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De liefelijkheid van de Here, onze God zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalm: 90:17

MijnHandschrift

Gek idee eigenlijk. U die zojuist dit nieuwe magazine heeft
opengeslagen bent al jaren lid van de RPF en u die even geen
ander leesvoer kon vinden voelt zich al 10 jaar thuis bij het
GPV. U en U die nu het eerste nummer van het nieuwe
magazine van de ChristenUnie gaan lezen. Voor de een heeft
Ons Burgerschap nooit bestaan (Ons? Burgerschap!?) en voor
de ander is RPF Signaal een ondefinieerbaar blad (dat heette
toch Nieuw Nederland?). Uiteindelijk hebben beide bladen
wel flink hun best gedaan om bij elkaar in de keuken te kijken. Hoe denken die RPF’ers eigenlijk over samenwerking en
hoeveel discussie hebben die GPV’ers wel niet nodig. Dit
leverde natuurlijk wel de nodige vragen op: „Hoe moeten we
dat eventuele samengaan met de RPF nu allemaal plaatselijk
gaan organiseren?” „Hoe snel moet de samenwerking met
het GPV van de grond komen, want de herindelingverkiezingen komen er ook nog aan?” „Moet ik nu zelf die RPF’ers
gaan bellen?” en „ik wacht eerst wel af wat die GPV’ers willen.”
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af, als betrokken lezer of sympathisant van de ChristenUnie, waar dit allemaal over gaat.
Voor u is de ChristenUnie misschien gewoon een nieuwe politieke formatie. Het beste van RPF en GPV. U heeft de eerste
posters al op de borden gezien in de gemeenten waar de herindelingverkiezingen plaatsvinden. En in de krant heeft u
gelezen dat de samenwerking goed verloopt. De
ChristenUnie is er klaar voor. En u denkt misschien wel: „die
mensen van het GPV en de RPF kunnen elkaar toch prima
vinden.” Dat is nog eens handen geven aan de politiek.
Gek eigenlijk dat dit soort situaties ontstaan en dat u, of u
nou RPF’er, GPV’er of betrokkene bent, bezig bent met hetzelfde. En dat is elkaar de Hand reiken. Om er samen naar te
streven in het openbare leven de eer van God tot uiting te
laten komen. Om met elkaar inzet te tonen voor de publieke
samenleving. Oog hebben voor de mensen om ons heen, voor
natuur en milieu en voor een goed bestuur van het land. Met
het Woord van God, de Heilige Schrift, als inspiratiebron.
Ja en dan is de link snel gelegd; HandSchrift, het nieuwe politieke magazine van de ChristenUnie. Een nieuw magazine
voor al onze leden. Veel leesplezier!
Marco Boers,
eindredacteur
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InGesprek
Maarten Hamelink

Vaartocht met ChristenUnie-voorzitter Van Daalen

‘Creativiteit een must,
improvisatie waar nodig’
Als de voorzitter van de ChristenUnie behoefte heeft aan ontspanning zoekt hij het wijde water op.
De rust die Thijs van Daalen daar vindt en de bekoring van het zeilen, laden hem weer op voor zijn
dagelijkse bezigheden. Van Daalen heeft zijn zeilboot het afgelopen jaar menigmaal gebruikt. Het
voorzitterschap van de ChristenUnie bleek geen sinecure. Een middag zeilen op het Wolderwijd bij
zijn woonplaats Zeewolde, bood bij uitstek de gelegenheid voor nadere kennismaking. Helaas bleef
de wind weg. Dobberen op het Wolderwijd dan maar, en natuurlijk… praten over de ChristenUnie.

In de Zeewolderhaven ligt een jacht met het opschrift
Chiriqui. Van Daalen is de naamgever, maar wat het exotische woord betekent weet hij niet. „Het is de naam van het
schip waarop ik ruim een half jaar werkzaam was als radioofficier. Daar is ook mijn liefde geboren voor het zeilen”,
aldus de ChristenUnie-voorzitter, die in de weer is zijn ‘schip’
vaarklaar te maken. De kuiptent wordt verwijderd, de afdekzeilen voor grootzeil en fok worden weggehaald en ondertussen draait de motor warm. Met een paar kordate stuurbewegingen vaart het witte jacht daarna de haven uit. Nog
even bijsturen en dan richt Van Daalen zijn aandacht op de
ChristenUnie.

Enthousiasme
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„Ik ben enthousiast over de ChristenUnie, omdat het een
partij is waar christenen samenkomen. Die eenheid vormt
de basis om politiek te bedrijven op een bijbelse grondslag”,
aldus Van Daalen over het motief van zijn inzet voor de
christelijke politiek. Dat Nederlandse christenen bevoorrecht
zijn met de groeiende eenheid, realiseerde hij zich nog eens
extra toen hij in de zomermaanden in Japan en Taiwan was.
„In Japan is het aandeel christenen zo klein dat er moeilijk
wat van de grond is te tillen. In Taiwan wordt samenwerking en samenbundeling belemmerd door gebrek aan
wederzijdse erkenning tussen verschillende gemeenschappen.” De ChristenUnie is wat hem betreft een bewijs van de
toegevoegde waarde die door bundeling ontstaat. „Hoewel
de ChristenUnie feitelijk nog niet politiek actief is, kun je nu
al merken dat er kracht van uitgaat. Dit blijkt ook uit de
laatste kiezersonderzoeken waarin een licht stijgende trend
te zien is in het voordeel van de partij. Ons gezamenlijke
doel is een samenleving die is ingericht naar de bedoelin-

gen van God met mensen”, formuleert Van Daalen het streven. Daarbij realiseert hij zich dat ‘de ideale wereld’ niet te
verwezenlijken valt. „Juist daarom is het nodig dat we de
vraag blijven stellen hoe God onze samenleving heeft uitgedacht. Voor die gedachte willen we mensen winnen.”
De ChristenUnie zal geen partij zijn die zich alleen richt op
abortus, euthanasie en andere sociaal medische vraagstukken die in de samenleving spelen, belooft de voorzitter
staande achter het stuurwiel. „Natuurlijk moet je daar mee
bezig blijven, zoals GPV en RPF in het verleden altijd hebben gedaan. Dat moet omdat de waardering voor het leven
in onze maatschappij niet is overeenkomstig het streven
om aan Gods wil te beantwoorden. Tegelijk wil je ook een
bredere betekenis hebben in het vormgeven van de samenleving.”

Onbevangen
Een plotselinge windvlaag brengt Van Daalen op het idee
de zeilen te hijsen. Als het grootzeil is gehesen en de fok
uitgerold, keert echter al snel de rust weer. „Ja, we liggen
weer stil”, zegt hij met enige spijt.
Van Daalen is net vijftig geworden. In de voorliggende jaren
was hij vooral actief in het bedrijfsleven, onder meer als
directeur bij een grote automatiseerder. Zijn directe betrokkenheid bij de christelijke politiek is van betrekkelijk recente datum. In mei 1999 werd hij voorzitter van de RPF. Een
jaar later werd hij verkozen tot de eerste voorzitter van de
ChristenUnie. Eerder was hij al benoemd tot statenlid in de
provincie Flevoland, een functie die hij nog altijd uitoefent.
Zeker gezien de roerige periode waarin de Unie van GPV en
RPF zich bevindt, ziet Van Daalen het als een pré dat hij
onbevangen op het toneel is verschenen. „Dat geeft me de

foto’s: Niek Stam

Thijs van Daalen

„We moeten ons steeds blijven
realiseren dat we vanuit Gods opdracht mogen acteren.”
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mogelijkheid onbevangen tegen de dingen aan te kijken.”
Bovendien kan hij hierdoor de creativiteit en de spontaniteit
die hij zo belangrijk vindt, makkelijker in praktijk brengen.
„Het mag niet zo zijn dat je voortdurend terugvalt op procedures. Daardoor verdwijnt de beweging. Je moet het aandurven om creatief te zijn en waar nodig te improviseren.
Dat is een must.”

Versterking
De ChristenUnie heeft een jaar achter de rug waarin vooral
veel aandacht was voor zelfonderzoek. Een noodzakelijk
proces om tot een sterke partij te komen, meent de voorzitter. „Je moet eerst sterk van binnen zijn en een eigen cultuur opbouwen. Na anderhalf jaar van intensieve interne
communicatie is het nu tijd om de resultaten daarvan naar
buiten te brengen.” Een van de doelstellingen van de
ChristenUnie is een maatschappelijk draagvlak te scheppen
en zeker ook te mobiliseren. Daarbij hoort een uitgebreid
netwerk van contacten met maatschappelijke organisaties
en kerkelijke gemeenschappen. „Er zijn op dit moment veel
te weinig echte contacten. We moeten hier hard aan werken, omdat je elkaar zo geweldig kunt versterken. Je hebt
elk je eigen terrein waarop je werkzaam bent. Voor de
ChristenUnie geldt bijvoorbeeld dat je door de aard van het
politieke niet de taak hebt mensen op te roepen tot bekering. Dat ligt op de weg van de kerken.” Een ander belangrijk aandachtspunt ligt volgens Van Daalen aan de basis van
de partij, bij de kiesverenigingen en bij de fracties in
gemeenteraden en provinciale staten. Er is nog veel werk te
verzetten, omdat lang niet overal gezamenlijke kiesverenigingen en fracties bestaan. Vandaar dat vanuit de
ChristenUnie van alles wordt gedaan om plaatselijke ontwikkelingen te steunen. Van Daalen: „De regiotoer die binnenkort begint, de unieconsulenten die al vanaf januari in

oppassen dat je mensen niet overvraagt. Op den duur loop
je door alle veranderingen het gevaar dat er vermoeidheid
optreedt.” Toch kan hij het niet laten nog één wens te uiten.
„Ledenwerven; dat is enorm belangrijk. Wat wij als
ChristenUnie lokaal en nationaal doen, dat doe je uiteindelijk voor een achterban. Weliswaar zonder last of ruggespraak, maar daar ligt toch de ondersteuning.” Het aantrekken en aanspreken van leden is des te belangrijker, omdat
dit vrijwel de enige manier is om een direct meetbaar resultaat te behalen. De manager Van Daalen weet dat dit van
groot belang is. „Een zichtbare opgaande lijn maakt enthousiast.” Hij constateert echter dat er ten aanzien van ledenwerving sprake is van verlegenheid. „We hebben de neiging
om te denken: ‘geen enkele partij groeit, waarom zouden
wij daar wel in slagen’. Daarnaast is er terughoudendheid
omdat we mensen niet de mogelijkheid kunnen bieden om
lid te worden van de ChristenUnie. Inderdaad, mensen kunnen lid worden van RPF of GPV. Dat moet je ze dus vooral
aanbieden. Tegelijk zul je duidelijk moeten maken waarom
het lidmaatschap momenteel zo geregeld is.” Volgens Van
Daalen is dat mogelijk. Dit soort verregaande stappen vergt
beheersing en mensen hebben er begrip voor dat Keulen en
Aken niet in een dag zijn gebouwd. Hij heeft het vertrouwen dat een zelfde begrip leeft voor de weg die RPF en GPV
moeten afleggen. Waarom zou de ChristenUnie zich laten
remmen door vragen rond het lidmaatschap, vraagt hij zich
af, zijn hoofd licht buigend om de giek te ontwijken. „Dan
zou je het doen voortkomen alsof je overtuiging en je overtuigingskracht afhangen van welk labeltje je lid kunt worden. Ik geloof niet dat dat zo is.”

Opdringen
Een discussie die met het lidmaatschap verband houdt, is
die over de vraag hoe breed de verbreding kan zijn en wie er

„We hebben de neiging om te denken:
‘geen enkele partij groeit,
waarom zouden wij daar wel in slagen’.”

functie zijn en het uniehandboek zijn allemaal voor datzelfde doel: versterking van de basis.”

Verlegenheid
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Het wensenlijstje van de voorzitter is daarmee nog niet uitgeput. „Ik heb wensen genoeg. Als je aan het zeilen bent,
wil je altijd meer wind”, merkt hij terloops op terwijl hij de
giek laat meebewegen met de wind en de fok over stuurboord zet. Zodra hij de boot weer in het gareel heeft, pakt
hij de draad op. „Wensen moeten realiseerbaar zijn. Je moet

lid kan worden? Van Daalen laat zijn blik over het water
gaan en knijpt zijn ogen wat toe voor het weerkaatsende
zonlicht. „Die discussie wordt naar mijn mening veel te
vroeg gevoerd. We staan aan het begin. Dat betekent dat
we als RPF en GPV eerst samen een weg moeten vinden. In
bedrijfskundige termen: zoek eerst naar een uitstekende
marketingmix. Met het product, dat van de mix deel uitmaakt, ga je vervolgens de markt op”, aldus de verkoper in
hem. En hij vervolgt: „Als mensen zich in het product herkennen; ‘ik wil dat het land zo geregeerd wordt’, dan kunnen ze twee dingen doen: stemmen, of lid worden. Voor dat

laatste is het noodzakelijk dat ze de mix volledig onderschrijven.” De voorzitter vindt het van groot belang dat er
over en weer geen overtuigingen worden opgedrongen.
ÍHet is een vrij simpele logische redeneergang; wij dringen
geen overtuiging op aan degenen die onze grondslag niet
willen onderschrijven. Zij die dat inderdaad niet willen,
dwingen ons niet om de grondslag te wijzigen.” Dat neemt
niet weg dat Van Daalen naar eigen zeggen altijd bereid is
om het gesprek aan te gaan met mensen en organisaties
die niet direct vallen binnen de doelgroep van de
ChristenUnie, maar wel geïnteresseerd zijn.

cent van dat totaal ligt aanzienlijk boven de 26.000 leden
die nu bij RPF en GPV samen zijn aangesloten.”

Veelkleurigheid
‘Samen meer kleur’, luidde de stelling die op een van de eerste gezamenlijke GPV-RPF affiches stond vermeld. Die veelkleurigheid leidt volgens Van Daalen niet tot een groter aantal tegenstellingen binnen de partij. „RPF heeft een heel
brede achterban, waarin ook vrijgemaakten al een plaats
hebben. De veelkleurigheid is dan ook niet enorm toegenomen. Tegelijkertijd is het voor RPF’ers en GPV’ers wennen dat

„Door twee culturen met zeer goede
eigenschappen te verenigen, kun je
elkaar aanvullen.”

Verwachting
En hoe zit dat met de toekomst van de ChristenUnie nu
politieke partijen moeilijk aan de man zijn te brengen en
hetzelfde lijkt te gelden voor de taak van de overheid en de
opdracht van individuen voor het publieke belang. “Zowel
de kracht van het publieke leven als de betrokkenheid van
mensen daarbij lijken redelijk hopeloos. Ik vraag me alleen
af of je daar sowieso hoge verwachtingen van moet hebben. Mensen zijn door de tijden heen matig geïnteresseerd
gebleken als het om de overheid gaat. Alleen bij bedreiging
van hun eigen belang, soms bij aantasting van het algemeen belang, of wanneer er mogelijkheden zijn om dat
eigen belang te bevorderen, laten ze van zich horen.” Van
Daalen denkt dat de desinteresse op dit moment wordt veroorzaakt doordat iedereen kan krijgen en hebben wat
noodzakelijk is. Daardoor verdwijnt de directe roep om een
overheid die het individu en diens belangen beschermt. „Als
tijden slechter worden, en dat hoeft van mij overigens niet,
komt dit al gauw in een ander daglicht te staan.” Het feit
dat mensen zich eerder door materiële dan door ideële
vraagstukken laten beroeren, belooft toch weinig goeds
voor de hoge doelstellingen van de ChristenUnie? „Ik denk
dat de doelen die wij als partij nastreven voor maar weinig
mensen een rol spelen in hun ervaring en denken. Dat
vraagt dus om een realistische verwachting met betrekking
tot de groeikansen. Niet iedereen zal opeens ChristenUnie
gaan stemmen, laat staan lid worden”, verwacht hij. Wat
overigens niet wegneemt dat er nog wel degelijk rek in zit.
Zittend op de houten kajuitbank rekent hij het voor: “Laat
eens tien procent van de EO-leden politiek geïnteresseerd
zijn. Onder meer van die groep moeten we op langere termijn nog veel mensen zien te bereiken. Hetzelfde geldt voor
de huidige groep van RPF en GPV-stemmers. Ook tien pro-

de mengverhoudingen nu anders zijn. Maar, het geeft niets
als we tijd nodig hebben voor gewenning. Centraal moet
staan de wederzijdse waardering. We moeten begrijpen dat
we hetzelfde doel voor ogen hebben. Soms wordt dat met
andere woorden of in een andere stijl geuit. Dat heeft dan
ook wel eens een andere gevoelswaarde. Door twee culturen
met zeer goede eigenschappen te verenigen, kun je elkaar
aanvullen.”
Van Daalen heeft alle vertrouwen dat er binnen de
ChristenUnie een stijl en een cultuur aan het ontstaan is
waarmee mensen van verschillende achtergronden uit de
voeten kunnen. Die stijl moet wat hem betreft een open stijl
zijn waarin ‘continu de afhankelijkheid doorklinkt van God
de Schepper. We moeten ons steeds blijven realiseren dat we
vanuit Gods opdracht mogen acteren. Daarbij hoort dat we
onderzoeken wat Gods bedoelingen zijn in bijbellezen en
gebed. Als die gezamenlijkheid afkalft, ben je onmiddellijk je
bestaansrecht kwijt.’
Inmiddels heeft Van Daalen zijn jacht zo bijgestuurd dat de
thuishaven in zicht komt. Nog even de balans opmaken van
de afgelegde afstand: drie en een kwart mijl in een middag.
„Kun je nagaan hoelang het duurde voordat de VOC-schepen in Indonesië belandden. Toen trokken ze voor de heen
en terugreis wel een jaar uit”, aldus Van Daalen. Voor hem is
nu de wal gelukkig in zicht. Hij moet zijn tijd efficiënt indelen. Door alle ChristenUnie-werkzaamheden komt hij nauwelijks meer toe aan zijn eigen adviesbureau. „Er moet deze
periode intensief worden gestuurd en bijgestuurd. Zo is dat
als er dingen in de steigers staan, of nog in de steigers gezet
moeten worden.” Het stimuleert hem dat het vertrouwen
aanwezig is om als christenen samen in de politiek een plek
in te nemen. „Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking
een positief effect heeft. Het zou heel mooi zijn als we bij de
eerstkomende verkiezingen daar al wat van mogen merken.”
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Aan TAfel
Marien Bikker
secretaris Dagelijks
Bestuur ChristenUnie

Vernieuwing:

gevouwen handen, een geopende Bijbel
Het is nog geen negen maanden geleden dat de Algemene Vergadering van het GPV en de
Federatieraad van de RPF besloten om de Generale Verbondsraad en het Federatiebestuur
te machtigen voor de integratie van: de Groen van Prinsterer Stichting met de Marnix van
St. Aldegonde; de Stichting voor gereformeerd politiek vormingswerk Mandaat en de
Stichting Kader en Vorming; Ons Burgerschap en Signaal.
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Sindsdien is er veel gebeurd. De projectgroep die de uitvoering van dit besluit voorbereidde
werd getransformeerd tot het Dagelijks Bestuur van de ChristenUnie. De Generale
Verbondsraad en het Federatiebestuur vaardigden leden af voor het ChristenUniebestuur.
De portefeuilles zijn in het bestuur verdeeld.
Wat de integratie van beide partijbureaus betreft werd een plan opgesteld dat voorzag in
een nieuwe organisatie. Voor de medewerkers leidde dit tot wijziging van taken en soms
tot verandering van werkplek. Dit deel van de reorganisatie is voor de zomervakantie vrijwel afgerond. Tijdens deze reorganisatie ging het andere werk gewoon door.
Het bestuur en de medewerkers van het ChristenUniebureau kunnen zich nu meer tijd vrij
maken om als ChristenUnie een waardevolle inhoudelijke bijdrage te leveren aan het politieke debat en daardoor aan onze samenleving. Het vormen van de
ChristenUnie is immers geen doel op zich,
Dezelfde
Een van de resultaten van het vernieuwingsproces heeft u in handen:
HandSchrift, het blad van de ChristenUnie. Een naam met een boodschap.
Jezus kennen is
In tijden van vernieuwing hebben we sterk de neiging om het werken met
niet alleen weten
de handen, het reorganiseren en regelen voorop te stellen. Die bedreiging
wat Hij vroeger
is er ook voor ons als bestuur.
gedaan heeft
In tijden dat we om ons heen in de maatschappij zaken zien, waarvan wij
maar ook
overtuigd zijn, dat het anders zou moeten, hebben we ook de neiging om
veranderingen te bewerkstellingen, met de nadruk op werken en doen. De
vertrouwen
handen uit de mouwen. Die bedreiging is er ook voor onze vertegenwoorop Zijn macht
digers in raden en staten.
vandaag
Ik noem dit niet voor niets een bedreiging. We zien veel om ons heen dat
niet overeenkomt met de wil van God. Dat betreft ons eigen leven, maar
Zijn Koningschap
dat betreft ook de politiek en onze maatschappij. We hoeven daarbij
over de duivel
alleen maar te denken aan de toename van het geweld, aan de voorbereide wereld
ding van wetgeving met betrekking tot het huwelijk e.a.
en ons hart
Juist in tijden van vernieuwingsdrang ligt onze kracht niet in het handeis geen droom
len en niet in het doen. Als het gaat om reorganiseren kunnen we leren
maar werkelijkheid
van de tijd waarin reformeren gevolgen had voor deze wereld. Ten tijde
als een krachtbron
van de Reformatie leidde gevouwen handen tot daadkracht, en leidde
buiten onszelf
gevouwen handen tot het opnieuw verstaan van de Schrift.
waardoor wij
HandSchrift is daarom voor mij een verwijzing naar bidden en werken.
niet verliezen
HandSchrift is daarom voor mij ook een verwijzing naar bidden en lezen
maar Hij in
in de Schrift, om dagelijks te ontdekken dat er een Krachtbron buiten onsen door ons
zelf is, de Overwinnaar, die er was, is en komen zal! (prachtig omschrven in
overwint
het hiernaast gepubliceerde gedicht).
Namens het bestuur van de ChristenUnie roep ik u daarom op tot gebed
is Hij niet
om persoonlijk en samen vanuit het woord van God geïnspireerd te blijgisteren en heden
ven.
Dezelfde?
Het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed leidt tot vernieuwing in je
leven en tot daadkracht om ook in de samenleving tot de eer van Zijn
Uit: Joke van Sliedregt,
Doelgericht, Houten 1995 naam vernieuwend bezig te zijn.

InSpiratie
Ds. E. Brink
gereformeerd predikant
te Waddinxveen

Biddend
betrokken bij bestuurders
Het gebed in de kerkdienst voor overheden en hooggeplaatsten
is niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Ook in de gebeden verslapt de aandacht voor de bestuurders. De betrokkenheid neemt jammer genoeg af. Het lijkt wel alsof we ook in de
kerk steeds losser komen te staan van de gevestigde autoriteiten. Hopenlijk is dat niet te wijten aan het feit dat de overheid
steeds meer de naam van God verzwijgt. Dan zou je juist mogen
verwachten dat in de kerk het gebed voor de overheid toeneemt! Bovendien, wanneer de overheid zich minder betrokken
weet bij de christelijke kerk, is dat nog geen reden om als kerk
zich ook minder betrokken te weten bij de overheid. Wij staan
niet op ons zelf. We komen tot God als burger van dit land, als
onderdaan van deze overheid. Deze relatie mag niet verzwegen
worden.
De apostel Paulus dringt aan op het gebed voor alle bestuurders, koningen, hooggeplaatsten, alle mogelijke autoriteiten.
Niet één uitgezonderd! En dat in een tijd dat de overheden
christenen zelfs vijandig gezind waren. Het gebed is dus niet
afhankelijk van de vraag of de overheid zelf God erkent. Maar
waarom heeft Paulus dit gebed zo hoog? De reden zou kunnen
zijn: eigenbelang van christenen. Bidden voor hooggeplaatsten
is nodig, omdat zoveel van hun besluiten afhangt. Dat is
immers de bedoeling van Paulus? Hij zegt zelf: zodat wij een
ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waar ruimte blijft
voor ontzag voor God en waardigheid in de omgang met anderen.
Toch is het niet slechts een kwestie van eigenbelang. Er spreekt
ook een duidelijk positieve houding uit tegenover de overheden.
God heeft zelf overheden ingesteld om recht te garanderen,
orde te handhaven, vrede in stand te houden. En ook al erkent
die nederlandse overheid dat zelf niet, ze is en blijft op haar terrein diakones van God. Ze ontleent haar gezag aan het hoogste
gezag, zoals eens de hoofdman in Kapernaüm ruiterlijk erkende.
Iedere bestuurder heeft, hoe dan ook, rechtstreeks met Christus
te maken, die boven alles en iedereen staat. Ook van onze
minister-president, ministers en staatssecretarissen, wil God
nog steeds dat ze tot erkenning van de waarheid komen. Laat
de voorbede voor hen niet verstommen. Of laten wij ons leiden
door wat wij voor mogelijk houden?
Het is opmerkelijk hoe Paulus het gebed in allerlei facetten
noemt. Hij heeft het eerst over smekingen, d.w.z. afzonderlijke
gebeden voor concrete noden, dringende behoeften in specifieke situaties. Dus geen algemeen gebed voor bestuurders, maar
concreet toegespitst. Naarmate gebeden concreter worden, zal
dat ook onze betrokkenheid vergroten. Waarom zouden we niet

concreet bidden voor de minister van economische zaken in verband met de 24-uurs economie? Zodat wij als christenen ruimte
behouden om de zondag in ere te houden, ongestoord, en toegewijd aan God (godvruchtig). Ook wat de waardigheid of eerbare leefwijze betreft, zal het niet moeilijk zijn concrete voorbeelden te noemen. Het vergt alleen oefening het ook te doen.
Naast smekingen noemt Paulus gebeden, die zich in aanbidding
tot God richten, met verzoeken om wijsheid, inzicht in complexe
materie, toewijding, oefenen van gerechtigheid. Vervolgens de
voorbede die het in het bijzonder opneemt voor de bestuurders
bij de allerhoogste Bestuurder in het hemels regeringscentrum.
En tenslotte dankzegging. Wanneer hebben we voor het laatst
gedankt voor gaven die God gegeven heeft aan allerlei bestuurders? Voor bekwame mensen die zich volop inzetten voor de
regering van ons land, op landelijk niveau, op provinciaal en
plaatselijk niveau . Als zij God er zelf niet voor danken, hebben
wij als christenen de taak het voor hen te doen. Dat vraagt om
inzet, maar het zal opnieuw de betrokkenheid vergroten.
Wat zal deze gebedshouding een prachtige uiting zijn van de
godsvrucht en waardigheid tegenover elkaar. Want hieruit
spreekt ontzag voor Christus die overheden in dienst neemt, in
het bijzonder christelijke bestuurders. Hieruit spreekt ontzag
voor Christus, die zijn gemeente in dienst neemt, om te bidden
voor alle mensen. Hieruit spreekt diepe erkenning en grote
afhankelijkheid. Paulus dringt erop aan biddend betrokken te
zijn. Maar Christus is betrokken. Hij betrekt als de grote
Bestuurder, de kleine bestuurders op deze aarde, in welk verband dan ook, in zijn grootse plannen. Het is zijn grootheid, het
kleine in dienst te willen nemen! Daar gaat het ten diepste om.
Dat Christus in zijn hoogheid wordt erkend. Al wordt deze nu
nog onzichtbare Koning steeds meer genegeerd, niemand kan
uiteindelijk om Hem heen. En een christen wil ook niet om Hem
heen. Die neemt er geen genoegen mee dat Hij wordt genegeerd. Want ik blijf uit volle overtuiging zeggen: ons regeringscentrum is in den Haag, maar bovenal in den Hemel. Daar
troont de Christus op het stemgedrag van de talloze engelen.
Die laten er geen twijfel over bestaan wie de macht en eer toekomt: waardig is het Lam dat geslacht werd, de macht en de
rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en
de lof te ontvangen. En elk schepsel in de hemel en op de aarde
en onder de aarde en in de zee, en alles wat daarin is, hoorde ik
roepen: Aan Hem die zetelt op de troon en aan het Lam lof en
eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. En de vier
dieren zeiden: Amen, en de oudsten (die de kerk vertegenwoordigen) vielen in aanbidding neer. Biddend betrokken bij de
hoogste Bestuurder!.
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Advertentie Uitgeverij Medema
film

In Debat
Leen van Dijke

Laatst publiceerde het NRC Handelsblad een dagboek van Tweede Kamervoorzitter Jeltje van
Nieuwenhoven. Ze had in New York deelgenomen aan een conferentie en berichtte over haar
belevenissen. Ze had van elke dag heel wat te melden, maar bij de zondag schreef slechts:
‘Zoals dat hoort een rustdag!’. Hiermee wordt bevestigd dat we voor wat betreft de zondagsrust
zaken kunnen doen met sociaal-democraten. Dat bleek al eerder; ik heb met PvdA-collega Jet
Bussemaker een initiatiefvoorstel gemaakt om de Arbeidstijdenwet op dit punt te verbeteren.

