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 jij je gezien? En word je altijd 

op waarde geschat? Vlak voor 

het einde van mijn stage afgelopen december 

had ik een gesprek met de juristen van mijn 

stageorganisatie over wat ik wilde en over 

hoeveel ik had gedaan. Eén zei: ‘Antrude, vat 

dit niet op als een belediging, maar ik denk 

dat je vaak wordt onderschat.’ Een puntgaaf 

compliment, maar in de praktijk natuurlijk wel 

lastig. En dan ben ik een witte, heteroseksuele 

Nederlander die tot ettelijke generaties terug 

stamt uit autochtone Nederlanders (Groningers 

en Drenten, om precies te zijn).

Waar begint ongelijkheid? Waar gaat het mis? 

We ontdekken steeds meer dat discriminatie en 

ongelijkheid vaak onbewust is. Verschil maken 

en de één bevoordelen en de ander benadelen 

gebeurt niet altijd expres. En dat maakt het 

extra lastig. Anderhalf jaar terug sneed de derde 

PerspeX van 2019 hete hangijzers aan. Ik nam 

een interview over LHBTI+ voor mijn rekening. 

Er kwamen kritische reacties vanuit PerspectieF. 

Ik verklaarde dat dominee Wielie Elhorst vooral 

erop hamerde dat iedereen zich veilig moet 

voelen in de kerk. ‘Dat is een terecht punt, 

maar ik denk niet dat veel mensen het daarmee 

oneens zijn,’ zei iemand. Klopt. Maar ergens 

gaat het dan toch mis tussen willen dat iedereen 

zich veilig voelt, en de praktijk: namelijk dat 

LHBTI+’ers zich niet veilig voelen in de kerk. En 

dat geldt ook voor andere soorten ongelijkheid.

Het thema van deze PerspeX is ongelijkheid. 

Eén van de speerpunten van PerspectieF is 

‘culturele inclusie binnen PerspectieF’, wij 

pakken het thema wat breder. We schrijven over 

het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit, over 

electorale, fiscale en sociale ongelijkheid, over 

de pauselijke encycliek, over onderwijs. Kortom: 

een diverse editie! En laat ons weten wat je over 

dit onderwerp vindt via sociale 

media of de mail! 

Antrude Oudman

Hoofdredacteur

Op het ChristenUniecongres van 21 

november hield onze voorzitter Bina 

een krachtige speech over elkaar vinden 

in geloof: jong en oud, katholiek en 

protestant, stad en regio.

Bestuurslid politiek Tim schreef een 

opinie in het Nederlands Dagblad  

van 10 december, een pleidooi voor 

meer politieke samenwerking tussen 

christenen en moslims.

Op 12 december kwam PerspectieF met 

een tienpuntenplan om het landschap 

te behouden en herstellen. Sommige 

onderdelen, zoals het herstel van  

het Ministerie voor Ruimtelijke  

Ordening, zijn ook in het ChristenUnie- 

verkiezingsprogramma opgenomen.

Medio december kwam PerspectieF met 

haar nominaties voor de Engel van het 

Jaar 2020: Kirsten van den Hul, Sjoerd 

Sjoerdsma en Renske Leijten. Leden 

konden stemmen via de site.

In een interview in het Nederlands  

Dagblad van 17 december vertelde 

voorzitter Bina over wat haar afgelopen 

jaar troost bood: het lied ‘Promises’.

Op 15 januari maakte PerspectieF tijdens 

de nieuwjaarsborrel haar Engel van het 

Jaar bekend: Renske Leijten, voor haar 

inzet op het dossier toeslagen.

Lieve PerspectieF’er,

Eind november debatteerde de Tweede Kamer over het 

Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het 

hoger onderwijs en onderzoek. In de argumentatie voor het 

schrappen van instrumenten ter bevordering van gelijke kansen 

demonstreerde zij perfect wat er veelvuldig misgaat bij de 

aanpak van etnisch profileren, valideren, racisme, seksisme, 

antisemitisme, homofobie en islamofobie in Nederland. Bij de 

toelichting van de aangenomen moties werden twee woorden 

aan de lopende band gebruikt: 

“Ik denk...”

Over inclusie zegt niemand te willen debatteren. Iedereen is 

toch gelijkwaardig? Desondanks denkt een groot deel van politiek Nederland expert te zijn 

op het onderwerp diversiteit en inclusie, op basis van anekdotes en speculatie. Collectieve 

verontwaardiging is bij desastreuze consequenties aan de orde van de dag, maar zodra 

er concrete maatregelen moeten worden genomen, vindt men inclusie te vaak een luxe 

probleem en zadelen we een significant deel van de Nederlandse bevolking op met het 

regelen van hun eigen emancipatie.

Ware gelijkheid zal pas bereikt worden als we stoppen met ‘goede bedoelingen’ en onze 

ego aan de kant zetten om écht ruimte te maken voor de vertegenwoordiging van álle 

Nederlanders in de politiek, ook bij de ChristenUnie en PerspectieF.

Ik hoor graag wie jij aan het woord zou willen laten.

Je weet me te vinden!

Bina Chirino - Voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

4 Diversiteit en inclusiviteit

5-7 interview: wel of niet ChristenUnie stemmen

8-9 beschouwing: de pauselijke encycliek

10-12 interview: Esther-Mirjam Sent
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Waarom je als 
christen niet op 
de ChristenUnie 
zou stemmen en 
als niet-christen 
juist wel
Floris is niet christelijk, maar stemt toch op de ChristenUnie. 
Jorian is wel christelijk, maar hij stemt juist geen ChristenUnie. 
Waarom kiest iemand voor een partij, of juist niet? Redacteuren 
Pieter-Jan en Sophie gingen hierover met hen in gesprek. >>>

Xxx

   Redacteur: Noah Kleijne

In 2020 bracht de PerspeX-redactie een 

editie uit over diversiteit. Je hebt misschien 

al opgemerkt dat diversiteit en het thema van 

dit nummer - inclusie - vaak op één hoop 

worden gegooid. Dat is zonde, want het door 

elkaar gebruiken van deze twee termen zorgt 

voor veel verwarring. Waarom eigenlijk? En 

wat is de oplossing? Dat lees je hier. 

Zowel bedrijven als overheidsorganisaties 

richten zich steeds vaker op de representatie 

en aanwezigheid van minderheden. Het 

bekendste voorbeeld van onze huidige 

focus op diversiteit stamt misschien wel 

uit 2019. Toen besloot de Tweede Kamer 

dat 30 procent van het personeel van 

beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen zou 

moeten bestaan. Diversiteit staat echter voor 

veel meer dan enkel deze vrouwenquota. 

Diversiteit betekent ook dat mensen met een 

verschillende cultuur, religie, ouderlijke status, 

persoonlijkheidstype en onderwijsniveau 

worden vertegenwoordigd binnen 

organisaties. 

Het grote voordeel van diversiteit is dat het 

creativiteit en nieuwe ideeën zou bevorderen. 

Helaas komt dit ideaal niet altijd uit de verf. 

Mede omdat de gevestigde groep binnen 

een organisatie niet altijd even graag omgaat 

met ‘anderen’, maar ook omdat deze ‘andere’ 

nieuwkomers het liefste omgaan met 

mensen die op henzelf lijken. Er ontstaan 

subgroepen: mensen met verschillende 

achtergronden en verschillende ideeën over 

hoe het hoort. Dit proces van fragmentatie is 

het beste waar te nemen in de werkkantine. 

Hoogopgeleiden zitten aan de ene kant van de 

tafel, laagopgeleiden aan de andere. Haantjes 

lachen en brullen bij het koffieautomaat, 

empathische mensen zitten samen te lunchen 

in de andere hoek.

Nu denk je misschien, waarom is dat zo erg? 

Nou, een beetje fragmentatie is inderdaad 

niet zo erg, sterker nog, het is een heel 

menselijk proces. Het probleem is echter dat 

fragmentatie de neiging heeft om zichzelf te 

versterken. Als niemand ingrijpt ontstaan er 

steeds meer subgroepen die ieder strijden 

om hun eigen belang. Het wordt dan ‘wij’ 

tegen ‘zij’. Beter presteren dan de andere 

groep wordt belangrijker dan het bereiken van 

gezamenlijke doelen.

Wat blijkt dus, diversiteit is op zich niet zo 

heilzaam en kan zelfs leiden tot fragmentatie. 

Daarom is inclusie nodig. Inclusie gaat niet 

zozeer over representatie en de aanwezigheid 

van minderheden, maar over het actief 

opzoeken van verschillen en deze benutten 

binnen de groep. Of beter verwoord: 

“Diversiteit wordt uitgenodigd voor het feest. 

Inclusie wordt gevraagd om mee te dansen”. 

Zonder inclusie ontbreken de cruciale 

connecties die er voor zorgen dat diversiteit 

daadwerkelijk leidt tot creativiteit, uitwisseling 

en samenwerking. Inclusie stopt niet bij divers 

talent aantrekken, maar moedigt participatie 

aan en durft verschillen te benoemen en mee 

te nemen in de samenwerking. Het is dus 

goed wanneer bedrijven nadenken over man-

vrouwverhoudingen en het aantrekken van 

etnische minderheden. Maar als een duidelijke 

inclusiestrategie ontbreekt, slaan ze de plank 

flink mis. 

Diversiteit vs. inclusie: 

Een wezenlijk verschil

Redacteuren: Pieter-Jan de Jong 
en Sophie van der Velden
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Waar komt jouw politieke interesse vandaan?
Op de middelbare school kreeg ik filosofie. Daar ben 

ik filosofische en anti-utopische boeken gaan lezen 

zoals ‘1984’ van George Orwell. Ik ben met de filosofie 

doorgegaan. Daarnaast heb ik een schoonvader die 

Trump aanhangt. Ik ga graag de discussie met hem 

aan. En ik ben zelf veel met de politiek bezig. Ik kijk er 

graag filmpjes over. Wat vind ik en wat zou de samen-

leving moeten doen?

Ik zie het politieke klimaat veranderen. Vroeger waren 

wij trots op onze welvaartsstaat. Daar ging veel geld 

heen. Maar nu gaat daar veel minder naartoe. Dat zie 

je bijvoorbeeld aan de studentenuitkeringen. Vroeger 

kon je daar nog van rondkomen. Nu kan dat niet meer. 

De economie schiet alleen maar omhoog, maar daar 

merk je als onderste laag steeds minder van.

Op welke partij heb je gestemd de afgelopen 
periode?
Ik heb altijd ChristenUnie gestemd. Ik ben ook lid 

van de partij. Naarmate ik ouder werd, ging ik meer 

links aanhangen. Ik vind de Nederlandse samenleving 

afgaat van zijn sociaal liberale beginselen. Dat vind ik 

jammer. Ik vind de ChristenUnie een toppartij, maar zij 

kijken naar wat zij kunnen bereiken niet naar wat wij 

samen kunnen bereiken. Daarom ben ik GroenLinks 

gaan stemmen. 

Wat is de reden dat je niet op de ChristenUnie 
stemt?
Ik vind dat ze te veel nadruk leggen op regionale 

problemen en ze kaarten de grote problemen niet 

aan. Bijvoorbeeld het steeds groter wordende econo-

mische verschil tussen rijk en arm. Het zijn misschien 

onzichtbare dingen, maar dat zijn juist de grootste 

problemen. Daarnaast vind ik abortus een thema waar 

de ChristenUnie te veel aandacht op legt. Daarom 

stem ik GroenLinks en niet ChristenUnie.

Een andere reden waarom ik geen ChristenUnie maar 

Groenlinks ga stemmen, is omdat ze ondanks het 

huidige, slechte beleid toch weer de regering in willen. 

Mijns inziens uiten ze te weinig kritiek op de dingen 

die de regering doet. 

Speelt het geloof een rol in jouw keuze om 
GroenLinks te stemmen?
Ja, dat speelt nog wel een rol. Ik ben het op dat 

gebied ook niet altijd met GroenLinks eens. Ik heb de 

waarden die ik belangrijk vind afgewogen en zo kwam 

ik toch bij GroenLinks uit. Buiten een aantal standpun-

ten om is de ChristenUnie een hele liefdevolle partij. Ik 

denk dat te weinig mensen dat inzien. De normen en 

waarden van de ChristenUnie zijn erg waardevol. En 

dan heb ik het heel specifiek over het liefhebben van 

je medemens. Dat is het grootste element binnen het 

geloof en dat draagt de CU echt uit. 

Jorian “De normen 
en waarden van de 
ChristenUnie zijn 
erg waardevol.”Jorian Borst (26) woont in Nijmegen 

en studeert ICT. Daarnaast is hij 
actief betrokken bij de christelijke 
studentenvereniging VGSN-TQ. Jorian 
is zelf christelijk. Vroeger stemde hij 
op de ChristenUnie, maar de komende 
Tweede Kamerverkiezingen gaat hij 
voor een andere partij. 

Waar komt jouw politieke interesse vandaan? 
Van huis uit ben ik best links, bijna marxistisch. Vroe-

ger was ik bijvoorbeeld lid van de Occupybeweging 

(protestbeweging tegen economische en sociale 

ongelijkheid, redactie). Ik zag dat de marktwerking 

enorme negatieve gevolgen had voor het onderwijs 

en de zorg. Mijn eigen politieke betrokkenheid nam 

daarna af en nu probeer ik als docent in mijn lessen 

over staatsinrichting zo neutraal en genuanceerd te 

zijn. Ik ben nog wel betrokken bij de politiek van het 

Midden-Oosten. Dat komt omdat ik Koerd ben en mijn 

vader uit Irak moest vluchten toen hij vijftien jaar oud 

was. 

Waarop heb je gestemd de afgelopen periode 
en waarom? 
Ik heb op de ChristenUnie gestemd. Dat deed ik 

doordat ik veel gesprekken heb gevoerd met een 

klasgenoot van mij, Wouter de Reus. Hij is al vanaf 

jonge leeftijd raadslid voor de ChristenUnie in Vlaar-

dingen. In die gesprekken was hij erg enthousiast over 

de politiek. Dat viel op omdat niet veel jonge mensen 

zo betrokken zijn bij de politiek. Dat stak mij ook aan, 

ondanks dat wij niet precies dezelfde idealen hebben 

en ik niet christelijk ben. Ik gunde hem mijn stem en 

daarom heb ik op Wouter gestemd. Wat ik zo mooi 

vond, is dat we fijne gesprekken hadden ondanks dat 

wij allebei onze eigen mening hebben. Zo vindt hij dat 

het huwelijk alleen voor hetero’s bedoeld is, en daar 

ben ik het niet mee eens. Ik zou die manier van dis-

cussiëren ook graag terug willen zien in de politiek. 

Je gaf aan dat je twee jaar geleden uit de kast 
bent gekomen. Heeft dit invloed op je stemge-
drag?
Dat vind ik een moeilijke vraag. De ChristenUnie zou 

vanwege mijn homoseksualiteit niet de partij zijn om 

op te stemmen. Sommige van mijn leerlingen moes-

ten ook lachen toen ik zei dat ik op de ChristenUnie 

had gestemd. Maar dat thema was niet doorslagge-

vend voor mij. Ik denk niet dat het de partij was waar 

ik mij bij thuis voelde. Het was de persoon waar ik mij 

bij thuis voelde.

In hoeverre speelt het christelijke karakter van 
de ChristenUnie een rol in jouw keuze om op de 
CU te stemmen? 
De ChristenUnie is linkser en komt opener over dan 

de SGP. Dat vind ik fijn. De ChristenUnie heeft een 

christelijke sausje over de partij. De partij biedt volgens 

mij wel ruimte aan niet christelijke mensen, maar ik 

ken de partij ook weer niet zo goed. Zelf ben ik totaal 

niet christelijk. Ik ben afgegaan op Wouter. 

De christelijke barmhartigheid spreekt mij aan, maar 

het zwabberen van de ChristenUnie vind ik wel lastig. 

Soms zeggen ze goede dingen, maar ik zie wel dat ze 

meegaan in het strenge immigratiebeleid en ze heb-

ben strenge opvattingen over homoseksualiteit. We 

hebben gezien dat Arie Slob het had over de ruimte 

die er moet zijn voor scholen om een homoverklaring 

op te stellen. Dat vind ik lastig.

Floris Manraad (27) woont in Delft en is  
half Irakees-Koerdisch en half Nederlands. 
Hij geeft geschiedenisles in Zoetermeer  
en is remedial teacher voor kinderen van  
de basisschool. Zijn studie Geschiedenis 
heeft door de maatregelen als gevolg van 
COVID-19 vertraging opgelopen. Twee  
jaar geleden is hij uit de kast gekomen. 

Floris “Het was de 
persoon Wouter 
waar ik mij bij thuis 
voelde.”
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Een encycliek is een belangrijke pauslijke brief van 

leerstellige aard. In zijn laatste, ongewoon lange 

encycliek lijkt de paus alle thema’s die hij van belang 

acht nog een keer in onderling verband te willen 

verduidelijken. Dat is goed zichtbaar in bijvoorbeeld de 

voetnoten: grofweg de helft van de verwijzingen zijn 

referenties naar zaken die de paus zelf eerder heeft 

gezegd of geschreven. Allerhande wereldproblemen 

passeren de revue. Dat strekt van racisme, verval 

van de gemeenschap en de polariserende werking 

van massamedia, tot ongebreidelde marktwerking, 

onverschilligheid en degradatie van begrippen als 

‘democratie’ en ‘vrijheid’. Zo bezien zegt de paus geen 

nieuwe dingen. Het is de nuance die hem radicaal 

maakt. 

Broederschap
Dat zien we eerst en vooral wanneer de kerkvader 

over broederschap spreekt, het centrale thema in 

deze encycliek. Broederschap is binnen het christelijk 

geloof geen nieuwe term, en ook de praxis verlangt 

al vanaf de eerste dagen in meer of mindere mate 

broederschap van ons. Toch is de oproep van paus 

Franciscus nieuw in die zin dat hij een onbegrensd 

soort broederschap van ons vraagt. 

Het tweede hoofdstuk opent met de parabel van 

de barmhartige Samaritaan om te illustreren hoe 

broederschap eruit kan zien, en hoe eenvoudig je 

vervalt in onverschilligheid. De paus beklemtoont dat 

geen individu de waarde van het leven kan ervaren 

zonder zich ervan bewust te zijn dat hij onderdeel 

is van een gemeenschap, waartegenover hij ook 

verplichtingen kent. Juist hierin gaat de paus verder 

dan zijn voorgangers. De gemeenschap waar hij 

op doelt is namelijk niet alleen die van je familie, 

woonplaats of kerkgemeente. Die gemeenschap 

omvat ieder mens. Iedere ander is je broeder. 

Fratelli tutti en De verloren zoon 
In hoofdstuk vijf bekritiseert paus Franciscus het aan 

terrein winnende populisme en de polarisatie die 

onlosmakelijk verbonden zijn met het verlies aan 

gemeenschapszin en onze visie op de ‘ander’. Dat is 

iets wat ook Gert-Jan Segers beschrijft in zijn boek 

De verloren zoon. Ook in de overtuiging dat een 

langetermijnvisie over het goede leven onmogelijk 

weg te denken is uit goede politiek zie ik een parallel 

tussen de bevindingen van van beide heren. Mijns 

inziens is dat een van de dingen waar christelijke 

politiek altijd een voorsprong heeft op partijen die 

een ideaal nastreven dat door mensen zelf bedacht is. 

De christelijke lange termijnvisie op het goede leven, 

zou je kunnen zeggen, is duizenden jaren geleden al 

vastgelegd. Hoewel invulling en interpretatie fluide 

is, ligt het fundament vast in iets hogers waarop wij 

geen invloed op hebben. Want “[A]s believers, we are 

convinced that human nature, as the source of ethical 

principles, was created by God, and that ultimately it is 

He who gives those principles their solid foundation” 

(§214). Dat zijn wat de paus noemt fundamentele 

waarheden. Maar “[D]it leidt niet tot ethisch fixisme 

of impliceert het opleggen van enig moreel systeem, 

aangezien elementaire en universeel geldige morele 

principes verschillende praktische normen kunnen 

genereren.” Het laat altijd ruimte voor dialoog.

Een oproep tot dialoog en naastenliefde 
De oproep van de Heilige Vader tot vergaande 

naastenliefde kan voelen als een onmenselijk zware 

taak waardoor het gevaar bestaat dat we afhaken 

‘omdat het toch geen zin heeft’. We worden immers 

gevraagd om ons al het leed in de wereld aan te 

trekken, alsof het onze bloedeigen broers en zussen 

zijn die te lijden hebben. Toch vind ik Franciscus’ 

oproep ook bescheiden: Doe wat je kan, met een 

open en liefdevol hart, en doe dat met overtuiging. 

Als er vandaag niet meer broederschap in zit dan 

‘goedemorgen’ te zeggen tegen een studiegenoot, 

dan is dat goed. Ben je niet in staat geld te geven, geef 

dan eens je aandacht. Maar kijk niet weg wanneer 

iemand verlegen zit om iets wat jij wel kunt geven.

Om erachter te komen waaraan behoefte is bij onze 

broeders en zusters, is het belangrijk om de dialoog 

aan te gaan. Een open houding is daarbij geboden. 

Zeker op sociale media, waarschuwt paus Franciscus 

terecht, wordt dialoog nog wel eens verward met 

“the feverish exchange of opinions” die feitelijk niets 

meer zijn dan “parallelle monologen” (§200). Effectief 

zien we dit het meest scherp terug in debatten over 

abortus of euthenasie. Omdat we ons er zó niets bij 

kunnen voorstellen dat er ook maar een half goed 

argument te vinden is, spreken we vaak voor we 

echt luisteren. Misschien is er nog ruimte op je lijst 

van goede voornemens dit jaar om Echt Luisteren 

daartussen te zetten. Want “in tegenstelling tot 

onenigheid en conflict haalt volhardende en moedige 

dialoog geen krantenkoppen, maar in stilte helpt 

het de wereld goed te leven, veel beter dan wij ons 

kunnen voorstellen” (§198). 

Ik vraag je om in een tijd waarin het niet eens meer 

vanzelfsprekend is om naar de kerk te gaan, niet 

enkel digitaal de preek te aanhoren, maar om ook te 

contempleren over wat het geloof van jou als christen, 

als ‘mens van goede wil’ vraagt, en daar met even 

goede wil naar te handelen. Eigenlijk doet de paus die 

oproep, maar allicht lees je mijn stuk eerder dan de 

encycliek. 

De volledige tekst is te vinden via http://www.vatican.

va/content/francesco/en/encyclicals.index.html 

Op 4 oktober 2020 - de feestdag van Sint Fransiscus - verscheen de derde encycliek van 
paus Franciscus: Fratelli tutti. Zijn ‘duurzaamheidsencycliek’ Laudato Si deed al wat stof 
opwaaien, en voor deze encycliek geldt niet anders. Zoals alles lijkt te radicaliseren, zo 
radicaliseert ook de paus. In wat volgt zal ik uitleggen wat ik met deze boude uitspraak 
bedoel. 

Fratelli (e sorelle) tutti
Paus Franciscus spreekt zich uit in roerige tijd

Redacteuren: Sophia de Vries 

Zoals alles lijkt  
te radicaliseren,  
zo radicaliseert  
ook de paus
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Wat drijft u? Ik word gedreven door een sterk 

rechtvaardigheidsgevoel. Het kan toch niet zo zijn dat 

je kansen in het leven afhankelijk zijn van waar je wieg 

staat. Dat is niet een land waarin ik wil leven. 

Uw dochter spoorde u aan te bidden, zei u een 
tijd geleden in een interview. Is het haar gelukt?
[Lacht] Nee, helemaal niet. Zij spoort mij nog steeds aan 

op allerlei manieren, maar niet om te bidden. 

Hoe kijkt u aan tegen geloof in politiek? Ik vind het 

belangrijk dat meerdere waarden in de politiek een rol 

spelen, en daarin zijn door geloof gedragen waarden 

ook belangrijk. Ik heb samen met mijn ChristenUnie-

collega Peter Ester bijvoorbeeld een motie aanvaard 

gekregen, dat we bij de Miljoenennota niet alleen de 

doorrekening van het Centraal Planbureau krijgen, 

maar ook een analyse van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Economie is een middel, brede welvaart het doel. Het 

gaat over het welbevinden van mensen, hier en in de 

rest van de wereld en nu en in de toekomst. Dus daar 

vinden wij elkaar regelmatig. Persoonlijk voel ik mij 

vooral aangespoord en geïnspireerd door waarden, en 

niet zozeer door het geloof zelf. 

Er is veel gedoe omtrent jongerenpartijen en 
hun moederpartijen. Welke rol is weggelegd 
voor jongeren? Ik vind het echt zó’n leuke club, onze 

Jonge Socialisten! Ik raak er zo geïnspireerd door. Ze 

geven fijne energie, bieden een frisse blik. Aandacht 

voor duurzaamheid, voor de toekomst. Ik vind het zo 

belangrijk dat jongeren betrokken zijn en een positieve 

bijdrage leveren. Dus alle hulde voor wat ook jullie doen.

Hoe kan het dat ouderen zo andere belangen 
hebben dan jongeren? Vele van deze ‘ouderen’ 
hebben toch ook kinderen, misschien zelfs 
kleinkinderen... 
Het zou best kunnen dat ouderen daar zelf 

genuanceerder in zijn, maar dat politieke partijen in hun 

poging om te profileren alleen het eng gedefinieerde 

belang van ouderen naar voren brengen... 

Of misschien kunnen ze niet overzien dat ergens anders 

minder moet zijn als zij meer krijgen. We weten uit 

gedragseconomisch onderzoek dat mensen denken 

dat het allemaal wel goed komt als iets verder in de 

toekomst ligt. 

Waarom stelde u zich verkiesbaar voor de Eerste 
Kamer? Ik ging economie studeren omdat ik de 

politiek in wilde. Economie was toen een wiskundige 

wetenschap en ik zag geen mogelijkheid om met 

die gereedschapskist de politiek in te gaan. Om de 

enorme autoriteit van economen te begrijpen ging 

ik naar Amerika waar ik promoveerde aan Stanford. 

De economische wetenschap veranderde en begon 

rekening te houden met begrensde rationaliteit, met 

ecologie, met een breder welvaartsperspectief. Toen 

ging het weer kriebelen.

Voor welke idealen zet u zich in? Ik zet me in 

voor het welbevinden van mensen, nu en in de 

toekomst. In de Eerste Kamer is veel aandacht voor 

de uitvoerbaarheid van beleid door organisaties, 

maar ik kijk juist vanuit het perspectief van mensen, 

hun doenvermogen. Waar zadel je mensen mee 

op als ze elke maand de fluctuaties in hun inkomen 

moeten doorgeven? Waarom zadel je mensen op met 

keuzestress in energie, in zorgverzekering?

Merkt u dat mensen een ander beeld van u 
hebben sinds u politica bent? Ja, daaraan moest ik 

echt wennen! Als wetenschapper word ik van nature 

vertrouwd. Hoogleraren worden gevraagd om een 

analyse omdat ze hoogleraar zijn, ook op gebieden 

buiten hun directe expertise. Als politicus krijg ik eerder 

wantrouwen: ‘daar heb je weer de PvdA’. Ik was gewend 

vanuit vertrouwen te worden benaderd, nu word ik 

soms in colleges extra kritisch bevraagd omdat mensen 

weten dat ik PvdA’er ben. Terwijl: van andere collega’s is 

hun politieke kleur gewoon niet bekend.

Hoe kunnen we een brug slaan bij wantrouwen?
Met rust en expertise. Als op Twitter wordt gezegd dat 

iets mijn politieke belang is, haal ik wetenschappelijke 

Esther-Mirjam Sent: ‘Politieke 
keuzes moet je altijd kunnen 
verdedigen.’

In de reeks Vogelvlucht bevragen Sophia en 
Antrude dit jaar vier (voormalige) bestuur-
ders en politici over hun overtuigingen, over 
waarden en normen en bespiegelingen over 
de samenleving. Dit keer spreken we met 
Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie 
aan de Radboud Universiteit en sinds 2011 
Eerste Kamerlid voor de PvdA. ‘Wetenschap 
voedt mijn politieke inbreng, politiek voedt 
mijn wetenschappelijke werk.’

Redacteuren: Sophia de Vries 
en Antrude Oudman
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bronnen erbij. In de Eerste Kamer doe ik dat ook. Eerst 

te veel. [grinnikt] Je moet ook een tekst hebben die 

lekker praat.

Helpt dat echt? Kunnen wetenschappelijke 
argumenten een debat niet juist op de spits 
drijven? Churchill zei ooit: als je twee economen in 

een kamer zet, krijg je twee meningen, tenzij John 

Maynard Keynes erbij zit, dan krijg je er drie. Het is 

ingewikkeld! Bij een wetsvoorstel weet ik niet altijd of dit 

het beste instrument is om kwetsbaren te beschermen, 

het is niet goed of slecht. Het motto van de Radboud 

Universiteit is ‘change perspective’, en dat geldt ook 

voor de Eerste Kamer: je moet zorgvuldig afwegen om 

tot een gebalanceerd eindoordeel te komen.

