omdat het mag

Leven in vrijheid in de moraal van de christelijke 
duurzaamheid betekent dat je vrijheid ervaart in 
het inzetten voor de aarde en de generaties na ons, 
zoals de vrijheid die wordt beschreven in Romeinen 
14. Waar het publieke debat over verduurzaming al 
snel verzandt  in wat er allemaal moet en niet meer 
mag, maar zoals vrijheid bestaat bij de gratie van 
de regels zetten nieuwe randvoorwaarden de mens 
aan tot ongekende creativiteit in het ontdek van 
nieuwe manieren van, bijvoorbeeld, koken, reizen 
en winkelen. 
Wanneer de vlam van duurzaamheid overgaat in 
fanatisme, wordt het een verterend vuur. Wanneer je 
je in moedeloosheid neerlegt bij het idee dat jouw 
impact een onbekende druppel is op de gloeiende 
plaat, dooft het vuur. Christelijke duurzaamheid gaat 
over het liefdevol omarmen van de schoonheid van 
duurzaam leven en in vrijheid keuzes maken waar je 
achter staat en die verenigbaar zijn met de andere 
(gezonde) passies in je leven. 

Waar liggen jouw kansen?

Projectgroep Duurzaamheid

Colofon
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Agenda 

Als PerspectieF mogen we in juni alweer terugkijken op een prachtig jaar en vooruitblikken op het komende 
jaar. We willen dit in stijl afsluiten met onze Focusdag in de Nieuwe Poort in Rotterdam. Op deze Focusdag 
zullen we inspirerende sprekers horen, elkaar ontmoeten, de speerpunten voor volgende jaar opstellen en 
bovendien nieuwe bestuursleden kiezen!

Wanneer? Zaterdag 23 juni, 09.00 uur tot het einde van de middag

Waar? ‘de Nieuwe Poort’, Weena 711, te Rotterdam

Kosten? Gratis 

Hoe aan te melden? Via www.perspectief.nu. 

Plesmanstraat 68 | Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu                                                                       www.rmu.nu
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Advertentie

Meld je aan voor de Focusdag!
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Inhoud

Interview 

Pagina 4

Regels in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer is 
geen doel op zich, maar 
een plek om te dienen. 
Hier worden idealen en 
belangen van mensen 
vertegenwoordigd en 
verdedigd door de 
honderdvijftig leden 
van de Tweede Kamer. Honderdvijftig 
mannen en vrouwen die staan voor meer dan 
zeventien miljoen Nederlanders. 

Zeventien miljoen mensen die veel 
verschillen. De Tweede Kamer is waar die 
verschillen elkaar treffen, vaak botsen en 
uiteindelijk verenigd zullen worden. Dat is 
het hart van ons politieke stelsel.

Siewerd de Jong
Voorzitter PerspectieF

Interview Carla Hoetink

7.   Macht der Kamer
Alle bevoegdheden van de Tweede Kamer 

op een rij

9.Binnenhofvlogger
Interview met politiek verslaggever Vincent 

Rietbergen

11. Obama bij de Christenunie? 
Column van Lars Jacobusse

15. Kennis van de Kamer 
Test je Kamerkennis met deze quiz!

18. Vrouw in de Kamer 
Over Suze Groeneweg

19. Foto's KickOff 
.

Pagina 12

Heer in den Haag: 
Menno de Bruyne

Voorwoord
Den Haag. Het centrum van de macht. Wie 
gevoel heeft voor politiek zal iets ervaren 
wanneer hij of zij het Plein oploopt. Wat hier 
gebeurt is bepalend voor heel Nederland. 
De Hofvijver, het Buitenhof, het Mauritshuis 
en het Binnenhof. 
Alles ademt prestige. Alles ademt macht. 
Eén element is voor iedereen bekend: De 
Tweede Kamer. Natuurlijk gebeurt er veel 
in de vele vergaderzalen en wandelgangen 
van ons parlementsgebouw, maar het beeld 
dat iedereen kent is dat van de plenaire zaal. 
De debatten die daar door Kamerleden 
worden gevoerd heeft iedere Nederlander 
wel eens voorbij zien komen. Ze zijn zo 
iconisch als dat ze belangrijk zijn. Door alle 
theater eromheen wordt wel eens vergeten 
dat de functie van Kamerlid een dienende 
is. Het Kamerlid zet haar of zijn carrière stop 
en offert een grote hoeveelheid tijd op om 
te spreken voor het volk.

Foto cover: SGP
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In de media
C
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n Zoals je in het voorwoord al hebt kunnen 
lezen besteden we in deze PerspeX veel 
aandacht aan ons nationale parlement: 
de Tweede Kamer. Het Nederlands 
parlementair stelsel scoort op internationale 
lijstjes best goed als het gaat om het 
democratisch gehalte. Dit danken we onder 
andere aan ons stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, en het ontbreken 
van een kiesdrempel. Ook het algemeen 
kiesrecht (recent honderd jaar geworden, 
van harte!) draagt daaraan bij. Verderop 
in deze PerspeX lees je meer over Suze 
Groeneweg, de eerste vrouw in de Tweede 
Kamer.

Toch gaan er ook stemmen op om de 
democratie nog directer te maken. 
Bijvoorbeeld door het referendum of de 
gekozen burgemeester. Hoewel je het met 
dergelijke initiatieven wel of niet eens kunt 
zijn is het goed om met elkaar in gesprek te 
blijven over hoe we onze democratie kunnen 

Op 25 juli zat vice-voorzitter Elsbeth aan 
tafel bij de talkshow Jinek. Samen met 
bestuursleden van het CDJA, JD en JOVD 
sprak zij over de voorlopige prestaties van 
kabinet Rutte-III 

Voorzitter Siewerd werd op 4 september 
geinterviewd door EenVandaag over 
het kinderpardon en de kwestie rond de 
voorgenomen uitzetting van Lili en Howick

In het dagblad Trouw van 17 september gaf 
Siewerd namens PerspectieF commentaar 
op het kabinetsplan om de rente voor 
studieleningen te verhogen

blijven verbeteren. Churchill zei ooit dat 
democratie de slechtste regeringsvorm is, met 
uitzondering van alle andere regeringsvormen 
die ooit zijn uitgeprobeerd. Laten we dat dan 
ook maar koesteren. 

Belangrijk is in ieder geval dat we betrokken 
blijven. Ook komend jaar staat er weer een 
heel rijtje verkiezingen voor de deur: de 
provincie (en dus de Eerste Kamer), het 
waterschap, Europa. Misschien dat dit op 
het eerste gezicht niet de meest spannende 
verkiezingen zijn, toch is het weer een 
mogelijkheid om je stem te laten horen. En als 
je nog even moet wachten op je stemrecht, is 
het alvast goed dat je nu deze PerspeX in je 
handen hebt. Ook buiten het stemhokje kan je 
namelijk invloed uitoefenen, en daarvoor ben 
je bij PerspectieF op de juiste plaats. Laten 
we er, op hoop van zegen, een mooi politiek 
seizoen van maken!