Collectieve rust
verdient wettelijke bescherming
In deze wet, die in 1996 in werking
trad, is uitgangspunt dat de zondag
een bijzondere dag is. Werknemers
kunnen niet worden verplicht op zondag te werken, tenzij de aard van de
werkzaamheden (politie, zorg, enz.)
daartoe noodzaakt. Daarnaast is echter bepaald dat ook tot zondagsarbeid
kan worden overgegaan, als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk
maken. Daarover moet de werkgever
dan wel overeenstemming hebben
bereikt met het medezeggenschapsorgaan of, bij het ontbreken daarvan,
met de belanghebbende werknemers.
Bij de parlementaire behandeling van
de wet in 1995 voorzagen we al dat dit
tot problemen zou kunnen leiden voor
veel individuele werknemers, zeker als
het begrip bedrijfsomstandigheden
ruim zou worden uitgelegd. Collega
Bakker van D66 pleitte er destijds voor
werknemers met gewetensbezwaren
het recht te geven in die gevallen werk
te weigeren.
Die route heeft mij nooit aangesproken. je zou daarmee accepteren dat
christenen in een uitzonderingspositie
worden gemanoeuvreerd. En bovendien hechten ook veel niet-christenen
aan een gemeenschappelijke rustdag.
Ik vind dat de werkgever bij elke werknemer moet langsgaan om te vragen
of hij bereid is op zondag te werken.

Pogingen van GPV en RPF om de wet in
die richting te wijzigen kregen helaas
onvoldoende steun.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. De
uitkomsten van onderzoek (o.a. van
RMU) sluiten aan bij de eigen waarneming dat steeds meer bedrijven op
zondag gaan werken en dat degenen
die het bezwaarlijk vinden om op de
eerste dag van de week te werken
daadwerkelijk in de problemen komen.
Uit een evaluatie van de
Winkeltijdenwet van FNV en CNV blijkt
dat meer dan de helft van de werknemers tegen zijn wil op zondag werkt.
Voor collega Bakker (D66) was dat aanleiding in het voorjaar een initiatiefwet
in te dienen, die gewetensbezwaarde
werknemers wil vrijwaren van zondagswerk. Mijn zwaarwegende bezwaren tegen die aanpak staan echter nog
recht overeind.
Overleg met collega Ad Melkert (PvdA)
opende nieuwe perspectieven voor de
optie waarvoor we tijdens de behandeling van de wet indertijd geen meerderheid wisten te verwerven. Er volgde
overleg met de PvdA woordvoerster
collega Bussemaker. We werden het
snel eens. Begin juli dienden we samen
een initiatiefwet in, waarmee wordt
beoogd de individuele werknemer het
recht te geven niet-noodzakelijk zondagswerk te weigeren. Daarnaast ver-

groot ons voorstel de zeggenschap
van individuele werknemers over hun
arbeidstijden, zodat meer rekening
wordt gehouden met hun persoonlijke
omstandigheden buiten de arbeid.
Ik ben ervan overtuigd dat hieraan
grote behoefte bestaat. Een brief die
ik van de werknemers van een groot
warenhuis in Tilburg ontving illustreert dit treffend. Zij schrijven dat
hun nieuwe CAO voor hen bijzonder
nadelig uitvalt. ‘Onze privélevens
komen meer en meer in de verdrukking, daar onze werkgever op alle tijden de winkel open wil en wij ingezet
worden. (…) Nu moeten we weer dertien weken van vijf dagen gaan werken op de meest rare tijden. Tijden
waar we in het verleden zelfs niet aan
dachten. Op een gegeven moment
kregen we een faxbericht met het verzoek om op de zondag van het prijzencircus ’s morgens om acht uur de winkel te openen voor onze airmiles klanten.’
Dit voorbeeld toont weer maar eens
aan dat het tijd is dat we werknemers
een recht in handen geven om zich
tegen zulke ontwikkelingen te verweren. Intussen is duidelijk dat dit voorstel door alle partijen in het parlement - met uitzondering van de VVD zal worden gesteund.
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De letters van de
Aan de vijf Kamerleden van de ChristenUnie is gevraagd om associaties bij de letters van de
ChristenUnie op papier te zetten. Als u de bijdrages leest, dan zult u merken dat het in een keer de
basis vormt van het Kernprogamma, de Unieverklaring en fundering en wellicht het Wit Document.
Hadden we dit nu maar eerder gevraagd….
De C staat voor Christus. Dat lijkt pretentieus,
maar het is de erkenning van Christus als de
Koning der koningen. In de politiek van de
ChristenUnie moet het uiteindelijk gaan om
de eer van Hem, aan Wie is gegeven alle
macht in de hemel en op aarde. Dat geeft
richting aan onze politiek, waardoor de
ChristenUnie een alternatief kan bieden voor
de overheersende politiek, die veelal blijft steken in vormen van individualisme en materialisme. Christus eren
betekent ook proberen naar Zijn wil te handelen. Zijn wet,
samengevat in de Tien Geboden en het dubbelgebod van de
liefde, vormt daarvoor richtsnoer en fundament. In een tijd
waarin velen roepen om normen en waarden is dat van
grote betekenis.
De H staat voor Historie.
De ChristenUnie is gestart met het oog op de toekomst,
maar voortbouwend op het verleden. De christelijke politiek
in Nederland maakt duidelijk dat een stevig fundament als
basis voor alle arbeid onmisbaar is. Zo’n stevig fundament
kan alleen zijn het Woord van God, zoals de kerk dat al vele
eeuwen naspreekt. De historie leert ook, dat de christelijke
politiek zich niet moet vereenzelvigen met links of rechts,
met conservatief of progressief. De ChristenUnie heeft een
eigen plaats, omdat het doel van de christelijke politiek zich
onderscheidt van alle stromingen, waarvan het doel niet
verder reikt dan de wensen en belangen van mensen.
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De R staat voor Reformatie. De Reformatie van de 16e eeuw
was niet alleen van cruciale betekenis voor de kerk maar
ook voor de politiek. Toen werden belangrijke bouwstenen
gelegd voor de kenmerkende drieslag van de christelijke
politiek: de onderscheiden taken van overheid en kerk; de
overheid als Gods dienares; de geestelijke vrijheid voor alle
burgers.
Reformatie is ook een opdracht voor de toekomst. De christelijke politiek zal niet mogen berusten in hetgeen in een
reeds verder ontkerstenende samenleving eenmaal tot
stand is gekomen, maar moet blijven werken aan voortdurende hervorming (reformatie) van het overheidsbeleid. In
de politiek die de ChristenUnie voorstaat zal altijd het streven naar een christelijke staat herkenbaar moeten zijn, ook
al lijkt dat doel verderaf gelegen dan ooit.
Gert Schutte

De ‘I’ staat voor mij voor impuls; een stoot die iets
(opnieuw) in beweging zet. Want christelijke politiek krijgt
door de vorming van de ChristenUnie een nieuwe impuls,
wordt opnieuw in beweging gezet en krijgt daardoor nieuwe kansen. Deze impuls zal mensen die Christus toebehoren (opnieuw) enthousiasmeren en naar ik hoop en verwacht in beweging brengen. Want dat is nodig. Het is goed,
dat er veel gediscussieerd wordt over de vraag hoe christelijke politiek eruit moet zien. Maar we moeten ook in beweging komen. Niet om met veel bravoure ruimte te eisen
voor de opnieuw opgetrommelde parade van mannenbroeders. Nee, maar een nieuwe impuls voor christenen, die als
leesbare brieven van Christus, ook in de politiek, Zijn liefde
tonen:
‘Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.’
De ‘S’ staat voor samen. Op de eerste gezamenlijke vergadering van de ChristenUnie in oprichting werd er gezongen:
‘samen in de naam van Jezus’. Velen van de toen aanwezigen heeft dat diep geraakt. Eindelijk ‘samen’, na een eeuw
van scheiding en scheuring nu samen. Dat GPV en RPF de
handen ineen hebben geslagen is prachtig; we kunnen niet
dankbaar genoeg zijn dat de Geest van Christus ons een
weg naar elkaar deed vinden. Maar denk nu niet dat we er
zijn. Er zijn zoveel christenen die nog niet met ons optrekken, nog niet betrokken zijn bij de ChristenUnie. Laten we
de Geest van Christus bidden opdat ook zij overtuigd kunnen worden, dat ook zij overgehaald kunnen worden om
met ons mee te doen. Immers:
‘Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zinnen schrijft?’
De ‘T’ staat voor mij voor ‘trouw’. Immers: is het niet de
trouw van onze Heer en Koning dat we er als politieke organisatie nog zijn en dat we nota bene nieuwe mogelijkheden krijgen in een sterk geseculariseerde wereld? En zou
Zijn trouw nu niet een appél aan ons adres zijn met
(her)nieuw(d)e trouw ons in te zetten voor de presentie van
christenen in de politiek? Want ik ben er zeker van dat we
onze plaats in de politiek niet vacant mogen laten. Er is

ChristenUnie
immers geen plek op deze aarde waarvan Christus niet
zegt: ‘Mijn’. Overal mogen we present zijn om de mensen
het goede van zijn Koningschap, van de orde in Zijn
Koninkrijk (aan) te tonen. Want:
‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.’
Leen van Dijke
De E staat zonder enige twijfel voor Eenheid. Twee christelijke partijen hebben elkaar gevonden, ruilen hun organisatorische tweeheid in voor een nieuwe politieke eenheid en
geven daarmee gestalte aan de fundamentele eenheid die
christenen hebben na te streven. Niet als een electorale
noodgreep, maar gemotiveerd. Niet gedwongen, maar vrijwillig en uit overtuiging. De veel gebruikte beeldspraak van
een verloving en een huwelijk is sprekend. En net als bij een
huwelijk betekent de totstandkoming van de eenheid allerminst dat wat eraan vooraf is gegaan zijn betekenis verliest. Zoals man en vrouw in een huwelijk zichzelf als het
ware inbrengen, met hun hele hebben en houden, hun
eigen karakters, goede en slechte eigenschappen, en zó de
nieuwe eenheid samen vullen en kleuren, zo is dat ook bij
het samengaan van GPV en RPF: beide partijen, met hun
eigen geschiedenis, hun specifieke kenmerken, sterke kanten en zwakke punten, zijn niet opgelost, maar opgenomen
in het nieuwe verband van de ChristenUnie.

In het verlengde hiervan staat voor mij de N voor Nieuw
begin. De totstandkoming van de ChristenUnie markeert in
de geschiedenis van de christelijke politiek het begin van
een nieuwe fase. Na versnippering en afsplitsing, nu bundeling van krachten. Na concurrentie ( ja, toch wel!), nu eenwording. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, stelt ons voor
nieuwe uitdagingen. Het geeft ons ook nieuwe verantwoordelijkheden: de ChristenUnie kan en mag niet alleen maar
de optelsom van RPF en GPV zijn. Dit is hét moment om
aan Nederland te laten zien hoe christelijke politiek op z’n
best eruit ziet! Kortom: in het begin van de nieuwe eeuw
staan we met de ChristenUnie voor een opwindend nieuw
begin. Laten we al onze inspanningen erop richten om er
onder Gods zegen iets moois van te maken!
Andre Rouvoet
De U staat voor Universeel. Het wordt roeien tegen de
stroom op voor de ChristenUnie. We ontlenen immers onze
politieke wijsheden niet aan een groepsmoraal, maar aan
een Wet die goed is voor alle mensen. Die universeel tot
gelding moet worden gebracht, in ons land en daarbuiten.
En dat botst met de heersende cultuur die van dat soort
pretenties niets wil weten. Ziedaar een rolkenmerk van de
vertegenwoordigers van de ChristenUnie: provo’s in vrijmoedigheid, overtuigingskracht en godsvrucht.
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De N staat voor Nationaal. De ChristenUnie is nieuw, maar
heeft toch een lange voorgeschiedenis. Als we op de schouders van onze historische voormannen gaan staan, midden
in onze dorpen en steden, dan zien we de lijnen van de
Willem van Oranjelaan, de Abraham Kuyperstraat, het
Groen van Prinstererplein. Zij hebben ons politiek erfgoed
achtergelaten van vrijheidszin, godsdienstige ernst, sociaal
besef en recht. Die erfenis heeft mede vorm gegeven aan
onze nationale identiteit. Als we daar vernieuwend de
publieke arena mee ingaan dan trekken ook wij lijnen die
een goede ordening brengen in en aan onze samenleving.
Eimert van Middelkoop
De I staat voor Inspiratie. Inspiratie door de Geest van God.
Die inspiratie uit zich niet door een vaag gevoel dat samenbindt maar door een levende relatie met de Here God.
Alleen zo kan de ChristenUnie zich in haar politieke handel
en wandel laten normeren door Zijn Woord. Alleen op dat
fundament kunnen partij en programma worden gebouwd.
Als we politiek op die basis blijven bedrijven dan zal dat in

de samenleving niet onopgemerkt blijven. Zulke politiek is:
geïnspireerd en inspirerend, samenbindend en confronterend, verfrissend en hartverwarmend, zoutend en ongezouten.
Laten we onder Gods zegen aan de slag gaan.
De E staat voor Expressie. De boodschap van de
ChristenUnie is niet alleen voor gelijkgezinden.
Onze boodschap is heilzaam voor de héle
samenleving. We hebben een woord voor de
wereld. Dáár moet onze politieke boodschap
tot expressie komen.
Natuurlijk we weten het: we zijn klein in getal
en onze markt is beperkt. Maar we weten ook dat
gezag en invloed daar uiteindelijk niet door worden
bepaald. Dat laat onverlet dat de ChristenUnie bij de vertaling van haar boodschap creatief, eigentijds en verrassend
moet zijn. Alleen op die manier kunnen we voor jong en
oud aansprekend zijn.
Dick Stellingwerf
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Uw werk
❑ Ik word lid en stem in met de grondslag.
❑ Stuur mij het RMU-informatiepakket.

BON
Naam:

m/v

= ons werk
De RMU is er voor uw werk. Door werk te maken van
uw baan en alles wat daarbij komt kijken. Zoals
arbeidsvoorwaarden, wetgeving en kleine lettertjes.
Word lid. Dan komen we ook voor u op!

Adres:

Pc en plaats:

Plesmanstraat 68 - Postbus 900 - 3900 AX Veenendaal
Telefoon (0318) 54 30 30 - Telefax (0318) 54 25 22
website: www.rmu.org
e-mail info@rmu.org

Telefoon:

✃

Branche/beroep:

Opsturen naar: RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal

HS
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De RMU. Dan staat ú niet alleen.
De RMU bevordert, vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften, bezinning op ieders
maatschappelijke functie, goede samenwerking overeenkomstig Gods Woord en
behartigt de sociale en economische belangen van haar leden.

Tineke

Scoren of
een relatie
opbouwen,
wij gaan voor
het laatste!
bel ons voor een vrijblijvende offerte

(0341) 430422
Buys Ballotstraat 5 • 3846 BG Harderwijk
Telefoon (0341) 430422 • Fax (0341) 430436
e-mail: drukkerij@contrast.nl • http://www.contrast.nl
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VAN DORP Installaties bv
Van Dorp installaties B.V. is - met haar circa 200 medewerkers
een totaalinstallateur op het gebied van centrale verwarming,
luchtbehandeling, airconditioning, elektrotechniek, datacommunicatie, telematica, brandbeveiliging en technisch beheer.

VAN DORPInstallaties bv

VDi

HOEK Installaties bv

Zoetermeer
tel. 079 362 06 01
fax 079 362 07 08

VDi

Zoetermeer
tel. 079 362 06 01
fax 079 362 07 08

SALLAND KOSTER Installaties bv
Deventer
tel. 0570 62 06 11
fax 0570 62 69 85

VDi

VAN GEETInstallaties bv
Zoetermeer
tel. 079 362 06 01
fax 079 362 07 08

MET KENNIS EN RESPECT

Aankomende partij
Mijn zus is op dieet. Op zich
is dat geen nieuws, want
welke vrouw is niet op
dieet? Bladen en televisie
confronteren ons met
uiterst slanke, zeg maar
magere modellen. En de
meeste vrouwen hebben
toch een beetje het gevoel
dat zij er ook zo uit zouden
moeten zien. Voor veel vrouwen met normale maten is
een dieet dus, bij wijze van
spreken, dagelijkse kost.
Mijn zus heeft een nieuw
dieet: Het bloedgroependieet. De naam maakt al
duidelijk waar het om gaat:
aan de hand van je bloedgroep kun je bepalen hoe jij
het gemakkelijkste gewicht
verliest. De bloedgroepen
corresponderen met de
manier waarop de mensTineke Huizinga is
heid in het prille begin van
fractievoorzitter van de
de beschaving aan de kost kwam en
ChristenUnie in Heerenveen.
vormen zo de sleutel voor gewichtsverZij is getrouwd met Ruurd
en heeft drie kinderen: Kees,
lies.
Tetta en Martha
Ik informeerde onmiddellijk bij mijn zus
naar haar en mijn bloedgroep, bloedgroep 0. Deze bloedgroep schijnt voor de jagers te staan.
Die aten vlees, vruchten en bessen, kenden geen brood
en ze bewogen zich veel: het recept voor een aanzienlijk
slankere verschijningsvorm. Op mijn vraag of er ook een
bloedgroep is die veel stil moet zitten om af te vallen, de
landbouwers bijvoorbeeld, reageerde mijn zus not amused.
In de politiek zijn ook bloedgroepen. De ChristenUnie zal er
nog wel mee te maken krijgen. Nu is afslanken niet het doel
van de ChristenUnie. Integendeel, wij willen het liefst aankomen en aan gewicht winnen. Maar toch.
Ik vroeg mijn zus, wat zij nu van die bloedgroepentheorie
dacht. Zij is tenslotte arts. ‘Ach’, zei ze, ‘het is best mogelijk
dat je bloedgroep soms wat verschil uitmaakt.’
Laten we het daarop houden. Als aankomende partij houden we, als dat nodig is, rekening met de bloedgroepen,
soms maakt dat wat uit. Maar we werken toe naar hetzelfde doel, dat veel omvattender is dan alleen maar groter
groeien. Daarbij gaan we vanzelfsprekend niet stilzitten.
Dat zit ons niet in het bloed, bloedgroep of niet. Hoewel?
Ora et labora.
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InFormatie

De plaatselijke kiesverenigingen van GPV en RPF zijn volop bezig met het bestuderen van
het ‘Handboek voor ChristenUnievorming’. Hoe moet het worden aangepakt en in de
politieke praktijk worden gebracht? Maar in de nieuw te vormen gemeente Hardenberg
hangen de biljetten van de ChristenUnie al op de verkiezingsborden.

Eerste presentatie bij
herindelingverkiezingen
Op 18 oktober is de gemeenteraadsverkiezing in verband
met de ingrijpende gemeentelijke herindeling. Hardenberg,
Gramsbergen en Avereest worden samengevoegd tot één
van de grootste gemeentes van ons land, zeker qua oppervlakte. Daarmee wordt de spits afgebeten in de presentatie
van de ChristenUnie. Veel ogen zijn gericht op de campagne
en het resultaat.
Dat is een geweldige klus, want in heel korte tijd moet veel
op poten worden gezet. Dat dit ook nog in de vakantieperiode moest worden voorbereid, maakt het er al niet simpeler op. Maar het enthousiasme heeft daar niet onder geleden. Hardenberg heeft een pragmatische en professionele
aanpak. Veel kiesverenigingen kunnen over twee
jaar, als daar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, hun voordeel doen met het campagneplan in de nieuwe gemeente Hardenberg. Henk
Westert leidt de campagne en Luuk Visscher
weet als bestuurslid van de Centrale van
Kiesverenigingen in de drie gemeenten als geen
ander hoe je als GPV en RPF samen politiek kan
optrekken.

foto’s:
Jaco Klamer
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In Hardenberg, Gramsbergen en Avereest
bestaat al een vorm van samenwerking tussen
beide partijen, maar er is nog geen unievorming.
Gekozen is voor een samenwerkingsovereenkomst van GPV en RPF voor de komende zes jaar.
De overeenkomst eindigt na de (volgende)
gemeenteraadsverkiezing in 2006. Maar ook nu
al gaan GPV en RPF de verkiezing in als
ChristenUnie. Dit als resultaat van eerder
gevoerd beleid.
Luuk Visscher: “We willen niets forceren. In totaal zijn er
binnen de nieuwe gemeente acht kiesverenigingen en
enkele hebben op dit moment nog bedenkingen om nu al
over te gaan tot unievorming. Daarom is gekozen voor een
samenwerkingsovereenkomst onder de naam ChristenUnie.
Een middenweg om je leden niet van je te vervreemden. Er

is beslist geen bezwaar tegen samenwerking met de RPF; in
Avereest is die samenwerking er bijvoorbeeld al zestien
jaar. Met het door ons gekozen model, zoals die nu al in
Avereest werkt, sluiten we aan bij de landelijke lijn.”
De kandidatenlijst is in prima harmonie tussen GPV en RPF
tot stand gekomen. De gezamenlijke lijst heeft op de plaatsen één tot en met drie een GPV-er, nummer vier vertegenwoordigt de RPF en vijf tot en met zeven zijn weer vanuit
het GPV geleverd. De nieuwe gemeenteraad telt 31 zetels.
De ChristenUnie verwacht daarvan zeker vijf zetels te verwerven, met een mogelijkheid van zes. Lijsttrekker is Arie
Pouwels, de huidige GPV-wethouder in Hardenberg. Op dit
moment telt Hardenberg vijf GPV-raadsleden (inclusief de
wethouder) en is er zowel in Gramsbergen als Avereest één
raadszetel voor GPV en RPF gezamenlijk.

Campagneplan
Het campagneplan voor de verkiezingen is professioneel.
Alle denkbare middelen en media worden benut. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst wordt op
aantrekkelijke wijze gepresenteerd in een folder, met een
oplage van 23.000 stuks. Deze belandt in alle brievenbussen en is daarmee een prima manier om de ChristenUnie
onder de aandacht te brengen. Verder worden er wekelijks
advertenties geplaatst in twee plaatselijke kranten, met het
landelijk logo en de nieuwe pay-off van de ChristenUnie
‘Eerlijk is eerlijk’. Daarbij worden advertenties geplaatst met
de speerpunten van het verkiezingsprogramma. Via de
lokale omroepen in Hardenberg en Avereest worden reclamespots uitgezonden. Op iedere zender vijftig keer. Ook op
de druk bekeken Nieuws TV zal de ChristenUnie zich presenteren. Gedurende een periode van vijf dagen achter
elkaar, maar niet op zondag, wordt een reclamespot
geplaatst. Ook wordt gestreefd naar zo veel mogelijk ‘free
publicity’. Daarnaast zijn er nog de traditionele activiteiten,
zoals deelname aan een politieke markt, verkiezingsbijeenkomsten en raambiljetten.

Campagneplan ChristenUnie Hardenberg,
voorbeeld voor kiesverenigingen die
later aan de slag moeten

Luuk Visscher (l) en Henk Westert

Maar dit alles is voor de kiesverenigingen nog niet genoeg,
want er wordt vanaf begin september ook nog een internetsite geopend, waarop de kandidatenlijst, hoofdpunten
uit het verkiezingsprogramma en informatie over de drie
gemeentes worden gepresenteerd. Mogelijk ook een
aanvraagformulier om verdere informatie te ontvangen. De
eigen homepage (www.startnet.nl/christenunie-hardenberg) biedt ook het nieuws uit ‘See You!”, de Nieuwsbrief
van de ChristenUnie in Avereest, Gramsbergen en
Hardenberg. Met de eigen internetpagina willen GPV en
RPF als ChristenUnie uitstralen vernieuwend bezig te zijn.
Vier dagen voor de verkiezingen is nog een ‘publieksklapper’ gepland. Wat het wordt is nog niet definitief, maar
opvallend wordt het beslist. Voor deze indrukwekkende
lijst van activiteiten is er een budget van bijna f. 14.000,-.

politiek, alsof dat één op één was. Politiek is echter een
middel om een doel te bereiken, waarbij er inhoudelijk tussen GPV en RPF nauwelijks verschillen zijn.”

Naambekendheid

“Onze centrale boodschap in de verkiezingen is,
aldus Luuk Visscher, dat we vanuit de bijbel aandacht hebben voor alle zaken die binnen een
gemeente aan de orde zijn. Dat concentreert zich
niet op een bepaalde groep van mensen.
Aandacht hebben voor de hele maatschappij. De
bijbelse normen zijn goed voor iedereen. Dat zit
ook in het logo van de ChristenUnie. De twee
handen die symboliseren dat je er samen aan wil
werken.”

