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Bestuur, fractie en medewerkers
van de ChristenUnie wensen u een
gezegend 2003 en hele goede
Tweede Kamer en Statenverkiezingen.

POLITIEK MAGAZINE

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

In deze Handschrift o.a.

Een goed begin
Een jaar politiek in Nederland. Het jaar 2002. Een jaar om
niet meer te vergeten. Voor iemand die actief is in de politiek is 2002 een zeer bijzonder jaar geweest.
Gemeenteraadsverkiezingen, 20 campagne-avonden,
Tweede Kamerverkiezingen, 25 campagne-avonden, 6 mei,
15 mei, van vijf naar vier zetels, evaluatie campagne,
bouwen aan de basis, val van het kabinet, nieuwe verkiezingen, nieuwe kandidatenlijst, van duidelijk-eerlijk-echt
naar samen leven naar bijbelse waarden, van verkiezingsprogramma 2002 – 2006 naar verkiezingsprogramma en
verkiezingsmanifest 2003 – 2007, enz. Maar dan komt
toch 2003. En wat een begin zal dit jaar weer hebben. Van
vier tot en met tweeentwintig januari gaat de
ChristenUnie opnieuw haar boodschap uitdragen. De
boodschap die gebaseerd is op Gods Woord. Zijn woord
zal centraal staan in onze campagne. Zes dagen per week
zullen we proberen deze boodschap te vertellen. In dit
nummer van HandSchrift (voor een keer gecombineerd
met Perspex – het blad van de ChristenUniejongeren
PerspectieF) kunt u vinden waar u in ieder geval André
Rouvoet kunt ontmoeten. Op www.verkiezingen.christenunie.nl of via de verkiezingstelefoon komt u te weten
waar we nog meer een bijeenkomst organiseren. We
hebben veel zin in deze nieuwe uitdaging. God wil de
komende maanden met ons zijn. Aan u willen we vragen
om de Tweede Kamer- en Statencampagne en de verkiezingen aan de Heer op te dragen. Zonder Zijn zegen
kunnen we niets beginnen. Met dit nummer sturen we u
ook het verkiezingsmanifest en kaarten om in uw omgeving uit te delen. In het verkiezingsmanifest wordt kort,
eenvoudig en krachtig het programma van de
ChristenUnie beschreven. Voor deze inhoud gaat de
ChristenUnie! In het bijzonder in 2003. Een nieuw jaar
door God gegeven. Dat u en ik namens de ChristenUnie in
2003 iets Goeds mag betekenen voor de samenleving. Hij
is getrouw, Zijn plannen falen niet!
We hopen u te ontmoeten in Amersfoort, Dalfsen,
Groningen, Tholen, Drachten, Veenendaal, Hattem, Breda,
Alkmaar, Zeewolde, Zwolle, Zoetermeer… of waar dan ook.
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Beste mensen,
In een brief bij het vorige nummer van ons politiek
magazine heb ik u laten weten dat u op mij kunt
rekenen. Maar ik heb daaraan toegevoegd dat ik
ook op u reken. Op uw gebed. Op uw inzet. Op uw
steun - op welke manier dan ook. De ChristenUnie
telt bijna 30.000 ambassadeurs voor de christelijke
politiek. Dat zijn 30.000 stemmentrekkers. En als
die allemaal 10 stemmen weten te winnen, dan
zijn alleen dat al 5 zetels.
Bij dit nummer van HandSchrift treft u 10 foldertjes, een
verkiezingsmanifest en een poster aan. Ik vraag u om een echte
ambassadeur van de ChristenUnie te zijn.
Deel de foldertjes uit aan familieleden, vrienden en bekenden en
hang de poster op. Onderstreep het belang van een stem voor
uitgesproken christelijke politiek. Het komt er nu op aan!
Ik reken op u!
Met vriendelijke groet,
André Rouvoet
Colofon
Vierde jaargang nr. 1, januari 2003
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InGesprek
Marco Boers

Een gereformeerd politicus die samen met
andere bijbelgetrouwe christenen geloof en
politiek aan elkaar verbindt