Erwin de Pagter
hoofdredacteur

Nieuwe redacteur
Ik ben Jos Lagerburg, een 18-jarige mbo-
student mediaredactie uit Zwolle. Ik heb 
een grote interesse in politiek, en ben nu 
ongeveer een jaar lid van PerspectieF. Bij 
mijn opleiding is schrijven een belangrijk 
onderdeel waar ik goed mee overweg kan, 
en daarom werk ik sinds kort mee aan de 
PerspeX. Zo kan ik mijn politieke interesse 
combineren met wat ik goed kan en leuk 
vind. Voor deze PerspeX heb ik, samen met 
Erwin, een te gek interview gehouden met 
NOS-verslaggever Vincent Rietbergen!



4 November 2018

Heer in den Haag
Menno de Bruyne: een persoonlijke 
geschiedenis met de Tweede Kamer

Foto: SGPJ Hoevelaken
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Als er iemand is die ervaring heeft in de Tweede Kamer, 
is het Menno. In 1984 begon hij als voorlichter van de 
SGP. Inmiddels is hij, denkt hij, het langst meelopende 
figuur in het politieke deel van het parlement. “Onder de 
ambtenaren en het ondersteunend personeel zijn er ook 
waarbij ik maar een broekie ben hoor.” Het tekent zijn 
bescheidenheid: jezelf na 34 jaar een broekie noemen, 
is een grappig staaltje zelfrelativering.

Aardige VVD'ers
Door de jaren heen kwam hij veel bijzondere mensen 
tegen: “Je zou het zo misschien niet zeggen maar met 
Alexander Pechtold kan ik het best vinden. We zijn allebei 
liefhebbers van schilderkunst. Met Femke Halsema had 
ik politiek niks, maar ze vergat altijd haar toegangspasje. 
Omdat haar kantoor naast de SGP zat, heb ik tientallen 
keren de deur voor haar open moeten doen met míjn 
SGP-pas. Dat schept toch een band.” Als we door het 
gebouw lopen, komt Menno oud-SP Kamerlid Christa 
van Velzen tegen die hem omhelst: “We zijn tegenpolen. 
Zij klom op marineschepen om er gaten in te hakken en 
ze kwam op gympies de vergaderzaal binnen. Dat zul je 
mij niet gauw zien doen,  maar tóch mogen we elkaar 
heel graag.”

“Ja, ik kan het met de meeste mensen hier wel vinden. 
Hoewel veel linkse mensen vaak nogal zurig zijn. Wat 
dat betreft heb ik liever VVD’ers, zoals Wiegel. En de 
alleraardigste persoon die ik hier ooit heb ontmoet: 
Mark Rutte. Mijn zoon was hier tijdens een hectische 
kabinetsformatie. Komt Rutte aanlopen, en tóch neemt 
hij de tijd om twintig minuten met mijn zoon en zijn 
vriendin te praten over hun studie. Dat is typisch Mark, 
dat doet niemand hem na..” 

“Met Alexander   
Pechtold kan ik het best 
vinden.”
Geraakt door politieke spelletjes
Na al die jaren en met veel kennis van de geschiedenis 
kijkt hij niet meer zo snel van dingen op: “Toen Wilders net 
kwam, was men onthutst over zijn heftige toon. De media 
deden net of dat nooit eerder was gebeurd. Dan denk 
ik, verdiep je nou eens een beetje in de geschiedenis. 
In het verleden is er meerdere keren gevochten in het 
parlement. Oekraïense of Turkse toestanden, gewoon in 
onze Tweede Kamer!” 

Door de jaren heen werd hij cynisch over sommige 
media: “Hoe de NOS over Israël bericht, dat is puur 
eenzijdig. Israël wordt neergezet als een boeman,  en 
de barbaren eromheen als slachtoffers. De NOS heb ik 
afgeschreven als het over Israël gaat. Hetzelfde geldt 
voor berichten over Amerika. Onbeschaamd partijdig, en 
dus onbetrouwbaar.  Op die manier ebt het vertrouwen 
weg, en dat is erg schadelijk.”

Ook het politieke bedrijf is hij steeds meer gaan 
relativeren. Maar: “als het je niet meer raakt moet je 
snel een andere baan zoeken. Toen het een aantal jaar 
geleden over het vluchtelingenkind Mauro ging, ben 
ik de zaal uitgelopen. En nu pas, met Lili en Howick 
gebeurde dat weer, dat kinderen door links en door 
rechts politiek worden misbruikt.  Dat kan ik niet aanzien.” 

“Toen het over Mauro 
ging, ben ik de zaal 
uitgelopen.”
Helden van de geschiedenis
Maar ook door de geschiedenis kan Menno geraakt 
worden. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat een 
kamertje in het gebouw werd vernoemd naar de 
communistische verzetsheld Gerrit Kastein: “In de 
oorlog zat de Gestapo in ons gebouw en in dat bewuste 
kamertje werden mensen hardhandig verhoord. Kastein 
is toen door het raampje van die kamer gesprongen om 
te voorkomen dat hij in de martelkamers de namen zou 
noemen van  van zijn medestrijders uit het verzet. Zo 
iemand offerde zichzelf om zijn vrienden te beschermen.  
Ik heb dat aangekaart. Geholpen door de journalist 
Jaïr Ferwerda, van Jinek, heeft Kamervoorzitter Arib 
toestemming gegeven om dat kamertje naar Kastein 
te vernoemen. Heel bijzonder was dat ik de 81-jarige 
dochter van Kastein heb mogen ontmoeten. Zij werd 10  
op de dag dat haar vader stierf, en nu is die kamer naar 
hem vernoemd. Dat vind ik ontroerend.” 

De mooiste kamer
Op zijn werkkamer heeft Menno een bankje uit de oude 
zaal van de Tweede Kamer. “Ja, naar die oude zaal verlang 
ik nog weleens terug.” Zijn stropdas komt (net als de rest 
van zijn kostuum) uit Engeland en is doorweven met het 
monogram van koningin Elizabeth. Over zijn huis wordt 
gefluisterd dat het vol staat met geschiedenisboeken. 
Voor wie het nog niet duidelijk was: Menno de Bruyne 
is een man van traditie en geschiedenis. Druk gebarend 

Een heer hoort goed gekleed te gaan. Uiteraard rookt hij zo af en toe een sigaartje. Het is een schande als dat in de 
dagelijkse werkomgeving van een heer verboden wordt. Zijn persoonlijke werkruimte richt hij smaakvol in, met klas-
sieke meubels en schilderijen. Dat het een veredelde bezemkast betreft, zou je daardoor bijna vergeten. Een heer 
heeft humor en is aangenaam gezelschap; het doet er niet toe wie zijn gesprekspartner is. Maar bovenal: een heer 
is beschaafd en op een zelfverzekerde manier bescheiden. Dames en heren, maak kennis met de gentleman van de 
Tweede Kamer: Menno de Bruyne. Hij vertelt over zijn geschiedenis met ons parlement.
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loopt hij naar het oude 
Ministerie van Justitie, het 
mooiste gedeelte van de 
Tweede Kamer. Hier wil hij zijn 
favoriete ruimte laten zien: de 
Handelingenkamer. Dat is de 
plek waar alle notulen van 
de Tweede Kamer worden 
bewaard. 