Henk Westert: “Het is heel belangrijk om de naam
ChristenUnie neer te zetten. Dat heeft van meet af aan in
de propagandacommissie centraal gestaan.
Naambekendheid creëren. Als we zover komen dat op 18
oktober iedereen tenminste van de ChristenUnie gehoord
heeft, dan denk ik dat wij ons doel bereikt hebben. Ook
vanuit het landelijk bureau wordt vanzelfsprekend grote
waarde gehecht om de ChristenUnie goed neer te zetten.
Het bureau geeft daarom ook ondersteuning met campagne-ideeën. Wat wij nu in Hardenberg doen kan een model
zijn voor andere gemeenten in 2002.”
Luuk Visscher verwacht dat de ChristenUnie werfkracht zal
hebben bij de jongeren: “Omdat GPV en RPF samen optrekken, samen een doel en opdracht verwoorden, ben ik ervan
overtuigd dat dit jongeren zal aantrekken. In het verleden
is er te sterk een verwevenheid geweest tussen kerk en

Het is niet de eerste politieke campagne waaraan Henk
Westert leiding geeft. Ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezing stond hij in de voorste linie. Maar het verschil in
activiteiten tussen toen en nu is buitengewoon groot.
Simpel gezegd: een campagne voeren met alleen
een keurig foldertje, een raambiljet en een
marktkraam is voorbij. Wat blijft is de noodzaak
om veel helpende handen te hebben: een propagandacommissie die persberichten schrijft en
faxt, een politiek café organiseert, biljetten plakt,
teksten schrijft, kranten benadert, etc.

Nieuwe aanpak
Visscher en Westert realiseren zich dat na alle activiteiten
en het enthousiasme rond een verkiezing de belangstelling en betrokkenheid van de leden van de kiesverenigingen vaak in niet geringe mate terugvalt. De klus is
geklaard, de raadsleden zijn gekozen en doen hun werk en
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de achterban is nog maar moeilijk te activeren. Visscher:
“Dat is een flink probleem. We moeten af van de traditionele ledenvergaderingen. We moeten veel meer optrekken
met belangengroeperingen in een gemeente, actuele
onderwerpen bij de kop pakken en daar een paar keer per
jaar goed over praten. Dat kan in de vorm van een politiek
café met anderen. Je achterban betrekken bij concrete
zaken die in een gemeente aan de orde zijn. De politiek
dicht bij hen brengen.”
Westert vult aan dat het best heel nuttig kan zijn om een
propagandacommissie na de verkiezingen niet direct te
ontbinden. Maar hen blijven benutten om activiteiten te
ontplooien en (ook) de achterban te activeren.
Visscher: “Betrokkenheid bij de politiek, maar ook bij andere
zaken, is vandaag de dag natuurlijk een algemeen probleem. Betrokkenheid moet uit je zelf komen. De bijbel is
vol van actuele zaken waar je dagelijks mee te maken hebt.
Daarmee moet je aan het werk. Dat is je motivatie. Maar
kies wel vormen die de mensen aanspreken. Veel van onze
huidige vergaderingen zijn veel te formeel.”

Primair is dat onze grondslag gelijk is. We gaan samen uit
van de bijbel en vandaar uit werken we.”
Luuk Visscher weet als geen ander dat er door GPV-ers met
enige achterdocht wordt gekeken naar de vorming van
plaatselijke unies. Maar hij ziet de toekomst als een uitdaging. “De landelijke lijn is helder, maar die moet je plaatselijk verstandig invullen. Goed voeling houden met je leden.
Probeer ook in gesprek te blijven met de mensen die moeite hebben. Daarom zijn de komende jaren van groot
belang. Hoe wordt de samenwerking gestalte gegeven en
hoe wordt die ervaren?”
Visscher: “De samenwerking verloopt hier echt prima. Er is
over en weer begrip voor elkaars eigen achtergrond en situatie. We overvragen elkaar niet en forceren niets. Het
enthousiasme van onze propagandacommissie slaat over
op de leden.”
Het nieuwe Hardenberg, met de eigen politieke situatie en
gevoeligheden, is ongevraagd als het ware lijsttrekker voor
de ChristenUnie.

Cultuurverschil
Ook in Hardenberg en beide andere gemeenten herkennen
Visscher en Westert een ‘cultuurverschil’ tussen GPV en RPF.
Visscher: “Als GPV-ers willen wij alles afdichten, we vergaderen en produceren veel papier. De RPF is vaak pragmatischer
en wat enthousiaster. Maar dat vult elkaar goed aan.

Eerlijk is Eerlijk
Data herindelingverkiezingen

Om de naam

Op 18 oktober vinden de eerste verkiezingen voor de

kracht te geven en om de

ChristenUnie plaats. Op deze dag worden in Noord-West

boodschap te versterken, hebben de campagnes voor de

Overijssel herindelingverkiezingen gehouden. Voor de

herindelingverkiezingen en de campagne ChristenUnie Continu

ChristenUnie is dit het eerste serieuze moment om te zien wat

een pay-off meegekregen: Eerlijk is eerlijk.

ChristenUnie nog meer

het resultaat is van RPF en GPV samen. De voorbereidingen en
de samenwerkingen verlo-

Eerlijk in de politiek

pen erg goed. Eigenlijk

In de beleving van veel mensen gaan eerlijk en politiek niet

kan er niets meer fout

samen. Maar de ChristenUnie vertaalt geloof in politiek.

gaan. Het enige wat de

Besturend en getuigend. De combinatie van geloof en politiek

ChristenUnie nog nodig

móeten leiden tot eerlijke politiek. Adeldom verplicht.

heeft is uw stem.
De ChristenUnie gáát voor open en eerlijke politiek. Geen ondoorOp 18 oktober 2000

zichtige politieke spelletjes. Geen achterkamertjespolitiek. Eerlijk

voor de nieuwe gemeenten:

is eerlijk. De ChristenUnie wil iedereen recht in de ogen kijken.

Dalfsen, Hardenberg,

Geen loze beloften. Geen meten met twee maten. Eerlijk is Eerlijk.

Kampen, Steenwijk,

Gewoon zeggen waar het op staat. Geen water bij de wijn. Geen

Zwartewaterland (Hasselt

mooi-weer-praatjes. Eerlijk is eerlijk.

e.o.). Op 8 november 2000
voor de nieuwe gemeenten: Utrecht, De Bilt en Woerden en op

Dat is niet zo simpel. Dat vraagt een heleboel. Eerlijk is eerlijk.

29 november voor de nieuwe gemeente Overbetuwe (Elst e.o),

Maar de nieuwe politieke formatie van GPV en RPF wil werken

Vriezenveen en Rijssen.

aan betrouwbare politiek. Want eerlijk duurt het langst.

Graag willen we alle mensen die zich (bijna dagelijks!) inzetten

De ChristenUnie kan dat alleen samen met u realiseren.

voor de campagnes bij deze verkiezingen heel veel succes en

Gesteund door uw stem. Gedragen door uw gebed.

Gods zegen toewensen! We zijn ontzettend benieuwd naar de

Want politiek is mensenwerk. Eerlijk is eerlijk.

resultaten!

Hooge Bomen

Daar maakt de ChristenUnie een punt van…

Adriaan Hoogendoorn,
politiek secretaris van de
ChristenUnie

Gemeenteraadsverkiezingen
In de meeste gemeenten worden pas in
2002 gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Maar het spook van de
gemeentelijke herindeling zorgt er
steeds weer voor dat er in sommige
gemeenten tussentijds verkiezingen
worden gehouden.
Gemeentelijke herindeling roept bij velen een
spookbeeld op. Dat is logisch want van schaalvergroting en dus ook vergroting van de afstand tussen de burger en zijn gemeentebestuur wordt
meestal weinig heil verwacht. In ons staatsbestel
nemen gemeenten een belangrijke plaats in.
Overheidstaken zijn daar het dichtst bij de burger. De burger heeft dan ook belang bij een goed
functionerende gemeentelijke overheid.
Gemeentelijke herindeling kan nodig zijn om te
voorkomen dat gemeentelijke taken naar regionale of provinciale overheden worden overgeheveld. Daarmee wordt de afstand tussen bestuur
en overheid dan nog weer groter. Gemeentelijke
herindeling mag geen doel zijn op zichzelf, maar
kan toch in veel gevallen wel gerechtvaardigd
zijn.
Eens of oneens, feit is dat ook dit jaar weer veel
gemeenten worden geconfronteerd met
gemeentelijke herindeling. De gefuseerde
gemeenten moeten op 1 januari 2001 van start
gaan. Voor die nieuwe gemeenten moet dan in
dit najaar tussentijds een nieuwe gemeenteraad.
Deze herindelingverkiezingen zijn de eerste
gemeenteraadsverkiezingen waaraan de
ChristenUnie als nieuwe politieke formatie zal
deelnemen. Dat wordt dus best wel spannend. In
diverse gemeenten hebben de bestaande RPF/
GPV-fracties zich al laten omdopen tot fractie
van de ChristenUnie. Maar nu kan als zodanig
ook aan de verkiezingen worden deelgenomen.
Het blijkt dat veel kiesverenigingen van GPV en
RPF enthousiast werken aan een goede voorbereiding van de verkiezingscampagne om straks

als ChristenUnie goed voor de dag te komen.
Centraal doel is steeds: God de eer brengen én de
samenleving dienen door haar meer te laten
functioneren naar Gods wil.
Voor veel kiezers zal het even wennen zijn dat
men niet meer op de zo vertrouwde lijst van GPV
of RPF kan stemmen. Maar de ChristenUnie heeft
geen ander doel dan GPV of RPF. De ChristenUnie
wil datzelfde doel alleen maar kracht bijzetten
door gezamenlijk de strijd tegen de secularisatie
aan te binden. De zegen van de Here is bepalend,
maar iedere christen heeft hierin ook zijn of haar
verantwoordelijkheid.
Om de kiesverenigingen te helpen een goed verkiezingsprogramma op te stellen heeft de werkgroep politieke documenten een handreiking
gedaan. Het is een aanzet voor een nieuw modelprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen.
‘Daar maakt de ChristenUnie een punt van…’ zo
heet de handreiking, waarin een twaalftal punten wordt aangereikt waar de ChristenUnie de
komende jaren op lokaal niveau een punt van wil
maken. Het gaat om zaken als:
• het bevorderen van werkgelegenheid en het
tegengaan van sociale uitsluiting;
• het voorzien in een goede gezondheidszorg
en het tegengaan van verslavingen;
• het realiseren van een veilige gemeente o.a.
door versterking van de sociale samenhang;
• gebiedsgericht plattelandsbeleid en plattelandsvernieuwing door functieverweving;
• verantwoord omgaan met de ‘geleende
ruimte’.
Het gaat om belangrijke zaken, waarin de
ChristenUnie ook op lokaal niveau een woord
voor de wereld mag hebben. De politici van
ChristenUnie verlaten zich daarbij op het Woord
van God. Dat geluid mag in geen enkele gemeenteraad gemist worden. Daarom is het zaak dat
we schouder aan schouder de campagne voor
deze herindelingverkiezingen ingaan. Het gaat
om niets minder dan om de eer van God en het
heil van onze naaste. In Zijn samenvatting van de
Wet heeft Christus ons deze weg gewezen.
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Investeer in de toekomst
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M.Chithra

Chithra is een meisje van 6 jaar oud. Haar vader
verkoopt tweedehands spullen, maar hij verdient
hiermee te weinig om zijn kinderen eten en kleren
te kunnen geven. Regelmatig lijdt Chithra honger.
Daarom is ze opgenomen in een van onze dagcentra in India.

Chithra wacht op financiële adoptie.
Voor ƒ40,- per maand helpt u haar !

Bel 0529 - 455907
Postbus 87 • 7730 AB Ommen • Fax 0529 455809
E-mail: redt.kind@tip.nl • www.redteenkind.org • GIRO 1599333

Van Aalst tot Zetten…

Deze eerste keer staan we stil bij - zoals verwacht- de letter A van

Achtkarspelen
Daar is Anne Ytsma (49 jaar) sinds 1992 als (GPV-)raadslid actief.

Waar zijn de raads- en
statenleden van de
ChristenUnie allemaal
actief?
In deze rubriek wandelen
we door het gemeenteen provincie ABC.

Als gevolg daarvan is hij lid van de vaste raadscommissies,
voorzitter commissie Maatschappelijke Zaken en bestuurslid ‘Regionaal
Orgaan Openbaar Basis Onderwijs.’ Daarnaast is hij in het dagelijks leven
coördinator interne controle bij AEGON Particulieren in Leeuwarden.
Waarvoor heeft u bewondering?
Bewondering heb ik voor de eigenschap: doorzettingsvermogen. Zoals bij die jongeman die beslist arts wilde worden,
maar bij de inschrijving voor de medicijnenstudie tot twee
keer toe werd uitgeloot. Daarna is hij toch met de studie
begonnen en ondertussen is hij arts.
Wat is uw vervelendste eigenschap?
Mijn kinderen vinden het erg vervelend dat ‘heit’ vaak nogal
wat tijd neemt om zijn mening te vormen en zijn beslissing
kenbaar te maken. Op de vraag: „Mag ik…” moet eigenlijk
onmiddellijk een antwoord volgen. Maar dat laat nog wel
eens een poos op zich wachten. En inderdaad, het duurt regelmatig te lang.
Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen?
Eén van de beste adviezen die ik gekregen heb stamt uit 1973;
namelijk om bij (toen nog) AGO te Leeuwarden te solliciteren
als wiskundig medewerker. Daar is een dienstverband uit
voortgevloeid dat al 27 jaar stand houdt.
Waarmee hoopt u zich over 10 jaar bezig te houden?
Over 10 jaar loop ik, als mij dat gegevens is, tegen de zestig. In
2010 zou ik 18 jaar in de gemeenteraad hebben gezeten. Dat is
mijns inziens te lang en dus zal dat werk door een verse
kracht zijn overgenomen. Over 10 jaar zal mijn functie bij
AEGON, wellicht in andere vorm, nog steeds bestaan.
Misschien zal er tegen die tijd wat ruimte ontstaan om weer
eens wat onderzoek te doen naar de familiegeschiedenis.
Welke dag zou u nog een keer over willen doen?
Een dag die ik in gedachten nog wel eens herbeleef is de dag
waarop mijn moeder (en mijn vader postuum) de Yad Vashem
onderscheiding van de staat Israël kreeg uitgereikt. Dat
gebeurde tijdens een plechtigheid in de joodse synagoge te
Groningen. Wat je daar voelde was het nog steeds immense
verdriet om het verlies van de joodse oorlogsslachtoffers en
tegelijkertijd het diepe respect en de warmte jegens de jodenhelpers uit de oorlog. Het gebeuren, de entourage en de emotionele spanning heeft op mij heel diepe indruk gemaakt.
Maar om die dag nog eens over te doen… nee, toch maar niet.

Wat is uw favoriete plek in Achtkarspelen?
Achtkarspelen is een mooie gemeente met heel mooie plekjes. Dat zal overigens ieder raadslid van zijn/haar gemeente
zeggen. Een plek waar ik graag kom is de Kruidhof in
Buitenpost. Een wandeling door de botanische tuinen; even
zitten in de meditatietuin; een kopje koffie op het terras. Voor
mij is deze tuin een inspirerende omgeving.
Wat betekent de ChristenUnie voor u?
De start van de ChristenUnie heeft voor mij twee kanten.
Allereerst is het de afsluiting van een periode. Het GPV is
enkele decennia lang in de gemeenteraad van Achtkarspelen
vertegenwoordigd geweest. Een groot deel daarvan heb ik
actief mee mogen maken. Eerst in de steunfractie van mijn
voorganger Piet Boersma en sinds 1992 als raadslid. Een periode van harmonieuze samenwerking in (schaduw)fractieverband. Een periode waarin het GPV in de gemeente helder en
duidelijk is overgekomen. Een afscheid. En dat doet best wel
een beetje pijn. Anderzijds is het vorm geven aan samenwerking tussen RPF en GPV in de ChristenUnie een uitdaging.
Gelukkig is het besluit tot de ChristenUnie voorafgegaan door
een zorgvuldig uitgevoerd proces. Een goede basis om aan de
slag te gaan en tot resultaat te komen. In Achtkarspelen
betekent dat, dat twee duidelijk verschillende politieke culturen samengesmeed moeten worden tot één. In mijn optiek is
dat de lastigste
opgave. Het zal vast
lukken, want van
zowel GPV- als van
RPF-zijde wordt
beseft dat het niet
om mensen gaat,
maar om de eer van
God.

Hand 21
Schrift

Opinie
Arie Slob

Met ingang van morgen (1 oktober 2000) zal Nederland
het eerste land in de wereld zijn dat prostitutie als arbeid en de
prostitutiebranche als een economische sector beschouwt. Dit is
het directe gevolg van de afschaffing van het bordeelverbod
waartoe het parlement vorig jaar heeft besloten. Ruim 89 jaar
heeft het bordeelverbod in ieder geval op papier gefunctioneerd.

Munitie tegen prostitutie
Arie Slob is 38 jaar en
gehuwd met Marjette. Hij
is vader van vier kinderen;
Esther, Aron, Lotte en
Karen en hij werkt als
onderwijskundig adviseur
bij een schoolbegeleidingsdienst. Hij is voorzitter van
de GPV-fractie en
ChristenUnie-sympathisant te Zwolle. In 1998
stond Arie Slob op de derde
plaats van de kandidatenlijst van het GPV voor de
Tweede Kamer.

22 Hand

Schrift

De invoering van het bordeelverbod in
1911 was de bekroning van een langdurende strijd tegen het bestaande systeem van reglementering van prostitutie. Een strijd die met name was
voortgekomen uit het liefdadigheidswerk dat onder andere in de kringen
van het Reveil onder prostituees werd
verricht. Ook de vrouwenbeweging
schaarde zich achter die strijd. De
slechte positie van prostituees en het
toen ook al voorkomende verschijnsel
van vrouwenhandel waren, zo was
maatschappelijk de breed gedragen
opvatting, legitieme argumenten om
voor een algeheel verbod op bordelen
te zijn. Ontucht moest niet gereglementeerd maar bestreden worden.
Zonder dat er een hoofdelijke stemming hoefde plaats te vinden werd
dan ook in het parlement unaniem tot

een bordeelverbod besloten. Aan deze
situatie komt nu weer een einde. De
afschaffing van het bordeelverbod
werd door minister Korthals zonder al
te veel problemen, met alleen de
tegenstemmen van RPF, GPV, SGP en
CDA, door zowel de Eerste – als de
Tweede Kamer geleidt.

Aftreden
Er komt geen landelijke prostitutiewet. De wetgever laat het vaststellen
van een prostitutiebeleid over aan de
gemeenten. Het beleid van gemeenten
zou gericht moeten zijn op het beheersen, sturen en saneren van de prostitutiebranche, en het verbeteren van
arbeidsomstandigheden. Gemeenten
is aangeraden daarvoor een vergunningenbeleid te gaan voeren. Er is veel

commotie ontstaan bij gemeenten die
geen prostitutiebedrijven binnen de
gemeentegrenzen hebben en deze
situatie graag zo willen houden. Het
blijven weren van prostitutiebedrijven
door het hanteren van een zogenaamde nuloptie zou echter niet tot de
mogelijkheid behoren. Deze situatie
heeft in de afgelopen maanden tot
vaak zeer principiële debatten geleid
in tal van gemeenten. Voor SGP/GPVfractievoorzitter Van Rooijen uit
Katwijk was het zelfs de reden om zijn
raadslidmaatschap neer te leggen. De
legale basis die de overheid nu onder
prostitutie heeft gelegd zou, zo vond
hij, de samenleving in haar fundamenten aantasten. Als bestuurder wenste
hij daarvoor geen verantwoordelijkheden te nemen. Alhoewel we zijn beslissing respecteren, is het niet te hopen
dat zijn opstelling veel navolging zal
krijgen. Het noodgedwongen formuleren van een prostitutiebeleid biedt
christenpolitici namelijk ook kansen. Ik
denk dan met name aan de steden
waar al sinds jaar en dag prostitutie

ben we kort onze principiële- en praktische bezwaren tegen de afschaffing
van het bordeelverbod uiteengezet.
Ondanks deze bezwaren wensen we
echter wel onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het
opstellen van een prostitutiebeleid.
Het Zwolse College ging in haar
beleidsvoorstellen eigenlijk niet veel
verder dan het formaliseren van de
huidige gedoogsituatie van vijf
bestaande seksinrichtingen in bestemmingsplannen en de APV. Als GPV-fractie hebben we aangegeven dit als weinig vernieuwend beleid te beschouwen. We zijn in dat opzicht met een
zestal aanbevelingen gekomen. Met
name hebben we aandacht gevraagd
voor de positie van prostituees. Veel
van deze vrouwen zijn vaak onder
valse voorwendselen in de prostitutie
terechtgekomen. Vaak gaat het om
kwetsbare tienermeisjes die door
zogenaamde loverboys de prostitutie
worden ingelokt. De loverboys zijn niet
alleen in de Randstad actief. Vanuit de
hulpverlening werd onze fractie aan-

Uitstapbeleid
Naast het nemen van preventiemaatregelen heeft onze fractie, in navolging van de RPF/GPV-fractie in
Deventer, ook aangedrongen op het
opzetten van een zogenaamd uitstapprogramma. Aan mannen en vrouwen
die in de prostitutie zijn terechtgekomen moeten meer mogelijkheden
geboden worden om uit deze ‘branche’ te kunnen stappen. Contacten
met een hulpverleningsorganisatie
onder vrouwen maakten ons duidelijk
dat het opzetten van een regionale
opvangvoorziening voor prostituees
als zeer gewenst wordt beschouwd.
Zo’n opvangvoorziening moet vrouwen die in de prostitutie zitten en
eruit willen een veilige en beschermde
plaats bieden om tot rust te komen.
Met als doel uit het circuit te blijven
en na te denken over wat ze zelf willen. Het zou onze fractie heel wat
waard zijn als in Overijssel een dergelijke voorziening van de grond zou
komen. Van verschillende kanten ont-

‘Afschaffing bordeelverbod
biedt ook kansen’
gedoogd wordt. Hier ontstaat de
mogelijkheid om een breder publiek
duidelijk te maken waarom we prostitutie als een maatschappelijk kwaad
beschouwen. Ook ontstaan er mogelijkheden om politiek draagvlak te
creëren voor het aanpakken van de
vele misstanden die zich in de prostitutiebranche voordoen. Misstanden
waar we ook als christenpolitici onze
ogen niet voor moeten sluiten.

Loverboys
De GPV-fractie in Zwolle heeft in dat
opzicht de bestuurlijke handschoen
opgepakt. Als reactie op een door het
College van B&W opgestelde beleidsnotitie hebben we als fractie een eigen
nota geschreven onder de titel ‘munitie tegen prostitutie’. In deze nota heb-

gegeven dat ook in de regio Zwolle
loverboys actief zijn. We hebben het
College gevraagd in het kader van het
lokale prostitutiebeleid aandacht te
besteden aan prostitutiepreventie. We
hebben in dat opzicht voorgesteld
gebruik te gaan maken van het preventieproject ‘Beware of loverboys’ van
stichting Het Scharlaken Koord. Dit
project richt zich met name op meisjes
in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Het
gaat hier om een uniek project dat in
dagbladen als Het Parool, NRC
Handelsblad en De Volkskrant zeer
positief onthaald werd. Jonge meisjes
worden weerbaar gemaakt om niet in
handen van loverboys te vallen.

vingen we veelal positieve reacties op
onze voorstellen met betrekking tot
prostitutiepreventie en het uitstapprogramma. Het viel mij op dat, ondanks
de afschaffing van het bordeelverbod,
veel mensen weigeren om prostitutie
als een normaal beroep te beschouwen zoals de wetgever dat nu wil. Er
liggen daarom kansen voor christenpolitici om draagvlak te vinden voor
voorstellen om prostitutie tegen te
gaan. Ondanks onze terechte kritiek
op de afschaffing van het bordeelverbod is het van belang deze kansen wel
te benutten. Tot eer van onze God en
tot hulp van al die mannen en vrouwen die in de prostitutie zijn of dreigen terecht te komen.

De notitie Munitie tegen prostitutie is te vinden op de landelijke site van de
ChristenUnie: www.christenunie.nl/nieuws
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Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de ChristenUnie bestaat uit zes heren.
Hierbij stellen we ze graag aan u voor.
Thijs van Daalen

Marien Bikker

leeftijd 50 jaar • functie dagelijks leven bestuurder (statenlid

leeftijd 44 jaar • functie dagelijks leven directeur van de

Dlevoland voor de ChristenUnie; bestuur Rabobank
Flevoland; voorzitter ChristenUnie, voorzitter RPF)
nevenfuncties lid van kerkenraad NGK Zeewolde (voorzitter)
huwelijkse staat gelukkig getrouwd • kinderen 3 (Lydia (26),
Mathea (25), Dirk (22))

Landelijke Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
‘Centraal Nederland • nevenfuncties secretaris FB-RPF, secretaris ChristenUnie, voorzitter RPF-KV Nunspeet, organist •
huwelijkse staat gehuwd • kinderen drie dochters: Mirjam (18),
Naomi (10), Esther (7) • portefeuille (‘s) ChristenUnie Bureau- en

Adriaan Hoogendoorn
leeftijd 42 jaar • functie
dagelijks leven gemeentesecretaris Vriezenveen en
beoogd gemeentesecretaris fusiegemeente
Vriezenveen/ Den Ham •
nevenfuncties secretaris
Stichting Restauratie
Orgel Capella (St.
Petersburg); kerkorganist
huwelijkse staat gehuwd
met Heleen Brandes
kinderen vijf kinderen (drie
dochters en twee zoons)
portefeuille (‘s) ChristenUnie

politiek secretaris van de
ChristenUnie/ voorzitter
werkgroep Politieke
documenten/ secretaris
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting (wetenschappelijk
instituut van de ChristenUnie) • wat de lezer echt moet
weten… is dat iedere christen een roeping heeft om met hart
en handen iets te betekenen in onze samenleving

personeelszaken • en tenslotte... wat de lezer van u echt moet
weten, is… Christenen zijn geroepen om in alle sectoren van

het maatschappelijk krachtenveld actief present te zijn.
Herman Bouma

Wieb Boerma
leeftijd 46 jaar • functie dagelijks leven In het dagelijks leven
werk ik bij de Altrex-groep te Nunspeet • nevenfuncties Ik ben
ruim 8 jaar lid van de (Centrale)Verbondsraad en
secretaris van het GPV • huwelijkse staat twintig jaar
getrouwd met Mia • kinderen drie kinderen, Judith (19),
Rieuwing (16) en Rudin (14) • nevenfunctie en portefeuille
Binnen de ChristenUnie vervul ik de functie van buitenlandsecretaris. En als of dat allemaal nog niet voldoende vreugde biedt, ben ik ook secretaris van het bestuur van het
Greijdanus College te Zwolle. • en tenslotte… Met de
ChristenUnie is wat mij betreft een zeer lang gekoesterde
wens in vervulling gekomen. Want nu begint het pas echt.
Bouwen aan een nieuwe fase in christelijke politiek in
Nederland.

leeftijd 52 jaar • functie dagelijks leven commercieel manager

voor de provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee bij
conneXXion • nevenfuncties Bij de ANWB vanaf 1989 lid van
de Bondsraad en lid van de Raad van Advies. Lid van de BZW
afdeling Zeeland. Lid van de schaduwfractie van RPF/GPV in
de Staten van Zeeland. • huwelijkse staat Vanaf 1971 gehuwd
met Aafke van den Berg • kinderen 5 kinderen, waarvan 3 uit
huis • portefeuille (‘s) ChristenUnie vice voorzitter van de
ChristenUnie
Axel Pothof
leeftijd 34 jaar • functie dagelijks leven management consultant
• huwelijkse staat getrouwd • kinderen geen • portefeuille (‘s)
ChristenUnie Communicatie • en tenslotte... wat de lezer van u
echt moet weten, is… dat ik altijd GPV stemde voor ik lid werd
van de RPF.
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ChristenUnie
Continu

Roel Kuiper

Vanaf vandaag kunt u in uw bezit krijgen: het Blauw Document.
Daarmee wil de ChristenUnie de komende tijd het gesprek met
de achterban voeren (leden van GPV en RPF, sympathisanten
van de ChristenUnie). Dat gesprek moet gaan over het politieke
profiel van de ChristenUnie, over de politieke boodschap die ons
herkenbaar maakt. Wat moet er de komende jaren hoog op onze
politieke agenda staan? Indien christelijke politiek haar tijd
verstaat, op welke zaken moet zij dan haar aandacht richten?