De coronacrisis toonde dat de mens meer is dan 
de ‘homo economicus’, niet alleen rationeel, het 
gaat ook om samenwerken. Hoe ziet u dat?
Lang domineerde de ‘homo economicus’ de politiek 

omdat je er voorspellingen mee kunt doen, je kunt 

ermee rekenen. De politiek liet de gedragseconomie 

erbuiten, want als een persoon op verschillende 

manieren begrensd rationeel is zijn de uitkomsten 

minder zeker. Het voordeel van gedragseconomie is 

dat je mensen kunt sturen met niet alleen financiële 

instrumenten. En de staatskas is nu eenmaal beperkt! 

Politici zijn nog wel gewend om aan financiële knoppen 

te draaien. Maar het verandert. Op Verantwoordingsdag 

krijgen we nu bijvoorbeeld bredere welvaartsindicatoren 

van het CBS, en er worden op ons verzoek 

doenvermogentoetsen toegevoegd aan wetgeving 

zodat we beter weten wat goed werkt voor mensen. 

We zien economische problemen bij bijvoor-
beeld de marktwerking in de zorg doordat 
neoliberalisme te sterk is doorgevoerd. Hoe kijkt 
u tegen de neoliberale staatsinrichting aan?
Het neoliberalisme ziet de mens als koel en calculerend. 

Lang werd gedacht: we moeten het aan de markt laten, 

de onzichtbare hand zal ervoor zorgen dat eigenbelang 

het algemeen belang dient. Nu zien we dat mensen 

keuzestress hebben, dat de markt niet altijd optimaal 

werkt en dat de overheid heel belangrijk is om innovatie 

aan te zwengelen. Ik ben blij dat we de andere kant op 

bewegen, maar we moeten niet doorschieten naar ‘laat 

alles door ambtenaren geregeld worden’.

Dreigt dat? Het is juist van belang zorgvuldig af te 

wegen wat het beste instrument is: publiek of privaat of 

een samenwerking publiek-privaat.

Een veelgehoorde kreet onder de Nederlandse bur-

gerbevolking is dat de politiek ‘er niet voor iedereen is’. 

Het, ogenschijnlijk, toenemende aantal demonstraties 

en protesten onderstreept deze onvrede. Het feit dat 

Nederland een democratie is, waar dus geen burger 

meerderwaardig is dan een ander, zou elke vorm van 

ongelijkheid tegen moeten spreken; alle burgers heb-

ben in een democratie immers dezelfde rechten en 

plichten. Op te merken valt echter dat er grote sociale 

verschillen zijn in de maatschappij die in de praktijk 

gelijkheid in de weg kunnen staan, denk aan oplei-

dingsniveau. Hieronder een aantal bevindingen over 

de politieke betrokkenheid van de burgerbevolking en 

de vragen die hierbij gesteld kunnen worden.

Burgerlijke onvrede
De benoemde onvrede onder de Nederlandse bevol-

king over de politiek lijkt tot gevolg te hebben dat er 

meer en meer gedemonstreerd wordt. Denk bijvoor-

beeld aan de protesten van de boeren en de leraren 

de afgelopen jaren, of de demonstraties omtrent de 

coronamaatregelen. Uit het rapport De sociale staat 

van Nederland, van het Sociaal en Cultureel Planbu-

reau (SCP) blijkt echter dat er de afgelopen jaren geen 

toename is in de mate waarin burgers geneigd zijn om 

te gaan protesteren bij een onrechtvaardige wet. Er is 

overigens wel een toename te zien in vergelijking met 

de jaren zeventig en tachtig. 

SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU
Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit en 

rapporteert hierover aan de regering. Ieder 

jaar brengt het SCP zo De sociale staat van 

Nederland uit: een rapport ingaande op 

de ontwikkelingen van de welvaart en de 

leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Met 

de onderzoeksresultaten kan dus de sociale staat 

van Nederland beschreven worden. Hiernaast 

tracht het SCP ook trends te ontdekken en een 

toekomstbeeld te schetsen.

Is de PvdA een oppositie- of een coalitiepartij? En 
maakt het voor u uit als Eerste Kamerlid?
Beide hebben voor- en nadelen. In de coalitie zit je 

dichter bij de macht, word je serieuzer genomen en kun 

je makkelijker dingen voor elkaar krijgen. Maar soms – 

dat merken jullie als ChristenUnie ook – moet je veel 

slikken. In de oppositie heb je meer vrijheid, kun je je 

eigen verhaal vertellen, maar ben je minder nodig. Ik 

vind het vooral belangrijk dat je keuzes kunt verdedigen.

Wat hebben we ten onrechte nog niet 
besproken? Vrouwen! Over vrouwen hebben we het 

nog niet gehad. Dat is een constante discussie die ik 

voer met mijn collega van de SGP. Bij elk debat brengt 

hij in dat de kloof tussen één- en tweeverdieners te 

groot is. Mijn reactie is dat ik de kloof tussen mannen en 

vrouwen veel zorgwekkender vind. Als we door zouden 

gaan in het tempo van voor de corona-uitbraak, zou 

het nog 61 jaar duren voordat vrouwen en mannen 

evenveel verdienen. Willen jullie daar zo lang op 

wachten? 

Wat helpt om die termijn te verkleinen?
Het agenderen van het onderwerp helpt, en aanpakken 

van de oorzaken. Deze hebben deels te maken met 

vooroordelen: Als vrouw ben je ofwel competent en 

onaardig, ofwel aardig en incompetent. We hebben 

een diverse samenstelling nodig, zodat ook vrouwelijke 

mannen en mannelijke vrouwen zich staande kunnen 

houden. Diversere teams leveren betere resultaten. 

Wij investeren in de opleiding van iedereen. Vrouwen 

doen het gemiddeld beter op de universiteit, doen het in 

het begin van hun carrière beter, maar zodra zij kinderen 

krijgen ontstaat de salariskloof. 

Is het daarin nog een rol weggelegd voor 
de ChristenUnie? Ik denk dat jullie eens met de 

mannenbroeders van de SGP om de tafel moeten. Ik 

vind dat niet  kunnen, zo’n lijst met alleen maar mannen. 

Dan zie ik jullie toch ook een beetje als bemiddelaar om 

daar ook verandering gerealiseerd te krijgen.

En is de burger er voor de politiek?

“ Politieke keuzes moet je 
altijd kunnen verdedigen”

Redacteur: Nathan Meindertsma 

Is de politiek er voor 
iedere burger?
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Een ander punt dat vaak naar voren komt en weerzin 

opwekt, is de oververtegenwoordiging van hogerop-

geleiden in de politiek. Zo hebben negen van de tien 

politici die werkzaam zijn in de Tweede Kamer een 

hbo- of academische opleiding gevolgd, terwijl op de 

totale bevolking slechts drie van de tien burgers op dit 

niveau zijn geschoold. Hierdoor zou het idee kunnen 

ontstaan dat het huidige overheidsbeleid beter aansluit 

op de wensen van hogeropgeleiden, wat uiteraard een 

aanname herbergt. Ondanks meerdere onderzoeken 

de afgelopen jaren, blijft het moeilijk om deze bewe-

ring te staven. 

‘De gewone man’
Opvallend is het wel dat er zo weinig lageropgeleiden 

zich in het parlement begeven. Door de uitbreiding 

van het kiesrecht en de opkomst van bijvoorbeeld 

de sociaaldemocraten de afgelopen eeuw, zou er 

nu juist ruimte moeten zijn voor de toetreding van 

Kamerleden uit lagere sociale klassen. Toch blijkt dit 

uit te blijven. Aan de andere kant adverteren meerdere 

politieke partijen ‘de gewone man’ te vertegenwoor-

digen. Vooral met de verkiezingen in zicht is dit een 

veelgehoorde leuze. Zelfs bij de sociaaldemocratische 

partijen zijn er echter bijna enkel hogeropgeleide poli-

tici te vinden op de verkiezingslijst. 

Politieke interesse en betrokkenheid
Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat een deel van 

de Nederlandse bevolking zich niet met de politiek 

bezighoudt; grote verschillen zijn er namelijk waar 

te nemen in de politieke interesse van Nederlanders. 

Naast een verschil van politieke interesse tussen man-

nen en vrouwen, mannen zijn vaker geïnteresseerd in 

de politiek, is er ook een duidelijk verschil te zien bij 

burgers met verschillende opleidingsniveaus. Hoge-

ropgeleiden blijken vaker geïnteresseerd te zijn in de 

politiek dan lageropgeleiden (73% om 45%). Ook in 

politieke betrokkenheid zijn de hogeropgeleiden in de 

meerderheid, zo stelt het Centraal Bureau van Sta-

tistiek. Denk hierbij aan het meedoen aan een hand-

tekeningenactie of aan het leggen van contact met 

Nederlandse politici. 

Er zijn verschillende manieren om inkomens- en 

vermogensongelijkheid te meten. Nederland scoort 

prima op de klassieke Gini-coëfficiënt (0 = iedereen 

heeft hetzelfde inkomen; 1 = één persoon heeft al  

het inkomen). Maar de Gini-coëfficiënt zegt vooral iets 

over het midden van inkomens. Zolang de midden-

laag qua inkomens niet sterk groeit, zal Gini vrij  

stabiel blijven. Er wordt daarom ook gekeken naar  

het verschil tussen het gemiddelde van de bovenste 

10% en het gemiddelde van de onderste 10% van  

de inkomens. En dat verschil blijkt in Nederland sinds 

de jaren ‘90 flink toegenomen te zijn. Nederland staat 

hierin helaas niet alleen. In 2011 trok de OESO  

(Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling) in het rapport ‘Divided We Stand: Why 

Inequality Keeps Rising’ aan de bel. De OESO waar-

schuwde dat de inkomensongelijkheid maar bleef 

groeien in de samenwerkende landen van de OESO. 

Deze landen zijn overwegend welvarende landen en 

hebben een hoog inkomen. De globalisering heeft de 

ongelijkheid tussen landen verminderd, maar de onge-

lijkheid binnen landen is enorm gestegen. Waardoor? 

Het aantal eenmanshuishoudens is flink gestegen, 

mensen trouwen vaak met mensen met een vergelijk-

bare achtergrond én een vergelijkbaar inkomen (artsen 

met artsen, etc.) en in de onderlaag is het aantal ge-

werkte uren per week gedaald. En de grootste oorzaak 

is dat de vraag naar en het aanbod van vaardigheden 

Wat kunnen we doen 
tegen ongelijkheid? 
Beter belasten.

Toen de PvdA in 2016 een bizarre electorale nederlaag leed, las ik dat veel mensen waren 
afgehaakt bij de sociaaldemocratische partij omdat ze het beleid van de VVD-PvdA-
regering (kabinet Rutte II) niet in de portemonnee hadden gevoeld. En voor de mensen die 
het wel voelden, was het negatief. Als ik naar verhalen in de media en van mensen rondom 
me luister, lijkt dit gevoel nog niet te zijn weggeëbd. Hoe economisch gelijk is Nederland? 
Hoe groot zijn de verschillen tussen degenen die het meest en zij die het minst verdienen?

Opvallend is verder dat lageropgeleiden weer aan-

zienlijk vaker een voorstander zijn van referenda ten 

opzichte van hogeropgeleiden; 53% tegenover 37%. 

De afgelopen vijf jaar daalde de algehele steun voor 

referenda en de laatstgenoemde groep is hier voor 

een groot deel verantwoordelijk voor. Het verschil in 

steun tussen lager- en hogeropgeleiden voor deze 

vorm van volksraadpleging is daarmee groter dan de 

jaren hiervoor.

Bevindingen
Dat niet alle burgers zich gehoord voelen door de 

politiek lijkt een feit. Het is op basis van de verzamelde 

gegevens echter lastig te zeggen of de onvrede die 

er leeft, gegrond is. Wel is er duidelijk sprake van een 

ongelijke vertegenwoordiging in de politiek, zowel in 

het geïnteresseerd zijn in de politiek als in het actief 

deelnemen aan de politiek. Vooral de scheefgroei in 

de verhouding tussen lager- en hogeropgeleiden in 

de Tweede Kamer is een opvallend feit. De ongelijke 

mate van interesse van burgers voor de politiek sluit 

aan bij deze scheefgroei.

Op basis van de bovenstaande bevindingen kunnen 

een aantal vragen opkomen. Zou een ongelijke verte-

genwoordiging binnen de politiek kunnen zorgen voor 

een ongelijk politiek beleid? Is het mogelijk voor politi-

ci met een andere sociale achtergrond om te kunnen 

proeven wat er in alle geledingen van de maatschappij 

speelt? Zou er ingezet moeten worden op meer soci-

ale diversiteit binnen het parlement? Met het oog op 

de naderende verkiezingen, waarbij de volksvertegen-

woordigers bevestigd worden, zijn dit relevante vragen 

om de revue te laten passeren.

Meepraten over dit onderwerp?  
Stuur je reactie naar perspex@perspex.nu.

Zelfs bij de sociaal-
democratische  
partijen zijn er  
bijna enkel hoger-
opgeleide politici

Moet er worden  
ingezet op meer  
sociale diversiteit  
binnen het parlement?

   Redacteur: Antrude Oudman
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is enorm veranderd. Wat kunnen we aan ongelijkheid 

doen? Belasten, zo blijkt.

Progressieve belasting
Belastingen zijn een goed middel om welvaart, inko-

men en vermogen, eerlijker te verdelen. Nederland 

heeft een progressieve belastingheffing: een hoger in-

komen wordt meer belast dan een lager inkomen. In-

komen is niet alleen loon. Er zijn drie boxen in het be-

lastingstelsel. Box 1 draait om het belastbaar inkomen 

uit werk en woning zoals loon, uitkering of pensioen, 

winst uit onderneming, alimentatie en eigenwoning-

forfait. Voor box 1 gelden ook een paar aftrekposten: 

zoals de rente en kosten van de hypotheek op jouw 

huis, de betaalde alimentatie, de ondernemersaftrek, 

de werknemersaftrek en andere persoonsgebonden 

aftrek zoals zorgkosten en giften. Box 2 draait om het 

‘aanmerkelijk belang’: wanneer je minstens 5% van een 

vennootschap bezit in binnen- of buitenland moet je 

over de inkomsten (dividend en verkoopwinst bij aan-

delen) hieruit belasting betalen. In box 3 wordt belas-

ting geheven over vermogensinkomsten uit spaargeld, 

aandelen, vastgoed en aandelen. Voor 2021 geldt dat 

als jouw vermogen in box 3 boven de € 50.000 zit, 

dan moet je over een fictief rendement 30% belas-

ting betalen. Dat fictieve rendement is afhankelijk van 

hoe groot jouw vermogen is. Voor een vermogen tot 

circa € 100.000 wordt bijvoorbeeld een gemiddeld 

rendement van 1,79% gehanteerd. Tot zover het lesje 

fiscaliteit in een notendop!

In 2021 wordt het belastingtarief in de eerste schijf 

37,10% (voor inkomen tot € 68.508) en in de tweede 

schijf 49,50% (voor inkomen daarboven). Tot 2018 

kende Nederland vier schijven en toen was het tarief 

in de hoogste schijf 52%. Met een inkomen van ton-

nen per jaar, tikt die 2,5% lagere belasting in de hoog-

ste schijf ten opzichte van 2018 flink aan! Wil je dus de 

ongelijkheid tegengaan, dan moet het belastingtarief 

in het hoogste tarief omhoog geschroefd worden, en 

moeten we toe naar een progressiever belastingstel-

sel. Hoge inkomens profiteren ook van het tarief in de 

lagere schijven: dat moet dus gecompenseerd wor-

den door een tariefverhoging in de hoogste schijven. 

Wel bestaat er al voor laag- en middeninkomens de 

arbeidskorting: deze korting is voor een maximum aan 

inkomen en neemt dus deels de ongelijkheid weg. 

Vermogensbelasting
Het tarief voor inkomens in de drie boxen verschilt 

en dat maakt de verhouding scheef. Er geldt een veel 

hoger belastingtarief voor inkomen uit arbeid dan voor 

inkomen uit vermogen, en dus worden lage inkomens 

benadeeld. Want hé: mensen met lage inkomens 

hebben nu eenmaal minder aandelen, spaargeld en 

straten vastgoed dan mensen met hogere inkomens. 

Dit verschil zou moeten verdwijnen. Deze Prinsjesdag 

kondigde het kabinet een verhoging van de heffings-

vrije voet in box 3 aan naar € 50.000 euro. Dat is een 

voordeel voor kleinere spaarders, want per 2021 hoef 

je over het spaargeld tot € 50.000 euro geen vermo-

gensbelasting meer te betalen. Maar het aanzienlijk 

lager tarief voor de vermogensbelasting ten opzichte 

van de belasting over arbeid blijft helaas bestaan. Dit 

ongelijke effect wordt verder versterkt door het feit dat 

de Belastingdienst uitgaat van een fictieve rendement. 

De Belastingdienst gaat bijvoorbeeld uit van onge-

veer 2% rendement voor bedragen tot circa € 70.000, 

terwijl banken zelden rente geven op spaargeld – laat 

staan 2%. In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat belas-

ting op vermogen oneerlijk was voor spaarders, ook 

vanwege dat fictieve rendement. De Hoge Raad laat 

vervolgens de beslissing tot ingrijpen hierop aan de 

Belastingdienst en de staatssecretaris concludeerde 

dat het niet in strijd is met het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (EVRM).

Grondwaardebelasting
Economische reuzen als Adam Smith gingen ons voor 

in het pleidooi voor grondwaardebelasting. Nederland 

kent nu een onroerendezaakbelasting, waarbij de 

waarde van onroerende zaken (grond en de gebou-

wen daarop) wordt bepaald door de WOZ-waarde. 

Gemeenten sturen taxateurs op pad om het huis te 

bekijken en te kijken naar de waarde van vergelijkbare 

huizen. Een juridisch en administratief monniken-

werk. En heel cynisch gezegd: het is voordelig om 

de buitenkant van jouw huis te laten verkrotten, want 

dan is de WOZ-waarde lager. Bovendien: gemeenten 

bepalen het tarief over de WOZ-waarde, er zijn dus 

verschillen tussen gemeenten afhankelijk van welke 

partijen in de coalitie zitten.

De grondwaardebelasting is veel makkelijker: de belas-

ting wordt geheven over de onbewerkte waarde van 

de grond, dus ongeacht of er een villa of een blokhut 

op staat. Er wordt gekeken naar de grootte van de 

lap grond en naar de omgeving, of het een gewilde 

of minder gewilde plek is. Eigenaren van waardevol-

le grond zijn vooral rijke mensen dus dit verkleint de 

economische ongelijkheid. Bovendien moedigt het 

aan om vervallen gebieden in binnensteden of op 

andere goede locaties te ontwikkelen, want de grond 

kan met de relatief hoge grondwaardebelasting niet 

leeg blijven.

Erfbelasting
Erfbelasting is zeer omstreden. Het ene kamp vindt het 

oneerlijk belasting te heffen op het vermogen van een 

overledene: diegene heeft er immers al inkomsten- en 

vermogensbelasting over betaald. Het andere kamp 

vindt dat het vermogen naar een nieuw persoon gaat 

en erfbelasting dus geen dubbele belasting is. Het is 

een feit dat erfenissen vooral mensen in de inkomens-

bovenlaag bevoordeelt, die laten immers bij sterven 

meer vermogen na dan mensen met lage inkomens. 

Oud geld wordt bijvoorbeeld van generatie op gene-

ratie doorgeschoven. De erfbelasting maakt de (start)

positie van mensen wat eerlijker, maar is in de praktijk 

wel lastig uitvoerbaar omdat het geld niet altijd voor-

handen is en in bloeiende bedrijven kan zitten die dan 

verkocht moeten worden of moeten stoppen om de 

erfbelasting te voldoen. Politiek gezien is alleen 50Plus 

voorstander van afschaffing van de erfbelasting, maar 

het laatste woord is er nog niet over gesproken.

De afgelopen jaren staat het principe dat de sterkste 

schouders de zwaarste lasten dragen, minder voorop. 

De belastingdruk is verlaagd voor de allerrijksten en 

verhoogd voor de lagere- en middeninkomens. Dit 

is gevaarlijk, want vertrouwen in elkaar, de samenle-

ving en de politiek daalt als de ongelijkheid stijgt. De 

Voorstel hervorming

Op 9 november 2020 presenteerde de 

ChristenUnie een voorstel voor een 

grondige belastinghervorming. De 

hervorming moet het belastingstelsel 

makkelijker maken door toeslagen 

af te schaffen en een basiskorting te 

introduceren. Gezinnen en werk moeten 

minder worden belast, en kapitaal en 

vervuiling meer. Bovendien moet werk en 

zorg beter te combineren zijn. Kijk op de 

site voor het voorstel.

erfbelasting kan concreet eerlijker worden door de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) te vereenvoudigen. 

Nu betalen erven over de eerste € 1.000.000 geen be-

lasting. Dit is logisch: deze regeling stimuleert onder-

nemerschap en zorgt ervoor dat de boer en de kleine 

middenstander niet buitensporig belast worden. Maar 

voor vermogen boven die eerste miljoen geldt een 

vrijstelling van 83% dus hoeven de allerrijksten nauwe-

lijks belasting te betalen over hun bedrijfsvermogen. 

Inmiddels zetten veel van hen hun privévermogen 

zelfs om naar bedrijfsvermogen, zodat de samenleving 

honderden miljoenen misloopt en de sterkste schou-

ders vrijwel niets dragen. De Denktank van PerspectieF 

pleit ervoor in een position paper om de BOF boven 

de eerste miljoen flink te beperken.

Vertrouwen in elkaar,  
de samenleving en de 
politiek daalt als de  
ongelijkheid stijgt

Globalisering heeft de 
ongelijkheid tussen 
landen verminderd, 

maar de ongelijk-
heid binnen landen is 

enorm gestegen
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Er komt steeds meer kritiek op de vrijheid 
van bijzonder onderwijs. In 1917 werd 
de onderwijsvrijheid als artikel 23 van 
de Grondwet vastgelegd. De verzuilde 
maatschappij van toen is nu veranderd, 
en daarbij ook een aantal instituten 
die daaruit voortvloeien. Denk aan de 
hockeyclub die wel specificeert dat ze 
protestants-christelijk zijn, de verschillende 
doelgroepen van omroepen en natuurlijk 
het bijzonder onderwijs. Het bijzonder 
onderwijs is een middel om onderwijs en 
geloof te combineren met waarden voor 
opvoeding, en die ruimte is er ook voor 
andere geloven en levensopvattingen en 
seculiere didactische concepten. In deze 
PerspeX belichten we een andere kant: de 
vraag of bijzonder onderwijs selecteert en 
segregatie in de hand werkt.

We erkennen dat verschillende minderheden met 

hun eigen ideeën en geloven het recht hebben op 

opvoeding en onderwijs in eigen stijl. Daarnaast is het 

waardevol om een gezamenlijk verhaal te delen, en 

elkaar te ontmoeten. Doen we dat door aan de wetten 

en regels iets te veranderen en aan te passen? Of is 

het een zaak van menselijke keuzes, meer begrip voor 

elkaar en als minderheden en meerderheden goed 

samen leven? Volgens mij is het eerder het tweede 

en is dat niet in regeltjes en wetten te vangen. Veel 

partijen vragen om modernisering van artikel 23 van 

de Grondwet en noemen oplossingen. De ideeën zijn 

dan meer maatschappijleer over religies en identiteit 

of acceptatieplichten.

Zelf ben ik een paar jaar naar een protestantse 

basisschool geweest, en daarna privéscholen die 

voor iedereen open stonden. Als ik terugkijk zie ik 

dat bij beide sprake was van selectie en segregatie. 

Op privéscholen is enorme sociaaleconomische 

selectie, met als resultaat dat bijvoorbeeld volkswijk 

en expatkinderen elkaar niet kennen, en op mijn 

basisschool zaten alleen christenen. Dit beeld 

Past de vrijheid van bijzonder 
onderwijs in de 21e eeuw?

is herkenbaar in ons onderwijssysteem. Het 

onderwerp segregatie is uitvoerig besproken in 

de Staat van het Onderwijs 2016/7, een jaarlijkse 

kijk naar ons onderwijssysteem door de Inspectie. 

2016/7 is juist belangrijk omdat segregatie hier werd 

besproken. In het basisonderwijs zijn de scholen 

al sterk gesegregeerd. Er bestaat wat etnische 

segregatie door kleine religieuze scholen. Ook is 

er sociaaleconomische segregatie via bijzondere 

onderwijsconcepten waar overwegend kinderen van 

hoogopgeleide ouders terecht komen.

Is segregatie of selectie een probleem? En zo ja, 

hoe kunnen we dat oplossen? Het rapport stelt dat 

de bestaande sociale segregatie volgt uit logische 

keuzes. Als een ouder of als een gezin de beste en 

meest passende school voor het kind kiest kan het 

uiteindelijk nog richting segregatie of fragmentatie 

leiden. Het rapport concludeert dat christelijk 

onderwijs weinig segregatie oplevert.

 

Er moet ook gekeken worden naar waar het 

bijzonder onderwijs het wel goed doet, en daarop 

mogen die scholen niet afgerekend worden 

door een stelselwijziging. Enerzijds zagen we de 

identiteitsverklaringen met een opsomming van wat 

veroordeeld werd. Anderzijds zagen we juist begrip 

voor homoseksualiteit en goed gesprek op het 

reformatorische Revius. Dit laat zien dat ware inclusie 

juist ontstaat in goede gesprekken en openheid en 

acceptatie tussen mensen. Dat blijft moeilijk om met 

regeltjes te scheppen.

Hoe moeten we inclusie en een samenleving met 

gedeelde waarden en verhalen afwegen tegen de 

mogelijkheid als ouder de bijzondere school te 

kiezen? Wie wij opzoeken en hoe divers en inclusief 

ons netwerk is, is niet alleen belangrijk bij artikel 23 

van de Grondwet en het systeem van bijzonder en 

openbaar onderwijs. Inclusie betekent buiten je eigen 

kringen mensen en kennissen opzoeken, niet alleen 

‘ons soort mensen’, en voor de oprechte oplossing 

ligt de verantwoordelijkheid bij mensen, niet bij het 

systeem.

Waarom is dit belangrijk? Segregatie beïnvloedt 

ons maatschappelijk en sociaal kapitaal. Dat is de 

optelsom en de waarde van alle maatschappelijke 

interacties. Een groot maatschappelijk en sociaal 

kapitaal creëren we door inclusie, en is belangrijk voor 

een sterke en hechte samenleving in plaats van een 

gefragmenteerde samenleving. Een verandering aan 

een grondwetsartikel gaat dit niet opleveren en heeft 

ook nadelen voor de prachtige brede schoolkeuze. 

Daarom moeten we proberen dat te behouden en zelf 

hard aan inclusie te denken en werken. Zo behouden 

we een sterke en hechte samenleving, en behouden 

ons land met gedeelde waarden en gedeelde 

verhalen. En: draagvlak voor bijzonder onderwijs. 

Het bijzonder onderwijs is 
een middel om onderwijs en 
geloof te combineren met 
waarden voor opvoeding

Ware inclusie ontstaat 
juist in goede gesprekken 
en openheid en acceptatie 
tussen mensen

   Redacteur: Daniël van Holten



Hoofdredacteur 

• Antrude Oudman •

Redactie 

• Sophie van der Velden •

• Sophia de Vries • 

• Noah Kleijne •

• Nathan Meindertsma •

• Jochem Duinhof •

• Daniël van Holten • 

• Pieter Jan de Jong •

Design en opmaak 

• Matthja Sterk (www.matthja.nl) •

Colofon

Maandag 8 februari 
Masterclass: Lokale politiek

Donderdag 11 februari
PJO’s Gelderland over ongelijkheid solliciteren

PerspectieF Gelderland organiseert met DWARS,  

JD en JS Gelderland een avond over hoe we  

discriminatie bij het solliciteren kunnen tegengaan. 

Een spreker, panelgesprek en discussie.

 

Zaterdag 13 februari
Wintercongres PerspectieF

Maandag 15 februari 
College Tour met Eimert van Middelkoop

Maandag 21 februari 
Brusselavond met sprekers

Donderdag 25 februari 
Brusselavond met een MEU (Model European Union)

Maandag 8 maart 
Internationale Vrouwenavond ChristenUnie  

en PerspectieF

Op de agendaOp de agenda

Als PerspeX-redactie zetten we ons in om elk 

kwartaal een magazine vol genuanceerde of juist 

uitgesproken stukken te schrijven. We houden 

wel van een politieke discussie en dat is inmiddels 

niet alleen tot het magazine beperkt: we plaatsen 

ook regelmatig online stukken. Waar moeten we 

over schrijven? Laat het ons weten als we een 

thema op moeten pakken voor de site of in het 

magazine! Discussieer mee!

Mail: perspex@perspex.nu

Instagram: @cu_perspex

Wat vind jij?Wat vind jij?
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Hoe lossen we de  
woningkrapte op?

Over digitale nomaden, 
tiny houses en  

andere wooninnovatie

Wethouder Tiemens:  
hoe bouwen we  

één miljoen woningen?