Arie Slob onderweg
naar de Tweede Kamer!
Arie Slob is de huidige nummer twee
van de nieuwe kandidatenlijst van de
ChristenUnie. Voor het GPV heeft hij op
de derde plaats gestaan 1998 en is
daarmee net niet in de Tweede Kamer
gekomen. Vorig jaar heeft hij voor de
ChristenUnie ruim een jaar in de Kamer
zijn stem laten horen als opvolger van
Gert Schutte. In deze periode heeft hij
een hele positieve indruk en waardering
achtergelaten in Den Haag. De uitslag
van de verkiezingen in mei van dit jaar
betekende echter een einde van een
intensieve periode voor de onderwijsspecialist en woordvoerder
Binnenlandse Zaken en VROM namens
de ChristenUnie. Arie werd directeur
van de Gereformeerde onderwijsinstelling Concent in Zwolle. Dat hij binnen
een jaar hoogstwaarschijnlijk weer zou
terugkeren naar een blauwe zetel in de
plenaire zaal, had ook hij niet verwacht.
In het volgende artikel volgen we Arie
Slob tijdens één van de avonden die in
het teken staat van de ChristenUnie.
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Primeur
Arie Slob zou in Heemse komen spreken over de
plaats van de ChristenUnie in de Nederlandse
politiek. Hoewel hij een week daarvoor al voor
PerspectieF een optreden had verzorgd, had
Heemse als kiesvereniging de primeur van het
eerste optreden van Arie Slob in zijn hernieuwde
hoedanigheid als Kamerlid voor de ChristenUnie.
En dat hebben ze geweten ook. Was er in eerste
instantie gerekend op twintig à dertig mensen, er
moesten nu stoelen bij gesleept worden om het
zeker viervoudige aantal bezoekers een plaats te
kunnen geven. Plaatselijk ChristenUnie-voorzitter
Riekent van den Dolder zag het allemaal met
zeer veel genoegen aan. Arie Slob begon zijn
lezing met een terugblik op zijn beëdiging van
een week daarvoor. “Het was niet de eerste keer
dat ik de eed heb mogen afleggen, maar het blijft
een bijzonder moment. Publiek God betrekken bij
een keuze die je maakt. Je afhankelijkheid belijden aan Hem aan wie alles onderworpen is”,
aldus Arie Slob. In een zeer persoonlijk getinte
bijdrage gaf hij aan God dankbaar te zijn voor
het feit dat hij 41 jaar geleden in een gereformeerd gezin geboren was. Dat hij ouders had
gekregen die hem en zijn broer en zussen,
ondanks al het menselijk falen dat er in een
opvoeding kan zijn, bijgebracht hadden wat het
betekent om als kind van God in het leven te
staan. Arie noemde zijn ouders een instrument in
Gods handen in zijn eigen geloofsontwikkeling.
Als negentienjarige jongen had hij publiek zijn
afhankelijkheid aan God beleden. “Als je belijdt
dat God het belangrijkste is in je leven, dat je
Hem toebehoort en Hem wilt dienen”, zo gaf Arie
Slob aan, “dan moet dat gevolgen hebben voor je
leven. Dat kan niet anders. Niet alleen voor het
persoonlijke deel van het leven, maar ook voor
het publieke terrein. Het terrein van de overheid.
Ook daar geldt het gezag van God”.
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‘Als je belijdt dat God het belangrijkste is in je leven,
dan moet dat gevolgen hebben. Ook voor het publieke terrein.’

Arie Slob

Hand
Schrift

5

THEMA

Keuze
Voor Arie Slob is dat gegeven een doorslaggevende reden
geweest om een keuze te maken voor een christelijke politieke partij. Dat grote voorrecht hebben we namelijk in dit
land, zo zei hij. Hij nam de aanwezige bezoekers mee in zijn
zoektocht langs de christelijke politieke partijen. Het CDA
als brede volkspartij was voor hem afgevallen. Uitgaande
van Gods absolute gezag op het publieke terrein, kon Arie
Slob het niet voor zijn rekening nemen dat het christelijk
geloof binnen het CDA slechts als inspiratiebron wordt
gezien voor het politieke handelen. Dat was hem veel te
vrijblijvend. Ook de volwaardige plaats van moslims en
hindoes binnen het CDA kon hij niet rond krijgen met zijn
opvattingen over het functioneren van een christelijke politieke partij. Moeite had Arie Slob ook met de overheidsvisie
van de SGP. Hij constateerde duidelijke verschillen met
partijen als het GPV en de RPF, die net als de SGP vasthielden aan het gegeven dat de overheid dienaresse van God is,
maar daarnaast ook beseften dat er grenzen zijn aan het
overheidsambt. Dat er in een land ook sprake moet zijn van
geestelijke vrijheid. Volgens Arie Slob een fundamentele
zaak voor de christelijke politiek. Ook de visie van de SGP op
de rol van de vrouw in de politiek was voor hem een struikelblok geweest. Hoewel de RPF nadrukkelijk bij hem in
beeld was geweest, koos Arie Slob uiteindelijk voor het GPV.
Vanwege de principiële belijndheid die hij daar aan trof,
gecombineerd met een bij hem zeer goed overkomende
uitoefening van het politieke handwerk in de praktijk van
de Tweede Kamer en de gemeenteraad in zijn woonplaats.
Maar ook vanwege het duidelijk opkomen voor de Eer van
God in het publieke leven.