Het politieke profiel van de
Blauw Document van de ChristenUnie
op dit belangrijke moment in de geschiedenis
van de christelijke politiek bijeen te komen en te
spreken over het hart van die christelijke politiek.
Welke verwachtingen leven er ten aanzien van de
ChristenUnie? Wat moet politieke prioriteit krijgen voor een partij die de samenleving oproept
tot de publieke dienst aan God?

Roel Kuiper

Het Blauw Document
kunt u verkrijgen via
onze site: www.christenunie.nl (discussie-

Allerwege bestaat het gevoel dat de vorming van
de ChristenUnie een kans biedt om een hernieuwde gedachtewisseling op gang te brengen
over de inhoud van christelijke politiek. Het
Blauw Document is daartoe de uitnodiging. Het
laat de thema’s zien waar een discussie over het
politieke profiel van de ChristenUnie zich op
moet richten. De vraag aan u is: probeer zo concreet mogelijk te formuleren wat volgens u het
speerpunt moet zijn, de kernboodschap, waarmee de ChristenUnie de politieke arena kan
betreden.

platform). Hier kunt
u ook rechtstreeks
reageren. Daarnaast
is het Blauw
Document telefonisch
te bestellen:
033 - 461 34 56
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Deze discussie is op zichzelf al belangrijk. Het is
een middel om met elkaar in contact te treden
en de belangstelling voor christelijke politiek te
verlevendigen. De ChristenUnie hecht aan
inbreng van iedereen. Zonder een actief meedenkende basis lukt het niet vaart te krijgen in de
ChristenUnie! Het is dus niet uit onzekerheid of
gebrek aan ideeën dat wij deze discussie willen
hebben. Wij hebben het verlangen als christenen

Die thema’s die gepresenteerd worden (en al een
zekere inkadering van de discussie geven) komen
niet uit de lucht vallen. Dit voorjaar werd de
voorloper van het Blauw Document gepresenteerd, het zgn. Groen Document. Dat was een discussiestuk op basis waarvan we van partijleden
en deskundigen adviezen kregen aangereikt. Dat
heeft geleid tot de themakeuze in het Blauw
Document. Wij zijn door die eerste discussierondes tot de conclusie gekomen dat er een zestal
thema’s is aan te wijzen die bij ons horen. Zonder
andere onderwerpen en thema’s tekort te doen,
kunnen we wel zeggen dat deze kenmerkend zijn
voor christelijke politiek.
Het gaat om de volgende thema’s:
• Goed bestuur, dicht bij de burger.
Wij nemen de overheid serieus als een middel
dat God geeft om de samenleving in goede
banen te leiden en richting te geven. Goed en
integer bestuur is belangrijk. Aangezien ook
burgers verantwoordelijkheid dragen in hun
omgeving, moet de overheidstaak in hun nabijheid worden uitgevoerd. Zo komt ook de controle van het bestuur het beste tot zijn recht.

ChristenUnie
• Codes voor de publieke ruimte.
Het is belangrijk dat er wetten gelden voor de
publieke samenleving. Deze moeten ook werkelijk richtinggevend zijn en krachtig genoeg
om veiligheid en bescherming te garanderen
en de publieke ruimte vrij te houden van aanstootgevende cultuuruitingen. Er is een positieve discussie nodig over normen en waarden
in de publieke ruimte
• Bevestigen van verantwoordelijkheden.
Mensen dragen op tal van plaatsen in de
samenleving verantwoordelijkheden: op
school, in het gezin, in bedrijven. Het is goed
als mensen daarin worden bevestigd. Zo ontstaat enthousiasme om mee te werken aan
een gezonde samenleving, waarin er zorg en
oog voor de ander is en recht wordt gedaan
aan sociale verbanden.
• Bescherming van mensen. God geeft de
opdracht om te zien naar mensen in nood. Het
besef dat jonge, oude, zieke, gehandicapte
mensen aangewezen zijn op anderen, moet
kerken en burgers, maar ook overheden brengen tot activiteit. Ook het ongeboren leven en

het naar het einde neigende leven vergt
opzettelijke bescherming.
• Zorg voor de natuurlijke omgeving. De schepping is aan de mens toevertrouwd. Inzet voor
landschap, milieu, ruimtelijke ordening, maar
ook een verantwoord gebruik van natuurlijke
bronnen en hulpmiddelen heeft een centrale
plaats in de christelijke politiek. Dit heeft ook
betrekking op de noodzakelijke ethiek met
betrekking tot de biotechnologie.
• Internationale solidariteit.
Veel problemen hebben een internationaal
karakter. Tweedeling, armoede en natuurschade doen zich in internationaal verband in sterke mate voor. Daarnaast is er sprake van oorlogen, aardbevingen en grote vluchtelingenstromen. Vanuit een positie van welvaart en stabiliteit dient Nederland zich in te zetten voor de
noden van de wereld.
De vraag die wij aan u willen stellen is: maak
eens concreet op welke wijze elk van de genoemde thema’s een politieke vertaling moet krijgen?
Goede discussie toegewenst!

De ChristenUnie kan een versterking betekenen voor de christelijke politiek in Nederland , met name als het gaat
om de beschermwaardigheid van het leven bij kwesties als euthanasie en abortus. Ik zie de ChristenUnie dan ook
niet als een concurrent van het CDA, maar eerder als een mogelijke bondgenoot. En ook als een nieuwe partij die
afhankelijk van haar omvang een rol kan gaan spelen bij coalitievorming.
Essentieel is echter welke richting de ChristenUnie opgaat: in de Tweede Kamer stemmen GPV en RPF bij andere

Paneldiscussie omtrent
Groen Document met
als resultaat Blauw.

ChristenUnie Kalender
12 oktober 2000:
Regiotoer in Kampen,
locatie: Restaurant
'De IJssel', IJsselkade 59 te
Kampen
30 oktober 2000:
Regiotoer in Woerden,
locatie: Milandhof,
sport&zalencentrum,
Middenweg 2 te Zegveld
16 november 2000:
Regiotoer in Vriezenveen
18 november 2000:
Uniecongres in ‘de
Reehorst’ in Ede
23 november 2000:
Regiotoer in Ede
24 maart 2001:
Uniecongres in ‘Orpheus’
in Apeldoorn
De regiotoeravonden
beginnen om 20.00 uur
U bent van harte welkom!!

dan moreel-ethische thema’s vaak mee met de linkse partijen terwijl de SGP meer in het kamp van CDA en VVD te
vinden is. Ik ben dus erg benieuwd welke koers de ChristenUnie uiteindelijk gaat varen.

Marnix van Rij, CDA-voorzitter
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OverDenken

Met de ChristenUnie maakt de christelijke politiek in Nederland een vernieuwing door. Dat is
een moment om bij stil te staan. Het biedt de gelegenheid tot bezinning over de drijfveer van
ons politiek handelen. De ChristenUnie wil daartoe zelf de aanzet geven in een bijbelstudieboek dat over enkele maanden verschijnt. Het boek met de titel Hart en Handen behandelt
kernteksten voor de christelijke politiek. Hier alvast een voorproefje.

B.J. Heusinkveld is
(gereformeerd) predikant
te Sibculo.
Dit is een verkorte versie
van zijn bijdrage aan
Hart en Handen.
Exodus 21: 1-11

Ken de wet
Als burger van het Koninkrijk der Nederlanden word je geacht de wet te kennen. Je kunt je er als
inwoner van Nederland nooit op beroepen dat je de wet niet kent. Geen rechter accepteert dat. Ook
de burger van het Koninkrijk der hemelen moet de wet te kennen. Je kunt je er als ingeschrevene
van het hemels Rijk evenmin op beroepen dat je de regels die in dat Rijk gelden niet kent. Noch de
Koning, noch de Rechter van het hemels Koninkrijk accepteert dat.

Bij de vele regels en wetten die er in
ons land zijn, is de grondwet de
belangrijkste. De grondwet is grondslag en uitgangspunt voor alle verdere
regelingen. Zeker van een politicus
mag verwacht worden dat zij of hij in
principe trouw is aan die grondwet.
In Exodus 20 staat de grondwet van
het Koninkrijk der hemelen. Van beslissend belang voor deze hemelse grondwet is het intro: `Ik ben de HERE, uw
God, die u uit het land Egypte, uit het
diensthuis, geleid heb’. Wat er verder
volgt, kun je alleen goed verstaan, als
telkens die woorden erbij worden
betrokken. Het is de herkenningsmelodie van de opdrachten en beloften die
volgen (J. Zijlstra).
Na jarenlange slavernij in Egypte is het
volk Israël op weg naar het beloofde
land. In de woestijn vindt een ontmoeting plaats tussen God en zijn volk.
Nadat God in Egypte al op een verschrikkelijke (en) heilvolle manier had
laten merken dat Hij er was, laat Hij nu
ook duidelijk horen wie Hij is. Hij stelt
zichzelf voor als de HERE: `Ik ben die Ik
ben’, of: `Ik ben er’. Ik ben bij u, reddend en bevrijdend. De HERE kijkt niet
eerst naar wat voor mensen wij zijn.
Hij kijkt niet eerst naar onze belijdenis,
maar belijdt eerst zelf dat Hij onze

God wil zijn. Dat is het evangelie. Het
is de HERE, die als het ware de bevrijdingsvlag uitsteekt. Deze herkenningsmelodie weerkaatst als een preludium
tegen de rotskloof daar hoog in het
gebergte van Sinaï.
Pas na de introductie, waarin we God
als Bevrijder herkennen, komt de wetgeving. Want door de HERE bevrijd is
één. Die bevrijding moet echter ook
doorwerken in het leven van de gelovige, in het werk van de (christelijke)
politiek en in de samenleving in haar
geheel. Bevrijding kan zomaar omslaan
in een ongelimiteerde vrijheid, die
overgaat in losbandigheid. We zien het
in onze samenleving gebeuren: de vrijheid van het individu staat hoog in het
vaandel. De enige beperking die lijkt te
worden aangebracht is dat men de
ander geen schade mag berokkenen.
Het kan echter nooit zo zijn dat de wetgeving van kerk of maatschappij wordt
aangepast aan de zichzelf tot wet zijn-

de vrije mens. Dat leidt vroeg of laat
tot chaos. En daarvoor wil de HERE zijn
volk en ook de Nederlandse samenleving behoeden.
Wij mogen als christenen in de samenleving staan en daarin functioneren
vanuit de zekerheid en het vertrouwen, dat God zèlf zijn woorden waarmaakt en zijn verbond handhaaft en
dat het niet van ons afhangt. Dat geeft
op politiek terrein rust en overtuigingskracht: God zorgt zelf voor de totstandkoming van zijn Koninkrijk in volmaakte gerechtigheid. Behalve deze
relativerende zekerheid is er de grote
verantwoordelijkheid. We mogen leven
in het verbond van en met God. Dat
betekent dat we moeten leven naar de
woorden die Hij tot ons gesproken
heeft. Dat is een zware taak, omdat we
steeds weer onze eigen weg dreigen te
gaan. Maar het is ook een inspirerende
taak omdat we de betekenis van de
geboden ook mogen uitdragen op het
publieke terrein.

Gespreksvragen
1 Hoe kan de wet van God voor ons als spiegel functioneren?
Vgl. ook Jakobus 1:23-25.
2 Hoe kan de grondwet van het Koninkrijk der hemelen functioneren in het
Koninkrijk der Nederlanden?
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• Int. Transportbedrijf
• Loonbedrijf
• Kraanverhuur
• Handel
• Op- en Overslag
• Aannemers van grond-,
straat-en baggerwerken

Zijlkade 20a, Nieuwland (gem. Zederik)
telefoon 0183 - 351941
telefax 0183 - 352606
E-mail info@baars.nl

jong van
geest...

Leidraad behandelt de Bijbel d.m.v
d.m.v. korte treffende dagstukjes

C.M. Baars & Zn b.v.

Het liefst begin ik
de dag samen met God.
Leidraad helpt me
al vele jaren om daar
inhoud aan te geven.
't Is altijd verfrissend,
het houdt me jong.

Iets voor u? Bel dan nu de IBB
en word abonnee! tel.: 0345 517834
Voor 27,95 ontvangt u Leidraad 4 kwartalen lang.
(Of vraag een proefnr. à ƒ 1,– ex. verzendkosten)

1/4 Advertentie Folkert Velten

Schuiteman
Accountants & Adviseurs
Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax: 0342 - 47 48 41
E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com
Thorbeckelaan 91, Postbus 480, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342 - 42 00 20 Telefax: 0342 - 42 00 22
E-mail: Info@Schuiteman.com
Havenstraat 44, Postbus 391, 1270 AJ Huizen
Telefoon: 035 - 526 16 66 Telefax: 035 - 524 07 04
E-mail: Huizen@Schuiteman.com

INTERNET: WWW.SCHUITEMAN.COM
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Truus van den Berg - van Dijk is sinds 1994

Truus van der Berg van Dijk

GPV/ChristenUnie-raadslid in Terneuzen. Zij is 59
jaar, getrouwd en heeft 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Vroeger heeft zij voor de klas gestaan;
later is zij voornamelijk actief geweest op
bestuurlijk niveau, zowel in het onderwijs als in
de politiek. Eveneens voor de VAC (de vrouwenadviescommissie voor de woningbouw en de
woonomgeving) en voor VVT, de Vereniging
Vluchtelingenwerk Terneuzen.
Waar steekt u uw nek graag voor uit?
Voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de
gemeentelijke middelen. Te véél geld gaat naar grote projecten als het theater en een 2e parkeergarage. Dan rollen
de miljoenen zo maar over tafel. Maar er moet wel voldoende geld overblijven voor voorzieningen als de brandweer, de
bibliotheek, de opvang van daklozen en verslaafden en een
jeugdbeleid. En dan is het soms schrapen of zelfs schrappen.
Ik steek mijn nek ook graag uit voor een goed fietsbeleid.
De overheid heeft de inspanningsverplichting om in ieder
geval de toename van de automobiliteit terug te dringen.
Voor de korte afstand is het gebruik van de fiets daarvoor
hèt middel. Als overheid moet je dat gebruik dan ook stimuleren en zorgen voor prima voorzieningen en veilige doorgaande (school)routes. Daar zie ik nog te weinig van.
Welk opvallend politiek nieuws is u laatst ter ore gekomen?
Dat de 3 gemeenten in de Kanaalzone van Zeeuws
Vlaanderen, te weten Axel, Sas van Gent en Terneuzen- op
vrijwillige basis tot herindeling bereid zijn. Opvallend,
omdat tot nu toe samenwerking zeer moeizaam verliep.
Men heeft eieren voor zijn geld gekozen, want met lange
procedures door een gedwongen herindeling is in het algemeen niemand gebaat. De vorming van 1 gemeente in de
Kanaalzone spoort ook met het advies van de Stuurgroep
Krachtige Gemeenten. De 3 gemeenten liggen langs het
kanaal van Terneuzen naar Gent met veel industrie en een
omvangrijke haven.
Wat is er de laatste tijd aan uw neus voorbij gegaan?
Het behoud van één van de weinige beeldbepalende panden die Terneuzen nog rijk is: de watertoren, ondanks alle
inspanningen is dit niet gelukt: de 44 jaar oude toren aan
de Schelde is gesloopt en bepaalt niet langer de skyline van
Terneuzen. Nu komen er 2 woontorens. Beeldbepalende
wordt er gezegd…
Mijn fractie heeft wel de toezegging gekregen dat er beleid
wordt voorbereid betreffende het behoud van beeldbepalende panden. Dat wordt dan wel eens tijd!

Waar heeft u echt de mond van vol?
Van het milieu. Er is veel meer aandacht nodig voor het
gedrag van mensen. Een beter milieu begint nog steeds bij
jezelf. We zorgen met z’n allen voor een groeiende afvalstroom. Dat moet anders. De jeugd bijvoorbeeld heeft ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daar moet rekening mee gehouden worden.
Wat bent u de afgelopen jaren met andere ogen gaan
bekijken?
1. het politiek spel.
Ik dacht dat je elkaar overtuigde op basis van argumenten.
Maar zo gauw zich in de commissie of raad een meerderheid aftekent, kun je het wel schudden: de standpunten
zijn al ingenomen. Bijbelse normen en waarden zijn al helemaal niet doorslaggevend. Om wat te bereiken is vooroverleg met andere fracties zo belangrijk. En een ‘luis in de pels’
blijven; ook zaken steeds weer aan de orde stellen werkt!
2. de maatschappij.
Sinds ik raadslid ben voel ik een veel grotere betrokkenheid
met die maatschappij. Want om als fractie goede besluiten
te kunnen nemen en om werkelijk iets voor burgers te
betekenen is contact met burgers en maatschappelijke
organisaties nodig om te weten wat er in die maatschappij
leeft en en wat haar drijft. Daar speel je dan op in. Dat kan
practische hulp zijn als het doorverwijzen naar de juiste
instantie, het aankaarten van een probleem of het organiseren van een gebedssamenkomst, zoals vorig jaar n.a.v. de
vergaande voorstellen over abortus en euthanasie. Van één
en ander kan veel uitgaan en het brengt de politiek ook
dichter bij de burger.
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Tweedaagse conferentie van samenwerkende fracties
Nico Schipper

ChristenUnie wil
méér dan monumentenzorg
De Tweede Kamer gaat niet op
vakantie. De Tweede Kamer
gaat op reces. Dat is heel wat
anders! Van Dalen verklaart
reces met tijdelijk uiteengaan.
Ondertussen gaat het werk
gewoon door. Nog vóór de
start van een nieuw parlementair jaar belegden de samenwerkende fracties van GPV en
RPF een tweedaagse conferen-

sprake van een scheidslijn tussen
modernen en orthodoxen. De modernen doen ‘afstand van verworven
zekerheden, om die als risicodragend
kapitaal in te zetten voor een nieuwe
onderneming’. Dat leidt bij sommige
christenen tot een heroverweging van
de relatie met andere godsdiensten.
Binnen het CDA gebeurt dat ook. De
oprichting van het Centrum voor
Politiek, Religie en Zingeving onderstreept dat. Met deze zoektocht naar
hetgeen aanhangers van verschillende
religies met elkaar gemeenschappelijk
hebben bezorgt het CDA zichzelf een
onduidelijk profiel.

tie ergens in het land. Het
Reformatorisch Dagblad repte
over een locatie op de Drentse
hei, maar dáár was het in ieder
geval niet! Het was wel vèr weg
van Den Haag…

Ontheemd en verwelkt
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Om te beginnen was daar HansMartien ten Napel, universitair docent
staats- en bestuursrecht aan de
Universiteit Leiden. Hij promoveerde
ooit op een onderzoek naar de totstandkoming van het CDA en keek tijdens de tweedaagse kritisch naar de
plaats van de ChristenUnie in het politieke spectrum.
Ten Napel baseerde zich op het boek
Onze verwarrende wereld en wij van
W.C.D. Hoogendijk. Dat stelt dat de
westerse wereld eeuwenlang werd
gestempeld door het christendom en
het humanisme. Dat is voorbij. Het
christendom is ontheemd en het
humanisme is verwelkt. Dat heeft te
maken met de veranderde visie op het
gezag van de bijbel. Was er ooit sprake
van een scheidslijn tussen roomskatholieken en protestanten, nu is er

Ten Napel: „Dat is ook de vraag die de
ChristenUnie zich stelt, maar dat
spreekt weinig mensen aan”.
Ten Napel meent dat het CDA de
orthodox-protestanten aan de
ChristenUnie laat. Dat bewijst de zoektocht van de christen-democraten. Hij
verwacht dat deze keuze van het CDA
de ChristenUnie op korte termijn misschien extra stemmen oplevert, maar
voorziet dat de vijver van orthodoxprotestanten steeds kleiner wordt… De
analyse van Ten Napel werd niet door
iedereen gedeeld. De ChristenUnie wil
méér dan monumentenzorg! Maar
over het hoe en wat moeten we nog
maar eens goed nadenken.

WWJD
Ten Napel vindt echter dat de
ChristenUnie er niet veel beter voor
staat dan het CDA. De ChristenUnie
opteert voor het patroon van het
behoud. Hoogendijk zegt daarvan:
‘Monumentenzorg schept geen nieuwe architectuur, noch op het staatkundige vlak, noch op het religieuze vlak’.
Ondanks de verliefde blikken van conservatieve blikken en orthodoxe
rooms-katholieken ziet Ten Napel geen
hoopvolle toekomst voor de
ChristenUnie. Hoe vernieuwend de
samenwerking tussen GPV en RPF ook
is, ‘de betonnen bunker van het fundamentalisme’ is te onneembaar. Al Gore
plakte een WWJD-sticker op de bumper van z’n auto. De afkorting staat
voor de vraag What Would Jesus Do?

Terugblikken en vooruitzien
Vervolgens keken de samenwerkende
fracties van GPV en RPF elkaar op de
tweede dag eens goed in de ogen.
Terwijl vertegenwoordigers in raden en
staten overal in den lande de naam
ChristenUnie al voeren, opereren GPV
en RPF in de Tweede Kamer formeel
nog steeds zelfstandig. Dat komt door
de Kieswet. De ChristenUnie is pas na
de Tweede Kamerverkiezingen van
2002 ècht vertegenwoordigd in de
Tweede Kamer. Intussen hebben de
fracties in het afgelopen parlementaire
jaar wèl intensief samengewerkt. Dat
ging met vallen en opstaan. GPV en
RPF vormen met twee en drie volksvertegenwoordigers maar kleine fracties,
waarin de gezichtsbepalers een

InPerspectief

belangrijke rol spelen. En aangezien
politici van nature al een tikje eigenwijs zijn, begrijpt iedereen dat de integratie van twee kleine fracties een
spannende zaak is. “Niemand had verwacht dat het zó goed zou gaan”, zette
Gert Schutte aan het begin van de evaluatie meteen de toon van het
gesprek. Er werden over en weer nog
wel wat harde noten gekraakt, maar
de sfeer waarin dat gebeurde was heel
goed.

Koppie onder
De laatste activiteit van de tweedaagse was aangekondigd als een verrassingstocht. Het bleek een vaartocht
per kajak te zijn. Hoewel de instructeur
het kabbelende water moeilijkheidsgraad nul komma niks gaf, was het in
de ogen van menig slachtoffer een
wildstromende rivier.
Iedereen deed z’n uiterste best om
droog te blijven tijdens de tocht.
Tijdens een woest balspel leek het er
éven op dat dit niet zou lukken, maar
uiteindelijk kapseisde er geen enkele
kajak. Eimert van Middelkoop bereikte
als eerste het eindpunt van de tocht.
Triomfantelijk zwaaide hij vanaf de
ophaalbrug naar de achterblijvers. Het
was alsof hij wilde zeggen: „Ik heb
droog de finish gehaald”. Leen van
Dijke volgde op bescheiden achterstand. Op het moment dat het kamerlid
af wilde meren, sprongen de behulpzaam ogende medewerkers bovenop
zijn kajak. En prompt ging hij koppieonder. Toen was de beer los. Eimert van
Middelkoop waande zich veilig, maar
werd resoluut in de kraag gevat en in
het koude water gegooid. In de verte
sloeg partijvoorzitter Thijs van Daalen
het tafereel gade. Behoedzaam veranderde hij de koers van zijn kajak.
Enigszins in verwarring staarde de
voorzitter voor zich uit: „Wat moet ik
nu toch doen?” Te laat! In het kielzog
van André Rouvoet zwommen Paul
Blokhuis en Reinier Koppelaar naar de
kajak van de arme voorzitter. Hij moest
er ook aan geloven… Wie niet?
Iedereen ging nat. Goed voor de teamgeest, zo’n conferentie!

Annette van Kalkeren
voorzitter Perspectief
ChristenUnie jongeren

Nooit meer slapen?
Het is twee uur in de nacht. Nederland slaapt. Ik niet. Duizend
gedachten blijven maar opdoemen aan de horizon van mijn
bewustzijn. Ze buitelen over elkaar en verdringen de slaap. Nu
weet ik dat de nacht doorgaans een periode is waarin grote en
kleine problemen tot gigagrootte uitdijen en dat het eigenlijk
geen zin heeft erover na te denken aangezien ze met het verstrijken van de uren vanzelf weer tot normale proporties slinken. Echter, soms wil dit stukje realiteitszin maar niet komen.
Zoals nu.
Mijn agenda vertelt me dat ik het druk heb. Razend druk. In de
computer staat een waanzinnig lange actiepuntenlijst met een
navenant groot aantal deadlines. Een deadline is een keiharde:
23 september: algemene ledenvergadering GPJC en RPF-jongeren. Onderwerp: fusie. Want RPF-jongeren en GPJC willen
samen verder als PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.
Mooie naam, PerspectieF. Veelbelovend! Maar ik heb er een
hard hoofd in en daarom lig ik wakker. Want wie zitten er nu
eigenlijk op PerspectieF te wachten? Je bent jong en je wilt
PerspectieF? Wat is in deze tijd het bestaansrecht van een
christelijke politieke jongerenorganisatie? We hebben het zo
mooi bedacht, we hebben gemoderniseerd en het activiteitenschema ziet er goed uit. We gaan met een schone lei beginnen.
Een nieuwe eeuw, een nieuwe jongerenorganisatie, een nieuw
perspectief! Mooie slogan. Maar er moet nog zoveel gebeuren.
En de beloning voor ons harde zwoegen tijdens de aanloop
naar de fusie zal nog wel even op zich laten wachten. Zal de opzet uiteindelijk slagen? Zit er eigenlijk wel iemand te wachten op PerspectieF? Is het geen zonde van
mijn kostbare vrije tijd? Eigenlijk is het toch een grote gok.
Er is nog een datum in mijn agenda omcirkeld: 30 september, Startdag ChristenUnie
Continu. Nederland zal het weten: de ChristenUnie is springlevend en ze gaat ervoor.
Waarvoor precies, dat zal het komende jaar duidelijker worden, maar ervoor gaan dat
doet ze. Wie zit er trouwens op de ChristenUnie te wachten in Nederland? Ik durf te
wedden dat daar tegelijk met mij nog wel iemand over wakker ligt. Want dat homohuwelijk komt er toch wel en dat kloneren van mensen gaat ook wel door.
Een poosje geleden las ik met mijn collega-bestuursleden Prediker 11: ‘Wie steeds op
de wind let, zal niet zaaien; en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien… Zaai
uw zaad uit in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten, want gij weet
niet, of het ene gelukken zal of het andere, dan wel of beide tezamen goed zullen zijn.’
Met een zucht draai ik me weer op mijn andere zij. Het kussen ligt al beter en het
dekbed is niet meer te warm. Voor de zoveelste keer neem ik me voor me niet te
laten afleiden door de harde wind en de regenbuien. Want dan zal ik nooit meer slapen. Een is er die nooit slaapt. Dat is genoeg. Aan Zijn zorg en zegen moet zelfs mijn
proactieve geest zich uiteindelijk leren toevertrouwen. Is christelijke politiek ook niet
in de eerste plaats Zijn zaak?
Welterusten harde zwoegers!
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1/4 advertentie Hendriks
Advocaten

Wat telt
voor u?
Het Reformatorisch Dagblad
biedt de lezer naast het
nieuws iedere dag een
katern boordevol achtergrondinformatie over
onderwerpen die u zeker
zullen interesseren.
Wat dacht u van een katern
Talent, Spectrum, Boeken,
Mensen, Kerkplein, Accent
of Voorkeur? De redactie is
niet
te benauwd om waar nodig
een kritische noot te plaatsen. Kritisch, maar vanuit
een bijbelse visie.