Het ontstaan van  
de woonpuinhoop

Innovatieve woonvormen
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          het begrip ‘Woningwet’ intikt op 

Wikipedia krijgt een overzicht 

van honderden jaren woningbeleid met meer of 

minder overheidsingrijpen en marktwerking. In 

een paar minuten lezen krijg je meer inzicht in 

de geschiedenis van een hoofdpijndossier. De 

grote krapte op de woningmarkt is één van de 

grote thema’s van de recente Tweede Kamer-

verkiezingen. Er moet een miljoen woningen uit 

de grond gestampt worden en daarbij hijgt een 

tweede hoofdpijndossier ons in de nek: stikstof.

Lang kwamen kabinetten jaarlijks met een nota 

ruimtelijke ordening, maar in 2001 werd de taak 

naar provincies en gemeenten gedelegeerd. 

Na de bankencrisis in 2008 was het definitief in 

handen van de markt. En veel partijen pleiten nu 

voor terugkeer van die centrale regeling van de 

woningbouw. Of dat er komt? We wachten de 

formatie af.

PerspectieF heeft dit jaar als één van de speer-

punten ‘innovatief wonen’. Niet het zoeken van 

dé oplossing voor het woningtekort dus, maar: 

het uitvogelen van nieuwe vormen van wonen. 

Voor deze PerspeX hebben we verschillende in-

novatieve woonvormen uitgeplozen. Op de site 

zijn ook de resultaten van onze enquête over 

wonen in te zien. Welke nieuwe woonvormen 

zijn er? En hoe denken PerspectieF’ers erover?

Veel leesplezier! En laat ons via sociale media of 

via perspex@perspectief.nu weten wat je van dit 

magazine vindt! 

Antrude Oudman

Hoofdredacteur

PerspectieF kwam natuurlijk veel in 

de media tijdens de campagneperio-

de voor de Tweede Kamerverkiezin-

gen. Een greep uit de drukke periode:

Op 8 FEBRUARI schreef bestuurslid 

Politiek Tim een opinie voor Trouw 

over hoe de grote vraagstukken in 

het stemhokje voorop moeten staan, 

namens een brede coalitie van jonge-

renorganisaties van politieke partijen.

Bestuurslid Internationaal Pieter Dirk 

overhandigde op 25 FEBRUARI het 

Actieplan tegen weeshuistoerisme 

aan Kamerleden Stieneke van der 

Graaf, Julius Terpstra (CDA) en Ardjan 

Boersma (SGP). Er was flink aandacht 

voor het actieplan in de media, in 

onder meer het Nederlands Dagblad, 

BEAM en Better Care Network.

Op 4 MAART werd bekend dat het 

klimaatmanifest waar PerspectieF met 

andere politieke jongerenorganisaties 

aan heeft meegewerkt, wordt uitge-

geven. In het manifest lees je over hoe 

Nederland in 2035 klimaatneutraal 

wordt en de vervuiler gaat betalen.

PerspectieF liep flink wat debatten af 

in de campagnetijd. Zo discussieerde 

bestuurslid Politiek Tim op 4 MAART 

bij Studium Generale Delft over de  

vleestaks.

PerspectieF kwam met zes andere 

politieke jongerenorganisaties op 9 

MAART met een manifest waarin de 

politiek wordt opgeroepen om het 

tegengaan van seksueel geweld op te 

nemen in het regeerakkoord.

Beste PerspectieF’er,

Deze PerspeX gaat over innovatief wonen. Wonen is een 

kwestie die ons allemaal treft, en flink ook. Onze generatie 

ervaart steeds groter wordende problemen op de woning-

markt. Het maakt dat we onzeker zijn over onze toekomst: is 

er straks nog wel een plek voor mij om te wonen?

Een woning biedt je veiligheid. Het beschermt je van het 

weer, van de drukte van de samenleving. Een thuis is de plek 

waar je rust kunt vinden na een dag studie of werk. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn, 

je kunt ontplooien en niet altijd gezien wordt. Het biedt je zelfstandigheid, je leert er om 

voor jezelf te zorgen en je boetseert er je eigen gewoontes en leefstijl.

Wie, om welke reden dan ook, geen goede plek heeft om te wonen, wordt enorm tekort 

gedaan. Voor onze generatie wordt het steeds lastiger om een huis te vinden. Voor sociale 

huurwoningen staan niet te omvatten wachtrijen, in Utrecht bijvoorbeeld elf jaar. In de 

private huursector is krapte, en worden eisen aan inkomen en arbeidsomstandigheden ge-

daan waar wij steeds minder snel aan kunnen voldoen. Wie de financiële ruimte heeft om 

te kopen, kan €20.000 overbieden, en nog flink overboden worden. Waar gaat dat heen?

Wij maken ons zorgen. Onze generatie staat achter. Het is goed dat er in onze vereniging 

veel aandacht naar dit thema gaat. Door verhalen te verzamelen, analyses te maken en 

met beleidsideeën te komen, maken we een vuist naar Den Haag: de woningmarkt moet 

weer gaan werken voor ons.

Heel veel leesplezier - Justin den Harder - Algemeen secretaris
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U noemt zichzelf een digitale nomade: wat 
houdt dat precies in?
‘Als digitale nomade werk je locatie-onafhankelijk. Met 

dank aan internet kun je overal, in elk land je laptop 

neerzetten en werken. Daar moet je natuurlijk wel een 

baan bij hebben die dat mogelijk maakt. Ik ben reis-

journalist en gewone journalist, en ik kan wereldwijd 

werken voor mijn opdrachtgevers. Omdat ik online 

werk, maakt het hen niet uit of ik dat in Nederland doe 

of in Buenos Aires.’

voor werken terwijl ik me net zo goed voel met maar 

één koffer. Ik had al veel spullen weg moeten doen 

omdat ik kleiner ging wonen vanwege een scheiding, 

maar zelfs die overgebleven spullen zaten me op een 

gegeven moment in de weg en ik begon nog meer 

weg te doen. Toen mijn zoon op kamers ging, werd 

ik digitale nomade. In de zomer ben ik vaak in Neder-

land, dan pas ik op huizen en op iemands kat of ander 

huisdier. Geen honden trouwens, daar zit je te veel 

aan vast vind ik.’

Volgens verschillende onderzoeken maken veel 
digitale nomaden gebruik van Airbnb tijdens 
hun reizen: Ziet u dit als een probleem? 
‘Nou, het is zeker goed om er kritisch naar te kijken. 

Maar als digitale nomade die twee maanden blijft, heb 

je natuurlijk meer gelegenheid om een plek te leren 

kennen dan een toerist die een weekje langskomt. 

Juist als je langer blijft, daar woont, werkt en bood-

schappen doet, heb je meer kans om de mensen echt 

te spreken. En waar ik ook naar kijk is of je bij een huis-

jesmelker zit, of bij een familie die zonder deze inkom-

sten geen brood op de plank zou krijgen, wat ik laatst 

had bij een familie in Argentinië. Dat laatste is gewoon 

een totaal ander verhaal. Ze hebben het natuurlijk te-

genwoordig steeds meer over duurzaam toerisme en 

het contact met de locals. Ik denk: als je niet weet wat 

die mensen beweegt, en wat ze geloven, dan snap je 

ze gewoon niet.’

Denkt u dat deze manier van leven vervuilender 
is of juist minder vervuilend dan toen u nog een 
vaste verblijfplaats had? 
‘Ja, dat is een lastige. Vliegen is absoluut vervuilend, 

dat zal ik niet ontkennen. Maar dan denk ik ook: dat 

is dan mijn verslaving. Weet je dat een spijkerbroek 

produceren al 7000 liter water kost? En mensen 

hebben zoveel kleren in de kast hangen. De kleding-

sector schijnt een vervuilender industrie te zijn dan de 

luchtvaart. Ik heb ook nooit een auto gehad. En ik zeg 

dit allemaal niet als excuus voor mijn vliegen, maar het 

is wel een feit dat ik nauwelijks consumeer.´

Wat moet een digitale nomade echt bezitten?
‘Je moet als digitale nomade flexibel zijn en onge-

looflijk goed tegen onzekerheid kunnen, denk ik. En 

ik lig niet wakker van die onzekerheid. Als je je neus 

niet ophaalt om andere klussen te doen, dan red je 

het wel. En ik ben ook niet materialistisch ingesteld, 

dat scheelt. M’n kleding draag ik totdat het op is. Mijn 

apparatuur en verzekeringen moeten in orde zijn, dat 

wel. Anders kan ik niet werken. Ik bezit zo’n zeventien, 

‘Ik bezit zo’n ‘Ik bezit zo’n 
achttien kilo’achttien kilo’

Leven als digitale nomade

Digitale nomaden wonen zeker op een innovatieve manier! Maar is deze bestaanswijze ook 
duurzaam? Ik interviewde Mariëtte van Beek over haar leven als digitale nomade en over 
duurzaamheid. Deze goedlachse 58-jarige vrouw werkt al sinds 2016 overal ter wereld.

achttien kilo. Ik zie bezit echt als een ballast in mijn 

leven, iets waar je voor moet werken en wat heel veel 

vrijheid ontneemt. 

Als digitale nomade is discipline is ook belangrijk, om-

dat je zzp’er bent. Je moet er ook de persoonlijkheid 

voor hebben: ik vermaak me prima in mijn eentje, dus 

last van eenzaamheid heb ik niet.’

Wat gaat u na dit interview doen?
‘Boodschappen. Ja, ik ga zondag weer weg, twee 

maanden naar Bonaire. Ook zoiets: met die bood-

schappen sla je dus ook niet te veel in, ik koop echt 

per dag en gooi bijna niks weg.’ Lachend: ‘Ook heel 

duurzaam hé, even noteren!´

Waar ziet u uzelf over vijftien jaar?
‘Ja, het liefst nog onderweg gewoon. Ik ben nu 58, 

dus dan zit ik over vijftien jaar ver over de 70.’ Grin-

nikend: ‘Oh help, wat een vreselijke vraag eigenlijk.  

Maar als ik door kan reizen, waarom niet? Zolang je 

gezondheid het maar toelaat. Ik zou de vrijheid die ik 

nu heb niet graag willen missen. Want zijn mensen 

rustiger geworden van al hun spullen? Nee, helemaal 

niet! Mensen worden gek in hun hoofd van al die 

dingen die ze zogenaamd moeten hebben. Daar gaat 

ontzettend veel tijd, geld en energie in zitten. Ik ga niet 

ontzettend lang nadenken over welke kleur de gordij-

nen hebben en of ze wel bij de bank passen. Dan ga ik 

liever wat anders doen. Reizen, bijvoorbeeld.’

‘Ja, dat vind ik altijd van die 

walgelijke plaatjes: met je 

laptop in een hangmat met 

een kokosnoot in je hand. 

Alsof het digitale nomade 

bestaan zo werkt.’ 

Hoe bent u tot deze levensstijl gekomen?
‘Ik was sowieso al gek op reizen en schrijven. Ik heb 

Arabisch gestudeerd en heb een poos onderzoek ge-

daan in Marrakech, Marokko. Toen zat ik in het veld en 

dat vond ik supergeweldig! En als je dan na een jaar 

terugkomt op kantoor, zit je weer achter die laptop 

en dan moet je analyses gaan maken: dat was echt 

helemaal niets voor mij. 

Het digitale nomadenbestaan heeft ook veel te maken 

met minimalisme. Met al dat reizen dacht ik steeds 

vaker: je hebt alleen je koffer en een appartementje 

nodig. Je mist níks van al die zooi die je thuis hebt. 

Als ik thuis kwam begon ik me steeds meer te ergeren 

aan al die spullen. Wat moet je daarmee? Je moet er-

‘ Elk jaar kan ik  
bedenken: wat  
zal ik dit jaar weer  
gaan doen?’

Redacteur: Eliatha van de Bruinhorst
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Waar het staat
Het recente woonbeleid kenmerkt zich als een puin-

hoop van goede bedoelingen: oplossingen die op 

kleine schaal weinig schade aanrichten, leiden op de 

lange termijn tot onoverzienbare gevolgen. Zo werd 

bijvoorbeeld het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-

telijke Ordening en Milieubeheer werd een minister 

voor Wonen en Rijksdienst en verdween vervolgens 

van het toneel. Allerlei kleine stapjes die uiteindelijk tot 

een wooncrisis lijken te hebben geleid. Soms komt 

er nog een schijnbaar groot project als de Nationale 

Omgevingsvisie om dit weer goed te trekken, maar al 

deze initiatieven zijn vooral goede bedoelingen op de 

groeiende puinhoop. Wat te doen?

Wat kan
Er moet radicaal buiten het systeem om worden ge-

dacht: stel dat het woonbeleid helemaal opnieuw zou 

worden ingericht, hoe zou dat gebeuren? Welke partij-

en zouden invloed moeten hebben op het wonen, hoe 

moet de balans onderling zijn en wat voor gevolgen 

zouden die verschillende beleidssystemen hebben? 

Hoe wordt hier vorm aan gegeven?

We moeten echter niet verzanden in doelloos idealis-

me, dus ook zoeken naar oplossingen binnen de huidi-

ge toestand. Rome is ook niet in een dag gebouwd.

Idealiter worden er dus twee processen draaiende 

gehouden: enerzijds over de grenzen heen kijken en 

radicaal inzetten op innovatie, anderzijds kijken waar 

binnen het huidige systeem aanpassingen kunnen 

worden gedaan.

Om het woonbeleid de goede richting op te sturen 

komt er weer een ministerie dat gericht is op de leef-

omgeving, zoals VROM. Dit ministerie stond echter niet 

altijd te boek als gefocust, dus er zijn zeker fouten om 

van te leren. Maar een daadkrachtig, gericht en experi-

menterend ministerie is broodnodig op dit moment.

Het jammere aan het woonbeleid is dat het iets is waar 

niet veel te testen is: of landelijk beleid werkt duurt 

jaren om te meten en te evalueren. Maar deze insteek 

kan worden omzeild door op microschaal te gaan ex-

perimenteren met alternatieven: als een systeem in het 

klein kan werken geeft dat hoop voor het grotere plaat-

je. Nu schuwen overheden experimentatie nog, maar 

sommige rouwdouwende idealisten is het gelukt om 

hun ideeën naar de drempel van de realiteit te duwen.

Hoe het nu al gebeurt
Er zijn al voorbeelden van het beter wonen te vinden 

in Nederland. Zo werd er in Zwolle, waar de wethou-

der van wonen van de ChristenUnie komt, het project 

‘Kattegat’ gerealiseerd: een dertigtal woningen waar 

de bewoners zelf hebben bepaald hoe hun te bouwen 

woningen er uit gaan zien, ondersteund met schetsen 

en wilde ideeën waar een architect en een projectont-

wikkelaar later mee aan de slag kunnen. 

Deze Zwolse insteek is gebaseerd op het ‘bouw-

team’-concept: potentiële bewoners, een aannemer, 

de gemeente en vaak ook een architectenbureau 

zitten gelijktijdig met elkaar aan tafel om een stuk stad 

te ontwikkelen, in plaats van elk na elkaar. Het adagi-

um is dan ook dat de overheid niet de enige is met 

goede ideeën. Zo kwam er bij de plannen voor her-

ontwikkeling van een aantal appartementen prompt 

een projectontwikkelaar met een uitvoeringsplan, wat 

in samenspraak met de gemeente vrij snel en degelijk 

uitgevoerd werd. De gemeente Zwolle geeft wel nog 

sturing aan deze woningvragen, maar stimuleert ze 

ook: een echte ‘bottom-up’ benadering. 

Ook buiten de grenzen is er inspiratie voor het  

Nederlandse woonprobleem te vinden. 

Zoals bij de Zwitserse Genossenschaften; een coöpe-

ratie van toekomstige bewoners kan een lap grond of 

bestaand gebouw opkopen om er woningen te gaan 

realiseren. Omdat een coöperatie zonder winstoogmerk 

functioneert zijn de huren niet gekoppeld aan de vrije 

markt, maar puur gebaseerd op de aflossing van bouw- 

en servicekosten. Er moet aanvankelijk voor een groot 

deel van de woningen een startsom van omgerekend 

€15.000 worden ingelegd, maar daarna blijven de huren 

ook laag. In de stad Zürich alleen al zijn zo’n 26 van dit 

soort Genossenschaften actief, welke goed zijn voor 

maar liefst 9,6% van de woningvoorraad in de stad3. 

Een concreet voorbeeld hiervan is Kalkbreite, een 

woonblok in het westen van Zürich. Woningbouw op 

een - voor Zwitserse begrippen - smoezelige driehoek 

tussen een spoorlijn en een hoofdweg, waar zich ook 

nog eens een tramremise op bevond; het idee om er 

iets te gaan bouwen was krankjorum. Er werd tussen 

2007 en 2013 een plan opgesteld door een groep 

potentiële bewoners voor een woonblok bovenop de 

tramremise, met een mengelmoes van maatschap-

pelijke doelstellingen: niet alleen huurwoningen in 

het middeldure segment wat zo vaak bij herontwik-

keling gebeurd, maar daarnaast ook koopwoningen, 

coöperatief wonen, sociale huur, ouderenwoningen, 

pensions en een jongerengemeenschap. De gemeen-

te Zürich vernam van het project en schreef in 2014 

samen met een projectontwikkelaar een prijsvraag 

voor architecten uit om deze droom waar te maken. 

Wonen in Nederland is geen makkie. Met een tekort van 331.000 woningen1 en een  
gemiddelde huurprijs die 2,9% steeg sinds 20192, is het hoog tijd voor een doorbraak.  
Hoe komt dit en - beter nog - hoe herhalen we gemaakte fouten niet?

De goede bedoelingen 
voorbij: een pleidooi 
voor beter wonen
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En warempel, het is gelukt.

In totaal zijn er in Kalkbreite 97 woningen gerealiseerd 

voor zo’n 250 inwoners, nog betaalbaar ook. Daar-

naast is er een buurtrestaurant waar bewoners van 

Kalkbreite met aanzienlijke korting maaltijden kunnen 

afhalen, een gemeenschappelijke tuin van 2500 m2, 

verschillende winkels en horeca in de plint en allerlei 

andere bruisende zaken. Kortom: een succes!

In Nederland zijn soortgelijke projecten opgestart, 

zoals het Rotterdams Woongenootschap. Een veelbe-

lovend initiatief, wat in veel opzichten overeenkomsten 

vertoont met Kalkbreite. Maar het mocht niet zo zijn, 

want het Woongenootschap is gesneuveld nadat de 

gemeente Rotterdam er geen heil meer in zag. Het 

project zou teveel op de lange termijn gericht zijn, te 

complex en het bouwen van woningen die niet als be-

leggingsobject gebruikt zouden kunnen worden werd 

als ‘onwenselijk’ bestempeld. Weg project.

Wat te doen
Er is een structurele verandering nodig in het denken 

over woonbeleid, met meer aandacht voor nieuwe 

vormen van wonen, op architectonisch, beleidsmatig 

en economisch gebied. Hierin neemt de Rijksoverheid 

een proactieve houding aan, terwijl gemeenten de re-

gie over hun gebied blijven houden. Het woningbeleid 

is nu nog afhankelijk van de welwillendheid van indi-

viduele wethouders, waar idealiter juist het Rijk kaders 

geeft voor het opzetten van innovatieve projecten, zo-

als helpen bij de oprichting van een wooncoöperatie, 

andere contractvormen bij bouwprojecten te hanteren, 

inzetten op nieuwe woonvormen, enzovoorts. Er moet 

worden opgelet dat dit niet weer een goedebedoelin-

genpuinhoop wordt, maar een consequent systeem, 

waarbij ruimte is voor gezonde inspraak vanuit elke 

hoek, ook buiten de overheid om. Want de krampach-

tigheid waarmee sommige gemeenten zich opstellen 

tegenover wooninitiatieven is schadelijk: woonbeleid is 

er immers voor bewoners en niet vice versa.

Dat is onze wens voor de toekomst: een Nederland 

waarin wonen geen gunst maar een recht is. Waar 

vernieuwing en daadkracht hand in hand gaan. Waar 

de overheid haar burgers dient in het zoeken naar het 

goede wonen. Help jij mee aan deze wens te bouwen?
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Woon 
en zorg 
in één

In Den Haag huisvest en begeleidt het Leger 
des Heils in De Wenckebach, in beschermde 
woonvormen, kwetsbare mensen met 
onder andere psychiatrische problematiek, 
verslavingen en mensen die met justitie 
in aanraking zijn gekomen. In de twee 
bovenste verdiepingen huisvest het Leger 
studenten (ik was één van hen). Tegenover 
de lage huurprijs staat de verplichting dat 
zij 24 uur in de maand vrijwilligerswerk 
moeten doen voor de andere bewoners en 
het Leger. Deze woonvorm helpt studenten 
door hen niet op te zadelen met (gezien het 
huidige leenstelsel) hoge schulden en helpt 
de andere bewoners in aandacht en met 
een stap in de richting van re-integratie. 
Dit is echter niet het enige project waarbij 
op een innovatieve manier wonen wordt 
gecombineerd met zorg en aandacht voor 
elkaar.

Redacteur: Pieter-Jan de Jong

Wonen en waardig ouder worden
Zo zet de Stichting Knarrenhof zich in op een woon-

vorm voor mensen van alle leeftijden die voor elkaar 

zorgen. Elke bewoner heeft een eigen woning in een 

hofje of een flat waardoor privacy wordt gewaarborgd. 

De bewoners letten op elkaar op basis van vooraf 

tussen bewoners gemaakte spelregels en ze kunnen 

gebruik maken van gemeenschappelijke voorzienin-

gen zoals een tuin, werkplaats en ontmoetingsruimte. 

Deze woonvorm is opgericht vanuit de gedachte dat 

slechts 15% van de ouderen heeft familie of kennissen 

die mantelzorg zou willen verlenen. Knarrenhof is 

een reactie op de vergrijzing, toename van eenper-

soonshuishoudens en het risico op vereenzaming. Zij 

zorgt ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen wonen.

Wonen en herstel & aandacht
Een andere innovatieve woonvorm zijn moderne ver-

zorgingshuizen. Een voorbeeld daarvan is de woon-

zorglocatie Simeon & Anna in Rotterdam-Zuid. In die 

flat wonen zorgbehoevenden en kwetsbare of minder 

kwetsbare mensen, bijvoorbeeld werklozen. Het is 

wonen voor alle leeftijden. De bewoners hebben een 

eigen kamer, badkamer en kitchenette en koken en 

eten in de gezamenlijke keuken en woonkamer. Elke 

bewoner zet zich minimaal 10 uur per maand in voor 

het pand of de bewoners van het verpleeghuis. Zo 

worden zorgkosten gedempt en worden kwetsba-

ren van dichtbij geholpen met de re-integratie in de 

samenleving. 

1 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/staat-van-de-woningmarkt-2020
2 Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/37/grootste-huurstijging-in-zes-jaar
3 Bron: https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/gemeinnuetziges-wohnen.html
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Wonen en krapte woningmarkt aanpakken
Tot slot bestaan er initiatieven die studenten of starters 

willen helpen aan een woning of kamer. De Stichting 

Statiegeld zet zich daarvoor in. Het idee is dat grote 

woningen van ouderen kadastraal worden opgesplitst 

zodat bijvoorbeeld de jongvolwassene boven kan 

wonen en de oudere beneden. Er wordt in NEderland 

te weinig gebouwd om aan de groeiende vraag naar 

woningen te kunnen voldoen waardoor ouderen te 

lang in voor hen vaak te grote huizen blijven wonen 

waardoor starters weer moeilijker aan een huis ko-

men. Dit initiatief pakt dit probleem aan. 

Idee voor jou? 
Deze initiatieven bieden grote voordelen op het ge-

bied van zorg en aandacht voor elkaar. Dat is nodig 

omdat er een beperkt aanbod van mantelzorg is en, 

zo blijkt uit onderzoek, meer dan de helft van de ou-

deren boven de 75 jaar voelt zich eenzaam. Ze bieden 

ook kansen om de schaarste aan woningen aan te 

pakken en voor kwetsbaren om met een tussenstap 

de stap naar zelfstandigheid te maken.

Een mogelijk nadeel dat bewoners kunnen ervaren is 

de beperkte privacy en het beroep dat buren op jouw 

tijd kunnen doen. De tuin wordt gedeeld en er moet 

gewerkt worden voor de andere bewoners. Toch denk 

ik dat dit nadeel verwaarloosbaar is. Vaak bestaan er 

veel verschillende werkzaamheden om te doen zoals 

boodschappen doen, zorgvervoer (geen zorgtaken), 

koken, tuinonderhoud of schilderwerk. Daarnaast is in 

elke woonvorm sprake van een eigen afgesloten ka-

mer. Aandachtspunt moet wel zijn dat zorgtaken aan 

zorgprofessionals overgelaten moeten worden. Die 

zijn daar immers voor opgeleid. 

Concluderend kan gesteld worden dat innovatieve 

woonvormen waarbij zorg voor elkaar en wonen 

gecombineerd wordt veel voordelen bieden om pro-

blemen aan te pakken. Zorgkosten worden gedrukt, 

vereenzaming wordt tegengegaan en woonruim-

te wordt gecreëerd. Het woonaanbod is veelzijdig 

waardoor er altijd een woonvorm bijzit die voor jou de 

juiste afweging maakt tussen privacy en aandacht voor 

de medebewoners. 

“ Ze bieden ook kansen 
om de krapte op  
de woningmarkt  
aan te pakken.”

Innovatief wonen brengt vele uitdagingen. Hoe 

bouwen we meer goedkoper én duurzamer? En 

daarbij moeten we belangrijke vragen en overwegin-

gen meenemen. Binnen stedelijke ChristenUnie-frac-

ties wordt nagedacht en gesproken over splitsing 

en verkamering van woningen omdat dit belangrijke 

processen zijn in de woningmarkt in een stad. Ver-

kameren is een woning per kamer verhuren, met 

bijvoorbeeld gedeelde keuken en badkamer. Een 

woning splitsen is wat permanenter opdelen en met 

eigen kook- en wasgelegenheid. Welke wetgeving is 

hiervoor, wat lost het op en welke problemen veroor-

zaakt het?        

Als student een kamer zoeken biedt wat opties, maar 

het wordt al snel moeilijk in een studentenstad. Voor 

moeilijk kunt u ook duur lezen. En dan is het vaak een 

studentenhuis via de vereniging of via kamernet of 

dergelijke, of een zelfstandige woning, namelijk een 

studiootje met een eigen voordeur en een aparte 

kamer met keukentje en badkamertje. Als die laatste 

vorm gebouwd wordt, is het vaak in een enorm com-

plex van gebouwen. Een studentenhuis is eerder in een 

bestaand woonhuis dat opgebroken wordt.

Het studiootje of een eigen voordeur met kamer is 

vaak gesplitst of verkamerd. De woning wordt dan 

makkelijk door een huisbaas doorverhuurd aan verschil-

lende studenten. Dat is best een aantrekkelijk business 

model. Dit wordt dan ook eerder in stand gehouden, 

dan dat het snel weer een gezinswoning zou worden. 

Deze woonvorm kan wel socialer en leuker zijn als 

student. Het betekent niet dag in dag uit alleen thuis 

zitten, zeker voor studenten in coronatijd, maar juist 

met huisgenoten wonen. Maar dan komt als nadeel 

ook weer de krapte op de woningmarkt kijken, want als 

er meer huizen verkamerd of gesplitst worden, is dat 

een woning die moelijker te kopen is voor gezinnen, 

werkenden en andere doelgroepen. Nu is er in meeste 

studentensteden eerder een tekort aan huizen met een 

opgave om extra te realiseren dan ruimte hiervoor. Op 

basis van dit alles kan er in het algemeen een verbod, of 

juist een omzettings- of splitsingsvergunning zijn.

Splitsingen en verkamering wordt vaak door gemeen-

ten gereguleerd in een bepaald segment boven of 

onder een WOZ waarde, de waarde waar een huis vorig 

jaar op werd getaxeerd, en waar sommige lokale be-

lastingen ook op worden gebaseerd. Andere opties die 

soms ingezet worden zijn quota’s voor hoeveel in een 

buurt wel of niet verkamerd mag worden. Dit kan snel 

bijschaven aan wat wel of niet met de woningvoorraad 

in een stad met schaarste mag gebeuren, maar is wel 

een vergaande ingreep op de markt. Er zijn vaak ook 

nuttige toetsen en eisen aan leefbaarheid en minimale 

oppervlakte voordat je een woning kan splitsen. Dit zijn 

randvoorwaarden die afwisselend voor de bewoners 

van een verkamerde woning of juist voor de omgeving 

aangebracht zijn, en best nuttig kunnen zijn.

Soms is dit wel erg dramatisch streng gereguleerd en 

kunnen er gewoon geen studenten of geen studenten-

huisvesting in een wijk bijkomen, waar het juist gezellig 

is om met studenten bij elkaar in de buurt te wonen. 