Het is al avond en het kost 
de nodige moeite het 
beveiligend personeel te 
overtuigen dat hij toch echt 
even naar binnen moet. Maar 
uiteindelijk lukt het. Eerst is er 
wat moeizaam geflikker van 
startende lampen. Dan baadt 
de ruimte in een zee van licht. 
Als je er voor het eerst komt 
zakt je mond letterlijk open 
van verbazing: metershoge 
wanden volgestouwd met 
boeken. Kasten die reiken 
tot aan het glazen plafond, 
ergens in de hoogte. Menno 
wijst op de rode spanten 
van de boekenkasten: “kijk, 
aan iedere spant zit een 
drakenkop. En daarboven, in 
het glas van het plafond zit 
een schubbenpatroon. De 
vuurrode trap met krullen 
maakt het af, dat stelt de 
staart van de draak voor.” Eén 
plank is leeg. “Kijk, het eindigt in 1940. Dan komt de 
lege plank van de dictatuur wanneer iedereen moet 
zwijgen, maar God zij dank gaat  het verder in ’45. Op 
de democratie kunnen we niet zuinig genoeg zijn!”

Politieke broeders
Tenslotte is er nog één ding dat nu eindelijk eens 
een keer uitgepraat dient te worden. Menno schrijft 
al jaren licht-satirische columns in het partijblad van 
de SGP. In het verleden nam hij vaak al grappend de 
ChristenUnie op de korrel. Overigens ook zijn eigen 
SGP. Maar wat vindt hij nu echt van de ChristenUnie? 
“Inhoudelijk lijken we natuurlijk veel op elkaar maar 
ik vind de ChristenUnie soms te linksig. Als het gaat 
om klimaat bijvoorbeeld. Dat we nu ineens ontelbaar 
vele miljarden in de klimaatindustrie stoppen om te 
sleutelen aan de temperatuur op aarde, dan zijn de 
verhoudingen zoek. Je moet doen wat je kunt doen, 
maar als mensen zichzelf gaan overschatten, moet 
je oppassen. De wereld is niet maakbaar.  En ook de 
zondagsrust, daar staan we soms net iets verschillend 
in. Vroeger reisden christelijke partijen niet op 
zondag. Bij de SGP doen we dat nog steeds niet, de 
CU gaat daar nu anders mee om.  Let wel, ieder maakt 
daarin z’n eigen afweging, maar het geeft wel aan dat 
er de nodige verschillen zijn.” 

Maar dat hij soms propjes schoot in de richting van de CU  
had in zijn ogen óók te maken met personele wisselingen. 
Dat is nu echter verleden tijd, zegt hij. “Kijk, in de tijd van 
GPV en RPF konden we prima door één deur met Gert 
Schutte, Eimert van Middelkoop en Meindert Leerling. 
Daarna, toen de CU ontstond met Leen van Dijke en later 
André Rouvoet, werd dat minder.  De komst van Arie 
Slob leidde tot duidelijk betere verstandhoudingen, en 
momenteel gaat het goed. Gert-Jan Segers en onze Kees 
kunnen het goed met elkaar vinden. Gert-Jan komt uit een 
SGP-milieu, voelt goed aan hoe wij denken.” 

Het is tijd om te gaan. Toevallig komen Gert-Jan Segers 
en voorlichter Johannes langs. De suggestie dat Menno 
bij ‘de concurrent’ hoort, doet Gert-Jan Segers zonder 
te twijfelen af met: “wij zijn broeders”. Menno knikt 
instemmend en in goede harmonie gaan deze broeders 
allebei hun weg.

Redacteur: Lars Jacobusse

Gert-Jan Segers:  
“wij zijn broeders”

Bron foto: thisisthehague
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De macht der Kamer
Alle bevoegdheden 

van de Tweede 
Kamer op een rij

De Tweede Kamer wordt vaak gezien als de meest 
zuivere democratische manifestatie binnen het 
Nederlands staatsbestel. Het is de plek waar de 
stem van het volk moet klinken en de invloed 
van de burger moet gelden. Daar zetelen de 
volksvertegenwoordigers en beheren zij de letter 
van de Nederlandse wet. Deze algemeenheden zijn 
bekend, maar wat zijn op detailniveau nu de exacte 
taken die voor de Tweede Kamer zijn weggelegd? Hier 
volgt een compact, feitelijk overzicht.

Hoofdtaken
De kamer kent twee formele kernfuncties: wetgeven en 
de overheid controleren. Vanuit democratisch oogpunt 
is de hoofdtaak van iedere parlementariër uiteraard 
om de opinie van de achterban te vertegenwoordigen, 
maar iedere partij moet zelf tot de geschikte strategie 
komen om dat doel te bereiken. Het belangrijkste 
middel dat Kamerleden bezitten is de stemming: zo 
keuren zij wetten goed of verwerpen deze, maar ook 
stemmen zij over moties en verkiezen zij personen voor 
een aantal aanstellingen, zoals die van Kamervoorzitter.

Initiatief
De wetgevende functie van de Tweede Kamer komt in 
meest pure vorm naar voren in het ‘recht van initiatief’. 
Dit houdt in dat een Kamerlid een volledig nieuw 
wetsvoorstel voorlegt aan de Kamer en regering, 
waarover na debat gestemd wordt. Door de procedurele 
complexiteit rond het opstellen van een initiatiefwet (het 
is immers een grote operatie waarbij veel specialistische 
kennis nodig is), is dit niet het meest gebruikte recht.