De Groene Wouden
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probleembetalers?
Niets is vervelender. Als u voor uw cliënt een goede prestatie
hebt neergezet, mag u ook verwachten dat uw factuur binnen
een redelijke termijn wordt voldaan. Daar heeft u gewoon recht
op. Helaas blijkt het in de praktijk niet altijd zo te werken.
Cliënten betalen niet, of pas na vele maanden. En dat terwijl u
alles hebt voorgefinancierd.
Niets is preti-
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Regelmatig ontvangt u een overzicht van
de stand van zaken. Uitbetalingen vinden
maandelijks plaats.

Telefoon:
DEBITEURENBEHEER • INCASSO • GERECHTELIJKE PROCEDURES

Bon in open envelop zonder postzegel zenden
aan:
Reformatorisch Dagblad, Antwoordnummer 92,
7300 VB Apeldoorn.
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9203 BE Drachten
K.v.K. Leeuwarden nr. 01072985

Tel. 0512 54 54 50
Fax 0512 54 54 52

Alle Mensen

Nieuwe bureau-organisatie
ChristenUnie

De ChristenUnie krijgt meer en meer gestalte. In Den Haag bestaan de afzonderlijke fracties van RPF en GPV formeel nog wel, maar zij zijn als zodanig
steeds minder herkenbaar. De fracties opereren als een eenheid; de fractie-

Maandag 4 september is de nieuwe bureauorganisatie

ondersteuning is inmiddels in elkaar geschoven. Dit ‘fusieproces’ is met aller-

gestart van de ChristenUnie. Deze dag zijn de oude

lei functiewisselingen en personeelswisselingen gepaard gegaan. In het vol-

borden van GPV en RPF op de panden in Amersfoort en

gende blad wordt het gehele RPF/GPV-fractieteam voorgesteld. In dit num-

Nunspeet vervangen door de nieuwe

mer wordt een drietal ‘nieuwelingen’ gepresenteerd en wordt een ‘ouwe

ChristenUnieborden. Voor de periode van ongeveer een

getrouwe’ uitgezwaaid.

jaar (er wordt gebouwd aan een nieuw bureau in
Amersfoort) kunt u het personeel bereiken in het voor-

Mijn naam is Reinier Koppelaar, 25 jaar, getrouwd en ik woon in

malige GPV- of RPF-bureau.

de mooiste stad van Nederland (Utrecht, zoals u weet). Per 4 sep-

De mensen van het cluster Implementatie (opbouw en

tember ben ik hier begonnen. Mijn schone taak is om het fractie-

vorming van de ChristenUnie) kunt u in Nunspeet (tel.

standpunt voor te bereiden op de terreinen VROM en EZ. Dit sluit

0341 - 256 744, fax 0341 - 260 348) bereiken. Daar heb-

goed aan bij mijn werkervaring, aangezien ik de afgelopen twee jaar bij beide

ben Liesbeth Haveman (opbouw; ldhaveman@chris-

ministeries heb vertoefd. Gezien de vele beleidsinitiatieven van VROM krijg ik

tenunie.nl), Annerieke Pruim (opbouw; acpruim@chris-

het druk, de komende tijd. Ik geloof erin dat de ChristenUnie gaat zorgen voor

tenunie.nl), Ben Nitrauw (vorming; bfnitrauw@chris-

een helder en verfrissend christelijk politiek geluid in ons land.

tenunie.nl), Wietse de Boer (jongeren;
jwdeboer@christenunie.nl), Maarten Hamelink (mjha-

Sinds 19 juni j.l. mag ik, Jenne de Haan, op de administratie van de

melink@christenunie.nl), Theo de Graaf (administratie;

ChristenUnie werken. Ik ben 56 jaar geleden geboren in het

tdegraaf@christenunie.nl), Hermanda Tessemaker

Noorden van Friesland in een degelijk Gereformeerd onderwij-

(ondersteuning; hjtessemaker@christenunie.nl) en

zersgezin. Ik was de oudste in een gezin met 7 kinderen.

Bert Brand (hoofd communicatie en implementatie;

Momenteel woon ik in Haarlem. Na verschillende opleidingen op

bbrand@christenunie.nl) hun plek gevonden.

het gebied van talen, boekhouden en theologie heb ik gedurende 29 jaar
gewerkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap als hoofd van de Relatie-

In Amersfoort is het wetenschappelijk instituut en het

Administratie. Lange tijd heb ik vanuit de kerken de opdracht gehad cateche-

cluster Communicatie van de ChristenUnie gevestigd.

se en kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke handicap te verzor-

Roel Kuiper (rkuiper@christenunie.nl), Rienk Janssens

gen. Samen met een team.

(rjanssens@christenunie.nl) en Roel Freeke (rmfree-

Naast deze werkkring volg ik in Utrecht een 4-jarige studie hbo-theologie.

ke@christenunie.nl) van het wetenschappelijk instituut, Marco Boers (communicatie & PR;

Een maand voor het zomerreces ben ik bij de Tweede Kamer-frac-

mdboers@christenunie.nl), Bert Heuvelman (erheuvel-

tie komen werken als beleidsmedewerker op het gebied van LNV

man@christenunie.nl) en Geeske Dijkstra

en VWS. Mijn naam is Nadine de Roode en ik heb Bestuurskunde
gestudeerd aan de Universiteit in Twente. Na mijn studie heb ik

(gjdijkstra@christenunie.nl, ondersteuning), Melis van
de Groep (bestuurlijk secretaris; mvandegroep@chris-

een tijdje in België gewoond, maar ik heb mijn plek daar inmiddels verruild

tenunie.nl) en Jan Hoogland (directeur a.i.) kunt in

voor een mooie woning in Voorburg… een hele overgang. Inmiddels is ook het

bereiken met de volgende nummers tel. 033 - 461 35 46

reces voorbij en is er werk aan de winkel. Werk, waar ik me met veel plezier

en fax 033 - 461 35 46.

voor inzet en waarmee ik hoop een kleine bijdrage te leveren aan Gods werk
hier op aarde.

Tenslotte kunt u het bureau altijd bereiken via ons
algemene emailadres bureau@christenunie.nl. We
staan u graag te woord!

Mijn naam is Nico Schipper. Ik ben 36 jaar oud en woon samen met mijn
vrouw Betty en onze kinderen Wilmer, Corrinne en Anne in misschien wel
de mooiste gemeente van Nederland: Nunspeet. Met mijn benoe-

Eind augustus namen we afscheid van Bert-Jan
Urban. Hij kwam vijf jaar geleden uit
Amsterdam, werkte bij ons in Den Haag, en vertrok naar Rotterdam. En daarmee verloor onze fractie niet alleen
een echte ‘Randstedeling’, maar bovenal een deskundig medewerker. Bert-Jan was de persoon, die op de juiste plaats, te weten het
kruispunt van beide fracties en op het juiste moment, te weten het
beginnend integratieproces, wijsheid en inzicht bracht. Een medewerker die ‘omzag naar mensen’, opkwam voor collega’s, begiftigd
met een gevoeld voor humor als de beste droge wijn en kritisch
naar het politieke bedrijf. Zo iemand laat je liever niet gaan. Moet
het dan toch, dan wens je hem Gods zegen toe.

ming in Den Haag als persvoorlichter van de ChristenUnie komt er
een einde aan drie jaar pendelen tussen Nunspeet en Amersfoort. Ik
was werkzaam op het bureau van de RPF in Nunspeet, maar vertoefde vaak op het bureau van het GPV in Amersfoort. De integratie van
Nunspeet en Amersfoort is voor mij een mooi moment om te vertrekken naar Den Haag. Een collega van het GPV noemde mij tijdens de afscheidsreceptie een bruggenbouwer, dar wil ik dat ook
zijn in Den Haag! Tussen GPV en RPF. Tussen de samenwerkende
fracties en het gezamenlijke bureau. En natuurlijk vooral tussen de
ChristenUnie en de pers!
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HOE SCHAT U DE KWALITEIT VAN UW
MEDEWERKERS IN?
Ondernemers weten en ervaren dat zij de lat van professionele
eisen bij medewerkers steeds hoger moeten leggen. De markt en
de organisatie vragen dat nu eenmaal. Processen zijn ingewikkelder
dan ooit en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op.
Als ondernemer heeft u o.a. te maken met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectief werkoverleg
Collegiale samenwerking
Constructief meewerken aan veranderingsprocessen
Klantgericht denken en handelen
Creatieve instelling
Slagvaardig communiceren
Commerciële communicatie
Perfect presenteren
Integriteit, loyaliteit, openheid

Een professionele mentaliteit is hierbij een must! Wij trainen uw
medewerkers op mentaliteit en vaardigheden! Uw waarden en
normen bewaken wij daarbij zorgvuldig.
U hebt serieuze plannen richting training en coaching?
Neem dan contact met ons op voor een afspraak!

Dolf H. J. van Roode & Partners
c r e a t i n g

c o m m u n i c a t i o n +

Dordrecht tel 078-654 04 30 fax 078-654 04 31 e-mail dvanroode@facingthechallenge.com
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Kilometerheffing:
In Debat
Hoe eerder hoe beter
Leen van Dijke
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De liefelijkheid van de Here, onze God zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalm: 90:17

MijnHandschrift

Inhoud

Eerlijk is
eerlijk
Sinds enkele weken heb ik (alweer) een proefabonnement op
een dagblad. Het ene proefabonnement is nog niet afgelopen,
of het callcenter van een andere krant belt met de vraag of je
geïnteresseerd bent in 3 weken voor een tientje. Maar goed, dat
terzijde. Dit keer is de krant het Utrechts Dagblad en dat komt
goed uit. Op deze manier kan ik het nieuws omtrent de herindelingverkiezingen in onze woonplaats Utrecht goed volgen. Er is
sprake van een echte zeepkistwedstrijd midden in de stad en
een middelbare christelijke (!) school houdt schijnverkiezingen
(ChristenUnie 0 zetels). Daarnaast is er, ondanks het plakken
van posters door de gemeente, toch een plakoorlog, want men
verwijdert elkaars posters! Ja, er gebeurd wat in Utrecht (vanaf
pagina 16).
Met de pay-off ‘Eerlijk is eerlijk’ wordt ook dáár de ChristenUnie
gepresenteerd. Hiermee wordt geprobeerd een gevoel, een emotie tot stand te brengen bij de ChristenUnie. De ChristenUnie
wil een eerlijke, open en transparante partij zijn, vandaar ook
bijvoorbeeld de verschillende fases van documenten (GroenBlauw-Wit) naar uiteindelijk een verkiezingsprogramma. En bij
‘Eerlijk is eerlijk’ hoort een beeld, voor duidelijke communicatie.
En wat is er dan eerlijker dan een baby, die je aankijkt met van
die indringende ogen… of een jong meisje dat van plezier de zee
in danst… Dus niet omdat de lijsttrekker in Utrecht, Roel Freeke
zojuist vader is geworden van Fleur!
Daarnaast past hij of zij (daar zijn we nog niet uit) natuurlijk
prima bij de beeldvorming van een jonge politieke formatie. Een
echt en puur beeld, zoals de ChristenUnie zich wil profileren.
Natuurlijk is het kwetsbaar, maar wat te denken van een baby
die aan zijn levensloop begint en al die gevaren ook wel op zijn
of haar weg tegen zal komen? Gelukkig is het kereltje of dametje in goede handen. In de handen van ouders met jaren ervaring, die bezig zijn met de politiek vanuit Gods Woord. Werkend
en biddend. En als er dan moeilijkheden zijn of fouten worden
gemaakt, dan mag er vertrouwen zijn op Gods nabijheid. Nu,
tijdens de campagne ChristenUnie Continu, bij de
ChristenUnievorming in veel gemeenten, tijdens debatten en
later als we ‘groot zijn’.

InGesprek
Politie,
publieke dienaar
met gezicht

4

Opinie
Normen voor de
publieke ruimte

8
Continu
ChristenUnie Continu
van start: Iedereen
kan meedoen

AanTafel
InSpiratie
InFormatie
InStemming
Tineke
Blauw.doc
HoogeBomen
ZelfPortret
InDebat
AlleMensen
InPerspectief
Van Aalst tot Zetten

22
De ChristenUnie in stad en land 11
Twee Handen
12
Slimme streken en zelfkritiek 14
Herindelingverkiezingen
16
Schapen
17
Codes voor de publieke ruimte 18
Hartslag van de ChristenUnie 19
Reinier Koppelaar
21
Politiek met een hart
26
Kilometerheffing
27
Nieuw team, Handboek Lokale
campagne, EuroVisie
28
Geloof, hoop en liefde
29
Bunschoten - Willem Heinen
31

Colofon
eerste jaargang nr. 2, december 2000
Uitgave: ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Telefoon 033 - 461 35 46
Fax 033 - 461 01 32
Redactie-adres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
telefoon 033 - 461 35 46
email handschrift@christenunie.nl
Hoofdredactie:
Adriaan Hoogendoorn
Axel Pothof
CBB:
HandSchrift is tevens op geluidscassette en in gesproken vorm verkrijgbaar bij CBB. Tel. 0341 - 551014

Marco Boers,
Eindredacteur

Vormgeving:
Douglas Design BNO, Ommen

Eindredactie:
Marco Boers
Medewerkers aan dit nummer:
Maarten Hamelink, Rienk Janssens,
Bert Brand, Kars Veling
Columnisten:
Tineke Huizinga, Hans Valkenburg
Fotografie:
Jaco Klamer, Niek Stam, Rufus
Druk:
Kon. BDU Grafisch Bedrijf B.V.
Advertentie-exploitatie:
Kon. BDU Uitgeverij B.V.
BDU/SMP, Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Eddie Morren, tel. 0342 - 494 262,
fax: 0342 - 494 299, email: e.morren@bdu.nl
Copyright:
Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Hand
Schrift

3

InGesprek
Maarten Hamelink

Interview: Naar aanleiding van het thema ‘Codes
voor de publieke ruimte’, uit het Blauw Document

‘Politie:
publieke dienaar met gezicht’
Donderdagavond 21.30 uur. Uitgaansavond in Amersfoort. Het winkelpubliek is net vertrokken, het
uitgaanspubliek laat nog op zich wachten. Pas rond twee uur vannacht zal het in de bardancings en
cafetaria bruisen dat het een lieve lust is. Voorlopig zijn de straten veilig, niet in de laatste plaats
door de aanwezigheid van commissaris van politie Utrecht, Sieb Geerds (GPV-lid en ChristenUnie
sympathisant). „Veiligheid op straat zit in de eerste plaats in de hoofden van mensen. De politie heeft
een bescheiden rol. Veiligheid is ons vak, maar uiteindelijk maken burgers hun eigen veiligheid.”
Geerds (45), projectleider voor wijkgericht werken, heeft zijn
uniform niet aangetrokken. Hij is op dit moment niet in functie en dus beweegt hij zich zonder strepen. „Ik voel me meestal vooral burger”, merkt hij op als hij zich smal maakt in een
portiek om wat voorbijgangers te ontwijken. Hij mag dan niet
als zodanig zijn uitgedost, de commissaris praat als een politieman. Al wandelend door de binnenstad van Amersfoort
vertelt hij over het belang van veiligheid en over de rol van de
politie hierbij.

Is het waar dat het geweld
op straat is toegenomen?
„Opvallend genoeg ervaren we het vaak zo. Maar de werkelijkheid is, dat vooral de aandacht voor het thema is toegenomen. Ook bij de politie is veiligheid een belangrijke prioriteit.
Dat kan beter verklaard worden, door het belang dat we met
elkaar hechten aan een leefbare maatschappij, dan dat er
daadwerkelijk sprake is van een toename van geweldsmisdrijven. De provincie Utrecht kent slechts een groei van een paar
procent. Hoewel zich geen enorme stijging van geweld voordoet, is schending van de persoonlijke integriteit een zeer ernstige zaak. Er zijn dus wel degelijk problemen die om een
oplossing vragen.”

Welke rol speelt geweld in de verontrusting over fatsoensnormen?

4

„Geweld speelt een grote rol. De kernvraag is welk percentage
van de veiligheidsbeleving wordt bepaald door geweldsmisdrijven. Recent zijn er verschillende onderzoeken gedaan.
Daaruit blijkt om te beginnen dat het beeld van mensen over
Hand
Schrift veiligheid vooral wordt bepaald door de wijk waarin ze

wonen. Ook is er een belangrijk verschil in de ervaren veiligheid tussen mannen en vrouwen. Naast dat feit blijkt dat
driekwart van het gevoel van veiligheid gedomineerd wordt
door ideeën van mensen over de hoeveelheid vermogenscriminaliteit, geweld, dreiging, en verkeersoverlast die zich
in de eigen wijk voordoet.
Uit de onderzoeken komt nog iets anders naar voren, namelijk dat er geen verschil is tussen veilig zijn en je veilig voelen.
De optelsom van veiligheidsgevoelens is de mate van veiligheid. Dat kan niet anders, want de enige gangbare manier
om veiligheid te meten is om mensen te vragen naar hun
gevoel.”

Wat zijn de oorzaken van
onfatsoen en agressie?
„Maatschappelijke onverschilligheid, een gebrek aan inlevingsvermogen en onpersoonlijke publieke diensten zonder
gezicht, waardoor gerichte verantwoordelijkheden ontbreken,
worden beschouwd als voedingsbodem voor agressie. Ik ben
het daarmee eens. Wat mij betreft is er echter meer, namelijk
dat wat in Bijbel wordt gezegd over wortels van het kwaad.
Verder speelt vooral de inrichting van publieke diensten een
rol. We hebben de neiging om mensen te vervangen door
mechanismen en technieken. Daardoor gaat het contact van
mens tot mens verloren. Dat is bijzonder kwalijk, want juist
dit contact vormt een goed tegengif tegen agressie.”

Is de problematiek van geweld
op straat een jongerenprobleem?
„Als je oppervlakkig kijkt dan zie je al snel een jongerenprobleem. Je ziet groepen rondhangen en zich wat ballorig

foto’s: Jaco Klamer

Sieb Geerds

“Een veilige samenleving is een
samenspel van overheid, politie en burger.”
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gedragen. Dat associeer je al snel met onveiligheid en een
gebrek aan fatsoen. Maar wat is nu het probleem? Zijn ze te
luidruchtig? Ben je bang voor wat ze gaan doen, of voor wat
ze zouden kunnen doen? Jongeren worden duidelijk geproblematiseerd. De belangrijkste reden daarvoor schuilt in de
eigenschap van mensen om zich van alles in het hoofd te
halen. Dat leidt vervolgens tot vermijdend en ontwijkend
gedrag. Daar gaat het mis, want je moet contact maken en
interesse hebben voor wie deze jongeren zijn. Ik zie het zelf
als de grootste uitdaging van de politie om werkelijk gericht
te zijn op mensen. Alleen dan kun je echt een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van het samenleven. Het eerste is dat je uitsluiting tegengaat.”

ga’s, die zullen hem wel opvangen”, zegt hij grijzend.
Het Amersfoortse uitgaansleven had jarenlang de naam dat
het flink uit de hand kon lopen. Die tijd ligt achter ons, aldus
de commissaris. De wijkagent bekleedt volgens hem een spilfunctie in de veranderde situatie. „Het grote voordeel van de
wijkagent is dat hij in staat wordt gesteld om contact te
onderhouden. Hij heeft bekenden in het uitgaanscircuit, kent
alle bareigenaren en portiers, zodat de lijnen kort zijn. Op die
manier wordt het mogelijk maatregelen te nemen om agressie tegen te gaan. Inrichting is een ander belangrijk punt.
Door op de juiste plaatsen verlichting aan te brengen en
obstakels weg te halen, is er overzicht en dat draagt bij aan
de veiligheidsbeleving.”

“Maar de werkelijkheid is, dat vooral de aandacht
voor het thema geweld is toegenomen.”

Draagt een lik-op-stuk-beleid
hier ook aan bij?
„Jazeker! Lik-op-stuk is duidelijkheid bieden. Ik maak het bij
misdrijven regelmatig mee dat arrestanten rechtstreeks vanuit het voorarrest voor de rechter komen. Daar zitten dan net
twee weken tussen. Bij overtredingen wordt ook ogenblikkelijk proces verbaal opgemaakt. Mensen vertrekken met een
duidelijk beeld voor ogen van wat ze hebben misdaan en
welke straf daar op staat. Lik-op-stuk is daarmee al praktijk in
de regio Utrecht.”

Ziet u wat in pleidooien voor
een zwaardere strafmaat?
„Ik vergelijk de rol van de politie met die van ouders. De overeenkomst huist in de sfeerbewaking. Ouders willen hun gezin
zo sturen dat de sfeer waarin ze zich samen bevinden goed is
en positief. Je hebt daarbij de straf als uiterste middel. Wat
niet wil zeggen dat je daar voortdurend mee klaar staat. Als
er steeds straf dreigt, doe je iets niet goed. De sfeer wordt
verziekt en een thuis wordt een tehuis. Dat vraagt van de
politie meer dan zomaar straffen uitdelen. We moeten genuanceerd handelen met oog op het samenleven. Nuanceren
betekent ook relativeren. Tijdens uitgaansavond is het nou
eenmaal een beetje de Efteling. Op zo’n moment moet je niet
gaan klagen over wat te veel rumoer. Zaterdagnacht is hier de
piek, dan zijn er twintig a dertigduizend mensen. Denk je dat
er in de Efteling nooit wat gebeurt?”
Op nog geen twee meter afstand stuift een auto weg met
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Als projectleider voor wijkgericht werken, is Geerds enthousiast over de resultaten van deze vorm van blauw op straat.
„De wijkagent is een voorbeeld van een publieke dienst met
een gezicht. Op die manier hopen we de politie in de maatschappij te verankeren. Daarbij past wel het besef dat de politie slechts een deel is van een oplossing. Als je die nuchterheid verliest, raak je in de knel. Het is te lang zo geweest dat
de politie zich met de pretentie van beheerder of opvoeder
opzadelde. Dat zie je nog steeds terug in reacties van burgers.
Je hoort dan onvrede uiten over de politie, omdat er in een
jaar tijd tien supermarkten zijn overvallen. Dat is volkomen
onzin. Als er in een bepaalde buurt tien keer brand uitbreekt,
neemt toch ook niemand dit de brandweer kwalijk. Daaraan
zie je dat de politie lange tijd heeft geprobeerd om te beheersen. Ik ben er van overtuigd dat je daarvan af moet. Een veilige samenleving is een samenspel van overheid, politie en burger. Alleen met de burger in een actieve positie-, dat is; een
echte rol en niet alleen inspraak,- kan je aan veiligheid en
leefbaarheid werken. Die veiligheid is het vakgebied van de
politie. Maar, burgers maken vooral hun eigen veiligheid, de
overheid ondersteunt dit en heeft een dienende positie.
Daarnaast is er natuurlijk de zwaardmacht. Er zijn grenzen
die je als samenleving hebt op basis van vastgelegde normen
en waarden. Dan geldt dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt. Maar ook dan; hoe minder geweld hoe beter,
want er is al agressie genoeg. In een slagerij vloeit bloed, in
een operatiekamer zo weinig mogelijk. En terecht, want mag
je wat precisie vragen als het om mensen gaat?”

“Uitgaansavond is een
beetje de Efteling”
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Opinie
Kars Veling

Een belangrijk thema uit
het Blauw Document is
‘Codes voor de publieke
ruimte’. Op alle niveaus
van politieke activiteit zal
de ChristenUnie zich moeten inspannen voor een
openbare samenleving die
leefbaar is, ook in moreel
opzicht. Kars Veling, lid
van de Eerste Kamerfractie
van de ChristenUnie,
spreekt over de grenzen
van vrijheid voor burgers
zoals de ChristenUnie die
graag zou zien. Met deze
bijdrage wordt getracht de
discussie over dit thema
uit te lokken, over wat wel
of niet kan in de publieke
ruimte. Uw reacties zijn
van harte welkom!
(www.christenunie.nl of
bureau@christenunie.nl)

Normen voor
Nederlanders houden er niet van betutteld te worden. De
politieke partijen hebben daaruit al lang geleden de conclusie getrokken dat overheden beslist geen zedenmeesters moeten willen zijn. Nog altijd voelen overheidspersonen zich ongemakkelijk wanneer iemand hun verwijt
dat ze de mondige burger aan banden willen leggen. Stel
je voor, we leven niet meer in de Middeleeuwen!
Vanuit de ChristenUnie en haar voorlopers is altijd met
kracht geprotesteerd tegen deze gedachtegang.
Overheden zijn nalatig wanneer ze - op het terrein van

Kars Veling

hun bevoegdheid - het kwaad niet tegengaan. De zorg
voor de publieke ruimte behoort in ieder geval tot de
taak van overheden. Trouwens, een overheid die zich laat
leiden door het motto ‘ieder doet maar wat-ie niet laten
kan’ moet niet denken dat zij geen ethisch standpunt
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inneemt. Een libertijnse moraal is ook een moraal.