Dan lopen we echter ook tegen de problemen met 

leefbaarheid aan, waar vaak over overlast geklaagd 

wordt in een wijk met veel studenten. Denk aan het 

te laat te luidruchtig zijn en heel veel gammele fietsen 

overal maar neerzetten. Dit is dus een uitdaging voor 

meerdere kampen. Wees als student en studentenhuis 

socialer in en bewuster van de buurt waar je woont, en 

geef wat meer ruimte en mogelijkheden aan studenten 

die ook een legitieme wens hebben om en in de stad 

en bij elkaar in de buurt te willen wonen.

Kortom, dit is een moeilijke patstelling die om meer 

aandacht vraagt. Het is een klassiek verdelingsprobleem 

waar beleidsmakers wel vaker voor staan. Dan is de 

vraag of we een politieke keuze kunnen maken over 

hoe we de taart verdelen of de taart groter maken met 

meer bijbouwen? En wat voor sociale kant zien we en 

willen we zien aan samen gemengd wonen?

Hieruit volgen een paar oproepen om bij de landelijke 

formatie goed naar huisvesting te kijken. Het is veel over 

het terrein van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu gegaan in de campagne. Veel partijen hebben 

ambitieuze plannen, maar daar en lokaal moet het nog 

meer over woonbeleid en doelgroepen gaan. Groot-

stedelijke gemeenten zou ik oproepen te blijven kijken, 

evalueren en proberen met verkamering en splitsings-

beleid. Daarbij moeten zij ook goed besef hebben van 

hoe zwaar de effecten van hun maatregelen kunnen 

zijn in de woonvoorraad voor studenten en gezinnen 

en hoe ver het reguleren ook ingrijpt op de markt. En 

wat betreft het studentenwoningen en probleem-imago 

moeten we enerzijds ons beeld bijschaven en anderzijds 

als student ook een bredere opgave zien om goed in 

een buurt samen te wonen en ook verantwoording te 

dragen voor de leefbaarheid daarvan. 

Redacteur: Daniël van Holten

Studentenwoningen: 
splitsen en verkameren in steden
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Pieter (28) en Alieke (28) van de Ven hebben 
iets wat niet veel mensen kunnen zeggen. 
Ze bouwden hun eigen huis van 17 vier-
kante meter. Regent het een paar maan-
den niet? Dan kunnen ze niet douchen. En 
schijnt de zon niet? Dan kunnen ze geen 
ovenschotel eten. Je zult je nu wel afvra-
gen waarom iemand hieraan zou beginnen. 
Voor Pieter en Alieke was het een droom die 
uitkwam. 

Van dromen naar plannen
In 2016 ontstonden de dromen voor Pieter en Alieke. 

Tiny houses waren destijds al wel bekend, maar nog 

lang niet zo’n begrip als tegenwoordig. “Onze eigen 

tiny house bouwen stond echt op onze bucket list. 

Wij wilden graag zien hoe zelfvoorzienend we kunnen 

zijn. Hoe ver kunnen we gaan? Dat experimentele trok 

ons vooral erg.” Pieter hoefde niet lang te wachten. Er 

verscheen namelijk een persbericht van de gemeen-

te Delft. De gemeente stelde een stuk grond bij het 

station beschikbaar voor 60 tiny houses. Pieter en zijn 

vrouw lieten die kans niet aan zich voorbij gaan: “We 

dachten: als we het nu niet doen, doen we het nooit. 

Alles viel eigenlijk op zijn plek. Zo gingen we van dro-

men naar plannen.”

Bouwen
Pieter en Alieke besloten zich op te geven en werden 

geselecteerd om hun tiny house neer te zetten. Pieter 

heeft werktuigbouwkunde gestudeerd en ook Alieke 

heeft een achtergrond met inrichting en design. Mede 

dankzij hun studies zijn zij aan de succesvolle bouw 

van hun eigen tiny house begonnen. “Ik denk dat je 

wel een beetje aanleg moet hebben, maar aan de 

andere kant is het ook maar 17 vierkante meter die je 

hoeft te bouwen. Er zijn ook veel hulpmiddelen, dus 

je kan er ook voor kiezen om niet alles zelf te doen”, 

vindt Pieter. 

Verhuizen
In 2019 was het zo ver. De tiny house is af en Pieter 

en Alieke kunnen verhuizen naar het stuk grond bij 

het station. Vanwege de brandveiligheid mochten er 
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uiteindelijk een stuk minder huisjes geplaatst wor-

den dan aanvankelijk het plan was. Het resultaat: een 

community van 24 volwassenen en 14 tiny houses op 

fietsafstand van het centrum van Delft. “In de stad heb 

je vaak weinig contact met je buren. Hier heb je dat 

wel heel veel. Er is heel veel gezelligheid. Je kletst en 

klust met elkaar. De oudste bewoner is 60 jaar en de 

jongste 0, maar de meesten zijn rond de 30.” 

Voor Pieter en Alieke was het niet heel erg moeilijk om 

te wennen aan het minimalistische, zelfvoorzienende 

leven. “We kwamen beiden eigenlijk uit onze studen-

tenhuizen, waar we ook niet heel veel ruimte hadden. 

We hadden ook niet extreem veel spullen. In het begin 

was het wel even lastig dat we nog geen verwarming 

hadden. Die werkte pas in januari, terwijl december 

ook al koud was,” lacht Pieter. Gelukkig zijn op het 

terrein wel noodvoorzieningen aanwezig, mocht het 

weer echt tegenwerken. “Ik vind het heel fijn dat we 

een grote tuin hebben, dat is wel echt uniek in Delft. 

Je beleeft de seizoenen heel anders en als het maar 

even kan, zijn wij buiten. We genieten veel meer van 

de kleine dingen.”

Woningtekort
Pieter en Alieke hadden het geluk dat de gemeente 

Delft zelf het stuk grond aanbood. Niet altijd gaat dit 

even makkelijk. “Zonder gemeente was het ons nooit 

gelukt. Als je dit zelf wil, is het heel moeilijk. Het is na-

tuurlijk ook heel inefficiënt. Er staan hier 14 huisjes op 

een stuk grond, waar ook appartementen gebouwd 

hadden kunnen worden. Ik denk dat het woningtekort 

ook niet op gaat lossen, maar in het zelfvoorzienende 

zit wel toekomst. Ik denk ook niet dat een tiny house 

voor iedereen is, maar zelfvoorzienend kan iedereen 

eigenlijk zijn”, vindt Pieter. “Sommige mensen vragen 

of dit niet meer een vakantiehuisje is. Met vakantie 

gaan wij juist naar een groot huis!” lacht Pieter. 

De toekomst
Het project in Delft is tijdelijk. De huisjes mogen in ie-

der geval 5 jaar lang blijven staan. Dat zou betekenen 

dat de bewoners in 2024 weg zouden moeten, maar 

het project kan ook met vijf jaar verlengd worden. 

Pieter maakt zich geen zorgen. “Ik weet hoe lang we 

hier blijven wonen. Als we op een gegeven moment 

een gezin zouden krijgen, wordt het denk ik toch te 

klein. Je moet je af en toe ook terug kunnen trekken. 

Dan nemen we, als het even kan, ons tiny house mee 

naar een plek waar we kunnen uitbouwen of gaan we 

hem als aanleunwoning gebruiken. Hoe we nu wonen 

is een tussenfase, maar waar we ook heen gaan: het 

huisje gaat mee!”

Off grid wonen:  
hoe zelfvoorzienend 
kan het?

TINY HOUSES 

De tiny houses zijn overgewaaid uit Amerika 

en zijn nu ook volop in opkomst in Nederland 

Een tiny house is maximaal 50 vierkante me-

ter en wordt zo gebouwd dat er geleefd kan 

worden met een zo klein mogelijke impact op 

het milieu. Veel tiny houses worden daarnaast 

ook op wielen gebouwd, zodat de huisjes 

verplaatst kunnen worden. 

(https://tinyhousenederland.nl/ik-wil-tiny/

wat-zijn-tiny-houses/)

Redacteur: Sophie van der Velden

“ Wij wilden graag zien 
hoe zelfvoorzienend 
we kunnen zijn. Hoe 
ver kunnen we gaan?”
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In de reeks Vogelvlucht bevragen Sophia en Antrude dit jaar vier (voormalige) bestuurders 
en politici over hun overtuigingen, over waarden en normen en bespiegelingen over de 
samenleving. Dit keer spreken we Harriët Tiemens, wethouder in de gemeente Nijmegen 
(GroenLinks) met onder meer het thema ‘wonen’ in de portefeuille.

Nu we het toch over duurzaam wonen 

hebben: de Tweede Kamer gaat verhuizen. 

Yippee! Het werd tijd dat onze volksverte-

genwoordigers de Randstad verlieten om het 

eens in Limburg te proberen. Ik bedoel, die 

overwerkte politici hebben wat landelijke rust 

nodig en D66 en GroenLinks zullen op deze 

manier ook eens buiten de grachtengordel 

komen. Kunnen ze eindelijk aanschouwen 

hoe een boerderij er in het echt uit ziet. Ook 

de heer Wilders zal het plan goed bevallen, 

dat scheelt toch één of twee uurtjes rijden 

naar de Efteling. 

Maar helaas... Limburg wordt waarschijnlijk 

niet de plek waar het nieuwe onderkomen van 

de fracties in de steigers zal worden gezet. 

De Kamer heeft blijkbaar een locatie op het 

oog bij het Centraal Station in Den Haag. Het 

nieuwe pand moet op die plek voor zo’n 161 

miljoen euro worden vertimmerd en zal een 

futuristische uitstraling krijgen. 

Hoewel de precieze invulling van het futuristi-

sche gebouw nog niet is bekendgemaakt, zijn 

er hier en daar al plannen naar buiten gelekt. 

De plenaire zaal zal naar verwachting worden 

voorzien van een 360* scherm waarop 24/7 

NPO-programma’s worden geprojecteerd. 

Talkshows zoals Op1, Jinek en M worden op 

deze manier alvast wat dichterbij Den Haag 

gebracht. Zo hoeven Kamerleden zich na de 

avondklok niet meer naar Hilversum te haas-

ten. Naast het ultrascherpe tv-scherm worden 

ook robots aangeleverd: deze zullen journa-

listen als Jaïr Ferwerda voortaan van politiek 

correcte antwoorden voorzien in de gangen 

van het vernieuwde gebouw.

Regeringspartij CDA is uit gesproken voorstan-

der van  verhuizen. “Onze grondhouding is po-

sitief”, zegt CDA-Kamerlid Hoekstra. “Vooral als 

je bedenkt dat we plannen hebben voor een 

uitgebreide Patatbalie”. Hoekstra vervolgt: “In 

de vernieuwde Patatbalie moet meer ruimte 

komen voor traditioneel ondergewaardeerde 

snacks zoals de bamischijf of de berenhap.” 

PvdD en Groenlinks vinden het plan helemaal 

niets en hebben gezamenlijk het plan gevat 

om een minister van gezond eten in te stellen. 

“Hoe kan het hier zijn dat de gezonde hap en 

de bio-industrie in de Kamer weer hun privile-

ges krijgen?” aldus mevrouw Ouwehand.

Kortom, niet alle partijen zijn in voor een 

verhuizing, Opvallend genoeg ziet ook de 

VVD het hele proces argwanend tegemoet. “Ik 

wil niet zeggen dat ik bijgelovig ben, maar in 

ons oude gebouw hebben we toch drie keer 

achter elkaar kunnen regeren.” vertelt VVD-ka-

merlid Ziengs. “Er is geen zekerheid dat dit in 

ons nieuwe huis ook het geval zal zijn.” Nog 

voor de heer Ziengs dit statement af kon ma-

ken was hij al weg om ergens burgemeester te 

worden. 

Buiten de Tweede Kamer worden de reacties 

op de plannen voor de verhuizing verdeeld 

ontvangen. De Eerste Kamerleden zijn enorm 

blij dat ze wat rust aan hun hoofd hebben. 

Complotdenkers uiten hun twijfels over het 

vernieuwde Kamercomplex. Vooral de mos-

terdgele kleur van de muren kan niet op hun 

goedkeuring rekenen: “Dat steekt heel erg af 

tegenover de donkerrode kleur van mensen-

bloed. Complotdenker Lange zucht: “Ik snap 

niet dat ze daar niet over hebben nagedacht.”

Satire - Tweede Kamer gaat verhuizen

Harriët Tiemens: 

VOGELVLUCHT

Redacteuren: Sophia de Vries 
en Antrude Oudman

‘ We willen een miljoen  
woningen bouwen, maar hoe?’

Redacteur: Noah Kleijne

Wanneer werd u politiek actief?
“Ik ben lid geworden van GroenLinks toen ik ook gelijk 

de ruimte kreeg om actief te worden. Dat was voor mij 

wel voorwaarde. Ik zag het niet zitten om wel lid te wor-

den van een politieke partij om vervolgens niks te doen.”
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Heeft u een levensmotto, vanuit een bepaalde 
opvoeding of levensovertuiging, zoals vele van 
onze ChristenUnie achterban dat hebben?
“Ik maak mij al mijn leven lang veel zorgen over mi-

lieuzaken. In mijn pubertijd had je zure regen en het 

gat in de ozonlaag, de hoeveelheid lood in het milieu 

natuurlijk - auto’s gebruikten toen geen loodvrije ben-

zine - en de weidevogels werden minder. Ik kom uit 

een agrarische familie dus de schaalvergroting kreeg ik 

van dichtbij mee. Dat was de reden dat ik milieukunde 

ging studeren. Eigenlijk zijn de problemen sindsdien 

alleen maar erger geworden. Ondanks dat hebben we 

helaas het tij nog niet kunnen keren, maar ik blijf me 

daar – met heel veel anderen – voor inzetten.”

Is uw studie van pas gekomen?
“Ja! Ik heb milieukunde en bestuurskunde gestudeerd, 

en van beide studies pluk ik nog dagelijks de vruchten. 

Ik heb ook altijd in die setting gewerkt. Ik ben lange 

tijd adviseur geweest voor verschillende bedrijven, 

voor een ingenieursbureau maar ook voor bijvoor-

beeld PWC. En altijd op het snijvlak van milieu, beleid 

en natuur.”

Is het thema wonen een thema dat u al langer 
bezighoudt?
“Nee, eigenlijk sinds een paar jaar pas. Ik ben natuurlijk 

wel altijd met veel vraagstukken bezig die met wonen 

te maken hebben, zoals de energietransitie, duur-

zaamheid, landschap, en mobiliteit. Sinds 2018 heb ik 

wonen in mijn portefeuille. Omdat ik ook regionaal en 

landelijk actief ben, als voorzitter van de Commissie 

Ruimte Wonen en Mobiliteit Vereniging Nederlandse 

Gemeenten en in de G401 in de regio, heb ik een snel-

le leerschool gehad. Ik was ook een van de onder-

handelaars van het Actieplan wonen dat net door 32 

partijen is ondertekend.”

“We kunnen wel zeggen dat we een miljoen woningen 

moeten bouwen, maar we moeten wel heel goed 

nadenken over hoe we dat gaan doen. Organiseren 

we daarmee geen nieuwe files? Wordt de biodiversiteit 

niet nog verder teruggedrongen? Zijn het ook prettige 

woningen om te wonen? En hoe is de hele omgeving 

daaromheen? Het heeft heel veel voeten in de aarde. 

Er komt erg veel bij kijken maar dat maakt het ook 

heel erg interessant.”

Dat klinkt ambitieus. Waar haalt u de inspiratie 
vandaan voor dit enorme project?
“Wat mij specifiek op het gebied van wonen heel erg 

heeft geïnspireerd is Panorama Nederland.2 Daarbij is 

het uitgangspunt dat je wonen nooit als sectorale pro-

blematiek moet bekijken, maar altijd in relatie tot vele 

andere factoren zoals omgeving, mobiliteit, werken, 

stikstof en natuur. En dat is ook echt mijn motto. In het 

actieprogramma wonen heb ik daar sterk voor gepleit.”

Welke invloed had de titel ‘European Green 
Capital’ die Nijmegen een jaar lang droeg op het 
onderwerp wonen?
“We zorgen ervoor dat inwoners binnen 300 meter 

van huis een groene plek hebben om te recreëren. 

We hebben het grootste ‘ruimte voor de rivier’-project 

ter wereld. De Waal maakt een gekke bocht in de stad 

en er is enerzijds ruimte voor de rivier en anderzijds 

wonen en recreëren. Om de stad ligt een groene 

rand die steeds dikker is gemaakt. Aan de oostkant 

hadden we al bos, aan de noordkant hebben we met 

Arnhem een park gemaakt om te recreëren en aan de 

westzijde hebben we in decennia een groene buffer 

aangelegd tussen de woonwijk en het industriegebied 

met een grote binnenhaven. European Green Capital 

is een soort wedstrijd van initiatieven, maar is ook een 

vliegwiel om met heel veel organisaties en mensen in 

de stad nog een tandje bij te zetten.”

U werkt samen met gemeenten en provincies. 
Veel partijen pleiten voor een ministerie van 
Ruimtelijke Ordening als koepelorganisatie.  
Hoe kijkt u daartegen aan?
“Dat ministerie hebben we écht gemist. Wonen is on-

der kabinet Rutte-II uitgekleed en we bouwen nu weer 

uit met het Volkshuisvestingsfonds en de Nationale 

Omgevingsvisie. Er is een roep om meer regie door 

het Rijk, maar het Rijk moet ook niet aanwijzen waar 

woningbouw moet gebeuren: dat is een regionale 

kwestie. Maar vliegvelden en datacentra zijn nationale 

kwesties vanwege hun grote infrastructuur: daarbij 

hebben we een ministerie echt gemist.”

Er zijn verschillende initiatieven zoals de  
starterslening. Is het een succes in de gemeente 
Nijmegen?
“De lening was niet ieder jaar op. Het is voor starters 

soms te duur, dus doen we in ons woningbouwpro-

gramma veel voor één- en tweepersoonshuishoudens 

en middeldure huur boven de liberalisatiegrens. Die 

groep valt tussen wal en schip. In de Actieagenda 

Wonen staan daarom constructies zoals beperkingen 

wanneer je een woning verkoopt. Nijmegen is procen-

tueel de derde stad van Nederland qua woningnood. 

Als een huis goedkoop wordt aangeboden doordat er 

goedkoop is gebouwd en de gemeente heeft gezorgd 

voor goedkope grond, stijgen de prijzen nog steeds 

zo snel dat de eigenaar met de verkoop na een jaar 

anderhalve ton winst kan maken en het huis niet meer 

voor de oorspronkelijke doelgroep toegankelijk is.”

Om in aanmerking te komen voor een starter-
slening mag het aankoopbedrag maximaal  
€ 225.000 zijn. Op Funda krijg je daarvoor alleen 
een studio of een parkeerplaats. Voor welke 
starters is de lening?
“Je hebt helemaal gelijk! Ik heb  een enorme discus-

sie gehad op het stadhuis. Het wordt nu opgetrokken 

naar de nationale hypotheekgarantiegrens dus boven 

€ 300.000.”

Zijn er andere woonvormen in de pijplijn?
“We hebben in een behoefteonderzoek gekeken naar 

andere woonvormen, zoals voorzieningen delen met 

huisgenoten, maar slechts een paar procent van de 

mensen was daarin geïnteresseerd. We proberen 

particulier collectief opdrachtgeverschap goed te on-

dersteunen omdat particuliere collectieven in de wijk 

heel actief zijn. En we kijken naar de woonkrapte voor 

één- en tweepersoonshuishoudens, stadsnomaden, 

woonwagenbewoners en statushouders.

Heeft u zelf grote woondromen of grote ideeën 
die u graag zou willen oppakken?
“De coronacrisis bevestigt dat eenzaamheid één van 

de grote problemen is. We proberen ontmoeting te 

faciliteren door de inrichting van wijken – en iedereen 

mag meedenken. Zo bevorderen bloemkoolwijken 

waarbij de achterdeuren naar elkaar toe staan de 

sociale cohesie niet. Daar hebben we van geleerd. We 

kijken sterk naar hoe je een wijk leefbaar houdt, zodat 

je wél privacy hebt, maar de kans van ontmoeting 

groter wordt.”

Het idee van gemeenschap dus.
Nadrukkelijk: “Ja, precies.”

En moeten we daarvoor allemaal bij GroenLinks 
zijn?
Lacht: “Natuurlijk, maar ChristenUnie en GroenLinks 

zitten op dit punt niet ver van elkaar af.”

VOETNOTEN
1 Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40  

(middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden  

in de stedelijke vraagstukken.
2 Panorama Nederland is een toekomstperspectief 

voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. 
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Gebakken lucht
Mijn politieke interesse is te vergelijken met het weer; 

deze is erg veranderlijk. Waar ik soms een maand lang 

alles op de voet volg, van het wekelijkse vragenuurtje 

tot het spoeddebat over de avondklok, kan ik Den 

Haag soms ook weer een hele tijd links laten liggen. 

Dan kan ik het oeverloos ‘praten om het praten’ even 

niet meer aanhoren. Uiteraard zie ik de waarde in 

van de politiek, maar soms lijkt er toch wel erg veel 

gebakken lucht vanaf het spreekgestoelte te komen. 

Daarom is een stukje achtergrond, zoals Pasterkamp 

dit biedt, voor mij nuancerend en bemoedigend.

Roeping
In het boek laat de schrijver zeven vrouwen aan het 

woord over de voorman van de ChristenUnie, zeven 

vrouwen die dichtbij Segers staan. Onder andere 

collega’s Carola Schouten, Mirjam Bikker en Carla 

Dik-Faber en de dochters van Segers komen aan het 

woord. Segers zelf haalt zijn dochters meer dan eens 

aan om aan te geven waarom hij ‘op het pluche zit’: 

voor de toekomstige generatie. De voorman wordt 

afgeschilderd als een dienend man met een hart voor 

zijn naaste. In een afgedrukt artikel van Segers in het 

boek wordt zijn roeping als politicus duidelijk die bij 

deze woorden aansluit:

Doe met je beste weten alles wat je kunt, geef al-

les wat je hebt, aan de mensen die het het meeste 

van je hulp moeten hebben. Want alles wat je voor 

de minst aanzienlijken van Jezus’ broeders en 

zusters doet, dat doe je voor hem. Dit is waar ons, 

waar mijn hart voor klopt. Zó willen we politiek 

bedrijven. Op hoop van zegen (Segers, 2020).

‘Gideonsbende’
Het boek neemt je als lezer verder mee door de dage-

lijkse praktijk van een partij in de coalitie. Ingewikkelde 

dossiers passeren de revue zoals vliegveld Lelystad 

en de situatie in Moria. Vooral over dit laatste onder-

werp kreeg de ChristenUnie een hoop te verduren. De 

strubbelingen over dit thema en de spagaat waarin de 

partij zich hier bevond worden uitgebreid besproken. 

Ook gaat het over de rol van de kleinste kabinetspar-

tij binnen de coalitie, want wat voor invloed kan een 

partij met vijf zetels hebben binnen een regering?

Mirjam Bikker, nummer drie van de verkiezingslijst van 

de ChristenUnie, verwoordt de rol van de partij als 

volgt: ‘We kunnen een Gideonsbende zijn. Niet groot, 

maar in afhankelijkheid van de Here kunnen er prach-

tige dingen gebeuren.’ En dat de partij niet enkel voor 

de meerderheid in zowel Eerste als Tweede Kamer 

zorgde voor het kabinet, maar ook van zich liet horen 

met behaalde resultaten en zich hard op durfde te 

stellen in de samenwerking met VVD, D66 en CDA 

wordt zeker duidelijk uit het boek.

Verhelderend vond ik het om iets meer inzicht te 

krijgen in het leven van een christelijk politicus binnen 

de coalitie. Dat het regeren komt met vele strubbelin-

gen wordt door Segers zelf duidelijk onder woorden 

gebracht: ‘Het pluche is een spijkerbed.’ En dit beeld 

wordt bevestigd na het lezen van het boek Bidden en 

binden. Als Gideonsbende moet de strijd telkens weer 

aangegaan worden op het Binnenhof; biddend en op 

hoop van zegen.

Over het boek Bidden en binden van Riekelt Pasterkamp

PerspeX online
Viermaal per jaar verschijnt het magazine, maar als redactie 

schrijven we ook tenminste elke twee weken een artikel voor 

de site. Je vindt ons op www.perspectief.nu/nl/perspex

Artikelen die onder meer afgelopen drie maanden zijn  

verschenen:

• Is de kabinetsval dé stap (15 januari)

•  Nagorno-Karabach: over Russische machtsspelletjes  

(21 januari)

• Wat telt écht? (2 februari)

•  Is ‘blijf van onze hulpverleners af’ voldoende voor  

een taakstrafverbod? (15 februari)

• Moet de kiesleeftijd naar 16 jaar? (27 februari)

• Mogen vrouwen écht meedoen? (8 maart)

• Wat doet Poetin nú weer? (13 maart)

SEGERS:SEGERS:  
    ‘Het pluche  
is een spijkerbed’

De verkiezingstijd is bij uitstek de tijd waarin media graag inzoomen op de persoon achter 
de politicus. De partijen dragen hier zelf ook aan bij of zetten hier juist op in. Bepaalt 
immers niet vaker dan eens de politicus de partijkeuze voor de kiezer? Voor mij bieden dit 
soort blikjes achter de schermen een perfecte mogelijkheid om een beter beeld te krijgen 
van de drijfveren van een volksvertegenwoordiger. Zo verraste het boek van freelance 
journalist Riekelt Pasterkamp over Gert-Jan Segers, lijsttrekker van de ChristenUnie, 
mij dan ook positief: Bidden en binden. Pasterkamp volgde politicus en partij tijdens 
de afgelopen kabinetsperiode en geeft een unieke blik hoe het is om als christen en 
christelijke partij deel te nemen aan een coalitie.

Redacteur: Nathan Meindertsma 
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Colofon

17 april
ChristenUnie partijcongres

15 mei 
landelijke activiteit meer info volgt!

26 juni
Focusdag (bestuurswisseling)

25 september
Kick-Off 

Woensdag 29 september  
t/m zaterdag 2 oktober 
PerspectieF-reis naar het Verenigd Koninkrijk.  

Het jaar na de Brexit: hoe staan de Britten ervoor?  

Geheel in lijn met onze speerpunten reizen we  

natuurlijk per trein!

Op de agendaOp de agenda

Als PerspeX-redactie zetten we ons in om elk 

kwartaal een magazine vol genuanceerde of juist 

uitgesproken stukken te schrijven. We houden 

wel van een politieke discussie en dat is inmiddels 

niet alleen tot het magazine beperkt: we plaatsen 

ook regelmatig online stukken. Waar moeten we 

over schrijven? Laat het ons weten als we een 

thema op moeten pakken voor de site of in het 

magazine! Discussieer mee!

Mail: perspex@perspex.nu

Instagram: @cu_perspex

Wat vind jij?Wat vind jij?
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De triomf van  De triomf van  
PerspectieF: een PerspectieF: een 

amendement amendement 
aangenomenaangenomen

Hoe een achttienjarige 
met haar kat  

de wereld over zeilde

Hoe werkt het: 
emissiehandel en 

belasting op kerosine

Gaat Europa ten onder  
aan massatoerisme?

Duurzaam reizen



— 2 — — 3 —Juni 2021

lijkt vreemd om het over duur-

zaam reizen te hebben nu de 

wereld al zo lang stil ligt. Ik heb zelf net moeten 

concluderen dat bergwandelen met vrienden 

deze zomer er nog niet in zit, dat de kans te 

groot is dat het alsnog op het laatste moment 

moet worden afgeblazen. We blijven deze zo-

mer dus en masse in Nederland, lijkt het. Maar 

misschien is het moment dat iets niet mogelijk 

is, juist wel hét moment om erover na te den-

ken. Waarom reizen we? Hoe doen we dat? Hoe 

bewust zijn we ons van de gevolgen van reizen 

voor de wereld? Waar vallen grote stappen te 

zetten richting een duurzamer reissysteem?

Eén grote stap is in elk geval gezet door de 

projectgroep Duurzaam reizen. Annelijn vertelt 

in deze editie over hoe hun voorstel voor een 

amendement de eindstreep haalde en in het 

verkiezingsprogramma van de ChristenUnie 

staat. Kleine sneer richting onze moederpartij: 

dat mag toch wel een unicum zijn, aangezien 

het gros van de PerspectieF-amendement door 

de programmacommissie werd ontraden. Ahem, 

ahem. Hoe dan ook: een overwinning voor ons! 

En daarnaast hebben we het speerpunt duur-

zaam reizen vanuit andere hoeken aan gevlogen 

(passende omschrijven, nietwaar?). Eliatha gaat 

in op een vrouwelijke zeiler, Pieter-Jan bespreekt 

accijns op kerosine, Tim schreef over deelver-

voer, Sophie over elektrisch vervoer, Marnix 

heeft een enthousiast stuk over Ilja Pfeiffers 

boek geschreven, Daniël behandelt het Emission 

Trade System en Sophia en ik zijn in gesprek  

gegaan met Tineke Huizinga - voormalig staats-

secretaris Verkeer en Waterstaat.

Veel leesplezier!  

En laat ons via sociale 

media of via perspex@

perspectief.nu  

weten wat je van  

dit magazine vindt! 