Politieke praktijk
Zonder dat hij het bewust gezocht had was Slob uiteindelijk
in de politiek terechtgekomen. Via bestuurs- en steunfractiewerk, belandde hij in 1993 in de gemeenteraad in zijn
woonplaats Zwolle. Dat heeft hij een kleine acht jaar
gedaan. Tot hij in 2001 werd gevraagd Gert Schutte op te
volgen in de Tweede Kamer. Arie Slob refereerde aan het feit
dat vrij snel na zijn beëdiging in februari 2001 in de Tweede
Kamer de fractie van de ChristenUnie werd gevormd. “Een
historisch en verheugend moment in een tijd waarin het
christelijke geloof steeds meer onder druk komt te staan.
Het was ook niet meer te verdedigen dat RPF en GPV apart
optrokken”, aldus Slob. Hij ging in Heemse ook in op de
teleurstellend verlopen verkiezingen van 15 mei. Het had
hem persoonlijk geraakt dat er na de verkiezingen was
gezegd dat de ChristenUnie zich te weinig afhankelijk had
geweten van God. Arie refereerde aan de bidstonden die er
geweest waren en ook de afsluiting van de campagne in
Ermelo. “Here God”, hebben we toen gebeden, “we leggen al
ons werk van de afgelopen weken en maanden bij U neer
en bidden om uw onmisbare zegen.” Hij noemde ook de
bemoedigende meditatie van Nico Schipper tijdens die
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avond over Openbaring 4 (‘in de hemel staat een troon’).
“Daar hebben we toen ons vertrouwen op gesteld, daar
stellen we ook nu ons vertrouwen op”, hield Arie Slob de
aanwezigen voor. “In de hemel staat een troon. God regeert.
En die God vraagt van ons dat we in onze tijd opkomen voor
Zijn eer. Die God vraagt van ons dat we in onze tijd concreet
spreken over de heerschappij van Christus. Daarvoor is
nodig dat je als politieke partij je ondubbelzinnig wilt
baseren op de Bijbel. En dat wil de ChristenUnie.”

Geen mini-CDA
Arie Slob verweerde zich tegen de opvatting dat de
ChristenUnie een soort mini-CDA aan het worden zou zijn.
“Geen sprake van. Hier staat een gereformeerd politicus die
samen met andere bijbelgetrouwe christenen geloof en
politiek aan elkaar verbindt en politiek wil bedrijven op
basis van het normatieve spreken van de Bijbel. Dan is de
Bijbel niet slechts een ‘inspiratiebron’ – eventueel naast
andere bronnen – zoals bij het CDA. Maar dan lezen we de
Bijbel ook niet in het licht van theocratische noties die de
geestelijke vrijheid van mensen kan inperken. Christelijke
politiek zoals de ChristenUnie wil bedrijven komt op voor
wat God tegen mensen zegt in Zijn Woord en heeft daarbij
ook de ontwikkeling en het welzijn van heel de samenleving op het oog. Ik ben er met vele anderen van overtuigd
dat zonder de ChristenUnie dit geluid op deze manier niet
in de Nederlandse politiek gehoord zou worden. En als
ChristenUnie-politicus met een duidelijke GPV-achtergrond
zegt Arie: daar wil ik bij horen.” Volgens Arie Slob was en is
er voor de ChristenUnie werk genoeg te doen. Hij analyseert het strategisch akkoord van VVD, CDA en LPF en
constateert een groot aantal omissies. “Onbegrijpelijk dat
dit akkoord voor CDA en VVD nu weer inzet van de verkiezingen is.En het is eveneens onbegrijpelijk dat mijn gewaardeerde CDA-collega Theo Rietkerk in CV-Koers aan heeft
gegeven ‘dik tevreden’ te zijn met dit akkoord. Met alle
respect voor collega Rietkerk, maar hoe kun je dik tevreden
zijn als een aantal elementaire zaken voor de christelijke
politiek niet geregeld zijn?” Arie Slob noemde onder meer
de gewetensbezwaarde ambtenaar van de burgerlijke
stand, het niet terug laten keren van het bordeelverbod
gekoppeld aan uitstapprogramma’s voor prostituees, de
slappe passages over abortus en euthanasie in het akkoord
(“jaarlijks worden in ons land meer dan dertigduizend
ongeboren levens in de moederschoot vermoord. Daar
kunnen en mogen we ons niet bij neerleggen”) en de
weinig aandacht voor sociaal- en ook milieubeleid in het
voor een overgroot deel liberale regeerakkoord.