De ChristenUnie
weet wat ze
doet als zij pleit
voor eerherstel
en fatsoen in de
samenleving.

de publieke ruimte
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid van burgers in de samenleving is een groot goed. Laat ik in een
artikel over normen voor de publieke
ruimte dat eerst onderstrepen. We
mogen ons gelukkig prijzen dat in
onze rechtsstaat vrijheden gelden
waarop ook overheden geen inbreuk
kunnen maken. Het spreekt vanzelf
dat mensen hun vrijheden op heel verschillende manieren gebruiken. Goed
gebruiken, of naar christelijke maatstaven niet goed. Wat mensen in hun
privé-leven doen, gaat de overheid in
principe niets aan.
De ChristenUnie hecht veel waarde
aan vrijheden in de samenleving. Het
motief daarbij is natuurlijk niet dat er
geen normen zouden gelden. Het punt
is voor de ChristenUnie dat de overheid de naleving van normen niet
overal moet afdwingen. Abram Kuyper
zou zeggen dat Gods soevereiniteit in

aardse verhoudingen via velerlei gezag
tot gelding moet komen, beslist niet
exclusief via de staat. Vrijheden zijn
belangrijk omdat burgers daardoor in
verantwoordelijkheid kunnen leven
voor Gods aangezicht. De ChristenUnie
hecht daarom veel waarde aan duidelijke begrenzing van de taak van de
overheid.
Waarom leg ik er nu zo de nadruk op?
Omdat mensen nogal eens suggereren
dat de samenleving wel erg onvrij zou
worden als christenen het voor het
zeggen kregen. Dat klopt niet met de
politieke visie van de ChristenUnie.
Burgerlijke vrijheden zijn voor de
ChristenUnie zeer belangrijk.
Dat gezegd hebbende, kunnen we ook
spreken over de grenzen die de vrijheid
van burgers natuurlijk ook heeft. Er
gelden wetten en verordeningen. Er is
toezicht. En er is een rechter die overtreding bestraffen kan. Waar de over-

heid bevoegd en dus verantwoordelijk
is, moet zij normeren en handhaven.
Dit uitgangspunt kan in veel verschillende richtingen worden uitgewerkt.
De bevoegdheden en dus de verantwoordelijkheden van de overheid gelden in ieder geval ook de inrichting
van de publieke ruimte.
In de Eerste Kamer kwam in een debat
met staatssecretaris Van der Ploeg
eens aan de orde dat aanstootgevende
reclame voor bepaalde kunstuitingen
door de overheid zou moeten worden
geweerd. In reactie daarop begon Van
der Ploeg een verhaal over partijen in
de samenleving die met elkaar om de
tafel zouden moeten gaan zitten, een
verhaal over een beetje geven en
nemen. Maar hoe belangrijk overleg
tussen burgers ook is, de overheid kan
zich daarmee niet van de zaak afmaken. De publieke ruimte is niet alleen
Hand
een zaak van particuliere burgers. De
Schrift
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overheid mag worden aangesproken
op haar verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de ruimte die van en
voor iedereen is. Dus moet de overheid
hier maar niet te benauwd zijn voor
verwijten van zedenmeesterij.

Eer en deugd
Tot nu toe was mijn betoog nogal
theoretisch misschien. Maar voor een
principiële fundering van politieke
stellingnames schrikken mensen in de
ChristenUnie natuurlijk niet terug.
Integendeel, we willen graag een heldere visie naar voren brengen, die het
niveau van de visitepraatjes ontstijgt.
De ChristenUnie weet wat ze doet als
zij pleit voor eerherstel van fatsoen in
de openbare samenleving.
Misschien is de tijd er ook wel rijp
voor, dat we daarmee flink aan de weg
gaan timmeren. Ook buiten christelij-

dat niet veel zegt, kunnen toch aanvoelen dat het een zaak van beschaving is dat we in de ruimte die we met
elkaar delen, ook rekening houden
met elkaar? We accepteren ook geen
belediging van mensen en van bevolkingsgroepen, ook al is het voor de
politie en de justitie niet altijd gemakkelijk om effectief op te treden.
Mensen in Nederland moeten in eer
en deugd kunnen verkeren in de openbare ruimte, ongeacht onze herkomst
of onze religieuze overtuiging. Dat
geldt ook voor kinderen, die we niet
graag met provocerende gewelddadigheid of andere obsceniteiten geconfronteerd zien. En het moet vanzelfsprekend zijn dat ouderen veilig over
straat kunnen.
In onze tijd is de publieke ruimte veel
meer dan de openbare weg. De oudere
en nieuwere media hebben heel nieuwe domeinen geopend die mijns

decoder kunnen worden ontvangen.
Laat de discussie over wat wel of
niet kan in de publieke ruimte daar
bij maar aansluiten.
En dan de onstuimige groei van de
virtuele ruimte van het internet. De
overheid loopt hier compleet achter
de feiten aan, deze keer niet eens
omdat zij bang is voor betutteling,
maar vooral omdat het erg moeilijk

En dan de onstuimige
groei van de virtuele
ruimte van het internet.
De overheid loopt hier
compleet achter de feiten
aan
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ke kring lijkt het besef te groeien dat
we zuinig moeten zijn op ons leefmilieu, ook in moreel opzicht. En zo gek is
dat natuurlijk niet. Mensen moeten
zich veilig en ontspannen kunnen voelen op straat.
Het is toch niet teveel gevraagd dat
we in de openbare ruimte gevrijwaard
worden van obsceniteiten en van
godslastering. Wij pleiten daarvoor
vanuit de overtuiging dat de naam van
de HERE God niet gesmaad mag worHand
Schrift den. Maar seculiere Nederlanders, die

inziens ook tot de openbare ruimte
moeten worden gerekend.
Denk aan radio en TV. Waar programma’s vrij kunnen worden ontvangen,
mag gevraagd worden dat de gewone
normen worden gehandhaafd voor
een publieke ruimte waar mensen in
eer en deugd kunnen verkeren.
Interessant is in dit verband dat de
Nederlandse overheid – zij het in een
ander verband – zelf een onderscheid
heeft gemaakt tussen ‘open netten’ en
netten die slechts via betaling en een

is grip te krijgen op wat er wereldwijd aan sites wordt aangeboden.
Het is nodig dat overheden, ook in
internationaal verband, hoge prioriteit geven aan normering ook van
deze publieke ruimte.
Op alle niveaus van politieke activiteit zal de ChristenUnie zich moeten
inspannen voor een openbare
samenleving die leefbaar is, ook in
moreel opzicht. Daarbij laten we ons
leren door Gods wet, die goed is
voor de samenleving. En daarbij zoeken we aansluiting bij burgers – in
welke kerkelijke of andere verbanden ook. Ouderwets, zegt iemand?
Kom nou, kijk eens om je heen. De
tijd dat ‘laat maar waaien’ progressief heette, is echt wel voorbij.

AanTafel

De ChristenUnie…
in stad en land
Vergaat het u net als ik, dat bij het
denken en spreken over de
ChristenUnie, de aandacht vooral
gericht is op het gebeuren op het landelijke niveau? Dat is nogal wiedes,
zult u antwoorden en gelijk heeft u.
Het zijn per slot van rekening de landelijke partijbesturen van RPF en GPV die
de ChristenUnie hebben neergezet en
nu gezamenlijk als Uniebestuur deze
verder ontwikkelen. En u leest erover in
de krant, ziet de Tv-spotjes op de buis
en hoort ook via Radio 5 de radio-uitzendingen. Dit tweede nummer van
ons kostelijke nieuwe politiek opinieblad HandSchrift is ook weer een
bevestiging van de realiteit van de
ChristenUnie. En er is dankbaarheid en
verwondering dat in korte tijd zoveel
uit onze handen kon komen. Op basis
van de overeenstemming die in
Uniefundering- en verklaring is neergelegd, dat een politiek naar de normen
van Gods Woord goed is voor
Nederland. Zo willen we christenen die
deze overtuiging met ons delen oproepen mee te doen en steun te geven
aan de ChristenUnie.
Maar, nu komt de hamvraag: voelt u
zich ook al een stukje ChristenUnie? Ja,
dat geldt zeker voor onze nieuwe
lezers en sympathisanten, die zich uit
enthousiasme over de komst van deze
nieuwe politieke formatie hebben aangemeld. Maar geldt dat ook voor u die
als lezer van Ons Burgerschap of
Signaal tot voor kort de gebeurtenissen in GPV en RPF kon volgen en zich
daarmee verbonden wist? Bent u ook
op plaatselijk niveau betrokken bij de
politieke fusie? In sommige gemeenten zijn in de afgelopen weken herindelingverkiezingen gehouden. Zo werden de kiezers in Kampen, Hardenberg
en De Bilt -om zomaar even drie

Melis van de Groep
bestuurlijk secretaris van
de ChristenUnie

gemeenten te noemen- opgeroepen
dit keer ChristenUnie te stemmen in
plaats van de RPF/GPV-lijst of op één
van beide partijen. En we zijn dankbaar
dat die trouwe kiezers hun stem en
vertrouwen aan die nieuwe naam in
hun lokale politiek hebben willen
geven. Mijn vraag is: bent u daar ook
klaar voor?
Misschien denkt u: dat zien we in 2002
wel. En ja, u kunt gewoon de ontwikkelingen afwachten. Uw plaatselijke
bestuursleden trekken immers de kar.
Dus zullen zij wel weten wat te doen.
Daar zit heel wat waars in. Zij hebben
immers het Handboek
ChristenUnievorming gekregen van het
Uniebestuur. Vele plaatselijke besturen
zijn al enthousiast aan de slag gegaan
met de oprichting van een lokale unie.
En op de startdag van de Campagne
ChristenUnie Continu gingen bestuursleden uit stad en land met elkaar in
gesprek over de stappen om dit vergaderseizoen zover te komen.
Maar nu kom ik toch weer terug bij u.
Ook u wilt toch dat de christelijke politiek in Nederland en uw woonplaats
wordt versterkt? Daarvoor is meer
invloed van de ChristenUnie nodig! Dat
kan als onze werfkracht naar de kiezers
groter wordt. En dat begint bij u. Door
als leden van GPVen RPF samen dat
politieke huis te bouwen en de deuren
van dat huis open te zetten voor allen
die op dezelfde basis God ook in de
politiek willen dienen. Kom dus in
beweging en help uw plaatselijke
bestuur om in zoveel mogelijk
gemeenten in stad en land een lokale
ChristenUnie op te richten en te laten
functioneren. Want eerlijk is eerlijk:
vele handen maken licht werk.
De ChristenUnie… dat bent ook U.
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InSpiratie
Jan Haveman
(Gereformeerd predikant
te Roodeschool)

Twee Handen
De politieke partij ChristenUnie heeft als logo gekozen voor twee
handen. Handen als beeldmerk om het wezen van de organisatie
uit te dragen. Ik vind dat een heel mooie keus, om handen als
symbool te kiezen. Je kunt er door aan het denken worden gezet:

Foto: Rufus

12

Hand
Schrift

Zijn die handen misschien de handen
van God die in zijn goedheid en
almacht alles wat is geschapen heeft?
Dat kleine miertje en die grote walvis.
Die prachtige herfstaster en die indrukwekkende beuk. Die diepe woestijnvlakte en die majestueuze bergen. Die
allemaal het handschrift van de
Schepper dragen. En dan de mens,
vanaf het prilste begin een wonder uit
Gods hand. De Bijbel spreekt daar
machtig indrukwekkend over
(Jes.40:12) ‘Wie mat de wateren met zijn
holle hand…?’ En David zingt God
‘Geprezen zijt Gij, God van onze vader
Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Van U, o Here, is de grootheid en de
kracht, de heerlijkheid, de roem en de
majesteit, ja alles wat in de hemel en op
de aarde is; van U is de heerschappij, o
Here en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van
U, en Gij heerst over alles; in uw hand is
sterkte en kracht, Gij hebt het in uw
macht een ieder groot en sterk te
maken.’ Zulke handen in het symbool
van politieke partij zijn een belijdenis.
Ze herinneren aan het machtige en
majestueuze van God, en aan dat alles
wat Hij geschapen heeft (en dat is
ALLES!) van Hem is en zorgvuldig

beheerd moet worden. Het herinnert
je eraan dat je als mens verantwoording moet afleggen. Dat God zal vragen: ‘hoe ben jij omgegaan met wat
uit mijn handen kwam, met waar mijn
handtekening onder staat?’
Het kan ook zijn dat die handen symboliseren de liefdevolle en zorgzame
handen van God die steeds om je heen
zijn. Dat God betrokken is op wat op
aarde gebeurt. Erbij is, trouw is en
steun geeft. De Bijbel spreekt daar
soms heel ontroerend over (Deut.1:31)
‘de Here uw God droeg U zoals een man
zijn kind draagt op heel de weg die gij
gegaan zijt…’. En ook vol verwondering
(Psalm 139:5) ‘Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand
op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.’ In
Gods handpalmen gegrift! Gods handen vertroosten en beschermen, zegenen en dragen, bevrijden en slaan, verwoesten en richten op, straffen en herstellen, leiden, bewaren, richten op en
raken aan. Ze herinneren je er aan dat
God werkelijkheid is en wil zijn in je
leven. Dat God zal vragen: ‘wat heb je
er mee gedaan dat Ik bij je was en voor
je zorgde?’

Of zijn het de handen van Jezus
Christus? Symboliseren ze zijn helend
en heilbrengend optreden, gericht op
recht en gerechtigheid? Zijn zegenen
van de kleine kinderen? Zijn koninklijke
macht waarover de Bijbel spreekt
(Joh.3:35) ‘De Vader heeft de Zoon lief en
heeft Hem alles in handen gegeven.’?
Koning Christus regeert. Alle macht en
gezag van mensen is slechts gekregen,
afgeleid gezag. Zo herinneren de handen er aan dat het verstandig is als
mensen (en dus ook politici) zich
bescheiden opstellen en niet te hoog
van de toren blazen. Want niet zij of wij
hebben het voor het zeggen, maar
Koning Christus, die verlossend naar de
wereld is gekomen en op de Jongste
Dag recht zal spreken.
Nu zal een oplettende partijgenoot
zeggen: ‘Ja, maar het zijn twee rechterhanden!’ Twee rechterhanden – de
droom van ieder mens. In ieder geval
veel beter dan twee linkse! Maar: waarom hier twee rechterhanden? Drukt dat
uit de hand van God die de mens aanraakt en tot leven wekt? Aangeraakt
worden door God die je het geloof
geeft en je door zijn Geest in vuur en
vlam zet? Of is het de uitgestoken hand
van God naar ieder mens op aarde?
God die zijn hand uitsteekt om je te
redden? De hand die jij moet aangrijpen?

Twee rechterhanden – ik had al eens
geprobeerd om ze na te doen en kwam
inderdaad tot een wat wonderlijke
houding. Maar zo kunnen het toch best
twee handen van één lichaam zijn.
Toen ik thuis aan onze jongens vroeg
waar ‘handen’ hen aan deed denken,
zei de jongste van vier: ‘aan handen
vouwen’. Dat vond ik mooi: handen
vouwen. Om eerbiedig te bidden.
Maar - kan een politieke partij daar wat
mee? Met bidden? Moeten politici juist
niet de handen uit de mouwen steken?
Ja, dat is het vervelende van mensen:
dat ze vaak denken in tegenstellingen.
Niet bidden, maar werken! Of: niet
werken, maar bidden! Jammer is dat.
Want de Bijbel laat juist zien dat het
samen op kan gaan. Kijk bijv. naar een
man als Nehemia. Als je het naar hem
genoemde bijbelboek leest, kom je
steeds weer onder de indruk van de
dragende grond die het gebed voor
hem is. Hij begint altijd eerst met bidden. En tegelijk schuift hij z’n eigen verantwoordelijkheid niet aan de kant,
laat hij z’n eigen deskundigheden en
van God gekregen gaven niet onbenut,
maar zet ze in om z’n doel te bereiken.
Handen om te bidden. Om het werk
dat je met je handen doet een dragende grond te geven. Biddende handen.
Een prachtig symbool voor een politieke partij!

En tegelijk kunnen het dus ook werkende handen zijn. Werken om de kost te
verdienen, om bezig te zijn met de
gaven en talenten die je van God gekregen hebt, om dat wat God geschapen
heeft te ontplooien. De werkelijkheid
waarin je leeft is er door God en Hij wil
jou gebruiken om alles wat is te beheren. Gekregen om voor te zorgen. Om
op te komen voor de eer van Gods
Naam, om te zeggen: ‘Dit is niet van
ons maar van de Schepper.’
Zulke werkende handen spiegelen als
het ware de handen van God. Als je zelf
van genade en barmhartigheid leeft,
hoe kun je dan tegen anderen onbarmhartig zijn? Onze handen mogen de
liefde en zorg van Vader spiegelen. Om
de mens naast je een hand te geven,
omdat je vergeving en verzoening wilt.
Om de mens die je tegen komt op je
weg, of het nu een Roma is of een asielzoeker, een arm op de schouder te leggen, omdat je uit bent op recht en
gerechtigheid. Handen die het goede
zoeken, niet in de eerste plaats voor
zichzelf, maar voor die ander. Handen
om goed te doen, om te helpen, te
ondersteunen, te dragen, te leiden.
Geen handen om te heersen, maar om
te dienen. Om je geloof handen te
geven. Volgens mij heeft de
ChristenUnie met dit logo een
veelzeggend beeldmerk in handen!

Hand
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InFormatie
Maarten Hamelink

Campagne Herindelingverkiezingen ChristenUnie Utrecht

„We richten ons erop voor een zo breed mogelijk publiek een alternatief te zijn’’, formuleert
ChristenUnie-fractievoorzitter Roel Freeke de ambitie van zijn partij in de gemeente Utrecht. Om
dat te bereiken is in de campagne voor de herindelingverkiezingen stevig uitgepakt, onder meer
door televisie - en radiospots op de lokale zenders en posters in vijfentwintig stadsbussen. ‘Denk
groot, kies klein’, luidt de titel van het verkiezingsprogramma. In Utrecht denken ze al voorzichtig
aan een tweede raadszetel.

Slimme streken en zelfkritiek
De ChristenUnie-fractie vergadert wekelijks in een fractiekamer die uitkijkt op
de Oude Gracht. Met uitzicht op het hart
van de stad bepaalt een team van medewerkers, een assistente en voorzitter
Freeke de politieke lijn van de partij. Een
week voor de verkiezingen gaat het er
opvallend rustig aan toe. „De campagne
valt niet onder de directe bemoeienis
van de fractie”, verklaart medewerker
Hendrik-Jan Talsma de betrekkelijke rust.
„Wat niet wegneemt dat het voor ons
allemaal spannend is wat de uitslag zal
zijn”, voegt collega Esther van de Zee toe.

”Utrecht is gediend bij
de overtuigingen en ideeën
van de ChristenUnie en dat
mag iedereen weten.”
Pizza
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Ongedwongenheid en gedrevenheid
tekenen de sfeer op het fractiebureau.
Tijdens het eten wordt de laatste begrotingsbehandeling geëvalueerd. Freeke
verhaalt staccato over het resultaat van
hun voorstellen en amendementen.
„Voorstel om de stadswijken bij hun
echte namen te noemen in plaats van
West, Zuid-oost, Noord is aangenomen.
Gaat gebeuren”, zegt hij tevreden van
zijn pizza happend. Ook het amendement om meer werk te maken van de
signalering en aanpak van alcoholverslaving ondervond weerklank bij de collegaHand
Schrift raadsleden. „Van de alcoholisten wordt

tot dusver slechts vijf procent behandeld. Van de rest is wel duidelijk dat ze er
zijn, maar niet waar ze zijn”, legt de fractievoorzitter de noodzaak van de nieuwe
maatregelen uit. „O ja, dat is interessant”, interrumpeert hij zichzelf. „Er is
acht ton tekort voor de verbouwing van
een welzijnsinstelling. Volgens de wethouder kan dat niet worden aangevuld
door de gemeente. Wat mij betreft is dat
een voorbeeld van een verkeerde prioritering. We zeggen al langer dat cultuur
door deze wethouder wordt overgewaardeerd ten koste van welzijn. Daar kunnen we misschien wat mee in de campagne.” Froukje van de Wal, fractieassistente en nummer drie op de lijst, knikt
bevestigend.

Herindeling
Aanleiding voor de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen vormt de herindeling waardoor Vleuten/De Meern bij
Utrecht wordt gevoegd. Het programma
van de ChristenUnie zegt hierover: „De
annexatie van Vleuten/De Meern door
Utrecht was geen idee van de
ChistenUnie. Deze samenvoeging, tegen
de zin van een overgrote meerderheid
van de inwoners, heeft geleid tot wrokgevoelens.” Aan die constatering wordt de
belofte gekoppeld dat de fractie er „extra
alert op zal zijn” dat de belangen van de
nieuwe deelgemeenten zo goed mogelijk
worden behartigd. Hoewel de fractie dus
niet achter de herindeling staat, pakt ze
de verkiezing die hiervan het gevolg is, op
als een welkome uitdaging.

Foto’s: Niek Stam

Campagneleider Menno Rasch vertelt
dat bij de campagne vier middelen worden ingezet; „In de eerste plaats is dat
materiaal zoals posters, folders en visitekaartjes. Behalve het maken van deze
spullen, kost ook de verspreiding hiervan
de nodige tijd. Het tweede middel is
reclame en advertenties in alle denkbare
regionale media. Daarnaast brengen we
ons werk onder de aandacht van de pers
door persberichten en gerichte benadering. Ten slotte nemen we deel aan
debatten. Daar willen we altijd bijzijn.
Tot nu toe is dat op één na gelukt”, aldus
Rasch die in kort bestek de campagne uit
de doeken doet. Naast genoemde middelen heeft de ChristenUnie zich twee
uitgangspunten voor ogen gesteld.
„Studenten, bejaarden en kerkelijken zijn
onze doelgroep. En in de tweede plaats:
we gaan er vanuit dat we kans maken op
nieuwe stemmen als mensen tien keer
van, of over, ons horen.” Die nieuwe

Ongedwongenheid en
gedrevenheid tekenen de
sfeer op het fractiebureau.

ChristenUnie handhaaft zich in Utrecht
Verkiezingsuitslagen Utrecht
De Bilt (De Bilt en Maartensdijk)
• opkomst: 54,9%
• ChristenUnie: 677 stemmen : 1 zetel
In 1998 goed voor 1 RPF/GPV/SGP-zetel in
De Bilt (met SGP) bij een opkomst van 72 %

Utrecht (Utrecht en Vleuten/De Meern)
• opkomst: 43,5 %
• ChristenUnie: 2210 stemmen : 1 zetel
In 1998 goed voor 1 RPF/GPV-zetel in
Utrecht bij een opkomst van 56,5 %

Woerden (Woerden en Harmelen)
• opkomst: 47 %
• ChristenUnie: 1377 stemmen : 2 zetels
In 1998 goed voor 2 RPF-zetels in
Woerden bij een opkomst van 61 %
Roel Freeke en Froukje van de Wal

stemmen zijn hard nodig om het ideaal
van een verdubbeling van één naar twee
raadszetels mogelijk te maken. „We
moeten zeker 1000 stemmen meer hebben dan de vorige keer. Dat is veel, want
in het verleden maakten we nooit zulke
sprongen”, weet de nuchtere Rasch. Toch
houdt hij goede moed: „De zwevende
kiezer zweeft wellicht makkelijker naar
ons toe. We hebben bovendien een
goede basis gelegd door de resultaten
van de afgelopen jaren. Wat het effect
zal zijn van de nieuwe naam is tot nu toe
een groot vraagteken.”

Mensgericht
Vorm en stijl van de campagne dienen
uiteindelijk om de inhoudelijke doelen
van de fractie zo goed mogelijk onder de
aandacht te brengen. Die zijn te vinden
in ‘Denk groot, kies klein’, het verkiezingsprogramma dat zich kenmerkt door
helderheid, maar vooral ook door mensgerichtheid
De inleiding stelt dat ”schaalvergroting
regeert in beleid, politiek en uitvoering.
Het is de taak van de gemeente te
waken over de vertaalslag van de miljarden van Den Haag naar de tientjes van
de zwakken. Juist in de plaatselijke politiek liggen de kansen om de landelijke
politiek in de juiste verhoudingen te
plaatsen, waarbij maatwerk belangrijker
is dan marktwerking.”

Verderop staat bij Sociale zaken dat bij
de uitvoering van sociale zekerheid niet
de geldstromen, maar de mensen de
norm zijn. In het drugsbeleid moet afkicken volgens de schrijvers altijd de
insteek zijn. Ook moeten jongeren worden voorgelicht over de gevaren van
drugsgebruik. De ouderen komen aan
bod bij hoofdstuk Volksgezondheid:
”Vele ouderen lopen nog graag. Ze hebben echter wel meer plaatsen nodig
waar ze kunnen rusten.” Daarom het
concrete voorstel om bij de inrichting
van de openbare ruimte te zorgen voor
voldoende bankjes en geschikte
looproutes.
Over het licht waarin alle plannen staan,
is het programma duidelijk. „De politiek
heeft niet alle antwoorden. Het blijft de
verantwoordelijkheid van alle burgers
van de gemeente om hun bijdrage te
leveren aan de grote vraagstukken in
deze samenleving. Wij leven niet maar
om ons eigen leven zo aangenaam
mogelijk te maken, wij leven om God en
onze naaste te dienen.”

Dienen
Campagne, verkiezingsprogramma en
werkwijze van de ChristenUnie in de
raad spreken dezelfde taal; Utrecht is
gediend bij de overtuigingen en ideeën
van de ChristenUnie en dat mag iedereen weten. „Anders dan voorheen soms

Freeke: ”Ik kies er voor om
veel contact te zoeken met
raadsleden en wethouders.
Dat biedt de mogelijkheid
om coalities te vormen.”
het geval was bij christelijke politieke
partijen willen wij meer zijn dan een partij voor de achterban. Wij willen voor elke
stem in staan. Dat betekent niet dat
iedereen ook invloed op onze standpunten heeft, maar het één hoeft het ander
niet te bijten.” De ChristenUnie in
Utrecht schuwt daarnaast de slimme
coalitie niet, noch de stevige taal. Freeke:
„Ik kies er voor om veel contact te zoeken met raadsleden en wethouders. Dat
biedt de mogelijkheid om coalities te
vormen. Bovendien, hoe beter het contact is met collega’s, hoe scherper je in
het debat kunt zijn in het becommentariëren van wederzijdse opvattingen en
argumenten.” Hij is zich ervan bewust
dat een actieve houding in de politiek al
snel synoniem wordt met het leveren
van slimme streken. „Zonder doortastendheid en daadkracht kom je niet ver.
Om te voorkomen dat ik mezelf vergaloppeer, evalueer ik mijn inbreng vaak
met collega’s. Dat heb je nodig om kritisch naar jezelf te blijven kijken.”
Hand
Schrift
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InStemming

Uitslagen herindelingverkiezingen West-Overijssel.
Op 18 oktober jl. zijn de inwoners van enkele heringedeelde
gemeenten in West-Overijssel naar de stembus gegaan. Dit
waren de eerste verkiezingen waaraan de ChristenUnie heeft
deelgenomen. Hierbij treft u een overzicht aan van de uitslagen van deze verkiezingen voor de nieuw te vormen gemeenten per 1 januari 2001;

Dalfsen

Kampen

De nieuwe gemeente Dalfsen ontstaat door samenvoeging
van Nieuwleusen en Dalfsen. Er werden 10.921 stemmen
(56,4%) uitgebracht. De nieuwe raad telt 21 zetels.
De opkomst ligt 6,3% lager.

De nieuwe gemeente Kampen ontstaat door samenvoeging
van IJsselmuiden en Kampen. Er werden 21.108 stemmen
(61,2%) uitgebracht. De nieuwe gemeente telt 29 zetels.
De opkomst is 9,4% lager.

Uitslag voor ChristenUnie Dalfsen

Uitslag voor ChristenUnie Kampen

Stemmen
Zetels
Percentage
1517
3
13,9% (+)
Bij vorige verkiezingen behaalde het GPV bij een hoger
opkomstpercentage èn in combinatie met de SGP
(Nieuwleusen) 1742 stemmen. De opkomst was toen 72% in
Nieuwleusen en 58,5% in Dalfsen. (gem. 62,7%)

Stemmen
Zetels
Percentage
4079
6
19,3% (-0,6%)
Bij vorige verkiezingen waren RPF en GPV goed voor 4807
stemmen. De opkomst was toen Kampen 67,1% en
IJsselmuiden 79,2%. Totaal: 24.196 stemmen.