Antrude Oudman

Hoofdredacteur

Het kan jullie niet ontgaan zijn: 

PerspectieF liet van zich horen over 

de kabinetsvorming en de rol van 

VVD - en specifiek Mark Rutte - 

daarin. Op 2 APRIL kwam bestuurslid 

Politiek ook voorbij in Nieuwsuur met 

de oproep om niet te regeren met 

Rutte.

PerpectieF ging op 8 MEI met 

de Jonge Democraten en Jonge 

Socialisten in gesprek met Gorgui 

Ba Toure (Information Management 

Officer bij de WHO) en Tanzaniaans 

journalist Khalifa Said. Hamvraag was 

wat er speelt in Oost- en West-Afrika 

op het gebied van corona.

Op 31 MEI deed PerspectieF samen 

met PJO’s PINK, JOVD, SGPJ, Jonge 

Socialisten, CDJA, DWARS en Jonge 

Democraten een dringende oproep 

aan het nieuwe kabinet voor sneller 

maatregelen in voor een Rookvrije 

Generatie. Het was Wereld Niet-

Rokendag.

PerspectieF deed op 3 JUNI mee 

aan de landelijke studentenactie 

#nietmijnschuld, om te protesteren 

tegen de studieschuld in het 

leenstelsel.

Beste PerspectieF’er,

Deze PerspeX gaat over duurzaam reizen. Ik hoop dat we dit 

doel niet het komend jaar uit het oog zullen gaan verliezen. 

De spotgoedkope vliegvakanties vliegen namelijk alweer om 

je oren, nu steeds meer mag en weer kan. Binnen tweeën-

half uur ergens zijn met het vliegtuig klinkt natuurlijk aan-

lokkelijk als je er met de trein zes uur over zou doen. Vaak 

wordt gezegd om het goed te praten; het vliegtuig zou sowieso zonder mij ook vliegen. 

In hoeverre men vervalt in oude patronen zal de tijd leren, want zolang de vraag naar er is, 

zal ook het aanbod van spotgoedkope vliegvakanties blijven.

Dat neemt niet weg dat we als PerspectieF steeds meer duurzamere keuzes willen gaan 

maken, indien mogelijk. Ook op duurzaam reizen valt nog veel te winnen, omdat de inten-

tie vaak goed zit bij jongeren en de bereidwilligheid, alleen vaak is het praktisch nog niet 

altijd mogelijk. Ik vind niet dat we erover moeten vallen dat we toch een keer de vliegtuig 

nemen, wanneer de reis met de trein nog niet mogelijk is. Houd je het klein en reis je in 

Nederland, dan is het misschien een idee om niet gelijk de auto te pakken. Pak de fiets 

bijvoorbeeld (als je conditie het aan kan) of neem vanuit het NS-station de OV-fiets als een 

locatie niet heel goed bereikbaar is. Maar denk na wat eventueel (anders) kan als je reist, 

want juist daar begint het!

Sylvana Bal - Bestuurslid Organisatie

Voorwoord
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Agenda

Het

4-5  Op vakantie met de elektrische auto?

6-8    Hoe de projectgroep een amendement in  

het verkiezingsprogramma kreeg

9-10  Een achttienjarige zeilt met haar kat de wereld rond

11-12  Ilja Pfeiffer over massatoerisme in Europa

13-14  Deelvervoer

15-17  Belasting op vliegverkeer

18-19  Het Emmission Trade System (ETS)

20-22  Tineke Huizinga over duurzaamheid,  

de rol van overheid en onszelf

In de mediaIn de media



— 4 — — 5 —Juni 2021

Momenteel kent Nederland binnen die straal een vier-

tal internationale sneltreinverbindingen en de nacht-

trein naar Wenen. De meest recente sneltreinverbin-

ding is de Eurostar, die tussen Amsterdam, Rotterdam 

en Londen gaat. Zo’n rit duurt vanaf Amsterdam Cen-

traal zo’n 5 uur, vanaf Rotterdam Centraal zo’n 3,5 uur. 

Met het vliegtuig, als boarding in de reistijd meegere-

kend wordt, ben je ongeveer hetzelfde uit. Dit maakt 

de Eurostar wat betreft reistijd tot een goed voorbeeld 

van die concurrentie. Qua prijs ligt het nog ver uit 

elkaar. Verder kent Nederland de Thalys naar Parijs en 

de Duitse ICE-lijnen naar Berlijn en Zwitserland. De 

Thalys is hierbij een vergelijkbaar voorbeeld wat betreft 

het kunnen concurreren van trein- en vliegverkeer, ter-

wijl men met de ICE langer over het spoor onderweg 

is dan in de lucht. Hier is er nog een hoop te winnen: 

denk aan meer steden overslaan of de snelheid op-

voeren wanneer de wissels het toelaten. 

Dit geeft tegelijkertijd ook te denken over de moge-

lijkheden van verdere toekomstige trajecten binnen 

Europa. Hierbij kun je o.a. denken aan Groningen, 

Bremen, Hamburg en uiteindelijk Kopenhagen, om 

het eventueel nog naar Zweden verder door te 

trekken. Ook kan men bijvoorbeeld denken aan een 

vierde grensovergang met België, namelijk de kust-

lijn in Zeeuws-Vlaanderen en West-Vlaanderen vanaf 

de veerpont in Breskens, naast de bestaande punten 

Roosendaal, Breda en Maastricht. Kortom, er is een 

hoop werk aan de winkel. 

Dit klinkt goed en hoopvol en men kan hier optimis-

tisch over zijn. Echter is er wel een klein giftig addertje 

onder het gras; namelijk dat men te maken krijgt met 

overheidsbelangen op verschillende niveaus: lokaal, 

nationaal en internationaal. 

Lokaal
Een spooruitbreiding kan op dit niveau onwenselijk 

zijn wegens geluidsoverlast. Immers, meer sporen 

betekent meer capaciteit en ruimte voor treinen en 

dus ook frequenter treinverkeer. Verder betekent zo’n 

spooruitbreiding ook dat het landschap aangepast 

moet worden. Soms betekent dit dat woningen en 

andere gebouwen gesloopt moeten worden. Sloop 

zou op zijn beurt kunnen betekenen dat mensen 

gedwongen zijn om te verhuizen of dat mensen hun 

baan verliezen of langer onderweg zullen moeten zijn 

om op een andere locatie te werken. 

Een andere landschapsverandering bevindt zich in na-

tuurgebieden en polders met alle gevolgen van dien. 

Het is mogelijk dat wegen en paden verplaatst moe-

ten worden. Een actueel lokaal voorbeeld hiervan is 

Midden-Delfland met de lijn tussen Rotterdam en Den 

Haag, deel van één van de drukste Nederlandse tra-

jecten en alternatief voor de HSL. Hier lopen fiets- en 

wandelpaden tussen Schiedam en Delft. Deze worden 

door het spoor gekruist en liggen dus in zekere zin  

in de weg voor de uitbreiding naar viersporigheid,  

die voor een goede doorstroom van belang is.  

Ecologische problemen kunnen evenzo opspelen, 

waardoor objecten zoals ecoducten aangelegd  

moeten worden, zodat het dierenleven in bossen  

niet onnodig gestoord wordt. 

Daarnaast ligt de rekening van bijvoorbeeld een  

kapotte spoorbrug, zoals die bij de Gronings-

Nedersaksische grens, de Friesenbrücke, bij zo’n  

lokale overheid, waardoor men tussen Groningen  

en Leer nog altijd met vervangende bussen moet rei-

zen. In 2024 moet er volgens de Deutsche Bahn een 

nieuwe spoorbrug gerealiseerd zijn met ruimte voor 

niet alleen lokale treinen, maar ook een internationale 

sneltrein. Men heeft hier ook te maken met het stellen 

van prioriteiten. Een gemeente zal meestal sneller geld 

uitgeven aan zaken die de bewoners direct treffen dan 

aan zo’n spoorbrug. Dit heeft tot gevolg dat werk-

zaamheden uitgesteld worden. 

De bewoners zullen zelf ook wel een mening hebben 

over de aanleg van nieuwe spoorwegen. Zij kunnen 

ermee oneens zijn, en zij hebben de mogelijkheid 

om die mening kenbaar te maken met protesten. De 

lokale overheid zal in ieder geval een luisterend oor 

moeten bieden of zelfs toegeven aan de zorgen van 

haar bewoners.

Nationaal
Landelijk zal het problemen opleveren met de dienst-

regeling: zo heeft de NS een eigen schema van aan-

komst- en vertrektijden waardoor grote overstappen 

optimaal met elkaar getimed zijn en de doorstroom 

goed is. Een paar extra treinen in het uur of een extra 

treinverbinding zal zo’n planning in de war schoppen 

en daarmee zal een nieuwe dienstregeling uitge-

puzzeld moeten worden. Hoewel dit makkelijk op te 

lossen is en de NS jaarlijks haar dienstregeling herziet, 

is het nog steeds maar net de vraag of men tijd voor 

Concurreren
binnen een straal 
van 1000 kilometer: 
realistisch?
In het debat over verduurzaming wordt vaak, en terecht ook, het openbaar vervoer  
genoemd. Dit is de situatie in de lokale context, maar zeker ook in de internationale is  
het relevant en ziet men nieuwe mogelijkheden. Steeds meer legt men de focus dan ook 
op het treinverkeer in vergelijking met autorijden en vliegreizen, waarbij het streven is,  
dat het treinverkeer concurrerend wordt binnen een straal van 1000 kilometer. Het is  
echter de vraag of dit streven realistisch en haalbaar is.

Redacteuren: projectgroep duurzaam reizen
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het denkwerk en inpassen heeft, omdat er nu extra 

trajecten aan de puzzel toegevoegd moeten worden. 

Bovendien speelt op zowel lokaal als nationaal niveau 

dat er ruimte moet zijn op het spoor voor die inter-

nationale treinen. Dus een- en tweesporige trajecten 

zullen uitgebreid moeten worden of men zal nieuwe 

hogesnelheidslijnen moeten aanleggen. Zulke projec-

ten kosten de nodige miljoenen, als niet miljarden. Het 

is de vraag of het Rijk, de gemeenten, de NS en ande-

re betrokken partijen die eruit willen trekken en willen 

besteden, zelfs met hulp van internationale fondsen, 

zoals het Ten-T-programma. 

Internationaal
Op dit niveau zijn het voornamelijk de lokale grens-

overschrijdende kwesties die opspelen, waarbij de 

grootste haak de communicatie tussen de verschillen-

de landen is. Zo is het in theorie mogelijk om de Belgi-

sche kusttramlijn door te trekken naar Zeeuws-Vlaan-

deren, waardoor men vanuit daar makkelijker 

internationaal met het openbaar vervoer kan reizen. 

Maar omdat men te maken heeft met twee verschillen-

de landen, provincies en gemeenten met elk hun eigen 

belangen, is dat al gauw lastig te realiseren. Zo vonden 

volgens de PZC in 2017 Vlaamse overheden een vol-

waardige kustverbinding, dus niet enkel de tram, ‘enkel 

bedoeld om toeristen naar het strand te brengen’ niet 

belangrijk. Destijds waren er ook geen Europese fond-

sen om aan zo’n project bij te dragen. Wel wil de Pro-

vincie kijken wat ze verder voor West-Zeeuws-Vlaan-

deren kan betekenen, maar dit zal waarschijnlijk niet 

bijdragen aan de verbinding met België.

Al eerder genoemd is de Friesenbrücke, de kapotte 

spoorbrug tussen Groningen en Leer, in de Duitse 

deelstaat Nedersaksen. Omdat voornamelijk de Duitse 

overheid over de reparaties en/of de vervanging ervan 

gaat, is het als Nederlandse overheid, dus niet alleen 

het Rijk, maar ook provincie Groningen, moeilijk om er 

oog op te houden en te zorgen dat alle werkzaamhe-

den op schema lopen. Hier heeft men ook te maken 

met de communicatie tussen niet alleen de Duitse en 

Nederlandse overheden, maar ook tussen de Duitse 

overheid en de Deutsche Bahn. Daar is al eens wat 

misgegaan. Ook tussen Zevenaar en Oberhausen zou 

in de periode van 2016 tot 2023 een derde spoorlijn 

aangelegd moeten worden. Tot nu toe schijnt alleen 

het Nederlandse deel volledig af te zijn. 

Al met al is de kern van het probleem dat er verschil-

lende landen als betrokken partij zijn, die verschillende 

belangen, verschillende prioriteiten en dus ook een 

verschil in wil en wilskracht hebben, naast de daarbij 

horende communicatie, die van zich kan laten weten.

Dus terug naar de hoofdvraag: is het kunnen concur-

reren van de trein en het vliegtuig over een afstand 

van 1000 kilometer een haalbaar en realistisch doel? 

Als men lokaal inzoomt, neigt het antwoord naar een 

“nee” wegens alle problemen die kunnen opspelen 

en waar men omheen zou moeten zeilen. Trekt men 

het breder naar het nationale niveau, dan komt het 

vooral neer op de uitdrukking: waar een wil is, is een 

weg. Trekt men het internationaal, dan is het vraagstuk 

wegens de communicatie en belangenverschillen 

allerminst gecompliceerd.

Redacteur: Sophie van der Velden

Op vakantie met
elektrische auto:

waarom het nog niet zo makkelijk is

Een vakantie naar Italië kun je natuurlijk doen met het vliegtuig, 
maar de auto zou een stuk beter zijn voor het milieu. Alhoewel, 
een oude diesel is dan ook weer niet echt goed. Een elektrische 
auto zou dan de beste optie zijn. Hij is stil, schoon en heeft 
minder CO2-uitstoot. Toch kent de vakantie met een elektrische 
auto nog wel wat haken en ogen. 

“Als er verschillende 
landen betrokken zijn, 
zijn er verschillende 
belangen, verschillen-
de prioriteiten en is er 
verschil in wilskracht”

Gemiddeld is de elektrische auto groener dan een 
diesel of benzine vanaf ongeveer 39.000 kilometer
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CO2-uitstoot
Of een elektrische auto echt groener is dan een nor-

male auto is uitgebreid onderzocht. Elektrische auto’s 

stoten zelf geen CO2 uit. Dit betekent dat ze geen 

uitstoot hebben. Een benzineauto stoot 2269 gram 

CO2 uit per liter benzine uit en een diesel stoot nog 

iets meer uit met 2606 gram per liter¹. Toch betekent 

dit niet dat een elektrische auto klimaatneutraal is. 

De energie voor de elektrische auto moet namelijk 

ook ergens opgewekt worden. Deze energie is alleen 

duurzaam in het geval dat dit van zonne- of windener-

gie komt. In Nederland is dit in de meeste gevallen 

nog niet zo. Om de benzine- of dieselauto verder te 

vergelijken met de elektrische auto, kun je kijken naar 

de zogenaamde well to wheel-uitstoot. Deze uitstoot 

houdt rekening met alle verschillende soorten van  

uitstoot. Uit onderzoek van TNO blijkt dat deze 

WTW-uitstoot drie tot vier keer lager is dan bij een 

diesel of benzine.

Accu’s
Een punt waar ook nog wel regelmatig kritiek op is 

rondom de elektrische auto is de productie van de 

accu’s. De impact op het milieu tijdens de productie 

van deze accu zou namelijk niet opwegen tegen de 

nadelen van de diesel of benzineauto. Dit klopt. De 

productie van de accu kost inderdaad meer CO2 dan 

de productie van de accu voor een diesel- of benzi-

neauto. Het TNO berekende echter dat de elektrische 

auto dit weer inhaalt doordat het geen CO2 uitstoot 

tijdens het rijden. Gemiddeld is de elektrische auto 

groener dan een diesel of benzine vanaf ongeveer 

39.000 kilometer.²

Al met al blijkt dus dat de elektrische auto tot op zeke-

re hoogte groener is dan een diesel- of benzineauto. 

Het zou dus inderdaad beter zijn om met een elektri-

sche auto op vakantie te gaan dan met het vliegtuig of 

een diesel- of benzineauto. 

Vakantie
Al zijn de auto’s dan groener dan een normale diesel- 

of benzineauto, op vakantie met een elektrische auto 

kan nog wel eens tot onhandige situaties leiden. Een 

elektrische auto moet natuurlijk opgeladen worden. 

Hoe snel dit nodig is, kan beïnvloed worden door het 

weer. Misschien ken je de filmpjes wel van winterspor-

ters onderweg naar hun favoriete vakantiebestem-

ming, die onderweg in de rij staan voor de laadpaal. 

Bij erg lage of juist hele hoge temperaturen loopt de 

accu sneller leeg.³ Dit kan natuurlijk als een groot 

heikel punt worden gezien voor mensen die overwe-

gen een elektrische auto te kopen. Daarnaast blijken 

er ook problemen te zijn met de betaling bij laadpalen, 

voornamelijk in het buitenland.³ Dat maakt een vakan-

tie met de elektrische auto toch echt lastiger. 

En toch, als er meer en betere laadpalen zouden zijn, 

dan zou dat de elektrische auto misschien aantrekke-

lijker maken. Zou er op Europees niveau dan niet meer 

geïnvesteerd moeten worden in een uitgebreider net-

werk van goede oplaadpunten voor elektrische auto’s? 

De Europese Unie houdt zich hier zeker mee bezig. 

In 2018 stelde het Europees Parlement dat de CO2 

uitstoot van nieuwe auto’s voor 2030 met 40% om-

laag moet.⁴ Daarnaast heeft Europa onder andere tot 

doel om in 2050 één miljoen laadpunten en -stations 

te hebben. Nederland loopt hierin voorop. In 2021 zijn 

er al meer dan 66.000 oplaadpunten voor elektrische 

auto’s. Het streven is om per lidstaat één oplaadpunt 

te hebben per tien ingeschreven elektrische auto’s.⁵ 

Het lijkt er dus op dat de vakantie met de elektrische 

auto steeds beter en makkelijker gaat worden. En tot 

die tijd kan een vakantie in eigen land altijd nog, maar 

hopelijk kunnen we ook snel naar Italië of Spanje.

¹  Bron: www.anwb.nl/auto/nieuws-en-tips/alles-over-uitstoot#:~:text=In%20

elke%20autobrandstof%20is%20een,LPG%20is%20dat%201610%20gram. 

²  Bron: https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/hoe-groen-is-het#:~:text= 

Klimaatneutraal%20is%20een%20elektrische%20auto,schoner%20is%20

dan%20een%20brandstofauto. 

³  Bron: https://www.ad.nl/auto/laadpaalstress-met-je-elektrische-auto-op-

vakantie-is-nog-niet-zo-eenvoudig~a16e7383/ 

⁴  Bron: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180925I-

PR14306/europees-parlement-wil-voor-2030-schonere-auto's-op-de-weg 

⁵  Bron: https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/zijn-er-europese-verplichtin-

gen-voor-elektrisch-vervoer/

ALLEEN OP ZEE:
een waargebeurd 
verhaal over een 

achttienjarig meisje, 
haar kat en haar 

zeilboot

Er zijn een heleboel interessante en innovatieve manieren om de wereld rond te reizen, 
maar met de beproefde, oudere manieren is ook niets mis. Eén van de oudste vorm van 
reizen is zeker wel het zeilen. Ben je daar te jong of te onervaren voor? Fout. Tijd voor een 
korte geschiedenisles over Tania Aebi, een jong en onvoorbereid meisje dat in 1985 de 
wereld rondzeilt. Omdat ze niets beters te doen had.

Redacteur: Eliatha van de Bruinhorst

28 mei 1985 Een huilende achttienjarige staat op 

haar boot Varuna, alleen. Ze zwaait haar familie en 

vrienden gedag. Ze zal tweeëneenhalf jaar wegblij-

ven, de jongste persoon ooit én de eerste vrouw die 

alleen de wereld zal rondzeilen. De eerste tijd van haar 

zeiltocht alleen verloopt moeizaam. Ze is doodop, 

gespannen en vergeet belangrijke details waardoor 

de boot een paar keer fors water maakt. De motor 

begeeft het en de elektriciteit laat het afweten, waar-

door Tania helemaal aangewezen is op het zeilen zelf.  

Alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, barst na een 

dag de eerste storm al boven haar hoofd los. Enke-

le slapeloze nachten volgen, waarin Tania niet meer 

probeert om de reusachtige golven die op het gladde 

dek slaan te ontwijken en volledig doorweekt raakt. 

Na twee windstille dagen volgt er een tweede storm. 

Daarna een derde. Ondertussen kan Tania –doordat 

het navigeren niet lukt- op geen enkele manier te 

weten komen waar ze zich bevindt. Er is ook niemand 

Zou er op Europees  
niveau dan niet meer  
geïnvesteerd moeten 
worden in een uitgebrei-
der netwerk van goede 
oplaadpunten voor  
elektrische auto’s?  
De Europese Unie houdt 
zich hier zeker mee bezig
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om de weg aan te vragen, er is alleen maar water om 

haar heen. Met alleen zichzelf, haar kat en de Varuna 

is de reis nu echt begonnen.

De voorbereidingen voor die reis zijn enkele maanden 

eerder van start gegaan. Tania´s vader is bezorgd om 

het feit dat zijn dochter meer op straat dan in huis 

verkeert en geen duidelijk plan met haar leven heeft. 

Hij stelt haar een onconventioneel plan voor: hij wil 

wel een boot voor haar betalen, als zij dan de wereld 

rondzeilt. Tania begint al enthousiast plannen te ma-

ken om met haar vrienden samen te gaan zeilen, als 

haar vader eraan toevoegt dat ze wel voor het record 

moet gaan: als jongste vrouw alleen de wereld over. 

Zo komt het dat ze aan haar eerste solozeiltocht be-

gint en gelijk ook om de wereld vaart om een record 

te verbreken. Later vertelt Tania zelf dat er niet per se 

een bepaalde reden was om deze odyssee te onder-

nemen: er was gewoon geen enkele reden belangrijk 

genoeg om het niet te doen. 

Tania maakt veel mee in de tijd dat ze weg is. Op een 

dag maakt ze in een haven, al zwemmend, de kiel van 

haar boot schoon. Opeens voelt ze een verschrikkelij-

ke, brandende pijn door haar lichaam trekken, die haar 

hele lijf verlamt. Ze kan zich nog net op het dek van de 

Varuna hijsen en raakt in shock. De stekelige draden 

van de reusachtige fregatkwal glibberen nog om haar 

rug en armen heen, als er vrienden toeschieten om 

haar te helpen. 

Iets verder in haar wereldreis overlijdt haar kat, het 

enige levende wezen met wie ze deze eenzame 

tijd op zee heeft doorgebracht. In de eerstvolgende 

havenplaats adopteert ze een nieuwe kat, Tarzoon, 

die prompt overboord slaat. In paniek wendt ze haar 

steven en vaart terug, bang om ook dit gezelschap  

te verliezen. Gelukkig weet ze ternauwernood haar 

kersverse reisgenoot uit het water te vissen. 

Een andere angst die Tania´s hart af en toe laat 

ineenkrimpen, zijn de enorme containerschepen die 

de Varuna op gedeeltes van haar route kruisen. De 

metershoge boten zien haar 7,5 meter lange zeilbo-

tje vaak over het hoofd. Als ze na een dag varen 's 

avonds benedendeks koffie voor zichzelf zet, schrikt 

ze op van een oorverdovende scheepstoeter. Ze rent 

het dek op en ziet de torenhoge romp van een con-

tainerboot voor zich opdoemen. Allerlei gedachten 

schieten door haar hoofd, maar de gigant komt sneller 

dichterbij dan Tania kan beslissen wat te doen. Juist 

als ze zich voorbereidt op de oorverdovende klap van 

de botsing tussen haar speelgoedbootje en de titaan 

die haar zeemansgraf inluidt, ziet ze op nog geen drie 

meter de voorsteven van het containerschip langsva-

ren. Alleen haar mast wordt geraakt en breekt met een 

scheurend geluid af. Ze heeft het, wonder boven won-

der, overleefd. Ze zal, dankzij deze gebeurtenis, nooit 

meer een nacht rustig doorslapen op haar boot.

Tania maakt ook idyllische momenten mee tijdens 

haar reis. Elke keer als ze in een haven aankomt, 

geniet ze van de cultuur, de mensen en de natuur. Ze 

laat een tatoeage zetten door een half beschonken ei-

landbewoner. Ze wordt verliefd en trouwt na haar reis 

met de man die ze al zeilend heeft ontmoet. Ze maakt 

overal vrienden die haar graag helpen haar eenzame 

tocht voort te zetten. Op haar lange weken alleen 

op de oceaan raakt ze in een veel langzamer ritme 

dan op land. Ze leest veel meer en leert ook nieuwe 

vaardigheden. Zo leert Tania navigeren ter hoogte 

van de Galapagos eilanden, waardoor ze weer weet 

waar ze zich bevindt. Maar belangrijker nog is dat deze 

reis datgene bewerkstelligd wat haar vader altijd voor 

ogen heeft gehad: ze wordt volwassen. Gedurende 

deze tweeëneenhalf jaar varen, initieel op initiatief van 

haar vader, verandert ze van een meisje in een jonge 

vrouw.

5 november 1987 Een 21-jarige staat op het dek 

van een kleine boot, verlangend uit te kijken naar de 

horizon. Daar ligt thuis. Ondanks de zoutkorst die zich 

op haar huid heeft gevormd, de zweren op haar ach-

terste en de schaafwonden op haar armen en benen 

is ze niet alleen verlangend om naar huis te gaan maar 

ook melancholiek gestemd. Ze heeft alle problemen 

die zich de afgelopen jaren voordeden, overleefd. De 

simpele routine van haar leven op zee, het duidelijke 

doel van thuiskomen, dat zal allemaal over zijn. Toch 

is ze nog niet thuis of ze heeft al een nieuwe droom: 

een gezellig huisje met een mooie tuin voor haarzelf, 

haar man en haar kat.

Er is niemand om de 
weg aan te vragen, er 
is alleen maar water 
om haar heen

Grand Hotel Europa:Grand Hotel Europa:

hoe Europa ten onder
gaat aan massatoerisme
Eind 2018 kon Nederland genieten van het indrukwekkende en prachtig geschreven 
boek Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Naast dat het boek vertelt over de 
liefdesperikelen tussen Pfeijffer zelf en de licht ontvlambare Italiaanse Clio, beschrijft 
Pfeijffer op indringende wijze de problemen van het massatoerisme, waarin het gehele 
boek als metafoor dient voor het lot van Europa. 
In Nederland wordt toerisme vaak neergezet als een noodzakelijke factor voor een 
goede economie, maar Grand Hotel Europa laat de andere – negatieve – kant zien. 
De nieuwe regering zal moeten nadenken hoe we na de coronacrisis ervoor kunnen 
zorgen dat de toerist een aanwinst is voor Nederland en geen destructieve kostenpost. 
Pfeijffer heeft helemaal geen vertrouwen meer in het toerisme: hij vreest dat Europa een 
openluchtmuseum dreigt te worden voor toeristen uit de Verenigde Staten en China en 
daarbij zijn invloed zal verliezen in de wereldpolitiek.

De Verenigde Staten en China, legt Pfeijffer uit, zijn 

landen waar de economie draait op innoverende 

technologie en grootschalige industrie, landen met 

daadkrachtige leiders die snel kunnen optreden in de 

steeds sneller veranderende wereld. Hij ziet Europa 

daarentegen als een log continent dat geen belang-

rijke beslissingen kan en durft te nemen en te veel 

afhankelijk is van toerisme. Hieruit concludeert hij dat 

Redacteur: Marnix Koops
Europa nooit zal kunnen bijbenen met de VS en China 

en zich zal moeten schikken in zijn onontkoombare 

toekomst: een grote speeltuin worden voor Amerika-

nen in fleurige blouses en Chinezen verstopt achter 

hun fotocamera. 

Hij maakt zich vooral zorgen over Zuid-Europa. Zijn 

boek speelt zich af in Italië, waar de hoogopgeleide 

jeugd vertrekt en de bevolking vergrijst. Dit fenomeen 

is ook wel bekend als een ‘braindrain’ en komt voor 

in bijna alle Zuid- en Oost-Europese landen. Toerisme 
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lijkt deze landen een oplossing te bieden, maar niks 

is minder waar. Banen binnen het toerisme zijn slecht 

betaald en bieden geen kans tot zelfontwikkeling en 

een carrière. Getalenteerde Italianen en Grieken ver-

trekken naar Noord-Europa, omdat zij geen toekomst 

zien in een loopbaan als ober of kok. 

Het komt erop neer dat een economie die draait op 

toerisme niet duurzaam en niet toekomstgericht kan 

zijn. Het levert slecht betaalde banen op, de toeris-

ten eisen een grote tol op de natuur en als land ben 

je geheel afhankelijk van externe factoren die je niet 

of nauwelijks kan beïnvloeden. De coronacrisis dient 

hier als goed voorbeeld dat laat zien hoe instabiel en 

onvoorspelbaar de toeristensector kan zijn.