Bijbelse waarden en normen
Het Overijsselse Tweede Kamerlid is blij met de hernieuwde
aandacht voor waarden en normen in de politiek. In de lijn
van het politieke manifest gaf Arie Slob echter aan dat
waarden en normen niet zomaar uit de lucht geplukt
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kunnen worden. “Ze moeten ergens op gegrond
zijn. Anders blijven we te makkelijk steken in
zinloos gepraat. Daarom zegt de ChristenUnie op
weg naar 22 januari: samen leven naar bijbelse
waarden. Bijbelse waarden vormen een goede
grondslag om samen te werken aan een samenleving die vrede en burgerlijke vrijheid bevordert,
een gemeenschap die niet alleen probeert het
recht te handhaven maar ook probeert ieder tot
zijn recht te laten komen, een volk dat niet
voorbij loopt aan de zwakke en hulpbehoevende,
maar ook bereid is hulp te bieden waar dat nodig
is, generaties die er besef van hebben dat wat wij
verslijten of misbruiken voor onze kinderen verloren is.” Aan de hand van de thema’s uit het politiek manifest gaf hij uitvoerig aan hoe deze
bijbelse waarden in de politieke praktijk van deze
tijd handen en voeten kunnen krijgen. Arie Slob
sloot zijn lezing af met de constatering dat de
ChristenUnie een moeilijke tijd achter de rug
had. “Het heeft weinig zin dat te ontkennen. Dat
zal ook allemaal zijn plaats moeten krijgen, maar
we tellen ook onze zegeningen”, zo hield hij de
aanwezigen voor. “Nog steeds zijn er grote mogelijkheden in dit land om als ChristenUnie politiek
te bedrijven.” Hij noemde ook de explosieve groei
aan wethoudersposten in het afgelopen jaar. En
gaf aan blij te zijn met de forse ledengroei die de
ChristenUnie heeft mogen doormaken. “We
vouwen onze handen en danken God voor alles
wat hij geeft. We verootmoedigen ons ook voor
onvolkomenheden die in ons werk te vinden zijn
en proberen daar lering uit te trekken. We
kunnen en mogen dat doen vanuit het vaste
besef dat de apostel Johannes ons heeft doorgegeven dat in de hemel een troon staat. En op die
troon zetelt onze God, de Koning van hemel en
aarde, die ons roept en in Zijn dienst wil gebruiken. Ook in de politiek. Moge de ChristenUnie op
alle bestuurlijke niveau’s in ons land een bijdrage
leveren aan onze oprechte wens dat Jezus
Christus wordt verhoogd, dat Hij gezien wordt in
ons land, dat iedereen erkennen zal dat Hij de
weg en de waarheid is. Dit willen wij. Dit geloven
wij. Tot eer en glorie van onze nooit genoeg te
prijzen God”, aldus ChristenUnie-Kamerlid Arie
Slob in Heemse.
U kunt Arie Slob de komende weken ook
ontmoeten. In het overzicht hiernaast kunt u