Steenwijk
Zwartewaterland
De nieuwe gemeente Zwartewaterland ontstaat door samenvoeging van Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Er werden
10.554 stemmen (69,4%) uitgebracht. De nieuwe raad telt 19
zetels. De opkomst is 7,9% lager.

De nieuwe gemeente Steenwijk ontstaat door samenvoeging
van Bredewiede, Steenwijk en IJsselham. Er werden 16.8730
stemmen (53,8%) uitgebracht. De nieuwe gemeente telt 27
zetels. Het gewogen opkomst percentage was twee jaar geleden 68,8%. De opkomst is daarom 15% lager.

Uitslag voor ChristenUnie Zwartewaterland

Uitslag voor ChristenUnie Steenwijk

Stemmen
Zetels
Percentage
2012
4
19% (+1%)
Bij vorige verkiezingen kwamen RPF/GPV bij een hoger
opkomstpercentage èn in combinatie met de SGP 2544 stemmen. Het opkomstpercentage was toen in Genemuiden 83,5%
en Zwartsluis 69,7%. In Hasselt brachten toen 4015 mensen
hun stem uit.

Stemmen
Zetels
Percentage
1380
2
8,2% (+1,1%)
Bij vorige verkiezingen waren RPF en GPV (Steenwijk) en in
combinatie met SGP (Bredewiede) bij een beduidend hoger
opkomstpercentage goed voor 1500 stemmen. (in IJsselham
was niet de mogelijkheid voor RPF/GPV te stemmen). Het
opkomstpercentage was toen in Bredewiede 75,1%, Steenwijk
65,2% en IJsselham 69,7%. Totaal: 21.201 stemmen.

Hardenberg

Slotsom

De nieuwe gemeente Hardenberg ontstaat door samenvoeging van Avereest, Gramsbergen en Hardenberg. Er werden
23.280 stemmen (54,2%) uitgebracht. De nieuwe raad telt 31
zetels. De opkomst is 18,8% lager.

Het is heel moeilijk om de verkiezingen van nu te vergelijken
met die in 1998. De opkomst is beduidend lager. Dat heeft ook
zijn weerslag op het aantal stemmen dat is uitgebracht op de
ChristenUnie. Niettemin heeft de ChristenUnie het in het algemeen goed gedaan. De naam ChristenUnie is goed bekend en
in bijna alle gemeenten mocht het zetelaantal gehandhaafd
blijven of worden vermeerderd. Dit zijn de eerste verkiezingen
waaraan de ChristenUnie deelneemt. We mogen zeker spreken
van een verkiezingsuitslag die ons in positieve zin verrast.
Bij elkaar opgeteld is het aantal raadszetels van CDA, SGP (en
HKV) en ChristenUnie in de diverse nieuwe gemeenten een
ruime meerderheid van het totaal aantal zetels. God zij dank!

Uitslag voor ChristenUnie Hardenberg
Stemmen
Zetels
Percentage
4132
6
18,1% (+1,9%)
Bij vorige verkiezingen waren RPF en GPV bij een beduidend
hoger opkomstpercentage goed voor 4907 stemmen. De
opkomst was toen Avereest 65,7%, Gramsbergen 75,5% en
Hardenberg 75,8%. Totaal: 30.250 stemmen.
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Waarom blijft u klagen over een

Tineke

slecht geheugen?
Vergeet nooit meer gezichten, namen, adressen,
data, getallen, enz. door onze unieke cursus voor
succesvolle geheugentraining!
Ontdek het geheim van een sterk geheugen en
hoe u bijv. vreemde talen veel sneller kunt leren.

Bon voor een gratis prospectus
Naam
Adres
Plaats
zenden aan: Memoschool, Antwoordnummer 1044, 6000 VB Weert.
Een postzegel mag wel, maar is niet nodig
RS

Ethisch en maatschappelijk
verantwoord beleggen,
sparen en lenen?
Bezoek www.duurzaam-beleggen.nl op Internet

De Groene Wouden
CREDIT MANAGEMENT

probleembetalers?
Niets is vervelender. Als u voor uw cliënt een goede prestatie
hebt neergezet, mag u ook verwachten dat uw factuur binnen
een redelijke termijn wordt voldaan. Daar heeft u gewoon recht
op. Helaas blijkt het in de praktijk niet altijd zo te werken.
Cliënten betalen niet, of pas na vele maanden. En dat terwijl u
alles hebt voorgefinancierd.
Niets is pretti-
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gespecialiseerde dienstverleners.

scheelt

u

veel

tijd

en

ergenis.

Regelmatig ontvangt u een overzicht van
de stand van zaken. Uitbetalingen vinden
maandelijks plaats.

DEBITEURENBEHEER • INCASSO • GERECHTELIJKE PROCEDURES
Postbus 526
9203 BE Drachten

Torenstraat 2b
9203 BE Drachten
K.v.K. Leeuwarden nr. 01072985

Tel. 0512 54 54 50
Fax 0512 54 54 52

Schapen
Een gemeenteraadslid voor de
PvdA, we noemen hem Jan, vertelde eens bij een dineetje dat
zijn schoonvader zich verdiepte
in zijn stamboom. Uiteindelijk
was hij bij een eenzame
schaapherder met een kudde
schapen uitgekomen en Jan
vond dat het moment om te
stoppen met het onderzoek. ‘Als
je zo doorgaat kom je nog uit
op iets met vier poten’, waarschuwde hij zijn schoonvader.
Blij met een medestander vertelde ik hem van mijn schoonvader. Die vertelde in het voorgeslacht iemand met de naam
van Diggelen ontdekt te hebben die een fabriek in aardewerk en porselein bezat. Met
onbegrip in zijn ogen sloeg
mijn schoonvader mijn lachbui
gade.
Tineke Huizinga is
Jan en ik vonden elkaar, maar
fractievoorzitter van de
aan ons tafeltje zat een ander
ChristenUnie in Heerenveen.
raadslid dat zich ook met overgave bleek
Zij is getrouwd met Ruurd
en heeft drie kinderen: Kees,
te verdiepen in haar voorgeslacht.
Tetta en Martha
Enigszins bestraffend gaf zij tegenwicht
aan ons luchthartige gepraat.
Opvoeding en achtergrond zijn dingen die je aan te zien
zijn, maar niet verder dan een generatie terug. Geert Mak,
op dit moment zeer bon ton, zei in een interview dat hij de
gereformeerde jongens en meisjes van vroeger op afstand
ruikt, hoe ze op dit moment ook in het leven staan. Ik
begrijp precies wat hij bedoelt. In de politiek kun je ze aanwijzen. Mensen in wie je iets herkent, die je soms lijken te
respecteren omdat jij nog vasthoudt aan zaken die zijzelf
overboord gezet hebben. Dat raakt mij het meest in de
politiek: dat mensen die ik waardeer, bij wie je de sporen
van de christelijke achtergrond nog ziet, afscheid hebben
genomen van het geloof. Voor ons oog, althans.
Interesseert mijn voorgeslacht mij dan helemaal niet?
Jazeker wel. Sinds enige tijd heb ik het roggebrood weer
ontdekt. Wij kopen Van Dijk’s roggebrood. Als ik die naam
zie, denk ik altijd aan mijn oma van moederskant. Zij was
een van Dijk, overigens zonder banden met de roggebroodfabriek. Laatst kocht mijn man ander roggebrood, bij
toeval. Ik bekijk het pakje: Van der Meulen’s roggebrood.
Begrijpt u? Mijn oma van vaderskant was een van der
Meulen.
Je komt er nooit los van, van je familie. Van je broeders en
zusters. En van je Hemelse Vader.
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Blauw.doc
Rienk Janssens,
adjunct-directeur
Mr. G. Groen van
Prinstere Stichting
Wetenschappelijke
instituut van de
ChristenUnie

Codes voor de
publieke ruimte

Onlangs deed ik ’s avonds om half acht de tv aan. Op de beeldbuis verschenen
allerlei mismaakte wezens, waarvan de gezichten zich in het midden hielden
tussen die van mensen en beesten. Het ene gezicht was nog niet uit elkaar
gespat of het andere liep rood aan en dreigde bloedig verscheurd te worden.
De aanblik was misselijkmakend en weerzinwekkend. Nadat ik verder was
‘gezapt’ en de tv-gids erbij had genomen, bleek het tot mijn verbazing een
programma te zijn van de ‘jongeren’omroep-BNN.
Iedereen maakt het wel eens mee: een
verzuchting van ‘moet dat nou?’ of ‘kan
het niet wat minder?’. Vooral de regelmatige tv-watcher zal zich herhaaldelijk
afvragen of de voorgeschotelde beelden
niet de grenzen van fatsoen en betamelijkheid overschrijden. Erotiserende commercials, grof geweld op tijdstippen waarop vooral jonge kinderen tot het kijkerspubliek behoren, openlijke schending van de
menselijke privacy, het zijn allemaal uitingen van wansmaak binnen in de reclameen mediawereld. ‘Moet toch kunnen’,
meent de één. ‘Als de kijkers dat nu willen’,
zegt de ander. ‘Zit niet zo te moraliseren’,
roept een derde.
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De ChristenUnie heeft in het Blauw
Document één van de te bediscussiëren
themaclusters de titel ‘codes voor de
publieke ruimte’ meegegeven. Met dit
thema wil ze de discussie aangaan over de
vraag of in de publieke ruimte inderdaad
alles maar moet kunnen. Hierbij gaat het
natuurlijk om meer dan alleen de wereld
van de tv. Het gaat, zoals in het document
valt te lezen, om ”het openbaar leefterrein
van mensen”. Voor het gezond houden van
dit terrein is het volgens dit Blauw
Document van belang dat er ”duidelijke
leefregels” bestaan. Tegelijk wordt geconstateerd dat de kwaliteit van de openbare
ruimte helaas nogal te wensen overlaat.
Niet alleen wansmaak binnen de media,
ook de agressie in het verkeer en het zinloze geweld worden als voorbeelden
Hand
Schrift genoemd.

Het thema ‘codes voor de publieke ruimte’ raakt een gevoelige en moeilijke problematiek. In een tijd waarin tolerantie
en vrijheid de kernbegrippen van het
hedendaags burgerschap vormen, zit
men niet te wachten op allerlei regels en
verboden. Toch wil de ChristenUnie dit
thema op de politieke agenda zetten.
Niet met als doel te moraliseren om het
moraliseren. Niet omdat wij zulke beste
en brave burgers zijn. Maar wel om aan
te geven dat tolerantie en vrijheid hun
begrenzingen kennen. Om duidelijk te
maken dat er grenzen zijn aan wat passend is en wat niet. Om samen na te denken over de vraag hoe we de samenleving
leefbaar en gezond kunnen houden. Ter
bescherming van onszelf en om recht te
doen aan de oorspronkelijke bedoeling
van God met de mens.
We willen deze discussie primair aangaan
vanuit een politieke invalshoek.
Natuurlijk heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid bij de inrichting van
zijn persoonlijk leven. Daar gaat de discussie in principe niet over. Maar het persoonlijke en publieke leven zijn natuurlijk
wel met elkaar verbonden. Het is de taak
van de politiek om de publieke voorwaarden te scheppen voor een omgeving,
waarin het persoonlijk leven goed tot
ontwikkeling kan komen. En aan deze
voorwaarden mankeert het momenteel
nogal, zo blijkt uit bovengenoemde voorbeelden.

Aan u is daarom de vraag hoe we het
thema ‘codes voor de publieke ruimte’ verder kunnen uitwerken. Het Blauw
Document geeft daartoe de eerste richting aan. Zo wordt er gesteld dat het niet
meer dan een ”kwestie van fatsoen” is dat
burgers zich inzetten voor de kwaliteit
van de openbare ruimte en de veiligheid
op straat. Ook stelt het dat de overheid
”via nieuwe wet- en regelgeving” erop toe
moet zien ”dat de media de grenzen van
goede smaak in acht nemen en dat commerciële exploitatie van religie, seksualiteit en geweld op het publieke terrein
wordt tegengegaan”. Ten derde spreekt
het uit dat er ”duidelijke internationale
codes noodzakelijk zijn ten behoeve van
een ‘schoon’ internet”.
Deze oplossingsrichtingen zijn echter nog
globaal en behoeven nog nadere concretisering. Tot en met januari 2001 zal het
Blauw Document daarom centraal staan
in een partijbrede discussie. Uw inbreng
daarbij is van harte welkom!

HoogeBomen

Kernprogramma op agenda 2e Uniecongres

Adriaan Hoogendoorn,
politiek secretaris van de
ChristenUnie

De hartslag van de
ChristenUnie
De ChristenUnie heeft zich op 22 januari
2000 gepresenteerd met de drieslag van
verklaring, fundering en kernprogramma voor de unie van RPF en GPV. Uit
deze drie documenten blijkt dat het
Woord van God functioneert als het
kloppend hart van de ChristenUnie.
Verenigingen hebben het kernprogram-

op de gewenste inhoud van het overheidsbeleid
voor de lange termijn. Daarbij is Gods Woord
steeds het Richtsnoer, dat Hij gegeven heeft voor
wijs en rechtvaardig beleid. Het is voor GPV-ers en
RPF-ers allemaal niet nieuw. Het Program van
Richtlijnen (GPV) en het Basisprogram (RPF) kennen
een vergelijkbare betekenis als nu het kernprogramma voor de ChristenUnie.

Christelijke politiek
Anno Domini 2000 positie kiezen voor de christelij-

ma goed bestudeerd. Het heeft heel wat ke politiek in een sterk ontkerstenende samenlereacties (inclusief moties) opgeleverd.
Het 2e Uniecongres van de ChristenUnie
besteedt opnieuw aandacht aan het
kernprogramma.

Geboortepapieren
De ChristenUnie heeft voor haar politieke arbeid
een stevig fundament: het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, de Bijbel, die door de
Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken.
Vanuit ons christelijk geloof willen we invloed uitoefenen op het bestuur van ons land en in de
samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord
van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken we naar Zijn wil. Zo spreken de
geboortepapieren van de ChristenUnie (fundering
en verklaring). Deze geloofsovertuiging is vervolgens geconcretiseerd in het kernprogramma.

Kloppend hart
De Bijbel als kloppend hart voor de christelijke politiek. Dat is ook de rode draad door het kernprogramma. Het kernprogramma verzwoordt onze
visie op taak en roeping van de overheid vanuit
christelijk perspectief. Ook wordt een visie gegeven

ving. Daaraan moet het kernprogramma inhoud
geven. De laatste maanden zijn we er weer bij
bepaald hoe snel de secularisatie in ons land voortwoekert, zonder dat men er nog van opschrikt. Bij
discussies over homohuwelijk en opheffing van het
bordeelverbod komen de woorden van Paulus in
Romeinen 1 nadrukkelijk in beeld: ”God heeft hen
overgegeven aan een verwerpelijk denken om te
doen wat niet betaamt”. De noodzaak van christelijke politiek is meer dan duidelijk.

Kernprogramma
Uit de Bijbel weten we dat de overheid ons van
God gegeven is. Ieder mens is geroepen God te dienen, maar ook overheden behoren te erkennen dat
Christus Koning is. Vanuit die gedachte is het kernprogramma geschreven. Op 27 mei 2000 vond het
1e Uniecongres plaats. Toen is de 2e lezing van het
kernprogramma gepresenteerd en ingeleid vanuit
twee invalshoeken; de verantwoordelijkheid van de
burger én de taak van de overheid.
Na dit congres zijn de verenigingen met het kernprogramma aan de slag gegaan. Het is goed bestudeerd; er zijn vele reacties, commentaren en wijzigingsvoorstellen ontvangen. De inhoud van de
reacties is zeer uiteenlopend. Ongetwijfeld leiden
de reacties weer tot verbetering van het kernprogramma en dat is winst voor de christelijke politiek. Het kernprogramma staat op de agenda voor
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KamerStukken
Gert Schutte
het 2e Uniecongres van vandaag, 18 november
2000. In verband met de hoeveelheid van moties
én het belang van de discussie over het kernprogramma wordt ook op het Uniecongres van 24
maart 2001 over de ingediende moties gesproken. Vandaag komen de paragrafen 1 t/m 5 aan
de orde en op 24 maart 2001 zijn dan de paragraven 6 t/m 11 aan de beurt.

Politiek profiel
Met het kernprogramma wordt de basis gelegd
voor het politiek profiel van de ChristenUnie. Dat
profiel wordt verder geconcretiseerd via de discussies over het Groen-Blauw-Wit document.
Momenteel is het blauw document bij de verenigingen in discussie. Daarin zijn 6 politieke thema’s (met speerpunten) aangereikt. Het resultaat van de besprekingen op de verenigingen
wordt straks verwerkt in het wit document,
waarmee de discussie over het politiek profiel
dan (voorlopig) wordt afgerond. Aansluitend
wordt gewerkt aan de totstandkoming van het
verkiezingsprogramma voor 2002 (Tweede
Kamer). Dit programma zal onderwerp van
gesprek zijn op het Uniecongres in het najaar
2001 (D.V.).

Vrijheid van onderwijs
De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Ouders kunnen hun kinderen zonder grote problemen sturen naar de school van hun keuze. En christen-ouders
die de belofte hebben afgelegd bij de doop van hun kinderen, kunnen ook op
die manier hieraan inhoud geven.
Die vrijheid lijkt in ons land gegarandeerd. De Grondwet is er duidelijk over.
Maar daarmee is zij nog geen onbedreigd bezit. Geen wonder, denkt u misschien, nu paars al ruim zes jaren aan het bewind is. Paarse partijen hebben nu
eenmaal minder affiniteit met het bijzonder onderwijs dan de christelijke partijen. Ik zal dat niet ontkennen, maar vind het niet de juiste benadering. De vrijheid van onderwijs is als rechtstreeks uitvloeisel van de geestelijke vrijheid in
onze Grondwet verankerd. Van elke politicus mag dan worden verwacht dat hij
loyaal inhoud geeft aan deze vrijheid, ongeacht of hij affiniteit heeft met het
bijzonder onderwijs of niet.
Er is nog een reden om als het gaat om de toekomst van de vrijheid van onderwijs niet eenzijdig naar paars te kijken. De schoolbesturen zijn zoals het heet de

Bezieling
Terecht spreekt het kernprogramma over nuchter en bezielend overheidsbeleid. De macht van
de zonde is groot en soms ontmoedigend. Maar
toch mogen we met bezieling onze politieke roeping verstaan omdat in geloof zeker is dat onze
machtige God Zijn wereld niet in de steek laat.
Hij draagt de wereld een warm Hart toe (Joh.
3:16).

dragers van de vrijheid van onderwijs. Zij zijn er verantwoordelijk voor, dat wat
op school geleerd en gepraktiseerd wordt in overeenstemming is met de officiële pretentie van de school. Dus christelijk onderwijs op een christelijke school.
Als pretentie en praktijk elkaar niet meer dekken moeten we niet vreemd opkijken als de overheid met vragen en maatregelen komt.
Dat gebeurt dan ook. Heel wat scholen in Nederland zijn in de praktijk zogenaamde samenwerkingsscholen geworden. Openbaar en bijzonder onderwijs
gaan daarin samen. Eigenlijk kan dat niet. Volgens de Grondwet is een school óf
openbaar óf bijzonder. Daarom heten zulke samenwerkingsscholen nu formeel
bijzondere scholen.
Staatssecretaris Adelmund wil aan die schimmige situatie een einde maken. Op
voorstel van de Onderwijsraad wil zij de Grondwet op dit punt wijzigen, zodat
er in uitzonderlijke situaties echte samenwerkingsscholen kunnen bestaan. De
Onderwijsraad wil er strenge voorwaarden aan verbinden om te voorkomen dat
de samenwerkingsschool een gelijkwaardige variant naast de openbare en de
bijzondere school wordt. De staatssecretaris vindt die strenge voorwaarden
onnodig. Scholen kiezen immers in vrijheid voor een samenwerkingsschool?
Hier legt zij de vinger bij de zere plek: of ons waardevolle onderwijsbestel in
stand blijft ligt in handen van de (bijzondere) scholen zelf. Maar dat gezegd
zijnde moet de overheid niet een het bestel bedreigende worst aan de scholen
voorhouden. Een grondwetsherziening die de deur open zet voor uitholling van
het stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs dient geen steun te krijgen van
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ieder aan wie de vrijheid van onderwijs ter harte gaat.
Het komende onderwijsdebat wordt belangrijk!

ZelfPortret
Reinier Koppelaar

Reinier Koppelaar, 25 jaar, is werkzaam als
beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie
van de ChristenUnie op de terreinen
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
en Economische Zaken. Hij studeerde
Internationale Economie en Economische
Geografie aan de Universiteit Utrecht. Reinier is
lid van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te
Utrecht Noord-West en 6 maanden getrouwd
met Maaike.
Waar steekt u graag uw nek voor uit?
Soberheid, als reactie op een doorgeslagen behoeftepatroon
dat in de Westerse wereld algemeen aanvaard is. De christelijke geloofstraditie leert dat bezit niet zaligmakend is, noch
gelukkig maakt (evenmin als automobiliteit of verre vliegreisjes). Maar ook op logische gronden valt duidelijk te
maken dat ‘teveel van genoeg, genoeg van teveel’ niet
beantwoordt aan de roeping van de mens: onlangs hebben
mijn vrouw en ik onze ecologische voetafdruk berekend aan
de hand van een modelletje van de NCDO (te vinden op
www.voetenbank.nl). Het was even schrikken toen we ontdekten hoe ongelijk het verbruik van energie en grondstoffen tussen een Westerling en een Aziaat is, ook al rechtvaardigen klimatologische omstandigheden een deel daarvan.
Welk opvallend politiek nieuws is u laatst ter ore gekomen?
Ik leef sterk mee met de ontwikkelingen in het MiddenOosten. Opvallend is het driedubbele niveau waarop de
strijd zich afspeelt: op straat tussen de Palestijnse bevolking
en het Israëlische leger, op het internationale politieke
toneel tussen Arafat, Barak, de oliestaten en de VS en tenslotte op het televisiescherm tussen Palestijnse en
Israëlische beelden. Het lijkt erop, dat uiteindelijk iedere
wereldburger door TV en krant meebeslist in deze kwestie.
Wat is er de laatste tijd aan uw neus voorbij gegaan?
Via een organisatie (www.truvist.nl) die in Roemenië
managementadvies en onderwijs verzorgt, zou ik in oktober
een week naar Timisoara gaan om cursus te geven over
christelijke economie. Helaas werd juist in die week de
begroting van VROM in de Kamer behandeld, voor mij als
beginnend beleidsmedewerker belangrijk om mee te
maken. Ik ben dus in Den Haag gebleven, hoewel ik de
onderwijsweek grotendeels had meegeorganiseerd.

Waar heeft u nou echt de mond van vol?
Dat hangt een beetje af van mijn gesprekspartner, maar
een rode draad is toch wel de relevantie van de Heilige
Schrift voor alle terreinen van het leven. Ik verzet me tegen
tendenzen die geloven tot de privésfeer verbannen. De wetten en de wijsheid van God worden bekend gemaakt aan
gelovigen, maar zijn in hun burgerlijke toepassing heilzaam
voor de hele samenleving. Als christenen er niet in slagen
om dat duidelijk te maken, betekent politiek op christelijke
grondslag weinig meer dan belangenbehartiging van een
bevolkingsgroep.
Wat bent u de afgelopen jaren met andere ogen gaan
bekijken?
Als ik mij beperk tot de politiek, dan zou ik het publieke
besluitvormingsproces willen noemen. Hoe dichter ik op de
publieke sector werk, hoe ongrijpbaarder dat blijkt te zijn.
Er is veel beslissende invloed buiten de officiële wegen om:
in stilte door gewijzigde zinsnedes in onderzoeksrapporten
of telefoontjes met ambtenaren en bewindslieden, in de
publiciteit door een krakende uitspraak van een vakbondsleider op TV of een sit-in van de milieubeweging.
Deskundigen bejubelen dit als ‘vervolmaakte democratie’, ik
vraag me af waar het gezond verstand nu precies regeert.
In deze omstandigheden is het voor een politicus een hele
kunst om zijn informatiebronnen goed te selecteren en een
zelfstandige belangenafweging te maken.
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ChristenUnie Continu
Bert Brand,
campagneleider
ChristenUnie Continu

Met een overvolle zaal ging op zaterdag 30 september de campagne
ChristenUnie Continu van start. Het werd een echte campagnestart; een
dag vol actie. Gericht op het motiveren, het onderling bemoedigen en toerusten van de aanwezigen. De noodzaak van versterking van de christelijke politiek werd breed gevoeld. Met het appel: de campagne dat bent u,
werd ieder opgeroepen om mee te bouwen aan de ChristenUnie. Dat elk
metselwerk tevergeefs is zonder Gods zegen, sprak voor zich. Toch gaven
de meditaties merkbaar ontspanning na de presentatie van hooggespannen doelstellingen en verwachtingen. Handen uit de mouwen? Zeer zeker.
Gedragen door gevouwen handen. Het wordt zo een bijzondere campagne. Echt iedereen kan bijdragen.

ChristenUnie Continu van start:
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Het begon al direct bij de opening. De voorzitter,
Thijs van Daalen, gaf naar aanleiding van
Mattheus 5: 13-16 een belangrijke doelstelling
mee: zoek ook in het politieke werk de eer van de
Heer. Met gevouwen handen werd een zegen
gevraagd over de campagne. Daarna ging het
jasje uit en werden zelfs de mouwen opgestroopt. De boodschap: we gaan aan het werk. In
de presentatie van de campagne werd dat uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen. Vrij vertaald:
samen werken aan de inhoudelijke verdieping,
ontwikkeling en profilering van de ChristenUnie.
En samen zorgen dat de ChristenUnie steeds
bekender wordt. Dat steeds meer mensen zich
laten aanspreken door en laten betrekken bij de
christelijke politiek. Het campagneplan ontvouwde zich.
Het eerste spoor dat werd getrokken was een
inhoudelijke. Die kwam op de Startdag tot uitdrukking in de presentatie van het zogenaamde
blauwe document. Daarmee wordt een volgende
stap gezet in de inhoudelijke discussie. Was het
groene document vooral omschrijvend, werden
kaders afgebakend en onderwerpen aangestipt,
in het blauwe document wordt duidelijk gekozen voor een zestal thema’s. De thema’s stellen
een aantal hoofdvragen aan de orde: wat is nu

eigenlijk goed bestuur, hoe gaan we met elkaar
om in de publieke ruimte, hoe kunnen we zorgdragen dat verantwoordelijkheden ook als zodanig beleefd en opgepakt worden, hoe gaan we
om met waardevol leven, hoe gaan we om met
onze omgeving, welke plaats moeten we als welvarend Nederland innemen in het internationale
gebeuren? Deze thema’s zijn uitgewerkt en zelfs
voorzien van zeer concrete speerpunten. Elders in
dit HandSchrift kunt u er meer over lezen.
Uiteraard werden ook een aantal landelijk aangestuurde activiteiten gepresenteerd: de regiotoer, studiehuiskamersessies op de scholen van
voortgezet onderwijs en studentenfora in universiteitssteden. Maar toch was dat niet de spits

Iedereen kan meedoen
van de campagne presentatie. Dat was een andere boodschap: de campagne, dat bent u! Dat
bleek ook uit de diverse workshops die waren
georganiseerd. Met elkaar werd nagedacht over
hoe we de ChristenUnie ook lokaal steeds steviger op de kaart kunnen zetten. Daarbij ging het
over ledenwerving, promotie en de lokale campagne. In de workshops werden in groepen allerlei ideeën, raadgevingen en tips bedacht en doorgesproken. Volop ideeën en energie om de handen uit de mouwen te steken!