Het wrange is dat de toerist vaak denkt dat hij of zij 

een positieve invloed heeft op het vakantieland, maar 

vaak is het tegenovergestelde waar. Het meeste geld 

verdwijnt in de zakken van de grote multinationals en 

vliegmaatschappijen, de authentieke lokale cultuur 

verdwijnt en de natuur en monumenten kwijnen weg 

door de mensenmassa’s. 

Venetië als schrikbeeld voor Europa
De coronacrisis heeft in dit opzicht misschien een 

kleine positieve kant gehad: inwoners van steden 

zoals Venetië en Amsterdam konden voor het eerst 

door hun stad lopen zonder dat het zwart zag van de 

toeristen. Voor Venetië staat het water letterlijk en fi-

guurlijk tot aan zijn lippen: de stad zinkt jaarlijks verder 

onder water door de immense menigtes die elk jaar 

door de binnenstad marcheren. Het schrijnende is dat 

het centrum zelf amper meer bewoond wordt door 

Venetianen. De trotse stad was in de middeleeuwen 

één van de meest bevolkte steden van Europa, telde in 

1950 nog 175.000 inwoners, maar heeft nu nog maar 

53.000(!) inwoners over. 

Venetië geldt al langer als het ultieme voorbeeld waar-

toe massatoerisme kan leiden. Een dode binnenstad 

met enkel souvenirwinkels, Starbucks en McDonalds 

restaurants en inwoners die worden verdreven door 

hotels en Airbnb's. Iedereen die denkt dat een vakan-

tietripje naar Venetië ten goede komt aan de inwoners 

en bijdraagt aan de lokale economie houdt zichzelf 

voor de gek. 

  

Pfeiffer is bang dat meer Europese steden hetzelfde 

lot zullen ondervinden en ziet in Amsterdam dezelfde 

problemen opkomen. Lokale bakkers, slagers en boek-

handels kunnen niet op tegen de hoge huurprijzen 

die grote multinationals wel kunnen betalen en ver-

dwijnen uit de binnenstad. Steeds meer huizen in de 

binnenstad worden via Airbnb beschikbaar gesteld aan 

toeristen, waardoor gezinnen opeens naast feestende 

Britten moeten wonen. Als Amsterdam op dezelfde 

voet doorgaat als voor de coronacrisis is er een grote 

kans dat de binnenstad verandert zoals in Venetië: de 

oorspronkelijke inwoners verdreven door hotels en 

souvenirwinkels.

Het boek stimuleert ons om na te denken over be-

langrijke vragen: Welk doel dient het Europa (of 

Nederland) om zijn hoofdsteden uit te verkopen aan 

de toerist? Moeten wij als samenleving accepteren dat 

onze eigen steden worden uitgemolken door multina-

tionals en vliegmaatschappijen?

De situatie in Nederland
Nederland is op dit moment nog geen Italië 

of Griekenland en hoeft zich geen zorgen te 

maken over een mogelijke braindrain. Ook 

zijn er buiten Amsterdam (en Giethoorn) wei-

nig steden waar de toerist de lokale bevolking 

terroriseert. Toch zullen wij als samenleving 

alvast moeten nadenken waar we heen willen 

als land. Moeten we Airbnb, Booking.com en 

multinationals zoals Starbucks ongereguleerd 

onze binnensteden cadeau geven - zoals de 

VVD graag ziet - of moet de regering actief 

het massatoerisme in goede banen gaan 

leiden?

Een overheid die daadkrachtig optreedt en 

passend beleid maakt om de schade van toe-

risme te beperken en reguleert dat de winsten 

niet volledig verdwijnen in de zakken van de 

grote bedrijven, zou het tij nog kunnen keren. 

Maar met een mogelijke vierde overheid 

onder de leiding van Mark Rutte is de kans 

hierop minimaal. De zelfpromotie tijdens het 

Eurovisie Songfestival in Rotterdam toonde 

haarscherp aan dat het beleid rond toerisme 

enkel dient om meer toeristen naar Neder-

land te lokken, niet minder. Pfeiffer denkt zelf 

dat het voor Europa te laat is en ziet daarom 

onze toekomst somber in. Aan het eind van 

zijn boek wordt het stokje van wereldmacht 

Europa definitief doorgegeven aan de VS en 

China en opent Europa voorgoed zijn deuren 

als Grand Hotel Europa...

Deelvervoer, 
de toekomst 
van het reizen

We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen, deelvervoer. Van Amsterdam tot 
Apeldoorn en van Groningen tot Maastricht. Overal kom je het wel tegen. Groene scooters 
van Go- sharing, de donkergroene Felyx scooters, en natuurlijk de welbekende OV fietsen. 
Dat deelvervoer de laatste jaren bezig is met een opmars, dat kunnen we wel stellen.
Maar wat houd deelvervoer nou eigenlijk in? En wat is de toekomst van dit deelvervoer?

Redacteur: Tim Woertink
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Als we praten over deelvervoer, zou je misschien  

meteen al denken aan de welbekende OV fiets of  

dergelijke, maar het ligt veel eenvoudiger. Als je met 

de trein reist maak je al gebruik van deelvervoer. 

Het gebruik van deelvervoer gaat heel makkelijk. je 

download een app, registreert je door middel van een 

account aanmaken, je huurt het voertuig dat je wilt 

gebruiken en voor je het weet ben je al onderweg. 

Dat steeds meer jongeren gebruik maken van deel-

vervoer is niet toevallig. De laatste jaren verschuift de 

trend van iets bezitten meer naar iets gebruiken.

Met name jonge mensen vinden het belangrijk om 

duurzamer te leven en maken daarom gebruik van 

deelvervoer. 

Tot slot: het toekomstperspectief van deelvervoer. 

Want hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit met  

betrekking tot deelvervoer?

Om dit goed te kunnen begrijpen heb ik gekeken naar 

het zogenaamde Deltaplan Mobiliteit 2030. Dit plan 

is gemaakt door de Mobiliteit Alliantie (Organisatie 

bestaande uit onder andere NS, Arriva, GVB)

Allereerst staat er in het plan dat al het openbaar ver-

voer, deelvervoer en parkeerplaatsen worden onder-

gebracht in Mobiliteitsknooppunten. Dit om in steden 

makkelijker te kunnen overstappen, en om slimme 

combinaties te kunnen maken van mobiliteit, parke-

ren, winkelen en andere voorzieningen.  Om dit te 

kunnen realiseren heeft de Mobiliteit Alliantie een  

behoorlijke investeringsagenda. o moet er tussen 

2020 en 2040 ongeveer zo’n 3 miljard euro per jaar 

worden gerekend voor de mobiliteitsknooppunten, 

infrastructuur en knelpunten in het OV. 

Al met al kunnen we dus veronderstellen dat deelver-

voer er in de toekomst compleet anders uit gaat zien. 

Nog duurzamer, nog groter, en nog populairder. 

En om naar een toekomst te streven zonder Co2  

uitstoot, is deelvervoer een prachtige oplossing. 

“De laatste jaren
verschuift de trend 
van iets bezitten meer 
naar iets gebruiken”

Maar wat zijn nou eigenlijk de  
grote voordelen van deelvervoer? 
• Het scheelt in kosten

• Actieve autodelers stoten minimaal zo’n 290 

kilo minder CO2 uit dan autobezitters!

• Het is flexibel

• Toegankelijk voor iedereen

En de nadelen?
• Je hebt geen permanent vervoermiddel. Het 

kan zo zijn dat je met een deelscooter naar je 

werk toe gaat. Alleen heb je geen garantie dat 

de deelscooter er ‘s middags nog staat. 

• Een mogelijke angst of stress hebben dat er 

geen vervoermiddel is.

• Hygiëne. Sommige vervoersmiddelen kunnen 

veel bacteriën bij zich dragen. Neem als voor-

beeld een deelfiets. Deze worden niet altijd 

goed ontsmet bij bijvoorbeeld het handvat. 

Wat is btw? 
In Nederland moet een ondernemer belasting rekenen 

over de verkoopprijs van zijn goederen of diensten. 

Dat is Belasting Toegevoegde Waarde (hierna: btw) 

ofwel omzetbelasting. De klant betaalt de prijs van het 

product en de btw aan de verkopende ondernemer. 

Die betaalt het vervolgens aan de Belastingdienst. De 

Belastingdienst betaalt tot slot een gedeelte hiervan 

aan de Europese Commissie¹. De klant betaalt kort 

gezegd belasting over het geld dat zij uitgeeft. 

De overheid rekent btw sinds 1 januari 1969 als inkom-

stenbron. Met de inkomsten uit belastingen kunnen 

publieke goederen en diensten bekostigd worden. 

Een ander doel van btw is het sturen van de aanko-

pen van de gebruikers. Het lage btw-tarief van 9% is 

bijvoorbeeld bedoeld om de belastingdruk voor eerste 

levensbehoeften te verminderen en bepaalde aanko-

In 2018 vlogen bijna 8,5 miljoen passagiers vanuit Nederland naar een vliegveld dat op 
minder dan 500 kilometer van een Nederlands vliegveld ligt. Dit blijft toenemen met de 
coronacrisis als pauze. (zie pagina 4). Mensen vliegen zo veel binnen Europa omdat het 
afleggen van een bepaalde afstand per vliegtuig bijna altijd goedkoper is dan met de trein. 
Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Eén oorzaak is dat over vliegtickets en kerosine geen 
belasting wordt geheven. Een klant moet voor een treinticket wel belasting betalen en 
voor een vliegticket niet. In dit artikel staat de vraag centraal waarom dat zo is en of dat 
verschil nog houdbaar is. 

De wereld  
van vliegen 
en belasting

pen zoals boeken en toegang tot sportgelegenheden 

te stimuleren.

De btw moet onderscheiden worden van de ver-

bruiksbelasting (accijns). De accijns worden bovenop 

de btw geheven op consumptiegoederen zoals wijn, 

bier, sigaretten en brandstof (benzine, diesel en lpg). 

Accijns worden echter niet geheven over de brandstof 

kerosine. Accijns worden geheven over de hoeveel-

heid van producten met als doel om de aankoop van 

bepaalde goederen te ontmoedigen. 

Btw en vliegen
De Wet op de omzetbelasting regelt dat het nultarief 

geldt voor het vervoer van personen door middel van 

een luchtvaartuig indien bestemming of vertrek buiten 

Nederland ligt. Dit betekent dat op binnenlandse vluch-

ten wel btw zou worden gerekend en op buitenlandse 

vluchten niet. Sinds enkele jaren vinden er in Neder-

land echter geen binnenlandse vluchten meer plaats. 

Zoals gezegd hoeven passagiers geen btw te betalen 

over hun vliegtickets. Zij moeten wel een luchthaven-

Redacteur: Pieter Jan de Jong

“Zo moet er tussen 2020 en 2040 ongeveer 
zo’n 3 miljard euro per jaar worden gerekend..” 
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belasting betalen maar dat is geen belasting in die zin 

dat deze ten goede komt van de staat. 

Sinds 1 januari 2021 bestaat in Nederland wel een 

vliegbelasting van € 7,485 per persoon per vlucht. 

Het doel van deze belasting is het prijsverschil tussen 

vliegtickets en treinkaartjes te verkleinen om daarmee 

duurzame alternatieven zoals trein of bus aantrekkelij-

ker te maken. Het is echter maar de vraag of dat met 

€ 7,485 per ticket (ongeacht de afstand dat het vlieg-

tuig aflegt) het doel bereikt. 

Feit blijft echter dat geen btw over tickets en geen 

btw of accijns over kerosine wordt geheven. De vraag 

ontstaat dan waarom van vliegreizen niet eenzelfde 

bijdrage aan de publieke middelen gevraagd mag 

worden? En moeten de negatieve externe effecten 

van vliegen op het klimaat en  geluidshinder niet extra 

belast worden?  

De luchtvaart-lobby voert tegen een btw-heffing of 

accijnsheffing aan dat de luchtvaart al voldoende 

bijdraagt aan de publieke middelen. Vliegen geeft 

volgens haar een essentiële bijdrage aan de econo-

mie, werkgelegenheid en infrastructuur. Luchtvaartbe-

drijven en passagiers zouden bij de invoering van een 

belasting verhuizen naar omliggende landen. Dit gaat 

ten koste van de economie en werkgelegenheid. Dit 

is werkelijkheid geworden bij de in 2009 ingevoerde 

vliegbelasting. 

Dit verlammende argument wordt door grote indus-

trieën maar al te graag gebruikt om belastingheffing 

te ontwijken. Zij zijn van zulk vitaal belang dat het land 

blij mag zijn dat het bedrijf in dat land gevestigd is.

Dit is simpel gezegd machtsmisbruik om maar geen 

belasting te hoeven betalen. Nederland is in dat per-

spectief een belastingparadijs die door grote bedrijven 

gebruikt wordt als toevluchtsoord, zij het voor andere 

belastingen.² Recentelijk waren dat nog Amazon en 

Pfizer. De overheid kan daarop reageren door geen 

belasting te heffen en de buurlanden erop te wijzen 

dat onze werkloosheidscijfers zo laag zijn. Nederland 

kan hier echter ook op reageren door deze bedrijven 

liever kwijt dan rijk te zijn. Elk bedrijf (ook een lucht-

vaartbedrijf) draagt bij aan de publieke middelen. Daar-

mee is een luchtvaartbedrijf niet op één lijn te stellen 

met producenten die vrijgesteld worden van omzetbe-

lasting zoals schrijvers. Waarom hoeft een luchtvaart-

bedrijf dan geen btw te betalen? De gevolgen van een 

omzetbelasting zouden (waarschijnlijk) zijn dat minder 

mensen gaan vliegen. Is dat zo’n probleem? Is verdere 

groei van de luchtvaart in Nederland noodzakelijk? 

Moet Lelystad Airport wel komen? Moeten we niet 

wat meer denken aan de negatieve externe effecten in 

plaats van het economische plaatje? 

Een ander argument tegen het heffen van belasting is 

dat het lastig internationaal te regelen is. Hierbij wordt 

verwezen naar het Verdrag van Chicago waarin kort 

gezegd geregeld is dat staten geen belasting mogen 

heffen over de brandstof die in een vliegtuig zit. Door 

het ICAO³ is aanvullend hierop geregeld dat staten 

geen accijns heffen op de brandstof voor internatio-

nale vluchten. De Europese richtlijn 2003/96 heeft het 

echter wel mogelijk gemaakt om kerosinebelasting in 

te voeren op vluchten tussen twee EU-landen. Boven-

dien heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld dat 

het Verdrag van Chicago moet worden opgevat als 

een discriminatieverbod. Dat wil zeggen dat een vlieg-

belasting mogelijk is, zolang luchtvaartmaatschappijen 

uit andere verdragslanden niet anders worden behan-

deld dan luchtvaartmaatschappijen uit het eigen land.⁴

Tot slot moet de vraag gesteld worden: waarom be-

lasten we de klimaatbelastende industrieën niet op de-

zelfde manier?⁵ In de agrarische wereld bestaat sinds 

2005 Varkensrechten⁶ en voor koeien kennen we Fos-

faatrechten. Waarom kent de luchtvaartindustrie geen 

emissierechten en waarom wordt hier niet veel eerder 

en ingrijpender ingezet op duurzamere energiebron-

nen zoals bijvoorbeeld synthetische kerosine?

De vliegbelasting alleen is onvoldoende. Momen-

teel wordt een vaste prijs in rekening gebracht per 

persoon. Langere vluchten worden evenveel belast 

als korte vluchten. Dat is vreemd. Accijns zijn nodig. 

Vliegen zorgt voor negatieve externe effecten waar-

door het gebruik ervan ontmoedigd moet worden. 

Het enkel heffen van een vaste prijs per persoon is 

geen prikkel voor de luchtvaart zelf om zich te richten 

Luchthavenbelasting (flight tax) zijn de kosten 

die de vliegmaatschappij moet betalen aan de 

luchthaven voor het gebruik van de luchthaven.  

Deze kosten berekent de vliegmaatschappij 

door aan de klant.

In het begin van 2021 zijn succesvolle 

experimenten gedaan met het gedeeltelijk 

vliegen op synthetische kerosine. Deze liters 

kerosine zijn gebrouwen uit water, CO2 en 

groene stroom. Echter, momenteel mag op 

maximaal 50% synthetische kerosine gevlogen.

Vanaf 1 juli 2008 gold een vliegbelasting. Na 

de invoering weken Nederlanders uit naar 

buitenlandse vliegvelden om de belasting te 

ontwijken. Hierdoor is de vliegbelasting een jaar 

later op 1 juli 2009 afgeschaft.

op verduurzaming zoals het gebruik van synthetische 

kerosine. Mijns inziens is voedsel van een groter  

publiek belang dan het vliegen naar de vakantie-

bestemming Kos. 

Conclusie
Europese of internationale aanpak is nodig. Maar de 

overheid moet niet afwachtend zijn en ook durven 

de eerste stap te nemen. Dit zal betekenen dat be-

drijven vertrekken maar het voorkomt dat Nederland 

een speelbal wordt van grote bedrijven, die door 

hun dreigementen om anders te verhuizen, belasting 

kunnen ontwijken. Nederland had bij de invoering van 

vliegbelasting in 2009 ook twee jaar kunnen wachten. 

Duitsland voerde in 2011 ook een vliegbelasting in 

waardoor de negatieve voorspellingen over het ver-

loren gaan van opbrengsten en werkgelegenheid niet 

zijn opgegaan. Daarnaast is de vliegbelasting van de 

mogelijke belastende maatregelen de minst effectie-

ve voor het marginaliseren van de negatieve externe 

effecten. Er zijn meer maatregelen nodig zoals het 

heffen van btw over tickets, kerosine en accijns over 

kerosine of het gebruik van emissierechten. Begin in 

ieder geval met richtlijn 2003/96 in de hand met het 

¹ Lidstaten moeten over het algemeen 0,3% van hun btw-inkomsten  

afdragen aan Europa. Sommige landen zoals Nederland krijgen een korting.

² Nederland wordt door Task Justice wereldwijd op de ranglijst ‘World’s top 

10 enablers of global corporate taks abuse’ op plek 4 gezet (Network  

Corporate Taks Haven Index – 2021).

³ International Civil Aviation Organization is een onderdeel van de Verenigde 

Naties die standaarden opstelt voor de internationale luchtvaart.

⁴ Joost Kolkman en Joost Zuidberg, ‘Belastingen in de luchtvaart’ TPEdigitaal 

2011 jaargang 5(3) p. 4-15.

⁵ Op 10 mei 2019 is een burgerinitiatief ingediend bij de Europese  

Commissie met als oproep ‘Stop de vrijstelling van brandstofbelasting voor 

de luchtvaart in Europa’. Door de coronacrisis is de behandeling van dit initi-

atief opgeschort tot 1 mei 2022 voor het verzamelen van ondertekeningen 

om de benodigde 1 miljoen te krijgen.

⁶ Daarvoor kenden we mestproductierechten voor varkens.
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Emissiehandel: 
Failliet systeem of
perfecte oplossing?

Redacteur: Daniel van Holten

Het ETS-systeem
Als eerste een uitleg wat het emissiehandelssysteem 

nou eigenlijk is. In de EU-klimaataanpak zijn er certifi-

caten voor hoeveelheden CO2 die een deelnemend 

bedrijf mag uitstoten. Er is een maximum aan certifica-

ten in het systeem, en dus een maximum aan emis-

sies. Door het aantal certificaten te verlagen brengen 

we de CO2-uitstoot terug. Voor bedrijven is het 

interessant om minder uit te stoten en overblijvende 

certificaten te verkopen.

Dit klinkt innovatief maar er zijn tekortkomingen die 

om hervorming vragen. Er waren vaak genoeg te 

veel certificaten in omloop. Daarmee waren het niet 

kostbare certificaten om te verkrijgen, maar waren ze 

opeens goedkoop. De hoogste prijzen die we tot nu 

toe op schommelende markten hebben gezien zijn 

rond de vijftig tot zestig euro, maar in de beginjaren 

schommelden ze veel te veel. Die maximumprijzen 

zijn nog maar recent behaald. Dit mist toch voor een 

deel een beoogd doel. Dit vraagt om meer uitleg.

ETS en duurzame investeringen voor de
lange termijn
Een van de doelen is dat de sectoren die door het 

ETS-systeem gedekt worden met minder CO2  

certificaten hetzelfde kunnen, dus minder emissies. Ze 

moeten op termijn zich gaan ontwikkelen om minder 

CO2 uit te stoten in hun industriële processen. Dat 

vraagt soms dure investeringen en veranderingen van 

bedrijven die niet vandaag op morgen lonen, maar 

wel over een termijn van jaren. Als dit systeem een 

prijsprikkel voor duurzame innovatie moet zijn, dan 

mag een te lage of fluctuerende prijs geen makkelijke 

uitweg zijn. Dat is het helaas nog wel. Voor een wat 

hogere prijs en een stabielere prijs is er de kans dat 

een investering zich loont en je goedkoper uit bent. 

Als de CO2-prijzen soms weer hoger of lager zijn is 

dat allesbehalve een voldongen feit.

Waarom niet alle sectoren?
Dan is er nog de vraag over welke sectoren meedoen 

aan het ETS-systeem en of ze er niet te licht vanaf 

komen. Industrie en energiesectoren vallen onder het 

ETS-systeem. Echter vallen de bouw, de landbouw 

en transport nog buiten de boot. Als er dus met het 

ETS op een doel van CO2-reductie wordt afgestuurd 

werk je met verschillende instrumenten voor verschil-

lende sectoren. Bovendien is de transportsector, en 

met name luchtvaart wel vaker slecht gereguleerd. 

Zie hiervoor de missende accijnzen op kerosine voor 

de luchtvaart. Dit is dus en een doel willen behalen 

met te veel verschillende instrumenten die niet op 

elkaar zijn afgestemd, en bepaalde sectoren niet hard 

genoeg aanpakken. Dat is juist wat klimaatbeleid nodig 

heeft. 

Hier is even een herinnering nodig waarom we onder 

andere klimaatbeleid voeren. U kent allen wel de basis 

van de wetenschappelijke redenen, maar er is ook een 

economische reden. Dat is om externe kosten van iets 

produceren ook onder te brengen. Bedrijven moeten 

ook de echte kosten betalen die niet in de fabriek 

gemaakt worden en die niet op het prijskaartje bij de 

klant staan. Er zijn kosten die niet duidelijk zichtbaar 

zijn en betaald worden. Hier is dat de CO2-uitstoot en 

allerlei milieuschade. Om waarlijk te betalen voor de 

aangerichte schade moeten meer sectoren onder het 

ETS-systeem gaan vallen.

De volgende fase
Het ETS-systeem was in drie fases uitgerold, namelijk 

2005-07, 2008-12 en 2013-2020. Wat kunnen we nu 

dan concluderen voor de volgende fase, de opvolging 

van het ETS-systeem of vervangend beleid? De EU 

heeft een grote markt voor emissiehandel opgezet 

en een redelijk werkend beleid ten opzichte van geen 

beleid. Het behaalt echter nog niet haar doel CO2- 

reductie. Ook kent het interne problemen in het  

mechanisme zelf, namelijk fluctuerende prijzen die 

niet fatsoenlijke prikkel voor innovatie zijn. 

Tot slot, we merken dat onze industrie, landbouw 

en transport te veel CO2 uitstoten en onze aanpak 

ontoereikend is, dus moet het aangescherpt worden. 

In dit stuk is de aandacht gevestigd op het systeem 

met certificaten voor de CO2-uitstoot en de handel 

daarin. Als we het systeem aanscherpen moeten er 

nog sneller minder certificaten op de markt komen 

om überhaupt de doelen te halen. Daarnaast moet er 

nog meer focus komen op een hogere stabiele prijs 

voor CO2. Alleen dan betalen de vervuilers echt. Het 

marktmechanisme inzetten is één ding, maar de over-

heid mag hierbij consequent en doelgerichter zijn.

“Het marktmechanisme 
inzetten is één ding, 
maar de overheid mag 
hierbij consequent en 
doelgerichter zijn.”

“Als het ETS-systeem een 
prikkel voor duurzame 
innovatie moet zijn, dan 
mag een te lage prijs geen 
makkelijke uitweg zijn”

We lazen het weer in een uitspraak van de rechter te Den Haag op 26 mei: We gaan de 
klimaatdoelen van Parijs niet halen met onze aanpak. Delen van het programma zijn 
niet ambitieus genoeg, en bedrijven moeten aansprakelijk gesteld worden voor meer 
milieuschade die ze veroorzaken. Shell verdedigde zich nog met dat ze al door het 
emissiehandelssysteem ETS gereguleerd worden. Daarmee zouden ze bijdragen aan 
CO2-reductie, maar de rechtbank vond dat niet genoeg. Maar wat is dat ETS-systeem 
eigenlijk? Hoe werkt het en behaalt het onze klimaatdoelen? In dit artikel meer over het 
emissiehandelssysteem ETS, handel in certificaatjes over hoeveel uitgestoten mag worden 
door bepaalde bedrijven en sectoren, en waarom dat ons faalt.
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In de reeks Vogelvlucht bevragen Sophia en Antrude dit jaar vier (voormalige) 
bestuurders en politici over hun overtuigingen, over waarden en normen en 
bespiegelingen over de samenleving. Dit keer spreken we Tineke Huizinga, 
fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer en voormalig 
gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris Verkeer en Waterstaat en 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

TINEKE HUIZINGA-HERINGA:

VOGELVLUCHT
Redacteuren: Sophia de Vries 
en Antrude Oudman

“Als je hart hebt voor de 
wereld om je heen, is de 
politiek een goede plek 
om te zijn”

Achter Tineke Huizinga hangt een potloodtekening van 

haar drie kinderen. Huizinga licht glimlachend toe dat 

haar kinderen op de tekening niet ouder zijn dan twaalf, 

maar inmiddels allemaal boven de dertig zijn. Een 

Armeense asielzoeker, kunstenaar van beroep, maakte 

de tekening ooit als bedankje voor Huizinga’s inspan-

ningen voor Vluchtelingenwerk. Niet lang hierna vertrok 

Huizinga voor haar politieke carrière naar Den Haag. 

Hoe kwam u ooit in de politiek terecht? Was er 
een specifiek thema dat u dreef?
“Ik werd gevraagd of ik me wilde kandideren voor de 

gemeenteraad Heerenveen. De ChristenUnie ver-

wachtte dat er voldoende kiezers voor de Christen-

Unie daar zouden moeten zijn. De reden dat ik ‘ja’ zei, 

was dat ik toen werkte in juridische hulpverlening bij 

Vluchtelingenwerk, en bij een hoorzitting in de Twee-

de Kamer dacht ik: als ik echt iets wil doen dat zin 

heeft voor asiel, dan moet ik in Den Haag zijn. Dat was 

hoe ik het belang van politiek ontdekte. Daarom wilde 

ik me beschikbaar stellen. Het is gelukt: we haalden 

een zetel in Heerenveen en niet lang daarna ging ik 

ook naar Den Haag, ook al had ik niet gedacht daar 

ooit te komen.”

En met voorkeursstemmen.
“Dat kwam vooral omdat er in 2002 alleen mannen in 

de top van de lijst stonden. Ik heb in 1998 zelf ook de 

ChristenUnie gebeld: ik zie alleen mannen in zwarte 

pakken bovenaan de lijst. Ik was toen zeker niet de 

enige die daarover aan de bel trok. Ze vonden het 

moeilijk om vrouwen te vinden. Maar je moet toch 

een diverser beeld krijgen.”

Vindt u dat het beeld nu diverser is?
“Ja, dat vind ik wel. Het was een flinke omslag voor de 

ChristenUnie. In twintig jaar is het volkomen anders 

geworden. zeggen: Als je zegt: Gert-Jan Segers of  

Carola Schouten fractievoorzitter, zal niemand zeg-

gen: ‘maar Carola is een vrouw’. Nu is natuurlijk wel 

grotere diversiteit belangrijk, ook qua culturele achter-

grond. De ChristenUnie is een partij voor iedereen.”

Anders dan de SGP.
“Toen ik net in de Tweede Kamer kwam, was de prak-

tijk dat de ChristenUnie en SGP namens elkaar sprak. 

De SGP wilde dat de ChristenUnie-mannen  

wel namens hen spraken, maar ik niet. Toen heeft 

ChristenUnie-fractievoorzitter Kars Veling gezegd: 

dat doen we niet, we gaan geen onderscheid maken 

tussen onze Kamerleden.”

Toen u staatssecretaris was, kreeg u een motie 
van wantrouwen over de OV-chipkaart. Waar 
kwam dat vandaan?
“Een motie van wantrouwen gebeurt veel vaker. 

Meestal is het politiek gemotiveerd, zelden inhoude-

lijk. In dit geval denk ik dat het wel inhoudelijk was, 

vanwege verhalen dat de OV-chipkaart gehackt kon 

worden. Ik heb daarom onderzoek laten doen door de 

universiteit van London. Die constateerde dat de chip-

kaart inderdaad gehackt kon worden. Om dat op te 

lossen was ik niet aan zet, maar het bedrijf dat achter 

de OV-chipkaart zat. Met dat bedrijf heb ik veel over-

leg gevoerd. In de politiek was inmiddels het gevoel: 

dit is eng, is dit wel vertrouwd? In dat gevoel werd de 

motie van wantrouwen ingediend. Daarbij kwam nog 

dat sommige provincies het argument van wantrou-

wen gebruikten om te maskeren dat ze zelf nog niet 

genoeg hadden gedaan rondom de invoering van de 

OV-chipkaart.”