alvast data noteren. U kunt Arie Slob en ook
de andere kandidaten tijdens de campagne
volgen. Op onze verkiezingssite leest u het
dagboek van Arie Slob.
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januari 2003
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Amersfoort Noord (van 10.00 tot 13.00 uur)
Boogkerk • Watersteeg 2 • Startmanifestatie
6 Bunschoten-Spakenburg Arie Slob / André Rouvoet
Partycentrum 't Haantje • de Kuyperstraat 25
7 Stadskanaal Arie Slob
‘Ekkelkamp’ • Kerklaan 8 • Onstwedde
8 Beerzerveld - Mariënberg G.J. Schutte
Geref kerk Vrijgemaakt Mariënberg
8 Hoogeveen Arie Slob
Christelijk Gereformeerde Centrumkerk
Van Echtenstraat 64
8 Lopik André Rouvoet / Tineke Huizinga
Het Dorpshuis • Oranje Nassaustraat 31 • Benschop
9 Zoetermeer Arie Slob
Dekker Zoetermeer • Scheglaan 12
9 Putten André Rouvoet / Leen van Dijke
Cultureel Centrum ‘Stroud’ • Brinkstraat 9
10 Alphen aan den Rijn Leen van Dijke
10 Veenendaal André Rouvoet / Tineke Huizinga
Christelijk Lyceum Veenendaal • Kerkewijk 149
11 Landelijke gebedsdag
Kamerleden gaan naar de vijf locaties in Nederland
11 Hattem Arie Slob
‘De Open Poort’ • Veldhoeve 1 • Hattem
13 Leeuwarden André Rouvoet
Congrescentrum ‘It Aljemint’ • Doelestraat 2-4
13 PerspectieF politiek jongerencafe Kampen
De MiX • Venestraat 8
13 's Gravenzande Leen van Dijke
De Kiem • Koningin Julianaweg
14 Ommen i.s.m. Dalfsen Arie Slob / André Rouvoet
‘Het Baken’ • Trompstraat 2
14 Dalfsen i.s.m. Ommen Arie Slob / André Rouvoet
Gebouw Pniel • Bloemendalstraat 22
14 Tholen Leen van Dijke
15 Den Haag Arie Slob / André Rouvoet
Ichtuskerk • Duinkerksestraat 9-11
15 Sliedrecht Leen van Dijke
16 Alkmaar André Rouvoet / Dick Stellingwerf
Pinkstergemeente Alkmaar • Helderseweg 32
16 Elburg Arie Slob
‘Het Huiken’ • Lange Wijden 33
17 Rijssen Tineke Huizinga
Kerkelijk centrum Sion • Johannes Vermeerstraat 2
17 Hengelo
18 Amersfoort
‘s avonds: gebedsbijeenkomst
20 Apeldoorn Arie Slob
‘Helicon’, Koningsschool • Loolaan 69
Dit is een gedeelte van onze bijeenkomsten in de
maand januari. Voor een compleet overzicht:
www.verkiezingen.christenunie.nl
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het verschil
Ontwaken in Amsterdam. Ontwaken in Addis Abeba. Nieuws confronteert je
met contrasten. Tegenstellingen die vragen oproepen. Het Nederlands Dagblad
gaat die niet uit de weg. Informeert elke dag actueel en compleet
over de wereld van nu. Maar plaatst gebeurtenissen ook in een ruimer
perspectief: het licht van Gods werkelijkheid. Dat maakt een wereld van verschil.