Amendement
Veel vaker maken Kamerleden gebruik van hun recht 
op amendement. Dit houdt in dat zij aanpassingen voor 
kunnen stellen op wetsvoorstellen die afkomstig zijn van 
de overheid. Door het grote ambtenarenapparaat dat 
de regering ondersteunt, beschikt het kabinet over veel 
grotere mogelijkheden om wetsontwerpen nauwkeurig 
in elkaar te timmeren. In de praktijk heeft dit tot gevolg 
dat de regering veel meer initiatiefwetten indient 
dan de Tweede Kamer. Kamerleden laten zich echter 
aanzienlijk gelden door in debatten wetsvoorstellen van 
kritiek en commentaar te voorzien, en daarna eventueel 
een wijziging voor te stellen. Op die manier kunnen 
oppositiepartijen de wetgeving alsnog beïnvloeden. 
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Vragenrecht
Om de controlefunctie uit te voeren beschikt de 
Kamer over een breed scala aan mechanismen om 
alle informatie die achter een regeringsbeslissing  
schuilgaat te achterhalen. De meest eenvoudige 
methode om dat doel te bereiken is het stellen van 
vragen, zowel mondeling als schriftelijk. Kamerleden 
kunnen kabinetsleden om opheldering vragen rond 
allerlei onderwerpen en actuele kwesties.  Leden van de 
regering zijn verplicht deze vragen te beantwoorden. 
Op dinsdag is er een speciaal vragenuur in het leven 
geroepen waarin Kamerleden mondelinge vragen 
stellen en ieder kabinetslid aan wie een vraag gericht is 
aanwezig moet zijn om deze te beantwoorden.
Een variant op de reguliere vraagstelling is de 
‘interpellatie’. In dat geval wordt een kabinetslid door 
een Kamerlid ter verantwoording geroepen, en na diens 
respons laten ook andere Kamerleden hun licht over 
de zaak schijnen. Voordat een interpellatie doorgang 
kan vinden moeten dertig Kamerleden het voorstel tot 
interpellatie hebben ondersteund.

Moties
Dit is een veelgebruikt recht, waarmee Kamerleden 
hun oordeel over het regeringsbeleid kenbaar kunnen 
maken, actuele thema’s onder de aandacht van de Kamer 
kunnen brengen en de regering kunnen verzoeken een 
bepaalde verandering door te voeren of dit juist na te 

laten. Voordat een motie besproken kan worden moet 
de behandeling ervan wel gesteund worden door vier 
Kamerleden. Het ondersteunen van de behandeling 
van een motie verplicht een Kamerlid overigens niet 
om bij de stemming over de motie met de inhoud in te 
stemmen. Het komt vaak voor dat Kamerleden het debat 
rond een motie ondersteunen, maar dezelfde motie 
tijdens de stemming inhoudelijk wel tegenhouden.
De ‘motie van wantrouwen’ is een speciale in zijn soort. 
Een dergelijke motie is persoonlijk gericht tegen een 
lid van de regering en wanneer deze motie genoeg 
steun behaalt in de Kamer, maakt dit duidelijk dat de 
Kamerleden geen vertrouwen meer hebben in het 
desbetreffende kabinetslid. Vaak verbindt de persoon 
in kwestie hier dan conclusies aan en betekent dat het 
einde van diens persoonlijke regeringsdeelname.

Onderzoek en enquete
De Kamer kan een zwaar middel inzetten wanneer het 
een zaak tot in detail wil uitpluizen om de waarheid 
en de feiten boven water te halen. Dit middel kent 
twee varianten: een parlementair onderzoek, waarbij 
een onderzoekscommissie zich uitgebreid over de 
zaak buigt, en een parlementaire enquête, waarbij de 
onderzoekscommissie ook nog getuigen onder ede 
mag verhoren. De parlementaire enquête is zo’n stevige 
methode dat er zelfs een Kamermeerderheid nodig is om 
deze doorgang te kunnen laten vinden. De bevindingen 
van een onderzoekscommissie worden doorgespeeld 
naar de Kamer, waarna doorgaans een reeks uitgebreide 
debatten volgt.

Budgetrecht
Het budgetrecht is een speciaal recht waarbij alle andere 
bevoegdheden samenkomen. Wanneer de regering 
haar jaarlijkse begroting presenteert, doet zij dat in de 
vorm van een wetsvoorstel. Kamerleden gaan hierover 
in debat en kunnen amendementen indienen, waarna zij 
het gehele voorstel vervolgens verwerpen of accepteren. 
Als de begroting door de Kamer heen gekomen is, 
controleren de Kamerleden de uitvoering. Zo vangt dit 
recht de wetgevende en controlerende taak binnen één 
beleidsdomein.

Redacteur: Tim Kuijsten

Bron: Enquêtecommissie Woningcorporaties van Tweede Kamer der Staten Generaal
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Binnenhofvlogger
Interview met politiek 
verslaggever Vincent Rietbergen

Wie de Haagse politiek een beetje volgt kon vorig jaar elke vrijdag genieten van een formatievlog. Politiek journalist 
Vincent Rietbergen gaf in deze korte video’s samen met zijn NOS-collega’s op geheel eigen wijze een wekelijks over-
zicht van de perikelen op het Binnenhof. Hoewel de formatie voorbij is, blijft hij bezig om via Facebook en YouTube 
jonge mensen te bereiken met politiek nieuws. Wij spraken deze zeer mondige verslaggever in journalistenhub 
Nieuwspoort, pal naast de Tweede Kamer.

In de tien jaar dat Vincent werkzaam is als politiek ver-
slaggever, is hij aardig vertrouwd geraakt met het Bin-
nenhof en haar bewoners. Politieke kopstukken die de 
meesten alleen van tv kennen loopt hij dagelijks tegen 
het lijf. “Dat is natuurlijk heel anders dan voor alles en 
iedereen, maar het went ook heel erg. We begroeten 
elkaar wanneer we elkaar in de stad tegenkomen. Het 
zou ook raar zijn als we dat niet doen, we zien elkaar zo 
vaak.” 

Toch moeten mensen niet gaan denken dat politici en 
journalisten dikke vrienden zijn. “Ik heb laatst een lang 
interview gehad met Max van Weezel, van het program-
ma ‘Met Het Oog op Morgen’. Als je ziet hoe die onder-
linge band in de jaren ‘70 was en hoe het er nu aan toe 
gaat, dat stelt echt níets voor. Nu is er veel meer afstand, 
vroeger was het zonder pen en zonder camera totaal 
amicaal.”

Foto: NOS

 'Vincent Rietbergen (midden) met NOS-collega's'
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“Wel de inhoud, maar met een 
hoop gekkigheid waardoor het 
behapbaar blijft”
Vertellen wat er gebeurt
Een belangrijke taak van journalisten is het controleren 
van de politiek. “Dat die controle er is, is evident. En 
daar zijn we ook voor. Maar wat ik nog meer als ver-
antwoordelijkheid zie is het aan Nederland vertellen 
wat er hier gebeurt. Het moge duidelijk zijn dat een vrij 
groot gedeelte van Nederland is afgehaakt waar het 
om politiek gaat. We zijn nu al een paar jaar bezig om 
een bredere doelgroep te betrekken door op een an-
dere manier een kijkje achter de schermen te geven.”
 
Met die andere manier bedoelt Vincent de vlogs en Fa-
cebookuitzendingen die hij samen met collega’s maakt. 
En dat vraag om een nieuwe invalshoek. “Een half uur 
alleen maar droge politieke koek voorschotelen aan 
mensen werkt niet. Het moet een beetje afwisselend 
zijn. Wel de inhoud, maar met een hoop gekkigheid 
waardoor het behapbaar blijft.” 