Wat een gek spel! Ik kan me slecht voorstellen 
dat het zo leefde.
“Het wantrouwen werd sterk gestimuleerd. Sommige 

mensen waren principieel tegen de OV-chipkaart en 

sommige provincies hadden de zaken niet op orde.”

Zijn er nu zaken die op vergelijkbaar verzet  
stuiten, zoals 5G-masten?
Dat is een goed voorbeeld! Er zijn altijd dingen die 

nieuw en anders zijn.

Zijn we te bang voor vooruitgang?
“Daar heb ik over nagedacht. Misschien wel, terwijl 

duurzaamheid het volgens mij moet hebben van inno-

vatie. Dergelijke discussies speelden ook toen ik jong 

was. Mensen vonden bijvoorbeeld dat afwasmachines 

te veel stroom kostten en niet duurzaam waren. Ze 

kookten zelf water en deden dat in de machine, of 

wasten met de hand af. Dat stond mij tegen. Duur-

zaam en groen betekent niet dat alles moet blijven  

zoals het is, of dat we terug moeten naar vroeger! 

Innovatie heeft gewerkt: afwasmachines zijn nu beter 

voor het milieu dan met de hand afwassen. We heb-

ben ons aangeleerd zuiniger te zijn op onze buiten-

ruimte. Dingen zijn beter geworden door innovatie. 

Duurzaam betekent ook gewoon goed innoveren.”
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Hoe kijkt u aan tegen kernenergie? 
“Dat vind ik écht een hele lastige.”

Waarom? 
“Kernafval blijft een probleem. Je kunt voor kernener-

gie kiezen met het vertrouwen dat we in de toekomst 

een oplossing vinden voor kernafval, maar voor mij is 

dat een grote stap. Vijftien jaar geleden had ik gezegd: 

nóóit kernenergie, er zijn andere mogelijkheden. Nu 

weet ik het niet. Windmolens zijn uiteindelijk ook niet 

duurzaam, je kunt niet alles vol zetten met zonnecol-

lectoren, want die hebben niet zo’n hoog rendement 

en leveren bovendien zelf afval op. We weten inmid-

dels ook dat biomassa tegenvalt, dus: wat dan wel? 

Dat is best moeilijk.” Huizinga denkt even na. “Je kunt 

ook niet zó veel bezuinigen op energie dat we het 

gewoonweg niet meer nodig hebben.”

Is er geen innovatief alternatief?
“Jawel! Ik ben betrokken bij een hele nieuwe manier 

van energie opwekken, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van getijden. Je bouwt lange dammen dwars op de 

kust, en zo kun je gebruik maken van de energie in de 

eb en vloed. Prachtige ontwikkeling! Alles waar bewe-

ging in zit, bezit energie. Die energie is op te wekken 

en dat kan enorm veel opleveren. Dat is een potentiële 

concurrent van bijvoorbeeld kernenergie. Als dit verder 

wordt ontwikkeld, dan zou dat een mooi antwoord, of 

in elk geval een stukje van dat antwoord zijn.”

Merkt u verschil tussen jongere en oudere ge-
neraties wat betreft hun kijk op duurzaamheid? 
“De klimaatcrisis heeft ons met de neus bovenop de 

duurzaamheid gedrukt. Daarom denk ik dat de jeugd 

nu - het klinkt wel alsof ik heel oud ben - meer met 

duurzaamheid bezig is dan 30 jaar geleden. Misschien 

zijn zij ook bereid om radicalere stappen te nemen. 

Ik zie bij veel jongeren enorm bewustzijn als het om 

plastic gaat. Daar zijn ouderen misschien makkelijker 

in. Maar ja, als je één keer die plastic soep gezien hebt, 

wil je nooit meer een plastic zakje… “

Toch zijn er ook genoeg mensen die het niet als 
hun probleem beschouwen.
“Dat is waar, maar ik denk dat daar ook meespeelt: 

waarvan verwacht je de oplossing? ‘Verander de we-

reld en begin bij jezelf’ is uiteindelijk geen oplossing. 

Ook al gebruik jij geen plastic zakje, eet je geen vlees, 

vlieg je niet meer, dan nog los je het probleem niet op, 

de echt grote veranderingen moeten komen vanuit de 

industrie en grote bedrijven.”

Moet de overheid daar een sturende rol in hebben?
“Zeker, maar ook CEO’s van bedrijven zijn begaan met 

het milieu. Wanneer zij zien dat hun bedrijf een groot 

probleem nog vergroot, terwijl zij ook het begin van 

de oplossing kunnen zijn, zijn er bedrijven die uit eigen 

overtuiging willen bijdragen aan de oplossing. Je hebt 

echter evengoed een overheid nodig die daar met wet-

geving een duw aan geeft als het niet goed loopt. Het 

is fijn en noodzakelijk als de overheid een steuntje in de 

rug geeft, maar ik geloof niet dat bedrijven uit zichzelf 

geen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Is er ook een rol weggelegd voor de kerk? 
“Ja, zoals de kerk zich uitspreekt over grote problemen 

zoals slavernij en over hoe we omgaan met asielzoe-

kers zou de kerk zich ook moeten uitspreken over ont-

wikkelingen die onze aarde bedreigen. Maar zónder al 

te moralistisch te worden! Wees je ervan bewust dat je 

als mens ook een verantwoordelijkheid hebt op deze 

aarde en denk daarover na. Iedereen kan voor zichzelf 

uitzoeken wat dat voor hen betekent. Rentmeester-

schap is natuurlijk een heel oud begrip.”

Waar besteden we te veel aandacht aan en waar 
misschien nog te weinig? 
“Weer een moeilijke vraag! Het probleem is dat je dat 

vaak niet ziet op het moment zelf. Nu zijn we met  

Europa op de goede weg met de Green Deal, al zal 

het nog heel moeilijk worden om dat wat we ons 

voorgenomen hebben ook echt voor elkaar te krijgen. 

Verder zal de tijd het leren.”

Wat wilt u nog kwijt aan de Perspectief’ers?
“Ik vind het ontzettend leuk dat wij zo’n levende jon-

gerenvereniging hebben. Ik heb er bewondering voor als 

jongeren de waarde van politiek inzien, want die waarde 

is echt heel groot. Als je hart hebt voor de wereld om je 

heen, is de politiek een goede plek om te zijn.”

“Ik zie bij veel jongeren enorm 
bewustzijn als het om plastic gaat”
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student-assistent voor het 

Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen (DNPP) zocht ik eens de 

geschiedenis uit van de ChristenUnie. Vooral 

het ontstaan ervan vond ik heel interessant: 

het samengaan van het Gereformeerd Politiek 

Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke 

Federatie (RPF). De kersverse unie zag zichzelf 

niet als politiek links of rechts, maar à la de RPF 

als christelijk-sociaal. Tja, wat verandert er eigen-

lijk? Dat is een omschrijving die ChristenUnie 

nog steeds graag gebruikt.

PerspectieF liep hierbij voor de troepen aan. De 

jongerenafdelingen van RPF en GPV gingen in 

mei 2000 al samen, eerder dan hun moeder-

partijen. PerspectieF riep op het maartcongres 

in 2001 op om de fusie tussen beide partijen 

‘niet langer dan volstrekt noodzakelijk’ uit te 

stellen - een motie die werd aangenomen. 

Nogmaals: wat verandert er eigenlijk? Ook nu 

loopt PerspectieF vaak voorop, al heb ik het nu 

niet over organisatie maar over inhoud. In de 

analyse van de verhouding tussen PerspectieF 

en ChristenUnie ging ik met redacteuren Eliatha 

en Sophie in gesprek met (oud-)bestuurders van 

PerspectieF. Uit de tien interviews vallen zoveel 

lijnen op te maken, we konden helaas niet alles 

opnemen in deze lustrumeditie. Helder was 

in elk geval dat PerspectieF de afgelopen vijf 

jaar - het afgelopen lustrum - op inhoud sneller 

stappen wilde zetten. En interessant: dat was 

niet altijd omdat PerspectieF graag de radicale 

jongere uithangt, maar óók omdat PerspectieF 

juist nuance wilde brengen in een standpunt 

van ChristenUnie. Ik mag hopen dat we daarop 

zéker niet veranderen! 

Antrude Oudman

Hoofdredacteur

Het ontstaan van 
ChristenUnie en 
PerspectieF

1981
oproep van zeventig GPV-
prominenten tot lijstverbinding 
met GPV

1993
verruiming ledenbeleid van GPV

1998
Dubbelbesluit GPV: geen 
gezamenlijke lijst maar wel 
de belofte tot verkenning van 
samenwerkingsmogelijkheden

22 januari 2000
Oprichting ChristenUnie als 
politieke unie van het GPV
en de RPF

mei 2000
Jongerenorganisaties RPF en 
GPV gaan samen als PerspectieF

maart 2001
Uniecongres neemt PerspectieF-
motie aan met de oproep om 
fusie niet uit te stellen

november 2003
Uniecongres stemt voor 
ophe�  ng van RPF en GPV

31 december 2003
Formele ophe�  ng RPF en GPV

Beste PerspectieF’er,

21 jaar geleden, het millennium jaar, het jaar 2000. Ik her-

inner me dat als een jaar waarin ik SimCity 3000 voor mijn 

verjaardag had gekregen. Toen deze vereniging werd opge-

richt zat ik nog SimCity te spelen achter de computer. Ik was 

burgermeester van mijn eigen stad en had eigenlijk best veel 

verantwoordelijkheden voor zo’n klein meisje. De taak was 

een hele stad te bouwen en draaiende te houden. Je begon 

met genoeg huizen, water en stroom. Daarna richtte je je 

op het zorgen voor van goede scholen, schone lucht en 

voldoende politieagenten. Soms rees de criminaliteit de pan 

uit of was de werkgelegenheid om te janken. Alles wat je wilde bouwen kostte geld.  Toen 

al begreep ik dat belastingen ‘meer geld’ betekenden, maar dat was niet gratis. Deed je 

het goed, dan mocht je een mooi stadhuis bouwen. Waren de burgers niet tevreden, dan 

kreeg  je dat te merken met demonstraties en stakingen tot gevolg. De meeste frustratie 

kwam als je stad perfect was. Water? Check. Stroom? Check. Voorzieningen? Dubbel-

check! En dan… kwam er een tornado, of nog erger een alieninvasie je stad binnen. 

Hoe accuraat het spel was ingericht, daar had ik helemaal geen weet van. De realiteit is 

namelijk gigantisch dichtbij. Boze burgers die de straat op gaan, een belastingstelsel waar 

niemand blij van wordt en veel te weinig huizen voor al die jonge mensen. Ik wil daar weer 

naar kijken met het optimisme van 21 jaar geleden. Het optimisme waarmee een meisje 

haar stad bouwde en waarmee een groep jongeren een politieke jongerenorganisatie 

oprichtte. Ik wil met PerspectieF bouwen.

Gefeliciteerd! Liefs, Bina Chirino

Voorwoord

Inhoud
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Koen en Hans beschrijven eerst de periode dat zij 

lid en bestuurder werden van hun politieke jongeren-

vereniging. 

Koen: “Toen ik 15 jaar oud was, werd ik lid van de 

GPJC. O�  cieel mochten jongeren pas op hun 16de lid 

worden, maar ik zat al wel eens op het achterste bankje. 

In 1996 ging ik eerst wat commissiewerk doen voor de 

vereniging in 1998 werd ik voorzitter van de vereniging. 

Gerdien Rots was op dat moment voorzitter van de 

RPF-jongeren.” Ook vertelt Koen over de onderwerpen 

vereniging een scherper profi el te krijgen. Ik heb daags 

na mijn aanstelling als voorzitter contact gezocht met 

Koen over het mogelijk fuseren”.

Het verschil tussen de RPF-jongeren en de GPJC legt 

Hans als volgt uit. “De GPJC was het staatsrechtelijke 

geweten. Zij waren de juridische uitgekookte fi guren en 

hadden juridisch en procedureel wat hoog te houden. 

Dat kan ik mij ook herinneren van het fusie-proces. Wij 

als RPF-jongeren hadden het daar niet zo mee. Wij had-

den het al wel over duurzaamheid en klimaat.”

Bij de RPF-jongeren was Roel Kuiper een belangrijk 

protagonist voor de fusie, volgens Hans. ”De RPF wilde 

al langer met de GPV werken. De RPF was het verliefde 

jongetje. Het grappige was dat de RPF-jongeren een 

stuk linkser waren dan de GPJC, terwijl de moederpartij 

GPV gezien haar partijprogramma weer scherper en 

linkser was dan de RPF. De dynamiek was gespiegeld. 

Dat kwam omdat de RPF onder andere bestond uit 

ex-SGP’ers en spijt-CDA’ers”. Hans vertelt ook over de 

oprichting van de werkgroep Hermes die de fusie zou 

voorbereiden. “De fusie was een e� ort van de zittende 

bestuursleden en Hermes. We hadden toen ook veel 

contact met de media en bestuursleden van andere po-

litieke jongerenverenigingen, zoals Boris van de Haan, 

Sharon Dijksma en Renske Leijten.”

De voorzitters geven ook aan dat de jongerenbeweging 

aanvankelijk bewust wat voor de troepen uit is gaan 

lopen door het besluit om te fuseren eerder te nemen 

dan de moederpartij. Deze fusie zou plaatsvinden bij 

de ledenvergadering van 13 mei 2000. De jongeren-

verenigingen hadden beiden eerst een vergadering in 

eigen zaal om te stemmen over de fusie. Bij de GPJC 

Fusie van Fusie van 
RPF-jongeren en GPJC: RPF-jongeren en GPJC: 

twee oud-voorzitters aan het woord

Het ontstaan van Perspectief stond onder leiding van de voorzitters van de jongeren-
bewegingen Reformatorische Politieke Federatie-Jongeren (hierna: RPF-Jongeren) en 
Gereformeerd Politiek Jongeren Contact (hierna: GPJC).  Perspex heeft met Koen de Snoo 
en Hans Valkenburg gesproken over de fusie van tot PerspectieF. Koen was GPJC voorzitter 
en Hans RPF-jongeren voorzitter. Hoe hebben zij dit proces ervaren en hoe kijken zij daar 
nu op terug? En: wat geven zij actieve politieke jongeren van nu mee? 

moest dit vanwege de statuten unaniem gebeuren. Na 

die stemming kwamen de verenigingen bij elkaar. De 

vereiste unanieme meerderheid zorgde nog wel voor 

spanningen. 

Hans: “Ik kan mij nog herinneren dat één van jullie te-

gen was maar de fusie niet wilde gijzelen. Hij is daarom 

naar de toilet gegaan toen er gestemd werd.”

Koen: “Het was inderdaad spannend. Wij hadden ook 

niets bedacht voor het geval het ‘toilet-scenario’ niet 

door zou gaan, omdat we er vertrouwen in hadden 

dat het goed zou komen. Tegelijk is het ontzettend 

gaaf dat mensen daar zo consciëntieus mee om zijn 

gegaan. Dat tref je nu bijna nergens meer aan. Wij 

hebben ons goed laten adviseren door mensen die er 

verstand van hebben.”

Beide politieke jongerenverenigingen stemden voor en 

PerspectieF was een feit. Als Koen en Hans terugkijken 

vinden ze het enerzijds knap hoe het proces is verlopen, 

maar zij vinden ook dat een hoop energie besteed is 

aan de fusie. 

Koen: “Als je kijkt naar hoeveel uren en energie ver-

brand is aan intern gerichte organisatorische gesprek-

ken, die energie had ook besteed kunnen worden aan 

inhoudelijke en maatschappelijke vraagstukken en daar-

over stof doen opwaaien. Dan hadden we meer impact 

kunnen maken. De gesprekken met de afzonderlijke 

lokale afdelingen vond ik het moeilijkste. Wij hebben 

gesprekken met hen gevoerd over wat er zou gebeu-

ren na de fusie. Sommigen dachten echt ‘Zijn ze gek 

geworden daar in Zwolle door samen te werken met de 

lichtekooien van de RPF’. ”

Bij de RPF-jongeren was minder voorbereiding op de fu-

sie vereist. Hans reageert: “De kern van het fusieproces 

is goed blijven praten totdat je eruit ben.”

Op de vraag wat ze anders zouden hebben gedaan 

geeft Koen aan: “Ik zou het gesprek nu meer voeren 

die destijds in de GPJC-vergaderingen werden behan-

deld. “Ik vond politiek interessant omdat de overheid er 

is voor de dingen die burgers niet zelf kunnen oplossen. 

We hadden het over medische-ethische onderwerpen 

en bijvoorbeeld ook over de doodstraf, terwijl dat in 

Nederland niet actueel was. Achteraf vraag ik mij wel af: 

waarom hebben wij het toen niet over duurzaamheid 

en klimaat gehad?”

Hans: “Ik werd gelijk met Koen actief in de jonge-

renpolitiek. De publieke zaak vond ik interessant. De 

RPF-jongeren vond ik eigenlijk een saaie club. Ze waren 

een best grote vereniging maar het was toch wel de 

fanclub van Leen van Dijke. Mijn missie was om in de 

Redacteur: Pieter Jan de Jong

“Wij hadden ook niets 
bedacht voor het geval 
het ‘toilet-scenario’ niet 
door zou gaan.”
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vanuit lokaal perspectief: wat is er voor hen te halen? 

Het moet niet alleen een landelijk feestje zijn. We had-

den meer de nadruk moeten leggen op de vraag: Wat 

wil je houden? Dan komt de essentie van wat er nu be-

staat naar boven en krijg je mandaat op het veranderen 

van de rest. Dat is ruimer dan wanneer start vanuit wat 

er verandert. Bovendien creëer je meer goede energie 

met zo’n waarderend perspectief.”

In het tweede helft spreken Hans en Koen over het werk 

van christelijke politieke jongeren en het profi el dat zij 

aan PerspectieF hebben gegeven. 

Hans: “Houd het contact met de achterban. Wij waren 

daar druk mee bezig in het proces naar de fusie toe. Je 

moet voeding houden met de achterban om bewust 

te zijn van de krachten die er spelen. Ik zie dat terug in 

mijn eigen familie waar ze zich niet willen laten vacci-

neren. De christelijke kerk wordt onder druk gezet door 

complotdenken en populistische partijen. Daarnaast 

kunnen jongeren door het geluid bij de achterban op te 

halen de twee meest urgente punten van armoede en 

klimaatverandering op de agenda zetten. Wat gebeurt er 

en wat betekent het voor ons als gelovige mensen dat 

de wereld klassiek gezegd aan het woeden is? Koen en 

ik waren bezig een smoel, een profi el te creëren voor 

PerspectieF. Vanuit die smoel moet je terugkeren naar 

de achterban. Wie is dat? Zijn zij nog te activeren?”

Koen geeft daarbij aan hoe aan de slag te gaan als 

jongerenbeweging en maakt de analogie met de chris-

telijke kerk. “Ik geloof in vormen die mensen activeren. 

Dus niet het denken in een organisatie maar in een 

beweging. We hebben eeuwenlang mensen gevraagd 

naar kerken te komen, maar de kerken moeten zelf in 

beweging komen en naar de armen, blinden en hulpbe-

hoevenden gaan om te laten zien wie Jezus is. Ik moet 

dan denken aan de uitspraak: Evangeliseer altijd, des-

noods met woorden”

Hans: “Dat is belangrijk. En daarbij moet je het ver-

trouwen met de mensen terugvinden. Voor kinderen is 

het makkelijker te vertrouwen dan voor volwassenen. 

Mensen raken hun vertrouwen kwijt en dat doet veel 

met het geestelijk welzijn van mensen. Dat zie je door 

de opkomst van de complottheorieën. Het wantrouwen 

is een belangrijk signaal waarop aangeslagen moet wor-

den. En probeer dan de jongerenpartij van de nuance te 

zijn en het af en toe ook niet te weten. ”

Koen: “Een Utrechtse hoogleraar heeft eens onder-

zoek gedaan naar het begrip ‘vertrouwen’. Andere talen 

hebben voor dit begrip veel meer woorden. Vertrou-

wen wordt geconstitueerd door betrouwbaarheid in de 

zin van doen wat je zegt, maar bijvoorbeeld ook door 

openheid, acceptatie en congruentie. Als je daar oog 

voor hebt, treed je wantrouwen niet alleen of vooral te-

gemoet met woorden van hoop met verhalen en visies, 

zoals nu vaak gebeurt. Het collectief wantrouwen wordt 

te vaak toegeschreven aan het ontbreken van levens-

visie of innerlijk kompas. Dat kan soms waar zijn, maar 

vaker is het eenvoudiger: wat iemand zegt komt niet 

overeen met hoe iemand zich gedraagt en dat lijkt niet 

te gebeuren, gezien alle enquêtes. Iemands intenties 

kan je niet bevroeden, maar je kent wel iemands gedrag. 

In de kerk en in de politiek zouden we dus best wat 

minder kunnen praten en wat meer kunnen doen.”

“Het zit daarnaast ook wel een beetje in het wezensken-

merk van de politiek: het verschil wordt gecultiveerd. Ik 

heb in mijn studententijd veel gedebatteerd. Ik vond het 

fantastisch, maar kreeg er later een afkeer van. Het digi-

taal maken, uitvergroten en uitwonen van het verschil. 

Het is voor of tegen. Het is winnen of verliezen. Dat 

staat haaks op waartoe dialoog en politeuma bedoeld 

zijn, namelijk luisteren, nog een keer luisteren, vertragen, 

onthaasten, begrijpen, op je in laten werken, duiden en 

betekenis delen.”

Wederzijds 
a� ankelijk

ChristenUnie bestaat twintig jaar, PerspectieF zelfs nog wat langer. Hoe was de verhouding 
tussen ons als jongerenpartij en de moederpartij de afgelopen vijf jaar? We gingen in gesprek 
met tien (voormalige) bestuurders van PerspectieF en actieve PerspectieF’ers. Hoe keken zij 
naar de onderlinge relatie in de periode waarin zij actief waren? Welke thema’s waren wan-
neer belangrijk? Wat is er veranderd - en ook: wat kan er beter?

Redacteuren: Eliatha van de Bruinhorst,
Sophie van der Velden en Antrude Oudman

ONAFHANKELIJKHEID
Uit de interviews blijkt helder dat er een verschil zit 

tussen luis in de pels zijn, zelfstandig zijn en onafhan-

kelijk zijn. De consensus is dat PerspectieF een luis in 

de pels is en moet blijven, dat zij ook zelfstandig moet 

blijven, maar dat zij als onderdeel van ChristenUnie 

niet onafhankelijk is. Dat PerspectieF een luis in de pels 

moet zijn dient niet puur om de belangen van jonge-

ren onder de aandacht te brengen, maar ook omdat 

tegenwicht voor de ChristenUnie gezond is. 

'Een poster van de RPF 

voor Kamerverkiezingen'

Hoe is de relatie tussen
ChristenUnie en PerspectieF?

“Ze waren een best 
grote vereniging maar 
het was toch wel 
de fanclub van 
Leen van Dijke.”
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RUIMTE
Het belang van ruimte wordt veel benadrukt. Is deze 

ruimte in de afgelopen vijf jaar veranderd? Hierbij 

noemen de meeste geïnterviewden dat PerspectieF 

als organisatie volwassener is geworden. PerspectieF 

is gaandeweg beter georganiseerd en kan kennis en 

kunde van leden beter mobiliseren om inhoudelijk het 

gesprek - of de discussie - aan te gaan met ChristenUnie. 

Siewerd: “Ik denk dat er altijd een verschil zit tussen 

de ruimte die ChristenUnie laat aan de jongeren en de 

ruimte die we zelf afdwingen. Ik denk dat die in recen-

te jaren beide zijn gegroeid.”

Moet er meer ruimte zijn? Daarover verschillen de me-

ningen. Gedeelde noemer is vooral dat je alert moet 

zijn dat de bestaande ruimte behouden blijft. 

Siewerd: “Soms moet je zelfs verder gaan dan alleen 

de luis in de pels en wat schoppen. Soms wil je ge-

woon niet alleen de deur intrappen, je wil naar binnen.” 

Er zijn wel grenzen.

Christel: “We moeten sensitief zijn dat dingen gevoe-

lig kunnen liggen en dat de fractie er een andere keus 

in maakt. Niet dat we niet mogen laten weten dat we 

er niet mee eens zijn. Je zit in een afhankelijkheidsrela-

tie, dat maakt het soms lastig.” 

Siewerd: “Onze zelfstandigheid zal niet altijd naar 

buiten heel zichtbaar zijn, als je maar weet als bestuur 

en vereniging: onze beslissingen, daar zijn wij verant-

woordelijk voor. Dan zit je goed.”

THEMA’S
Coalitie-Y komt vrijwel zonder uitzondering voorbij 

als wordt gevraagd naar een gezamenlijk succes van 

ChristenUnie en PerspectieF. Op welke thema’s wijken 

ChristenUnie en PerspectieF af? En op welke thema’s 

ontstond frictie? De meesten noemen thema’s die in 

hun bestuursperiode actueel en omstreden waren. 

Soms botsten we inhoudelijk, soms botste het op de 

politieke beweegruimte voor ChristenUnie. 

Siewerd: “Eén van de moeilijkste punten was een on-

derwerp waar we het inhoudelijk wel over eens waren. 

Het ging over het kinderpardon. Voor de ChristenUnie 

zat er niets anders op dan achter de schermen aan-

kloppen bij de coalitie en de staatssecretaris van toen. 

Voor ons ontstond veel frustratie. Mogelijk zou één van 

onze leden dan uitgezet moeten worden.” 

Jarin: “Rondom de maatschappelijke diensttijd gingen 

we tegen de ChristenUnie in. We vonden dat we jon-

geren die opgezadeld zitten met studieschuld, drukte 

op de woningmarkt en mentale zorgen, niet mochten 

opzadelen met een maatschappelijke diensttijd.”

Een botsing komt vaak voort uit het feit dat de ach-

terban van ChristenUnie verdeeld is en het bewuste 

thema gevoelig ligt. 

Jarin: “ChristenUnie en PerspectieF botsten in mijn 

tijd niet echt op inhoud. Het was voor mijn gevoel 

vaker dat we drie stappen vooruit waren. Dat was zo 

in het geval van mentale gezondheid van jongeren, 

duurzaamheid en Israël. Daar reageerde ChristenUnie 

op met: moet dat zo snel, jongens, we raken een deel 

van onze achterban kwijt. Maar ik zie nu dat veel van 

die thema's toch hun weg hebben gevonden naar het 

verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dat is een 

compliment voor PerspectieF.”

Maar het standpunt over Israël en Palestina werd niet ver-

anderd zoals PerspectieF wilde, geeft Jarin aan. Dit thema 

wordt veel genoemd. En opvallend is dat de meesten 

zeggen dat het thema absoluut leeft bij PerspectieF, maar 

meteen toevoegen dat ze zelf geen specialist zijn. 

Jarin: “In mijn tijd wilden we een motie indienen om 

het 'Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad' standpunt 

van de ChristenUnie te schrappen, daar was wel vuur-

werk over. Uiteindelijk kwamen we tot een compromis: 

als wij dat amendement zouden schrappen, zou de 

ChristenUnie een congres over Israël organiseren in 

Jeruzalem. Dat congres is nooit georganiseerd.” 

Elsbeth: “Israël is altijd een heet hangijzer.” 

Siewerd: “Ik denk dat wij als PerspectieF er wat neutra-

ler in willen staan. We willen ook graag dat ChristenUnie 

er wat genuanceerder in staat. Ik denk dat als je de dis-

cussie gaat voeren, dat je te horen krijgt dat de meesten 

dat ook willen.”

CONCLUSIE
Over het algemeen zijn de ervaringen positief. 

Matthijs: “Ik heb die verhoudingen altijd als positief 

en goed ervaren. Op politiek niveau verschilt dat nog 

wel. Ik denk dat PerspectieF altijd wel heel trouw is 

geweest aan de ChristenUnie, misschien iets té trouw. 

PerspectieF steunde de ChristenUnie politiek, besprak 

moeilijke punten vaak achter gesloten deuren of ging 

die uit de weg.” 

Tim: “Ik heb niet de indruk dat ChristenUnie ons te 

braaf vindt. Als we het oneens zijn zeggen we het. 

Maar we overleggen eerst intern, de koninklijke route 

zoals dat heet.’’

Voor dit artikel werden geïnterviewd: JARIN VAN DER 

ZANDE (bestuurslid Lokaal 2014-5, bestuurslid Politiek 

2015-6 en voorzitter 2016-8), CHRISTEL MONROOIJ 

(penningmeester 2017-8), ELSBETH VAN DEN HAZEL

(bestuurslid Lokaal 2017-9), SIEWERD DE JONG

(voorzitter 2018-20), JEROEN TROOST (bestuurslid 

Politiek 2018-20), JETSKE GERKEMA, MATTHIJS VET 

(secretaris 2018-20) en TIM KUIJSTEN (bestuurslid 

Politiek 2020-nu).