Nederlands

Dagblad

krant voor betrokken christenen

✂
Ja, ik wil het verschil proberen.
Stuur mij het Nederlands Dagblad vier weken op proef voor slechts e 9,–.
❏ Ik wacht met betalen tot ik van u een acceptgirokaart heb ontvangen.
❏ Ik machtig u eenmalig dit bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Naam :

Bank / Giro nr. :

Adres :

Handtekening :

Postcode :
Telefoon :

Woonplaats :

Stuur deze bon in een open enveloppe zonder postzegel
naar:
Nederlands Dagblad, Afd. Abonnementen, Antwoordnummer
1004, 3770 VB, Barneveld of meld je aan via www.nd.nl of
0342 411711.

I N HPEOT L LI TAINE DK
Tweede Kamer

Tineke Huizinga in de schijnwerpers
Arie Slob terug van weggeweest

Nico Schipper

Er is wéér een hoop gebeurd rond het Binnenhof. Na een intensieve voorbereiding
begon de Srebrenicacommissie aan de openbare verhoren. Tineke Huizinga speelde
daarin een belangrijke rol. Televisiekijkend Nederland kon het op de voet volgen.
Leen van Dijke en Jet Bussemaker kregen een meerderheid van de Eerste Kamer
achter hun wetsvoorstel inzake zondagsarbeid. Gefeliciteerd! Arie Slob is terug van
weggeweest en nam meteen de begrotingsbehandelingen van Binnenlandse Zaken
en van Defensie voor z’n rekening. En André Rouvoet zette voor de camera’s van
Voor je kiezen en Heilig Vuur de toon voor de verkiezingscampagne: de ChristenUnie
is een uitgesproken christelijke partij, die staat voor een samenleving naar bijbelse
waarden en uit is op herstel van de schade die onder Paars is aangericht.

Principes in de praktijk
Opgaan, blinken en verzinken. Dat is van toepassing – misschien wel letterlijk, maar zeker figuurlijk – op de LPF en Leefbaar Nederland. Niks zo
veranderlijk als het weer. Dat geldt blijkbaar ook
voor politieke partijen. Het kabinet Balkenende
was nog maar nauwelijks demissionair of de
harde afspraken uit het Strategisch Akkoord
bleken voor CDA en VVD waardeloos. Over de
principiële uitgangspunten en praktische politieke keuzes van de ChristenUnie kan geen misverstand bestaan. De partij was en is en blijft:
christelijk, consistent, constructief en kritisch.

Internationaal isolement
Naast haar werk voor de Srebrenicacommissie
deed Tineke Huizinga ook de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken &
Ontwikkelingssamenwerking. Ze vroeg aandacht
voor de notie van internationale gerechtigheid:
„Dit kabinet heeft met name oog voor binnenlandse aangelegenheden en de wereld buiten
Nederland raakt steeds meer buiten beeld“. Ze
verlangde meer inzet op het terrein van armoe-

Tineke Huizinga in de Srebrenicacommissie

debestrijding en meer aandacht voor
de vervolging van christenen in met
name moslimlanden. Een kamermeerderheid steunde een motie van
Huizinga, waarin zij vraagt om een
notitie over geloofsvervolgingen in de
wereld.
De liberale koers inzake ethische
kwesties, zoals het drugs-, euthanasie- en prostitutie-beleid, bezorgt
Nederland in het buitenland een
slecht imago. Huizinga: „Onze ambassades verspreiden een soort propagandaboekjes, waarin uitgelegd
wordt dat het met dat liberale beleid
van Paars nogal meevalt”.
Desgevraagd liet minister Jaap de Hoop Scheffer
weten dat hij echter ‘gewoon’ doorgaat met de
verspreiding van dit propagandamateriaal…

Betrappen en vervolgen
De ChristenUnie wil dat de politie zich meer
concentreert op directe opsporing. „De politie
moet standaard hoge prioriteit
geven aan heterdaad-meldingen
en de pakkans vergroten door
burgers in te schakelen bij
betrappingen op heterdaad“,
aldus André Rouvoet tijdens de
behandeling van het Integrale
Veiligheidsprogramma.
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Opsporing achteraf kost veel geld en veel menskracht.
Betrappen op heterdaad is efficiënter en effectiever.
„Burgers kunnen een belangrijke rol spelen bij het op
heterdaad betrappen van criminelen, zodat een soort
Hoge Snelheidslijn voor opsporing en vervolging
ontstaat“, aldus Rouvoet. Hij diende een motie met
die strekking in.
De burgers verwachten dat de overheid hen veiligheid
biedt en de overheid wekt de indruk dat zij dat kan.
Burgers verlangen terecht bescherming van de overheid, maar 85% van de verdachten van misdrijven
wordt vanuit de samenleving aangeleverd. Rouvoet
wil burgers via spotjes van Postbus 51 wijzen op hun
mogelijkheden om bij te dragen aan de veiligheid van
zichzelf en van anderen.