Succes
Deze hippe aanpak bleef niet onopgemerkt, en Riet-
bergen en collega’s genieten ondertussen grote be-
kendheid. “Op het Binnenhof zijn altijd veel groepen 
met schoolkinderen die voor een rondleiding komen. 
Van de een op de andere dag werden we herkend en 
wilde iedereen met ons op de foto. Totaal bizar. Het is 
ook hartstikke leuk dat we berichtjes krijgen van ouders 
die door onze video’s politieke dingen kunnen uitleg-
gen aan onze kinderen. Of docenten maatschappijleer 
die onze vlogs gebruiken in hun les.”
 
Hoewel hij het niet direct als zijn taak ziet, vindt Vincent 
het wel erg mooi dat hij op deze manier andere en bre-
dere doelgroepen kan bereiken. En dat is nodig ook. 
“De gemiddelde leeftijd van de Radio 1-luisteraar is 
rond de 60. Die van de journaalkijker ook. En dat is dan 
gemiddeld. Kijken jullie zelf het journaal nog? Ik niet. 
Want je kan tegenwoordig zelf bepalen hoe en wan-
neer je nieuws tot je neemt. De journaalkijker sterft uit.”   

Wat je bijblijft
In de tien jaar die Vincent al op het Binnenhof rond-
loopt heeft hij veel bijzonders meegemaakt. Bijvoor-
beeld vlak na de aanslagen in Brussel en Zaventem. 
“Op vrijdagochtend, als de ministerraad plaatsvindt, is 
het Binnenhof sowieso ongeveer het best beveiligde 
stukje Nederland. Maar die specifieke vrijdagochtend 
waren er opeens overal Marechaussees, met echt gro-
te wapens. Dat gaf wel een heel apart gevoel, dat die 
beveiliging ineens uit het niets zo werd opgeschaald.”

Maar natuurlijk blijven hem ook de politiek intense 
momenten bij. “Al die grote politieke gebeurtenissen 
zijn wonderbaarlijk.” Zoals de val van het laatste kabi-
net Balkenende. “Dat waren ook zulke wonderlijke da-
gen, die Kamerdebatten, wat daar allemaal gebeurde, 
ik vond het echt amazing. En alle toestanden met het 
CDA daarna, met Wilders. Ik ben ook op dat partijcon-
gres geweest, dat was ook zo ontzettend apart, zo knul-
lig. Dan ben je je er wel van bewust ‘Hier gaat het na 
vandaag nog jaren over.’”

“De journaalkijker sterft 
uit”

Rutte III
Rietbergen vindt het lastig om te zeggen of het Kabinet 
Rutte III de eindstreep haalt. “Je zou zeggen van niet 
natuurlijk. Als je nu ook kijkt naar de verkiezingen in 
maart, de Provinciale Staten en dan indirect de Eerste 
Kamerverkiezing, als het kabinet daar de meerderheid 
verliest… Dan hebben ze de steun nodig van een vijfde 
partij, misschien de SGP of nog een grotere partij, om 
alles in elkaar te breien.” Ook ziet hij dat relletjes als 
de dividendbelasting niet te veel moeten voorkomen. 
“Dat blijft zich maar voortslepen, er komt nooit wat po-
sitiefs over naar buiten.” Maar het verleden biedt vol-
gens hem hoop. “Rutte II moest eerder al samenwer-
ken met de ChristenUnie, SGP en D66. Dat is ook goed 
gegaan.”

Redacteur: Jos Lagerburg, Erwin de Pagter
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Managementgoeroe Ben Tiggelaar heeft een nogal eigenaardige kijk op de opvattingen van Barack 
Obama, waardoor deze lijstduwer van de ChristenUnie zou kunnen worden.

 Column

Obama bij de 
ChristenUnie?
Barack Obama was onlangs in Nederland om te 
spreken voor een congres van 2500 ondernemers. 
Tiggelaar mocht Obama bij die gelegenheid 
interviewen. Dat was voor Dag6 aanleiding om Ben 
Tiggelaar zelf te interviewen. Daarin beweerde 
Ben (zelf ChristenUnie-stemmer) dat Obama best 
lijstduwer van de CU kan worden, 'al zal een deel 
van de achterban zijn standpunten over economie 
en het homohuwelijk misschien te liberaal vinden'.

Het zou makkelijk kunnen dat ik iets gemist heb in 
de mediachaos sinds de VS werden overgenomen 
door een tv-miljardair. Obama is sindsdien 
misschien op een aantal thema's van mening 
veranderd, heeft mogelijk spijt als haren op zijn 
kalende hoofd van een aantal daden als president. 
Waarschijnlijk weet Ben Tiggelaar daar meer van 
af dan de meeste mensen; hij heeft zich naar eigen 
zeggen grondig verdiept in Obama.

Misschien heeft Tiggelaar iets ontdekt dat het 
grote publiek nog niet weet. Het zou bijvoorbeeld 

kunnen dat Obama berouw heeft van zijn eerste 
symbolische daad als president: het opheffen van 
een verbod op steun voor buitenlandse organisaties 
die abortus provocatus mogelijk maken. Misschien 
dat hij intussen ook genuanceerder is gaan denken 
over embryo-verbruikend stamcelonderzoek. En 
over de immense steun die hij gepompt heeft 
in abortusclub Planned Parenthood. Wie weet is 
hij sinds 2016 ook wat opgeschoven richting de 
ChristenUnie als het gaat om (soft)drugsbeleid, 
dat zou helemaal mooi zijn. En het zou zelfs 
kunnen dat met de grijsheid bij hem de wijsheid 
is gegroeid dat gewetensbezwaarden rond het 
homohuwelijk ook gewoon mensen zijn; volgens 
Ben Tiggelaar een 'deel van de achterban' van 
de ChristenUnie. Wil je die binnenboord houden, 
dan zul je op zijn minst hun opvattingen moeten 
respecteren.

Maar als Obama veranderd is, dan weet hij het 
wel knap verborgen te houden. Denkt hij over 
de meeste dingen nog steeds hetzelfde, dan 
is het een understatement dat een deel van de 
ChristenUnie-achterban moeite zou hebben met 
Obama als lijstduwer. Ja er zijn genoeg thema's 
waarop Obama zo aan zou kunnen schuiven bij 
de ChristenUnie. Donald Trump ook trouwens. 
Maar tegen de tijd dat deze heren lijstduwer 
kunnen en mogen worden, is het tijd om geen 
ChristenUnie meer te stemmen. Intussen kunnen 
de Nederlandse Obama's beter politiek onderdak 
zoeken bij GroenLinks of D66. 