“Soms moet je zelfs 
verder gaan dan alleen 
de luis in de pels en wat 
schoppen. Soms wil je 
gewoon niet alleen de 
deur intrappen, 
je wilt naar binnen.”

Jarin: “ChristenUnie is relatief jong. Ik geloof in dat je 

vraagtekens durft te zetten bij de koers van Christen-

Unie, met het idee: daar worden we sterker van.” 

Christel: “Je moet luis in de pels blijven. Je bent we-

derzijds afhankelijk van elkaar. ChristenUnie is afhan-

kelijk van PerspectieF in imago, in nieuwe ideeën en 

vrijwilligers, jonge enthousiastelingen bij fracties in het 

land. Die wederzijdse afhankelijkheid is goed.’’ 

Jeroen: “Je wordt meestal lid van PerspectieF omdat 

je a�  niteit hebt met de standpunten. En de onderlig-

gende principes en standpunten van waaruit je politiek 

bedrijft komen tussen de twee organisaties overeen, dan 

kun je als PerspectieF de ChristenUnie scherp houden.’’

Daarbij wordt ook verwezen naar andere politieke 

jongerenorganisaties, op twee manieren: dat andere 

organisaties onafhankelijker willen zijn van hun moe-

derpartij en dat PerspectieF van ChristenUnie relatief 

veel ruimte krijgt.

Tim: “Als we het oneens zijn laten we dat horen. We 

zijn onderdeel van de ChristenUnie dus ik ben er niet 

op uit om zoveel mogelijk los te komen. Zolang je 

maar genoeg ruimte hebt, en daar heb ik geen zorg 

over.’’ 

Siewerd: “Als meer leden iets willen doen ter on-

dersteuning van PerspectieF, dan zijn er meer mo-

gelijkheden om minder afhankelijk van ChristenUnie 

te worden. Die afstand leidt tot meer eigen ideeën 

en thema’s. Met het risico, dat zie je bij meer andere 

organisaties: te veel onafhankelijkheid. Dan gaan par-

tijen en jongerenorganisaties zich afvragen hoeveel je 

eigenlijk nog met elkaar te maken hebt.” 

Matthijs: “De ChristenUnie blijft de moederpartij, en 

daar zit veel kennis, geld en ervaring die PerspectieF 

niet heeft. PerspectieF blijft in die zin afhankelijk van 

ChristenUnie.”

“ChristenUnie en 
PerspectieF botsten
 in mijn tijd niet echt 
op inhoud. Het was 
voor mijn gevoel vaker 
dat we drie stappen 
vooruit waren.’’

PerspectieF botsten
 in mijn tijd niet echt 
op inhoud. Het was 

20
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Redacteur: Yaroslava Tymts

Van PerspectieF naar politicus?
Voor politieke partijen is jong talent aanwinnen, op-

leiden en door laten stromen cruciaal. In dit interview 

spreken we twee ChristenUnie politici over hoe dat 

ging van PerspectieF naar fractiewerk. Jarin van der 

Zande was voorzitter van PerspectieF, werkt nu in Pu-

blic A� airs, en is doorgestroomd naar de Apeldoornse 

fractie. Ruben van de Belt was voorzitter PerspectieF 

Zwolle, lid van de PerspectieF denktank en is naast zijn 

werk bij het ministerie van EZK, raadslid in Zwolle.

Met wat voor onderwerpen was je bezig in 
je PerspectieF tijd en is dat later nog
teruggekomen?

JARIN: In mijn bestuursperiode deden we veel met 

huisvesting voor starters. Dat hebben we ook vertaald 

in de lokale politiek. In een campagne hebben we met 

Carola Schouten een actie over wonen gevoerd bij 

een bedrijfspand om er huisvesting van te maken. Dat 

is zo’n onderwerp wat we bij PerspectieF hebben uit-

gedacht, waar we landelijk voor staan en dat we lokaal 

ook konden gebruiken

Wat zijn vaardigheden die je bij PerspectieF hebt 
geleerd of kennis die je hebt opgedaan?
JARIN: PerspectieF heeft me geleerd om na te 

denken waarom wij vinden wat we vinden. Waar we 

bij PerspectieF over nadachten en waarom we dat 

belangrijk vinden, hielp mij heel erg in het formuleren 

van standpunten in mijn lokale werk. PerspectieF was 

voor mij de plek om te leren en te ontdekken wat 

christelijk sociale politiek is.

RUBEN: Veel debatavonden vond ik leuk en ook 

nuttig voor mijn werk als gemeenteraadslid. Ook heb 

ik bij de denktank gezeten. Daar hebben wij verschil-

lende amendementen op het verkiezingsprogramma 

geschreven. Die ervaring is handig, omdat ik nu in de 

raad veel bezig ben met moties en amendementen. 

Maar ook strategisch denken heb ik bij PerspectieF 

geleerd.

Wat voor advies hebben jullie voor 
PerspectieF-leden die richting jullie 
functie willen doorgroeien?
RUBEN: Ik zeg gewoon doen. Raadslid zijn kan je 

leren, iedereen weet dat het tijd kost om alles onder 

de vingers te krijgen. Het is belangrijk dat jongeren in 

ChristenUnie-fracties goed worden vertegenwoordigd. 

Als jongere heb je een ander netwerk, andere kijk op 

de zaken, en weet dat je echt iets toevoegt. Politiek 

kun je niet uit de boeken leren, je moet het gewoon 

doen en je moet ook durven fouten te maken.

JARIN: Aanwezig zijn. Ga ook naar lokale fracties en 

PerspectieF-activiteiten. Onderzoek of het wat voor 

je is. Het politieke en vertegenwoordigende werk is 

anders dan lid zijn van de denktank van PerspectieF, 

dus het moet je ook liggen.

Als je een doel hebt en dit ook echt wil en jezelf wil 

profi leren of neerzetten als een jonge politicus, kies 

dan ook een paar thema’s die dicht bij je hart liggen, 

waar je echt voor wil gaan. Je moet wel doorzetten in 

de politiek, het is een sport van lange adem. Ga er niet 

vanuit dat je vandaag een beslissing neemt en morgen 

raadslid bent en overmorgen wethouder.

Hoe ben jij van PerspectieF naar
fractiewerk gegaan?
JARIN: Ik rolde  als werkgroeplid PerspectieF binnen 

en toen ging ik makkelijker naar allerlei PerspectieF 

activiteiten. Ik was eerder al eens bij een fractie wezen 

kijken. Ik ben later door die fractie benaderd toen zij 

kandidaten voor de lijst zochten. Ik ben toen meer 

naar vergaderingen van de Raad en commissies gaan 

kijken. Eerst ben ik op plek 8 gezet en werd ik fractie-

volger (of commissielid). Voor de volgende verkiezin-

gen, toen ik het politieke werk wat onder de knie had, 

kreeg ik een verkiesbare plek. 

RUBEN: Het PerspectieF opleidingsprogramma 

‘Smaakmakers’ heeft mij toen geholpen. Het was een 

programma voor PerspectieF’ers die graag iets in de 

lokale politiek wilden doen. Ik hoop dat PerspectieF 

dat weer zal organiseren.

Hier in Zwolle stond de fractie open voor nieuwko-

mers. Ik kreeg plek 3 en was daarmee de hoogste 

nieuwkomer. In de fractie zelf heerste een laagdrem-

pelige cultuur. Ik kon snel en gemakkelijk meedraaien 

en mijn mening werd snel serieus genomen.

Wat zijn de voordelen voor PerspectieF’ers die 
ze misschien nog niet zien?
RUBEN: Bij PerspectieF bouw je een heel netwerk op. 

Je werkt samen met een diverse team en leert veel 

van elkaar. Binnen een fractie voeg je wat anders toe, 

maar je voegt ook dat toe wat oudere fractieleden niet 

hebben.

JARIN: In een gemeenteraad de ChristenUnie ver-

tegenwoordigen is anders dan dat je de theoretische 

kant bij PerspectieF bespreekt. Dit is niet negatief be-

doeld, maar je krijgt juist de kans om dat in de praktijk 

te brengen in jouwstad of dorp. 

Zo zijn er meer thema’s die op lokaal niveau heel an-

ders uitpakken dan wat we bij PerspectieF met elkaar 

bedenken. Dat is juist een voordeel, want het verruimt 

en vergroot je politieke leefwereld.

Wat zijn valkuilen of moeilijkheden geweest 
toen je des tap naar een fractie maakte?
JARIN: Je moet je wel invechten in de lokale demo-

cratie, niet perse in je lokale CU-fractie want daar zijn 

ze wel hartelijk. Er worden beslissingen gemaakt die 

over de toekomst gaan van de stad en daarvoor moet 

je stevig in je schoenen staan om e� ectief mee te 

kunnen draaien. Daardoor moet je je er niet laten af-

schrikken maar zie het wel als een uitdaging. Juist die 

inzichten die we als jongeren meenemen in de lokale 

democratie zijn meer dan noodzakelijk. 

Voor politieke partijen is jong talent aanwinnen, opleiden en door laten stromen cruciaal. 
In dit interview spreken we twee ChristenUnie politici over hoe dat ging van PerspectieF 
naar fractiewerk. Jarin van der Zande was voorzitter van PerspectieF, werkt nu in Public 
A� airs, en is doorgestroomd naar de Apeldoornse fractie. Ruben van de Belt was voorzitter 
PerspectieF Zwolle, lid van de PerspectieF denktank en is naast zijn werk bij het ministerie 
van EZK, raadslid in Zwolle. 

Jarin van der Zande: “PerspectieF was voor 
mij de plek om te leren en te ontdekken 
wat christelijk sociale politiek is.”

Interview - Van PerspectieF naar politicus?



— 12 — — 13 —April 2021

RUBEN: Doorloop naar de fractie verliep soepel. Maar 

als raadslid moet je verschillende procedures snappen 

en ze werken allemaal net iets anders, hier moest ik 

wel aan wennen.

Wat motiveerde jou om doorstap naar een CU 
fractie te maken? 
RUBEN: Voor mij is politiek een plek om vorm te 

geven aan mijn roeping als christen in deze samenle-

ving. Voor mij heeft dat alles te maken met rechtvaar-

digheid en recht doen in de wereld. Wat ik ook zie, is 

dat ik talenten heb die passen bij die wereld. Ik geloof 

dat roeping echt bij de schepping hoort. God geeft je 

bepaalde talenten en stuurt jou daarmee op een pad. 

Ik vind het ook prachtig om te werken vanuit evan-

gelie en koninkrijk van God aan een rechtvaardiger, 

gezonder en groener Zwolle. Gemeentepolitiek is daar 

een mooie plek voor.

JARIN: Het was mijn ambitie om het politieke hand-

werk te leren. Ik vond het leuk omdat politiek aan het 

eind van de dag ook een instrument is om je visie op 

de samenleving te realiseren. Het voordeel van lokale 

ten opzichte van landelijke politiek is dat de schaal 

kleiner is. Het impact van jouw handelen is sneller 

zichtbaar dan bij landelijke politiek.  

Wat kan PerspectieF nog beter doen om beter 
aan te sluiten op lokale politiek?
JARIN: Perspectief is niet heel erg lokaal georgani-

seerd. In mijn periode als bestuurder waren we hard 

bezig om lokale afdelingen te versterken met jon-

gerenvertegenwoordigers en ook regionale binding te 

versterken. Uiteindelijk gaat het om verantwoordelijk-

heid die in eigen kleine kring en lokale gemeenschap 

begint. Dat past ook bij onze christelijk sociale visie, en 

voel ik wel als lokale politicus. In de kern gaat poli-

tiek volgens mij om dienstbaar zijn aan de ander. We 

vergeten wel eens dat dienstbaar zijn aan een ander 

begint bij je eigen buurman en wijk. 

Hoe zie je PerspectieF nu?
RUBEN: Ik vind het goed dat er binnen PerspectieF 

meer diversiteit is en dat daar ook aandacht voor 

gevraagd wordt. Toen ik bij PerspectieF begon was er 

weinig diversiteit. Je zag overal mannen in colberts en 

ik was er een van. Ook is het heel mooi dat er steeds 

meer ruimte komt voor jongeren met andere vaardig-

heden dan die op de universiteit gewaardeerd wor-

den. Hierin is PerspectieF echt een voorbeeld voor de 

ChristenUnie-fracties.

‘We moeten zoeken naar wat ons verbindt’, hoor ik 

Gert-Jan Segers op de radio zeggen. De verkiezingen 

lijken daar inderdaad over te gaan, maar het land zelf 

lijkt er minder door in beslag genomen te zijn. Want 

onze normen en waarden staan op losse schroeven, 

althans, dat hangt af van de defi niëring die we hante-

ren voor ‘onze normen en waarden’. En laat daar nou 

op het moment alles behalve consensus over bestaan. 

Sterker nog, het is inmiddels zelfs niet helemaal meer 

duidelijk wie er allemaal nog hoort bij dit land. Of wie 

er bij mag horen.

Ook in de politiek lijkt ‘verbinding’ niet een actueel 

begrip te zijn. De versplintering is groter dan ooit en 

uit de oude doos

In de ruim twintig jaar dat PerspectieF bestaat, zijn er veel acties uitgevoerd, 
meningen geuit en discussies gevoerd. Ook PerspeX kan putten uit een 
geschiedenis vol politieke input. We doken in het archief. Wat is er de afgelopen 
vijf jaar allemaal geschreven? Tim Kuijsten, huidig bestuurslid Politiek en oud-
redacteur van PerspeX schreef voor het maartnummer van 2017 een column die 
tijdloos lijkt - en volledig toepasbaar op het huidige politieke klimaat.

Verbinding

Ruben van de Belt:
“Raadslid zijn 
kan je leren, 
iedereen weet 
dat het tijd kost 
om alles in 
de vingers te 
krijgen.”
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wanneer iemand ook maar een detail in het partij-

programma ontdekt dat diegene tegen de borst stuit, 

ziet men dat inmiddels als aanleiding om een eigen 

Haagse club op te richten. Niet zelden volledig rond 

dat detail gebouwd overigens. Overeenkomsten en 

samenwerking zoeken is in parlementaire kringen mo-

menteel niet erg hip, en de enkele partij die toch een 

kleine handreiking poogt te doen naar de overkant 

wordt direct door de kiezer teruggefl oten.

En juist in een tijdperk waarin frustratie en polarisatie 

de overhand lijken te krijgen bestaat er ook respect 

voor een duurzame visie. Waar aan de ene kant de 

stem van het populisme menigeen weet te verleiden 

hun verhaal in overweging te nemen, klampen men-

sen aan de andere kant zich steeds meer vast aan 

redevoeringen vol nuance en optimisme. Die laatste 

groep presenteert zich vaak met minder geschreeuw 

en valt daardoor ook minder snel op. Maar kijkend 

naar de inhoud van hun verhaal komt men toch uit bij 

de constatering dat de oplossingen voor de proble-

men eerder bij hen te vinden zijn. Idealen en principes 

staan hier nog voorop. Het doel wordt niet door alle 

middelen geheiligd en politici zijn er nog niet belang-

rijker geworden dan de politiek. En belangrijker nog, 

de kiezersstem bestaat er voor de politieke overtuiging 

en niet andersom.

En als de ChristenUnie bij de burger bekend kan blij-

ven als een partij die tot die laatste groep behoort, dan 

heeft de term ‘verbinding’ ineens enorme potentie. 

Want politici die standvastig voor hun grote idealen 

blijven staan kunnen het zich ook veroorloven om met 

het oog op samenwerking af en toe de concullega 

iets te gunnen. Zo’n partij kan ook nog rekenen op 

daadwerkelijk vertrouwen wanneer het haar beloftes 

doet. Dergelijke beloftes hebben hun waarde immers 

nog niet volledig verloren. 

Laten we hopen dat de aankomende verkiezingen 

weer over ideologie en visie gaan, en niet over trasht-

alk en persoonlijk moddergooien zoals we niet lang 

geleden in de VS hebben gezien. Dan hebben termen 

als ‘verbinding’ weer een plaats in het politieke debat. 

Laten we hopen dat strategische spelletjes en sluwe 

provocaties zo veel mogelijk achterwege blijven en 

politiek weer met het hart gevoerd wordt. Misschien 

dat dan ook het burgerlijk hart zal herstellen en we in 

navolging van de politiek ook elkaar weer recht in de 

ogen kunnen kijken. En wie weet hoe gezellig het dan 

weer kan worden.

'Dán kan PerspectieF een helder zicht op de toekomst bieden'

Het afgelopen jaar heeft mij doen 
twijfelen aan het nut van politieke 
jongerenorganisaties. De ene na de 
andere kwam slecht in de publiciteit; 
de SP koppelde zich los van Rood, dat 
'te communistisch' zou zijn, JOVD, 
jeugdtak van de VVD, zou zich schul-
dig hebben gemaakt aan racistische 
en nazistische uitingen, en de jeugd 
van Forum voor Democratie, JFVD, 
zou er extreemrechtse trekjes op na 
houden. Het deed bij mij de vraag rij-
zen wat het doel nou eigenlijk is van 
een jeugdpartij (lees: PerspectieF) en, 
misschien nog wel relevanter, wat het 
doel zou moeten zijn.

Luis in de pels
De meest besproken politicus was het afgelo-

pen jaar hoogstwaarschijnlijk Pieter Omtzigt, 

voormalig CDA'er. Hij werd menigmaal vlei-

end een luis in de pels genoemd, waarmee 

er werd gewezen op zijn kritische houding en 

zijn doorzettingsvermogen. Ik denk dat zo'n 

houding ook een eigenschap zou moeten zijn 

van een jongerenorganisatie; op een goede 

manier lastig zijn, en de verbonden politieke 

partij op scherp houden.

Essentieel hierbij is echter dat dit gepaard gaat 

met een constructieve houding. Een aloud 

mos is dat jeugdpartijen erg progressief zijn en 

uit zijn op verandering. Hierbij haal ik in herin-

nering de oproep van zes jeugdpartijen, waar-

onder PerspectieF, om geen nieuw kabinet 

met Mark Rutte aan het roer te moeten willen. 

En laten we man en paard noemen: ook de 

kritische uitspraken van PerspectieF over het 

niet steunen van de motie van wantrouwen te-

gen Rutte door de ChristenUnie waren weinig 

verbindend. In deze tijd van absolute verdeeld-

heid in de maatschappij denk ik dat dergelijke 

statements geen soelaas bieden, sterker nog: 

dat deze voor nog meer verdeeldheid zorgen.  

'Geef geloof een stem' 
De politiek is een plek waar ellebogenwerk 

aan de orde van de dag is; koste wat het kost 

moet er naam gemaakt worden. Jezelf hier-

bij profi leren is niet meer dan normaal. Hoe 

zit dit echter in de christelijke politiek? Is het 

doel van de christelijke politiek niet om, zoals 

de leuze van de CU luidt 'geloof een stem 

te geven'? God moet centraal staan binnen 

christelijke partijen, en niet alleen in woord, 

door politiek beleid, maar ook in daad, door 

de omgang met elkaar. Onze stem mag in Zijn 

dienst staan. 

Laat PerspectieF het komende jaar een orga-

nisatie zijn waar een scherp geluid te horen is 

als het gaat om de bureaucratie die Nederland 

is, om de gebakken lucht die volop aanwezig 

is in de politiek, om het onrecht dat er in onze 

maatschappij bestaat en dat minderbedeelde 

mensen verder in het nauw drukt. Maar laat 

PerspectieF ook een organisatie zijn van een 

genuanceerd en constructief geluid, waar niet 

ingeboet wordt aan principiële punten en waar 

groepen niet uit elkaar gedreven worden. Dán 

kan PerspectieF als politieke jeugdorganisatie 

Nederland een helder zicht op de toekomst 

bieden.

Redacteur: Nathan Meindertsma
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Interview Carola Schouten
‘Het is de rol van 

PerspectieF om 
de moederpartij 

scherp te houden’

Carola Schouten kwam in 2011 voor het eerst in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie 
en is onderhand uitgegroeid tot één van de boegbeelden van de partij. Als minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (demissionair sinds 15 januari 2021) is ze moeilijke 
beslissingen niet uit de weggegaan, met pittige dossiers zoals de stikstofcrisis en de coro-
na-uitbraken in nertsenfokkerijen, wat dikwijls leiden tot veel media-aandacht. Daarnaast 
was ze als vicepremier nauw betrokken met het managen van de coronacrisis; in het 
Catshuis moest elke week opnieuw de koers van het land bepaald worden. Carola: ‘Soms 
kijk je terug en besef je pas hoe ontzettend druk het is geweest.’

Carola Schouten: God heeft de man en de vrouw gemaakt 
omdat ze elkaar goed aanvullen, juist ook in de politiek.
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Redacteur: Marnix Koops

Voordat ik de kans krijg om aan te bellen bij het 

statige pand in Rotterdam Delfshaven, wordt de deur 

al vrolijk opengedaan door Carola. Het is vrijdagmid-

dag en Carola is net terug van een overleg met Rutte 

c.s., waar ze heeft moeten vergaderen over het wel 

of niet afscha� en van sommige coronamaatregelen. 

Carola vraagt voordat we beginnen eerst naar mijn 

vakantie, waarna we ontdekken dat we beiden naar 

Toscane zijn geweest deze zomer. Tijdens het gesprek 

blijft Carola joviaal en open en vertelt ze hartelijk over 

de afgelopen tijd, haar jongere jaren en haar kijk op 

PerspectieF en beantwoordt ze openlijk mijn politieke 

vragen. 

Het is een erg drukke tijd geweest: de stik-
stofcrisis, door Rutte destijds bestempeld als 
de ergste crisis die hij ooit had meegemaakt, 
gevolgd door een nog veel grotere crisis, de co-
ronapandemie. Als minister heb je het natuurlijk 
al superdruk, heb je het allemaal vol kunnen 
houden?
Wat een aardige vraag! Ik denk dat je daar niet te vaak 

bij stil moet staan. Het beste is gewoon om door te 

gaan. Vaak zie je dan achteraf pas hoe druk het is 

geweest. Als je terugkijkt, dan heb je wel eens van 

die momenten dat je denkt, wow, wat is er allemaal 

gebeurd? 

Dat kan ook leiden tot problemen, als je nooit 
stilstaat.  
Dat is waar, je moet wel een aantal mensen om je 

heen zetten die daar alert op zijn. Die merken als jij 

gaat veranderen of als je echt heel erg gestrest raakt. 

Dan vertellen ze mij dat het goed is om wat af te scha-

len en een zaterdag of zondag even niks te doen. 

En hoe ontspan je op zulke momenten?

Ik vind sporten erg leuk, dus ik ga dan gewoon even 

een rondje hardlopen. 

Word je dan niet constant herkend?
Nee, Rotterdammers zijn van nature heel relaxed, die 

kijken niet op of om, zeg maar. Men verwacht mij na-

tuurlijk in nette kleding, niet in sportkleding. In een bar 

word ik soms wel eens aangesproken, maar dat leidt 

meestal tot erg interessante gesprekken. 

Carola en ik kennen elkaar goed van vroeger. 
Vanaf mijn 15e tot 18e krijg ik 3 jaar lang vereni-
ging, een vorm van overdenking met jaargeno-
ten over het geloof, van Carola in Rotterdam.

Vereniging geven aan een groep onrustige tie-
ners kan een grote uitdaging zijn, hoe heb je dat 
ervaren? 
Ik vond het erg leuk om te doen! De vragen van jullie 

zetten mij vaak aan het denken, waardoor ik zelf weer 

meer bezig was met het geloof. Het was voor mij ook 

een beetje ontspanning van het werk als Kamerlid. Ik 

denk dat ik het nu, als minister, qua tijd niet meer had 

kunnen doen.  

Zelf heb je ook een zoon, die sinds kort uit huis 
woont. Is hij ook politiek betrokken?
Wij hebben samen veel politieke discussies, dan wil 

hij weten wat ik ergens van vind. Nou, als ik het ene 

vind, dan vindt hij het andere. Over corona hebben we 

discussies over maatregelen die dan genomen wor-

den en dan zegt hij: ‘Waarom doe je dit nou en waar 

baseer je dat dan op?’ Hij is het dan niet altijd met mij 

eens natuurlijk, maar welke zoon is het altijd met zijn 

moeder eens?

Was je zelf als jongere al betrokken met de po-
litiek?
Ik wilde eigenlijk pas lid worden op het moment dat 

de GPV met de RPF samenging (het Gereformeerd Po-

litiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federa-

tie fuseren in het jaar 2000 tot de ChristenUnie red.), 

want ik vond het zo raar dat die twee aparte partijen 

waren. 

Als student was ik naar de allerlaatste uitslagenavond 

geweest van de GPV. De GPV bleef toen steken op 

twee zetels, dus van een groot feest was geen spra-

ke. Op de terugweg naar het station liepen we langs 

het feest van GroenLinks, waar een grote winst was 

geboekt. Toen zijn we daar naar binnen geslopen en 

hebben we daar de rest van de avond doorgefeest!

De meeste leden van een jongerenpartij willen 
vaak wat veranderen aan de moederpartij. Welk 
punt zou jij graag willen aanpassen in het partij-
programma? 
Van mij mag het meer zichtbaar worden dat de 

ChristenUnie ook een partij is voor homoseksuelen en 

lesbiennes. Ik weet dat er enkele LHBTIQ+ mensen 

actief zijn voor de partij, maar het zou mooi zijn als we 

dat ook steeds meer terugzien op kandidatenlijsten. Ik 

vind het jammer dat veel mensen denken dat wij daar 

als partij niet open voor staan.

Arie Slob kwam negatief in het nieuws toen hij 
zei dat reformatorische scholen in het recht 
stonden met de anti-homoverklaring.
Het is erg jammer dat juist Arie Slob zo in het nieuws 

kwam. Tijdens zijn tijd als lijsttrekker kwam hij juist op 

voor homo’s binnen de partij. Hij legde in dat debat 

uit hoe grondrechten kunnen botsen, hoe vrijheid van 

onderwijs een belangrijk grondrecht is en dat je dus 

ook als school juridisch het recht hebt om te vragen 
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in te stemmen met een identiteitsverklaring. Daar is hij 

op aangevallen. Maar hij zei óók dat niet alles in een 

identiteitsverklaring hoort te staan en dat het afwijzen 

op grond van iemands geaardheid echt niet kan. Jezus 

leert ons om niet te oordelen, en ik denk dat dit altijd 

centraal moet staan. 

Iets anders: binnen de jongerenfractie van de 
SGP is laatst een discussie geweest over de rol 
van de vrouw in de bijbel. Veel jongeren vonden 
dat de vrouw, volgens de bijbel, onder de man 
zou staan (man als hoofd van de familie). Binnen 
de CU speelt dit minder, maar toch zijn kerken 
pas recent vrouwen in de kerkenraad aan het 
binnenlaten. Wat vind je van zulke teksten in de 
bijbel?
Heb jij de tekst ook bij je?

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het 
gezag van uw man. (1 Petrus 3)
Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik geloof 

dat God ons talenten heeft gegeven en dat wij die 

breed in de samenleving mogen inzetten. God heeft 

de man en de vrouw gemaakt omdat ze elkaar goed 

aanvullen, juist ook in de politiek. Als er christenen zijn 

die dat niet vinden, verschil ik met hen daarover van 

mening. Ik vind juist dat vrouwen in de bijbel cruciale 

rollen vervullen, voor de tijd waarin de bijbel geschre-

ven is, was dat progressief!

Hoe kijk jij naar onze jongerenvereniging: Per-
spectieF? Er is tijdens de “Omtzigt-gate” een 
brief verschenen van PerspectieF die Gert-Jan 
Segers sterk afraadde om met Rutte verder te 
gaan, hoe werd daarop gereageerd? 
Ja, die brief heb ik inderdaad langs zien komen, maar 

het is niet zo dat wij dan boos op de jongerenorga-

nisatie zijn of iets dergelijks. Ik vind het juist goed dat 

PerspectieF er zijn eigen mening op na houdt. Jullie 

moeten de moederpartij natuurlijk scherp houden! 

Wij zijn als partij in ieder geval erg dankbaar voor een 

actieve jongerenvereniging. Over samenwerking met 

Rutte, ik heb goed met hem samengewerkt, en als 

wij als ChristenUnie niet verder willen gaan met de 

VVD moet dat zijn vanwege de inhoud en niet om de 

persoon Rutte.
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Als PerspeX-redactie zetten we ons in om elk 

kwartaal een magazine vol genuanceerde of juist 

uitgesproken stukken te schrijven. We houden 

wel van een politieke discussie en dat is inmiddels 

niet alleen tot het magazine beperkt: we plaatsen 

ook regelmatig online stukken. Waar moeten we 

over schrijven? Laat het ons weten als we een 

thema op moeten pakken voor de site of in het 

magazine! Discussieer mee!

Mail: perspex@perspex.nu

Instagram: @cu_perspex

Wat vind jij?Wat vind jij?

God zoeken in de stilte
Kies voor een retraite op de Wittenberg

www.dewittenberg.nl

Instagram: @cu_perspex
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