André Rouvoet, Tineke Huizinga en Leen van Dijke in overleg

Uitgeprocedeerde asielzoekers
De ChristenUnie heeft zich ingespannen voor noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze
mensen moeten ons land verlaten, maar kunnen om
verschillende redenen niet terug naar hun land van
herkomst. Het gevolg is dat ze op straat worden
gezet. Ze moeten het asielzoekerscentrum uit en
zwerven dakloos rond. Wie is verantwoordelijk voor de
noodopvang van deze mensen, die niet in Nederland
kunnen blijven?
Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft Leen van
Dijke hier vragen over gesteld, maar de ministerpresident gaf ontwijkende antwoorden. En onlangs
confronteerde André Rouvoet de minister van
Immigratie & Integratie met dit probleem. De Raad
van Kerken liet weten dat de ChristenUnie beter naar
de noodkreten met betrekking tot uitgeprocedeerde
asielzoekers luistert dan het CDA. Een week later
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opperde Maxime Verhagen dat er toch een sobere
opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers moet komen,
maar toen een motie hierover in stemming werd
gebracht, krabbelde de fractievoorzitter van het CDA
weer terug.

Inspectie en godsdienst
Naar aanleiding van incidenten op drie islamitische
scholen wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat
de onderwijsinspectie toezicht gaat houden op godsdienstlessen in alle bijzondere scholen. Dat is de
ChristenUnie een doorn in het oog, maar het CDA stemt
onder voorwaarden met dit voorstel in. De partij wil
toetsen of scholen bijdragen aan de integratie. Dit is een
principiële ommezwaai. “Het CDA was onze bondgenoot
in de strijd voor de vrijheid van onderwijs, maar het lijkt
er nu op dat de christen-democraten zijn overgelopen
naar het andere kamp”, aldus Arie Slob.
Het toetsen van godsdienstlessen is geen verantwoordelijkheid van de inspectie, maar van de schoolbesturen. De
Tweede Kamer heeft vorig jaar een voorstel van Arie Slob
aangenomen. Dat houdt in dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitsbeleid door zelfevaluatie en
door visitatiecommissies van andere scholen toe te laten.
“Dat is een fundamenteel ander principe dan de onderwijsinspectie, die door het Rijk wordt aangestuurd, de
lessen te laten beoordelen. Deze constructie biedt een
prachtige uitweg voor de discussie die we nu voeren”,
vindt Arie Slob.

Economische schade
Een stroomstoring veroorzaakte een paar weken geleden
in het Rijnmondgebied een chaos en legde het Openbaar
Vervoer helemaal lam. De metro, de tram en de trein
konden niet meer rijden. Tineke Huizinga en Leen van
Dijke stelden schriftelijke vragen aan de ministers van
Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken. Zij vroegen
daarin om de mogelijkheden en wenselijkheid van een
aparte stroomvoorziening voor het Openbaar Vervoer te
onderzoeken. De ChristenUnie vindt dat met de opzet
van een aparte stroomvoorziening of een decentrale
opzet van de electriciteitsproductiestructuur een groot
publiek belang wordt gediend.
Huizinga en Van Dijke constateren dat het electriciteitsnetwerk niet goed functioneert en het Openbaar Vervoer
daardoor steeds kwetsbaarder wordt. “Daar moet ècht
iets aan gedaan worden, want dit soort situaties veroorzaakt een chaos op het spoor en op de weg, De economische schade daarvan is enorm”, aldus Leen van Dijke.

POLITIEK
FRACTI EMEDEWER KER C H R ISTEN U N I E
In HandSchrift willen we u
regelmatig op de hoogte
brengen van de Kamervragen en
Amendementen die de
ChristenUnie formuleert.