Redacteur: Lars Jacobusse

Deze column verscheen eerder als opiniebijdrage 
in het Nederlands Dagblad van maandag 1 
oktober 2018.
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Carla Hoetink: “Als Rutte 
had gezegd dat hij naar een 
conferentie van liberalen 
moest, dan had de Kamer 
het niet geaccepteerd” 

Regels in de Tweede Kamer

Interview

Foto: Antrude Oudman
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Alle historici hopen een niche te ontdekken in het 
bestaande onderzoek en nieuw gebied te kunnen 
ontginnen. In de aanloop naar haar afstudeerscriptie 
stuitte Hoetink op een archiefje met uitlatingen die 
door de Kamervoorzitter als ‘ontoelaatbaar’ waren 
beoordeeld en uit de Handelingen van de Tweede 
Kamer waren geschrapt. Hoetink ontdekte dat er 
niet alleen werd geschrapt vanwege de uitlating 
zelf, maar vooral vanwege de context van het debat 
en de kennelijke bedoeling van de spreker. Dát was 
de aanzet voor het proefschrift dat als Macht der 
gewoonte is gepubliceerd. 

“Iedereen komt met een vrij mandaat in het 
parlement als gekozene, maar moet zich er toch 
aan bepaalde regels houden – regels die politiek 
handelen mogelijk maken, maar ook beperken. Dat 
was de aanleiding voor een groter onderzoek over 
geschreven en ongeschreven regels in de Kamer. In 
hoeverre is de bestaande politieke cultuur bepalend 
voor gedrag? Ik keek van bovenaf, als buitenstaander, 
naar het gebeuren. Natuurlijk richtte ik mij op de 
formele kant van het parlementaire proces, maar 
vooral op hoe het in de praktijk werkte.”

In gesprek blijven
De Algemene Beschouwingen van afgelopen 
september zijn illustratief. In verband met Ruttes 
aanwezigheid bij de Europese top op donderdag, 
werden de beschouwingen op woensdag en vrijdag 
gehouden in plaats van op woensdag en donderdag. 
Voor het eerst sinds veertig jaar vergaderde de 
Tweede Kamer op vrijdag. Hoetink kijkt verder dan 
de ongewoonheid ervan: “Het is interessanter dat 
de Kamer de redelijkheid van Ruttes verzoek inzag. 
Het toont dat Europa sinds de Eurocrisis hoog op de 
nationale agenda staat, want als Rutte had gezegd 
dat hij naar een conferentie van liberalen moest, dan 
had de Kamer het niet geaccepteerd. Volgens de 
Grondwet hebben Kamer en regering de opdracht 
‘in gemeen overleg’, dus in gesprek, te blijven. 
Sinds midden jaren tachtig gaat de Tweede Kamer 
wat dit betreft steeds vaker op haar strepen staan, 
bijvoorbeeld wanneer zij via de pers de mening van 
de minister-president moet vernemen, “vertel dat 
hier in de Kamer maar.”

Op de tweede dag van de beschouwingen gaf de 
Kamervoorzitter aan dat het grove taalgebruik moest 
worden ingetoomd. “Parlementaire politiek gaat 
voortdurend over hoe je politiek moet bedrijven, 
het gaat over de inhoud én over de vorm.” Er zijn 
van de Tweede Kamer relatief weinig rituelen 

en regels vastgelegd. “Fatsoenlijk taalgebruik is 
een ongeschreven regel waarover verschillende 
interpretaties in de Kamer bestaan. Baudet, Kuzu 
of Wilders zou zeggen: wij zien het probleem niet, 
maar Buma of Pechtold wel.”

Rechttoe rechtaan
Vergeleken met andere Europese parlementen 
kent de Kamer überhaupt weinig rituelen en 
tradities. “Nederland heeft eigenlijk een protestants 
parlement. Het is rechttoe rechtaan. Vooral in de 
jaren zeventig en tachtig zijn verschillende kleine 
rituelen afgeschaft. Een van de verdwenen tradities, 
die overigens ook pas in de jaren vijftig was 
ingevoerd, was de officiële afroep ‘de voorzitter’ als 
deze de plenaire zaal binnentrad, en alle aanwezigen 
moesten gaan staan zoals in rechtbanken.” Maar ook 
voor ons protestantse parlement geldt: “Je snapt 
de parlementaire cultuur niet als je alleen als jurist 
naar de regels kijkt, het zijn historisch gegroeide 
patronen.”

Vers van de pers: het boek 'Macht der gewoonte: regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945' werd begin 
september officieel gepresenteerd in de Tweede Kamer waarbij Kamervoorzitter Khadija Arib het in ontvangst 
nam. Politiek historicus Carla Hoetink verdiepte zich in de regels en rituelen van de Tweede Kamer na 1945 en 
leverde een flink boekwerk af. Of ze veel anekdotes tegenkwam? Met een grinnik: “Dat verhult het dikke boek 
misschien, maar er staan ontzettend leuke verhalen in.

Foto: Antrude Oudman
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Flinke pil
Voor wie de dikte van Macht der gewoonte vreest: het 
boek bevat zeker goede anekdotes. “De Kamer is net 
een grote klas, er wordt gelachen, er zijn incidenten. 
Er staan dus verhalen in over voetbalwedstrijden 
tegen journalisten of parlementariërs uit andere 
landen. In de Kamer heerste ook een duidelijke 
hiërarchie. Van het ervaren CHU-Kamerlid freule 
Wielewaal van Stoetwegen werd in de jaren 
zestig volstrekt geaccepteerd wanneer zij tegen 
een kersvers Kamerlid zei: “Je hebt een mooie 
maidenspeech gehouden, maar je moet niet weer 
zo’n rare das aandoen”. 

“Nederland heeft eigenlijk een protestants 
parlement. Het is rechttoe rechtaan.”

Het lachen in de Kamer zit deels in de cultuur: 
Kamerleden lachen af en toe extra hard als uitlaatklep 
voor de druk waaronder ze functioneren.” Ze zoekt 
in het boek naar een foto en becommentarieert 
haar geblader droog: “Ken je eigen boek, zeg, 
waar is ‘ie?” Hebbes. “Dit is het moment waarop de 
VVD haar eigen ministers in het kabinet-Lubbers II 
laat vallen en toch zien we de VVD-fractievoorzitter 
een grapje maken waaruit spreekt: we zijn vrienden 
onder elkaar.”

Organisatiecultuur 
Alles goed en wel, maar het bestaan van al die 
regels en rituelen kan wel op gespannen voet 
staan met het democratisch mandaat van Tweede 
Kamerleden. De cultuur van de Kamer werkt in- 
en uitsluiting in de hand. Immers: wie het systeem 
het beste doorziet, heeft meer kans om de strijd te 
winnen. “Zoals elke organisatie heeft de Tweede 
Kamer een organisatiecultuur die het gedrag stuurt, 
dus wie zich het beste invoegt komt het sterkst naar 
voren.” Elk Kamerlid moet dit boek dus lezen om 
‘goed beslagen ten ijs te komen,’ vult Hoetink met 
een glimlach aan. 