Met deze input heeft het campagneteam een
HandBoek Lokale Campagne ontwikkeld. Elke
secretaris van de kiesvereniging krijgt daar een
exemplaar van thuisgestuurd. Voor het gebruik
op de kiesverenigingen mag er rustig uit gekopieerd worden. In het HandBoek Lokale
Campagne staat beschreven hoe de inhoudelijke
discussie en het naar buiten toe treden van de
ChristenUnie, steeds meer anderen erbij betrekken, hand in hand kunnen gaan. U vindt tips om
als bestuur met andere betrokkenen samen na
te denken over de campagne, het opzetten van
een eigen, op maat gesneden campagneplan,
ideeën voor allerlei doe- en denkactiviteiten,
voorbeeldprogramma’s voor bijeenkomsten en
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Wat telt
voor u?
Het Reformatorisch Dagblad
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biedt de lezer naast het
nieuws iedere dag een
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een keur aan werkvormen voor eigen gebruik.
Activiteiten die eigenlijk te interessant en te
belangrijk zijn om voorbij te laten gaan. Wie is er
niet geïnteresseerd hoe bij sociale diensten of in
gevangenissen wordt geprobeerd om de cliëntèle meer besef van verantwoordelijkheid te
geven? Wie vindt een enge-plekken-tour door de
eigen gemeente niet een spannende aanleiding
voor een gesprek over veiligheid op straat met de
hoofdcommissaris? Wie vindt spreken over
armoede in Nederland nog steeds een theoretische discussie na een bezoek aan een daklozenopvang? Met puntige stellingen of een navolgbare discussie op de stille wand is er voor iedereen
ruimte om mee te denken, te luisteren en te
spreken. Uiteraard is er in het HandBoek ook
aandacht voor werving en promotie. Elke vereniging is gevraagd om in het najaar 2000 in ieder
geval op aantrekkelijke wijze het Blauw
Document te behandelen en om in het voorjaar
voor de ChristenUnie ter plaatse in ieder geval
één thema-activiteit te ontwikkelen. Met een
doordachte aanpak moet verdieping, betrokkenheid en bekendheid te realiseren zijn. We zien al
uit naar de sfeerimpressies in volgende
HandSchriften!
Ondertussen hebben we al andere impressies
binnen. Elders in dit nummer kunt u de resulta-

ten zien van de inspanningen van campagneteams in de herindelingsgebieden. Er is indrukwekkend hard gewerkt. Overal hingen al weken
voor verkiezingstijd de nieuwe zo herkenbare
ChristenUnie posters. Tal van activiteiten zijn
bedacht en uitgevoerd. We mogen dankbaar zijn
voor het resultaat.
Goed uitkomen was op de Startdag ook het
geval na de afsluitende middagbijeenkomst met
samenzang, het mime-optreden van de kinderen
en de meditatie door Otto de Bruijne in de
Jozefkerk. De parallellen die Otto de Bruijne aan
de hand van het bijbelboek Esther wist aan te
geven met onze tijd, leverde veel herkenning op.
Net als in Esther’s tijd weten ook wij ons vaak
vreemdelingen in onze samenleving. Juist dan
klinkt dat dringend appèl: ”Als gij in deze tijd
blijft zwijgen”. Wat goed om dan samen in
gebed tot onze Vader te gaan. Zeker omdat
Mordechai vertelt dat het niet van mensen
afhangt. Gelukkig maar. Politiek is ook maar
mensenwerk. Dat was na de Startdag wel duidelijk. Gods zegen hebben we nodig. In dat besef
mogen we samen aan de slag gaan. Ook anderen
betrekken. Welkomstpakketjes. Discussies.
Activiteiten. Bijeenkomsten. Gebed. Kortom, handen uit de mouwen. Iedereen mag meedoen.
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Schuiteman
‘Politiek met een hart’

Accountants & Adviseurs

Donderdag 19 oktober 2000 presenteerde André Rouvoet zijn boekje
met bovenstaande titel. Tijdens de presentatie waren er korte lezingen te horen van onder meer Bolkestein (oud VVD fractieleider) en
Cliteur (voorzitter Humanistisch verbond). Hoewel vanuit duidelijk
andere visies lieten beiden weten het in grote lijnen wel eens te zijn

Kerkstraat 29, Postbus 146, 3780 BC Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 47 34 44 Telefax: 0342 - 47 48 41
E-mail: Voorthuizen@Schuiteman.com

met André Rouvoet als hij pleit voor ruimte voor het morele debat.
Volgens Rouvoet is dit debat de basis voor politiek met een hart.
Hij laat aan de hand van een aantal brieven en kamerbijdragen
van zijn hand zien, hoe het met het debat over moraal in de politiek

Thorbeckelaan 95, Postbus 480, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342 - 42 00 20 Telefax: 0342 - 42 00 22
E-mail: Info@Schuiteman.com

gesteld was tussen 1992 en nu. Hij schetst het duidelijke verschil
van inzicht tussen de liberalen enerzijds en de bijbelgetrouwen
anderzijds. Waar de liberaal zijn uitgangspunt voor wetgeving meer
en meer zoekt in wat de meerderheid vindt, zoekt de bijbelgetrouwe
politicus zijn uitgangspunt in wat God in Zijn Woord heeft geopen-

Havenstraat 44, Postbus 391, 1270 AJ Huizen
Telefoon: 035 - 526 16 66 Telefax: 035 - 524 07 04
E-mail: Huizen@Schuiteman.com

baard.
In duidelijke trekken wordt bovendien geschetst welke grote verschillen er zijn tussen de klassieke liberaal en de pragmatische liberaal van

INTERNET: WWW.SCHUITEMAN.COM

heden ten dage.
Interessant zijn ook de contacten met het CDA die in dit boekje neergeschreven zijn. André Rouvoet geeft een duidelijke reden aan waarom oppositie voeren niet goed lukt bij het CDA.
Het boekje ademt de sfeer van grote betrokkenheid op de politiek van
vandaag. Het bevat tal van voorbeelden, uit de praktijk van de recente
wetgeving, die de stelling van de schrijver goed onderbouwen.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag waarom we steeds
meer geconfronteerd worden met een van God afgerichte wetgeving,
beslist een aanrader.
“Politiek met een hart” is verschenen bij Uitgeverij Kok
(ISBN 90 435 02944)

Met recht vertrouwd
en deskundig.

Informatie:
• Makelaardij o.g.
• Emigratie Canada
• Hypotheekadvies
• Verzekeringen
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InDebat
Tweede Kamerfractie

Kilometerheffing: hoe eerder hoe beter
In oktober werd minister Netelenbos

bij de begrotingsbehandeling in het najaar

Zwitserland wordt het systeem al vanaf

zwaar onder vuur genomen door VVD en

en bij de behandeling van het betreffende

volgend jaar ingevoerd voor vrachtauto’s.

CDA. Deze partijen verzetten zich heftig

wetsvoorstel. De ChristenUnie zal dat ook

Met de kilometerheffing kan de ultieme

tegen de invoering van rekeningrijden (ook

zeker doen. Onze instemming met reke-

vorm van variabilisatie worden gereali-

wel spitsheffing genoemd) en grijpen elke

ningrijden is niet onvoorwaardelijk. Steun

seerd. Introductie ervan moet wat ons

gelegenheid aan om dit instrument te tor-

voor de veelbesproken motie zou echter

betreft dan ook leiden tot afschaffing van

pederen. Zo ook in oktober tijdens een

hoogstwaarschijnlijk een definitief en voor-

de motorrijtuigenbelasting, terwijl de

interpellatiedebat. Dick Stellingwerf steun-

tijdig einde van het rekeningrijden hebben

hoogte van de accijnzen op brandstoffen

de VVD en CDA in hun verzet tegen al te

betekend. En daar is de ChristenUnie niet

(beter) kan worden afgestemd op die van

vergaande sancties van de minister tegen

op uit. De enorme mobiliteitsproblemen

de buurlanden. Iemand die niet bijzonder

regio’s die niet deelnemen aan de voorge-

vereisen op korte termijn een daadkrachti-

veel rijdt is dan goedkoper uit dan nu, ter-

nomen proef met rekeningrijden. De

ge aanpak. Via het beprijzingsinstrument

wijl de ‘kilometervreters’ juist duurder uit

ChristenUnie voelde er echter weinig voor

moeten de autokosten verder worden

zijn. Wij willen er alles aan doen dit sys-

dat verzet uit te spreken in een motie, die

gevariabiliseerd; niet het autobezit, maar

teem zo snel mogelijk – en niet pas in

voortkomt uit een ondubbelzinnig streven

het autogebruik moet meer gaan kosten.

2010, zoals de regering nu wil - gereali-

rekeningrijden hoe dan ook de nek om te

Dat kan door rekenrijden, maar de

seerd te krijgen. In de tussenliggende

draaien.

ChristenUnie heeft een veel beter voorstel!

periode moet de overheid niet met de

Onze eerste voorkeur gaat uit naar een sys-

armen over elkaar blijven zitten. Daarom

De Tweede Kamer heeft alle gelegenheid

teem van kilometerheffing. Daarbij betalen

is rekeningrijden, mits aan belangrijke

haar ideeën over eventuele sancties tegen

automobilisten naar de mate waarin kilo-

randvoorwaarden wordt voldaan, een tij-

“onwillige” regio’s naar voren te brengen

meters worden afgelegd. In Duitsland en

delijke oplossing.

Nederlandse deelname aan UNMEE
Onlangs zijn de eerste Nederlandse militai-

Tweede Kamer een debat. De grootste

het CDA om het standpunt dat de klassie-

ren gearriveerd in de grensstreek tussen

oppositiepartij (het CDA) had al in een zeer

ke vredestaak van de VN, waarbij troepen

Ethiopië en Eritrea. Een gewelddadige oor-

vroeg stadium aangegeven geen toestem-

met een lichte bewapening de naleving

log tussen deze twee landen heeft de afge-

ming te verlenen voor de inzet van Neder-

van een staakt-het-vuren controleren

lopen 2 jaar zo’n 100.000 dodelijke slacht-

landse militairen bij deze operatie. En dat

(peacekeeping), in Afrika niet meer moge-

offers en meer dan een miljoen vluchtelin-

was vervelend omdat een zo breed mogelijk

lijk zou zijn. Daarnaast wees de vertegen-

gen opgeleverd. Vrede lijkt nu echter in

draagvlak voor dergelijke operaties is ge-

woordiger van de ChristenUnie erop dat

zicht. In juni dit jaar hebben de betrokken

wenst. De ChristenUnie nam een andere

het goed zou zijn indien later Zuid-Afrika

partijen een wapenstilstand afgesproken

positie in en stemde vóór deelname. Eimert

zou worden betrok-ken binnen UNMEE.

en in oktober zijn de gesprekken begonnen

van Middelkoop wees in dit verband op de

Na opmerkingen van veel critici over het

over een daadwerkelijk vredesakkoord.

grondwettelijke plicht om de internationale

ontbreken van een exit-strategie zei de

Beide landen hebben daarbij de hulp van de

rechtsorde te bevorderen, de vredeswil van

Minister van Buitenlandse Zaken 4 Apache-

Verenigde Naties ingeroepen om de wapen-

beide landen, het aanvaardbare risico voor

gevechtshelicopters toe als hulp bij onver-

stilstand te bestendigen. Nederland is daar-

de militairen en de internationale steun van

hoopte evacuatie. Concluderend stelde

op door de VN verzocht om een substantië-

grote landen (Verenigde Staten, Frankrijk,

Van Middelkoop dat het besluit van het

le bijdrage te leveren aan deze VN-vredes-

Italië) aan deze actie. Vergelijkingen met

kabinet voldeed aan een verantwoorde

operatie.

operaties uit het recente verleden in Bosnië

deelneming aan een internationale mili-

Nadat de ministerraad akkoord was met

gaan daarom nauwelijks op. Samen met

taire operatie. Wel moet de Tweede Kamer

deze 6 maanden durende missie met 1200

andere woordvoerders van de regerings-

blijvend worden geïnformeerd over het

militairen volgde er in oktober jl. in de

fracties en Groen Links bekritiseerde hij

verloop van de ontwikkelingen.
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AlleMensen

Nieuw team
De vacatures voor de verschillende functies binnen de
bureauorganisatie van de ChristenUnie zijn ingevuld.
Verschillende nieuwe collega’s zijn zelfs al bij de
ChristenUnie begonnen. Ilse Smit is een nieuwe opbouwwerker (Implementatie) voor 20 uur in de week, zij werkt net als
Marieke de Boer in Nunspeet. Marieke de Boer versterkt op
maandag het cluster Ondersteuning in Nunspeet en Elma
van de Wijngaard versterkt dit team – ook op maandag- in
Amersfoort. Voor het cluster Implementatie is ook Corine
Dijkstra aangetrokken. Vanaf 20 november zal zij optreden,
zij het voor 24 uur, als adviseur raads- en statenleden en
onderzoeker lokale overheden. Ook Erik van Dijk zal zich
vanaf begin december vanuit het wetenschappelijk instituut
(in Amersfoort) inzetten als onderzoeker lokale overheden en
wetenschappelijk medewerker. Het cluster Communicatie
wordt versterkt door Erik Veldhuizen. Vanaf eind november is
hij de communicatiemedewerker IT in Amersfoort.
Tenslotte heeft het bestuur per 1 januari 2001 Ruud van Eijle
benoemd tot bureaudirecteur. Ruud van Eijle (45 jaar) is
momenteel directeur van de Stichting Open Doors Nederland
en woonachtig in Ermelo. Onder zijn leiding hoopt het
bureau van de ChristenUnie vanaf 1 januari 2001 met een
compleet en voor een groot deel nieuw team van start te
gaan. We hopen dat de nieuwe collega’s zich snel thuis voelen binnen de ChristenUnie en wensen hun veel succes en
zegen bij hun werkzaamheden.
Ook de Eurofractie RPF-SGP-GPV heeft vijf nieuwe
medewerkers. Die worden hierbij ook aan u voorgesteld.
Marleen Schouten is de nieuwe beleidsmedewerker
Constitutionele zaken. Leon Meijer werkt voor Rijk van Dam
als beleidsmedewerker van vier commissies, te weten;
Landbouw en plattelandsontwikkeling, Visserij, Begroting en
Begrotingscontrole.
In verband met het zwangerschapsverlof van Gerdine VisserWestland, die op 3 oktober jl. bevallen is van Anneberthe, is
Henk-Jan van Schothorst in dienst van de Eurofractie gekomen als beleidsmedewerker Buitenlandse zaken. Frank van
der Maas staat daarnaast Bas Belder ter zijde in de commissie Industrie, Externe handel, Onderzoek en Energie. Tenslotte
is Martin van Oosten als voorlichter in dienst getreden bij de
Eurofractie. Ook voor deze nieuwe mensen geldt; veel succes
en zegen bij jullie nieuwe baan.
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HandBoek Lokale
Campagne
Het is belangrijk dat veel leden van RPF en GPV, maar ook
anderen sympathisanten van de ChristenUnie worden
betrokken bij de campagne ChristenUnie Continu. Maar hoe
zorg je ervoor dat die leden en sympathisanten zich ook
aangesproken en betrokken voelen? De ChristenUnie wil
met dit HandBoek Lokale Campagne, dat alle kiesvereniging
hebben ontvangen, de leden hiervoor een handreiking
geven.
In het HandBoek vindt u alles voor een goede, aantrekkelijke campagne-avond, bijvoorbeeld; hoe betrekken we de
achterban bij de campagne?, de bespreking van het Blauw
Document in twee varianten en campagne-activiteiten
rond zes thema’s. Daarnaast ontvangt u bij het HandBoek
diverse werkvormen, voorbeelden van een campagneavond, checklist om creatief campagne voeren, een
voorbeeldposter, enz. enz.
Oftewel een compleet, goed gevuld
HandBoek, waarmee u uit de handen, sorry voeten kunt!
Een goede campagne toegewenst!
Ps. voor extra exemplaren:
www.christenunie.nl (doorklikken op ChristenUnie Continu)

Handboek
Lokale Campagne

afbeelding
handboek
(komt nog)

EuroVisie

Wedstrijd Eurofractie
Op de website www.eurofractie.nl van de Eurofractie
RPF-SGP-GPV kun je een platen- of boekenbon winnen
door mee te doen aan de oneliner-wedstrijd.
Een voorbeeld van een gepubliceerde oneliner is:
‘De Euro is geen Kroonjuweel’ die ten tijde van
het Deense Nej tegen de Euro op onze website te
lezen was. Het wedstrijd reglement vind je ook op
de website. Daarnaast kunt u op www.eurofractie.nl de bijdragen lezen waarmee de Eurofractie
in de Straatsburgweken in oktober van zich heeft
doen spreken.

InPerspectief

De laatste tijd houdt een aantal zaken mij intensief bezig: de
situatie op de Molukken, het toenemend aantal daklozen in ons

Hans Valkenburg
voorzitter (extern) PerspectieF
ChristenUnie jongeren

land en de situatie in het Midden Oosten. Vreemde combinatie?
Misschien niet.
Paars is de kleur van ons kabinet maar
het is ook de kleur van de hoop, een
heel belangrijk begrip in ons christelijk
geloof . Geloof, hoop en liefde zijn de
drie christelijke deugden. We onderkennen daarnaast de vier kardinale
deugden: wijsheid, moed, bezonnenheid en rechtvaardigheid. Tezamen vormen de christelijke en kardinale deugden de zeven hoofddeugden. Zaken
waarin een wijs man zich dient te
beoefenen, aldus de deugdenleer van

de directe behoeftebevrediging en het
directe nut, waarden die vandaag vooral centraal staan, te boven gaan. Onder
andere hierdoor weet men nauwelijks
meer wat men in Nederland met problemen als bijvoorbeeld de situatie op
de Molukken aan moet. Mensen worden daar uitgemoord en leven dagelijks onder extreme spanning. Weten
wij wat daar aan de hand is? Moet
Nederland opkomen en aandacht vragen voor de situatie op de Molukken?

Geloof, hoop en liefde
in deze tijd
de middeleeuwse geleerde Thomas van
Aquino. Hetgeen wij hopen is de
wederkomst van de Gezalfde om rechtvaardigheid te bewerkstelligen, zo leerde Prof. Dr. Rikhof, de rector van de
Katholieke Theologische Universiteit,
mij. Een rechtvaardigheid die Christus
alleen kent en die Hij alleen kan
bewerkstelligen. En dat geloven wij als
ChristenUnie. Toch is het onze opdracht
zoveel mogelijk naar zijn beeld te leven
en zoveel mogelijk rechtvaardigheid te
bewerkstelligen. Daarom is er onder
andere een ChristenUnie. Die opdracht
is een ware uitdaging die, zoals de bijbel ons leert, steeds moeilijker zal worden naarmate de tijd vordert en het
einde nadert. Het is op dit moment
misschien een beetje uit de mode om
zo te redeneren, maar juist dit eindtijdsbesef is de lijn die de drie problemen waarmee ik aanving verbindt.
We leven in een tijd waarin men steeds
meer van deze zeven deugden vervreemdt, zodat ze steeds meer op de
achtergrond raken. Men kan de waarde
ervan niet meer inzien, want ze hangen samen met eerbied voor zaken die

Ik denk, naar aanleiding van een aantal
gesprekken die ik met verschillende
vertegenwoordigers uit de Molukse
gemeenschap gevoerd heb, dat zij dat
laatste verdienen. Maar dan moeten
wij bereid zijn om daar tijd in te steken. En dat is nou net wat de individualistisch en economisch ingestelde
Nederlander zo weinig heeft. Druk als
hij is met zijn aandelen, fitness, chatten op internet, vakantie, uitgaan etc.
Met andere woorden, het vergt in deze
tijd moed en gevoel voor rechtvaardigheid om deze zaak aan te pakken en
daar tijd in te steken. En dat geldt ook
met betrekking tot hen die de haast
van onze maatschappij niet aankunnen: de dakloze. ”Ze krijgen toch geld
van de overheid,” is wat ik vaak hoor.
Maar waarom neemt dit verschijnsel
dan toe, er is toch geld zat tegenwoordig? Minister Zalm wordt er bijna
zenuwachtig van. Nee, er is tijd en aandacht nodig. En daar heb je het weer.
We moeten bereid zijn om onze tijd in
deze problemen te steken en daar is
opnieuw moed, en noem de andere
deugden maar op, voor nodig. Gelukkig
meldt de EO ons dat de kerken in

Haarlem die moed hadden en dat zij
hen gezamenlijk(!) een helpende hand
toegestoken hebben, een lichtpuntje.
Een lichtpuntje? Een baken denk ik,
want op deze punten hebben wij als
christenen een kans om te laten zien
of we één zijn, en van Hem geleerd
hebben wat geloof, hoop, liefde, wijsheid, moed, bezonnenheid en rechtvaardigheid is. Alleen als wij hiertoe
bereid zijn is er hoop voor het toenemend aantal mensen die het moeilijk
hebben in deze wereld. Zal hun aantal
toenemen? Leven we dan echt in een
eindtijdsituatie? Niemand weet dat,
vertelt de bijbel ons. Maar als ik naar
de situatie in Israël kijk, mijn derde
punt, dan kan ik niet anders dan
mezelf oproepen tot verhoogde
waakzaamheid.
Leert dan van de vijgenboom deze les:
Wanneer het hout reeds week wordt
en de bladeren doet uitspruiten, weet
gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo
moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor
de deur… Ziet toe, blijft waakzaam.
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ChristenUnie op Internet

Bezoek de nieuwe site
van de ChristenUnie en…

•

discussieer mee over het
Blauw Document

•

lees de actuele bijdrage
van de ChristenUnie in de

Tweede

Kamer

•

raadpleeg het Handboek
ChristenUnievorming en het
HandBoek Lokale Campagne

•

C

www.christenunie.nl

lees de uitslagen van de
herindelingverkiezingen en..

•

nog veel meer!!

Meld uw lokale ChristenUnie-site aan bij
bureau@christenunie.nl en wij zorgen voor een link!
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Folkert
Velten

Langeveld &
Sigtermans

Van
In Debat
Aalst tot Zetten…

HandSchrift nummer 2 en dat betekent de letter B van…

Bunschoten
Daar is Willem Heinen (51) sinds 1982 (RPF-)raadslid.

Waar
Leen van
zijnDijke
de raads- en
statenleden van de
ChristenUnie allemaal
actief?
In deze rubriek wandelen
we door het gemeenteen provincie ABC.

Hij is fractievoorzitter en zit in de volgende commissies;
algemene bestuurlijke zaken, grondgebiedzaken en is
tevens lid van de gewestraad. In het dagelijks leven is
hij keurmeester van dieren en dierlijke producten bij
het Ministerie van Landbouw.
Waarvoor heeft u bewondering?
Grote bewondering heb ik voor de Grote Schepper van hemel
en aarde. Dit was bij mij wel aanwezig maar is steeds groter
geworden. Dit vindt o.a. zijn oorzaak in het feit dat ik in 1977
een opleiding volgde voor keurmeester voor dieren en dierlijke
producten. Tijdens deze cursus hadden wij ook de vakken, anatomie en fysiologie. Bij het vak anatomie kwamen de
gewrichten aan de orde. Als je dan ziet hoe prachtig dit in
elkaar zit dan zie je hoe mooi de Schepper dit gemaakt heeft.
Bij welke historische gebeurtenis had u graag aanwezig
willen zijn?
Graag was ik aanwezig geweest in Ede waar de naam
ChristenUnie onthuld is. Helaas kon ik door andere afspraken
niet op deze bijeenkomst zijn. Het is in mijn ogen een historische gebeurtenis dat GPV en RPF samen verder willen onder
de naam ChristenUnie.
Wat zou in Nederland morgen nog verboden moeten worden?
Als ik zie hoe droevig het gesteld is met de lange wachtlijsten
in de gezondheidszorg en de grote wachtlijsten die aanwezig
zijn voor de verzorgingstehuizen dan wordt ik daar niet vrolijk
van. Daarnaast nemen wij waar dat er steeds meer verpleegbedden leeg blijven omdat er geen geld zou zijn in het budget. Dan moeten wij met pijn in het hart constateren dat de
burgers die jarenlang hun plaats hebben gehad in hun eigen
burgerlijke en kerkelijke gemeente elders verpleegd moeten
worden en zo hun levensavond in een voor hen onbekende en
onvertrouwde situatie door moeten brengen. Dit zou volgens
mij morgen nog in Nederland verboden moeten worden.
Waar ziet u het meest tegenop?
Een aantal weken geleden fietste ik door de polder van
Bunschoten naar Eemdijk. Voor mij fietste een man die plotseling met zijn fiets op de grond viel. Ik was zeer snel bij hem
en zag dat de man buiten bewustzijn was. Nadat ik direct 112
gebeld had ben ik met reanimeren begonnen. Dit werd door
de hulpdiensten na een minuut of tien van mij overgenomen
en de patiënt werd overgebracht naar het ziekenhuis. Helaas
heeft hij het niet mogen overleven. Dit vond ik een vrij emo-

tionele en ingrijpende gebeurtenis en als zoiets mij
weer overkomt dan zal ik ongetwijfeld de nodige hulp
verlenen maar daar zal ik wel tegen opzien.
Wat is de mooiste (dicht) regel die u kent?
‘Tegenwind doet de vlieger stijgen.’
Wat is uw favoriete plek in Bunschoten ?
Naast de mooie polderlandschappen en de historische dorpskern in Bunschoten scoort in Spakenburg de haven voor mij
als hoogste. Het unieke van de haven van Spakenburg is dat er
nog een oude scheepswerf in gebruik is en dat er rondom de
haven nog oudere woningen staan zodat wij nog zicht hebben
op een historische gevellijn. Verder zien wij in de haven nog
een flink aantal oude schepen, vaak gerestaureerde ”Botters”.
Er is altijd leven op de haven en er gaat bijna geen dag voorbij
dat ik niet even op de haven geweest ben.
Wat betekent de ChristenUnie voor u?
Met de geboorte van de ChristenUnie is voor mij een grote
stap gezet naar de eenheid in ons politieke denken en handelen. Wij kunnen het vandaag aan de dag bijna niemand meer
duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen GPV en RPF. Ik
hoop dat met de verdere invulling van de ChristenUnie dezelfde positieve geest mag blijven bestaan zoals wij die nu waarnemen. Ook hoop ik dat wij de mensen die op dit moment
nog niet zover zijn om de stap naar de ChristenUnie mee
maken de gelegenheid en de ruimte geven om dit in alle rust
te kunnen doen. Daarnaast
is het van grote waarde dat
in de toekomst nog meer
invulling gegeven gaat worden aan de eenwording,
zodat de mensen die lid willen worden van de
ChristenUnie dit dan ook
kunnen worden. Op deze
wijze wordt dan de eenheid
nog duidelijker. Dit alles is
Hand
alleen maar grote winst.
Schrift
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