En voor wie is dit boek nog meer bedoeld? “Het 
is voor de parlementaire fijnproever een must, 
om mezelf maar op de borst te kloppen. Maar ik 
hoop ook dat wie niet veel van de Tweede Kamer 
weet, het met veel belangstelling zal lezen en 
meer begrip krijgt voor die kleine stam die op het 
Binnenhof op een bepaalde manier leeft en werkt.” 
En Hoetink moedigt vervolgstudie aan naar de 
regels in de Eerste Kamer en bij lokale overheden. 
“Voor een goed begrip van politieke instituties kom 
je er niet met studie naar de formele procedures. 
Waarom stemmen Kamerleden niet via een knopje 
zoals elders in Europa? Omdat het niet past bij 
de stemcultuur van de Tweede Kamer vonden 
Kamerleden tot nog toe.” 

Redacteur: Antrude Oudman

Crisisdebat Tweede Kamer en de val van Kabinet Lubbers II, VVD-fractievoorzitter Joris Voorhoeve vrolijk voor aanvang, met 
rechts L. Hermans. (Rob Bogaerts, Nationaal Archief, Anefo, CC0)
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Als trouwe PerspeX-lezer weet je vast in grote lijnen wel hoe de politiek, in ieder geval in Nederland als 
parlementaire democratie, werkt. Over het Tweekamerstelsel heb je waarschijnlijk de nodige kennis opgedaan 
op de basisschool en later in het voortgezet onderwijs. Maatschappijleer, Geschiedenis & Staatsinrichting… ze 
helpen je een eind op weg! Maar weet jij ook de antwoorden op de volgende vragen over de Tweede Kamer? Wij 
zijn benieuwd!

Kennis van de Kamer
Heb jij voldoende Kamerkennis om deze quiz met goed gevolg af te ronden? 

Even inkomen
1. Wat heeft de Tweede Kamer precies 
twee keer zoveel als de Eerste Kamer? 
A Zetels
B Aandacht
C Aanwezigen

2. Waarvoor staat de vorm van de zetels 
in de Tweede Kamer symbool, volgens de 
architect? 
A Een kroon, omdat de Koning   
 of Koningin het boegbeeld van onze  
 constitutionele monarchie is.
B Een tulp, als onderdeel van het   
 Nederlandse landschap.
C  Een golf, met de plenaire zaal als  
 zee, omdat Nederland een 
 waterland is.

3. Welke bijzondere vondst werd er 
begin 2018 gedaan op de zolder van de 
Tweede Kamer? 
A Een zeldzame eerste druk (1776)  
 van The Wealth of Nations van de  
 Schotse liberaal Adam Smith. 
B Een foto van Kabinet-De Quay uit  
 1960, extra bijzonder omdat het het  
 eerste naoorlogse kabinet was waar  
 de PvdA geen deel van uitmaakte.
C Een ‘kladblaadje’ met een eerste  
 opzet van de overheidsbegroting,  
 opgesteld door Hendrik Colijn in  
 1925. 

Start van de kamer
4. Alexander Frederik de Savornin 
Lohman (een belangrijke voorman van de 
Christelijk Historische Unie) was tegen 
vrouwen in de politiek, omdat…
A  … ze gemaakt zijn om in huis te   
 werken en níét om een groep mensen  
 te vertegenwoordigen.
B  … ze mannen afleiden van hun werk.
C  … ze een slechte (stille) invloed   
 hebben op mannen en hun keuzes. 

Fotografie: Anne-Paul Roukema

Stemgerechtigden
5. Anno 2018 mag iedereen met een 
Nederlands paspoort en een leeftijd van 
18 jaar of ouder stemmen in Nederland. 
Dat is niet altijd zo geweest, want… 
A … in 1917 mochten álle mannen van  
 23 jaar en ouder hun stem uitbrengen  
 (niet zoals voorheen alleen de rijke  
 mnnen). 
B … het parlement stemde in 1919 in  
 met vrouwenkiesrecht voor vrouwen  
 van 23 jaar en ouder. 
C … in 1972 werd de kiesgerechtigde  
 leeftijd pas verlaagd tot 18 jaar.
D Alle bovenstaande antwoorden zijn  
 juist.

6. Welk (deel van het) gedachtegoed 
van Johan Rudolph Thorbecke heeft in 
1848 een verandering in de Nederlandse 
politiek gebracht door middel van een 
grondwetsherziening? 
A Ministers leggen vanaf dan   
 verantwoording af aan het parlement  
 in plaats van aan de koning. 
B Het volk mag de Tweede Kamerleden  
 kiezen middels stemmen. 
C Beide antwoorden zijn goed. 
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Kamervoorzitters
8. Al sinds 1815 kent ons land Tweede 
Kamervoorzitters. Er zijn wel aanzienlijk 
meer mannen dan vrouwen geweest die 
deze functie bekleedden. Hoeveel waren 
(of ‘zijn’, want: leven nog) er  vrouw? 
A 0 tot en met 5 Tweede    
 Kamervoorzitters waren/zijn vrouw
B 6 tot en met 10 Tweede    
 Kamervoorzitters waren/zijn vrouw
C  11 tot en met 15 Tweede    
 Kamervoorzitters waren/zijn vrouw

9. Welke Tweede Kamervoorzitter moest 
“eerlijk gezegd even opzoeken waar de 
afkorting ICT voor staat” (en werd daarna 
overladen met  Twittergrapjes over deze 
blunder)? Typisch dat er, hoewel de 
vrouwelijke Tweede Kamervoorzitters dus 
schaars waren, nu een keuze gemaakt mag 
worden uit drie vrouwen…
A Gerdi Verbeet
B Anoushka van Miltenburg
C Khadija Arib
 

Staatssecretarissen 
10. Erica Terpstra is van vele markten thuis. In haar jonge jaren bekend als 
zwemkampioene en op latere leeftijd speelde ze de rol van burgemeester in de film 
van Pluk van de Petteflet. Ook weet ze veel over de Chinese taal en cultuur. Tevens 
was ze op politiek gebied actief, als Kamerlid voor de VVD. Haar inzet als Kamerlid 
werd onderbroken door haar periode als staatssecretaris in 1994-1998. De vraag is: bij 
welke ministerie? 
A Sociale Zaken en Werkgelegenheid
B Volksgezondheid, Welzijn en Sport
C Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Premiers
11. In een periode van 15 jaar (1967 
tot 1982) zijn deze vier mannen 
minister-president geweest.  Wat is de 
chronologische volgorde van regeren? 
A Piet de Jong, Barend Biesheuvel,  
 Joop den Uyl, Dries van Agt.
B Barend Biesheuvel, Joop den Uyl,  
 Piet de Jong, Dries van Agt.
C Barend Biesheuvel, Piet de Jong,  
 Dries van Agt,  Joop den Uyl.

12. Welke premier heeft het zijn titel 
‘minister-president’ het langst gedragen? 
A Jan Peter Balkenende.
B Joop den Uyl.
C Ruud Lubbers.
D Willem Drees.

7. Welk (deel van het) gedachtegoed van Johan Rudolph Thorbecke heeft in 1848 een  
verandering in de Nederlandse politiek gebracht door middel van een  
grondwetsherziening? 
A Ministers leggen vanaf dan verantwoording af aan het parlement in plaats van aan  
 de koning. 
B Het volk mag de Tweede Kamerleden kiezen middels stemmen. 
C Beide antwoorden zijn goed. 
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Benieuwd of je de juiste 
antwoorden hebt gegeven? 
Controleer ze op de 
achterkant van deze PerspeX!

13. Welke premier was het jongst bij zijn 
aantreden? 
A Ruud Lubbers.
B Mark Rutte.
C Jan Peter Balkenende.
D Dries van Agt.

Partijen
14. Wat is de juiste volgorde van deze 
politieke partijen als we ze van langst naar 
kortst bestaan noteren? 
A SP, VVD, SGP, CDA. 
B VVD, SGP, SP, CDA.
C SGP, VVD, SP, CDA.

15. Welke twee partijen nemen plaats in de grijs gekleurde zetels die de symmetrie in 
de  Tweede Kamerindeling accentueren? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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Suze Groeneweg

Vrouw in de Kamer

Honderd jaar terug wordt een 
onderwijzeres als eerste vrouw lid 
van de Tweede Kamer. Tot 1918 
nemen mannen alle (dan honderd) 
Kamerzetels in. In 1917 worden 
vrouwen volgens de grondwet 
verkiesbaar, zij het dan dat zij door 
mannen verkozen moeten worden. 
Pas twee jaar later krijgen vrouwen het 
recht om zelf te stemmen. Alle begin is 
moeilijk: in 1918 staan er slechts twee 
vrouwen op de kieslijst. Eén van hen 
wordt verkozen door het mannelijke 
electoraat. Een portret van Suze 
Groeneweg, het eerste vrouwelijke 
Tweede Kamerlid in Nederland.

Susanna Groeneweg wordt in 1875 in het Zuid-
Hollandse Strijenas geboren als derde kind in een 
arbeidersgezin. Haar vasthoudende moeder die 
zichzelf op latere leeftijd leerde lezen en schrijven, 
moedigt Suze aan om door te leren voor onderwijzeres. 
Vrouwen zijn in die tijd bepaald niet gelijkwaardig 
aan mannen. Zo wordt Suze in Zuid-Beijerland als 
onderwijzeres afgewezen omdat ze vrouw is. Maar ze 
lijkt de volharding van haar moeder te hebben geërfd 
en wordt onderwijzeres in Rotterdam. Ze wordt lid 
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 
en ontpopt zich tot een vurig socialiste. De door 
mannen gedomineerde samenleving is gesloten, 
héél gesloten, en Suze vindt dat vrouwenclubs die de 
vrouwen willen bevrijden juist de minderwaardigheid 
van vrouwen bevestigen. Ze spreekt er verontwaardigd 
over op het SDAP-congres in 1913: “Ik voel het als iets 
tegennatuurlijks, dat [op een vrouwenjaarvergadering] 
een groepje van hetzelfde geslacht zich afzondert en 
daar aardig en lief tegen elkaar doet.”

Bij de kiesrechtacties voor vrouwen krijgt Suze, die 
dan bestuurslid van de SDAP is, landelijke bekendheid 
en wordt ze verkiesbaar gesteld. En zo belandt de 
strijdbare onderwijzeres in 1918 in de Tweede Kamer. 
In het mannenbolwerk moet een aparte kleedkamer 
voor Suze gemaakt worden. Het gangetje naar deze 
kleedkamer komt bekend te staan als ‘het Groenewegje’, 
maar dit is ook bedoeld als spot: het verwijst naar een 
straat in de Haagse hoerenbuurt. Suze steekt haar nek 
uit, daar is ze zich van bewust. De 99 mannelijke politici 
die haar maidenspeech aanhoren zoeken vooral naar 
dubbelzinnigheden in haar toespraak. Maar Suze 
weet wel degelijk zaken onder het oog te brengen 

die voorheen weinig tot geen aandacht kregen: 
vrouwenrechten, zwangerschapsverlof, het recht op 
betaalde arbeid voor vrouwen. 
In 1937 legt ze haar politieke werk noodgedwongen 
neer vanwege ziekte. Drie jaar later, vlak voor haar 
dood, evalueert ze haar Kamerlidmaatschap in een 
interview en is ze helder over de druk die op haar 
lag: “Ik was het eerste vrouwelijke Kamerlid en ik was 
door mannen gekozen… Als ik blunders gemaakt 
zou hebben, was er natuurlijk direct geroepen dat de 
vrouwen het niet konden en dan waren de vrouwen 
ineens een heel eind achterop geweest in hun strijd 
voor gelijkberechtigdheid.”

Deze observatie blijkt meer dan terecht. Hoewel er 
in 1922 maar liefst zeven vrouwen lid van de Tweede 
Kamer worden, blijkt verandering niet zomaar te 
bewerkstelligen. Het aantal stagneert en in de jaren 
vijftig daalt het zelfs. In 1956 wordt het ledental 
verhoogd naar 150, maar het duurt tot na 1977 voor 
er twintig vrouwen lid van de Tweede Kamer zijn. In 
1997 wordt een derde van de Kamerbankjes bezet 
door vrouwen. In 2018 hebben 49 vrouwen zitting 
in de Tweede Kamer. De Katholieke Volkspartij (KVP) 
levert in 1953 de eerste vrouwelijke staatssecretaris 
(Onderwijs) en drie jaar later Marga Klompé als eerste 
vrouwelijke minister (Maatschappelijk Werk). Anno 
2018 blijkt gelijke politieke macht tussen mannen en 
vrouwen nog steeds niet behaald te zijn. Honderd jaar 
geleden zette een krachtige onderwijzeres een meer 
dan belangrijke stap als eerste Tweede Kamerpolitica. 
Nu is het zaak om niet stil te staan op de weg die zij 
insloeg.

Redacteur: Antrude Oudman

Collectie SPAARNESTAD PHOTO/Fotograaf onbekend
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Foto’s Kick-Off 2018, Utrecht

Fotograaf: Geert Visser
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Bestuursfoto

v.l.n.r. Jeroen Troost (politiek),  Anna-Fleur Punt (organisatie), Siewerd de Jong (voorzitter),
Matthijs Vet (secretaris), Arnoud Spruijt (penningmeester) en Elsbeth van den Hazel (lokaal, vice-voorzitter)
Foto door: Henrik van Straten

Antwoorden quiz Tweede Kamer
Check hier de antwoorden!

1. A 
2. B
3. A
4. A
5. C
6. D 
7. A
8. A

9. B
10. B
11. A
12. C
13. A
14. C
15. v.l.n.r.: ChristenUnie en 
Partij voor de Dieren
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