Het Amendement
Sister Mainline. Een gratis magazine, voor als je de
nieuwste trend in drugsgebruikend Nederland wil
volgen. Tips over het koken van cocaïne. Of een stapvoor-stap gids over hoe je heroïne in je aderen moet
spuiten. En dat alles in een glossy verpakking. Sister
Mainline is een van de activiteiten van de Stichting
Mainline. Dat is een Nederlandse instelling, die zich - om
met de woorden van de stichting zelf te spreken - richt
op “het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit
van het leven van drugsgebruikers”…
Mainline wordt voor bijna 300.000 euro gesubsidieerd
door de Nederlandse overheid, via het ministerie van
VWS. Dat vind de ChristenUnie onbegrijpelijk en daarom
diende woordvoerder André Rouvoet een amendement
op de begroting van interim-minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Aart-Jan de Geus –
in om de subsidie te schrappen. Dat geld kan gebruikt
worden voor betere doeleinden!
Is er wat mis met drugsvoorlichting dan, vroeg ook de
stichting Mainline aan ons. Zeker, er is van alles mis mee,
als er drugsvoorlichting wordt gegeven vanuit de
premisse dat drugsgebruik geaccepteerd moet worden.
Onder het motto: gebruik je, doe het dan goed. Dat
signaal mag niet worden gegeven en zeker niet onder
medeverantwoordelijkheid van de overheid.
Het is onjuist dat door of vanwege de overheid het
signaal wordt afgegeven in de richting van de samenleving dat, zoals het voorlichtingsmateriaal van Mainline
suggereert, een veilig gebruik van drugs mogelijk is.
Voorlichting over drugs moet gericht zijn op bewustzijn
van de gezondheidsschade die drugs opleveren en op
beëindiging van het gebruik, vindt de ChristenUnie.
Het amendement om de subsidie aan Mainline en dus
de overheidsbetrokkenheid bij dergelijke voorlichting te
beëindigen, ligt in lijn met het Strategisch Akkoord van
de coalitie van CDA en VVD en LPF. Daar staat bijvoorbeeld in dat het testen van XTC-pillen bij houseparty’s
wordt gestopt, vanwege het verkeerde signaal dat
daarvan uit gaat. Rouvoet meende dus vast op de medewerking van tenminste CDA en VVD te kunnen rekenen
op ook op dit punt af te rekenen met de schade die paars
de laatste acht jaar aan de samenleving heeft toegebracht. Maar helaas. Na intern beraad concludeerden de
christen-democraten en de liberalen dat Mainline toch
ook wel goed werk doet…
So far, so good voor de Nederlandse drugsvoorlichting,
die over de gehele wereld de wenkbrauwen deed fronsen
naar aanleiding van berichtgeving in de engelstalige
pers. En dat laten CDA en VVD gebeuren…

Nadine de Roode

Bronvermelding
Als je een écht goed mens bent, dan doe je goed
zonder dat je het aan anderen laat weten. Maar
laten we reëel zijn: écht goed is niemand. Je goede
daden stilhouden levert je in aardse termen ook
niet zoveel op. En daar zit voor een kleine christelijke politieke partij als de onze nu net het probleem.
We willen dat onze ideeën wél wat opleveren. En dan niet alleen in de
meest directe zin, namelijk dat ze door de regering worden uitgevoerd.
Dan zouden we tevreden zijn wanneer onze ideeën weerklank vinden en
worden omgezet in beleid, door wie dan ook.
Dan vinden we het oké, als het CDA pronkt met ons idee voor een staatssecretaris voor gezinszaken. Dan vinden we het wel best dat D66 goede
sier maakt met ‘haar’ idee om seks en geweld op de vroege tv-avond te
beperken. Dan doen we niet moeilijk als de PvdA zich met behulp van
ons voorstel om handsfree bellen te verplichten opwerpt als verkeersveilige partij. Dan nemen we er genoegen mee dat de VVD het oude RPFplan voor opvang van asielzoekers in de regio omarmt als was het haar
eigen idee. Dan zijn we blij dat er eindelijk over waarden en normen
wordt gesproken, al is het dan zonder bronvermelding.
Waarom is het voor ons toch niet voldoende? Waarom willen we laten
weten dat de herwaardering van waarden en normen voor de publieke
ruimte bij de ChristenUnie is begonnen? Zijn we zo wereldgelijkvormig
dat we opzichtig als een farizeeër met onze kwaliteiten te koop willen
lopen?
Vast wel. Niets menselijks is de leden van de ChristenUnie-fractie
vreemd. Maar het is niet waar ik op doel. We willen graag dat de mensen
in het land weten hoe fantastisch we zijn, niet voor ons eigen ego, maar
zodat ze massaal op ons gaan stemmen. Meer zetels, dáár zijn we op uit.
Dat streven wordt gefrustreerd als andere partijen zonder bronvermelding onze ideeën presenteren als de hunne. Daarmee worden de kiezers
op het verkeerde been gezet.
Nu bestaat er in onze kringen wel enige huiver ten opzichte van dit type
machtsdenken. Het moet ons toch gaan om de eer van God? Macht
verloedert en corrumpeert. En was het niet de bijbelse Gideon die met
een groepje van slechts 300 man een heel leger versloeg?
Zeker, maar het is niet het hele verhaal. Natuurlijk moeten we erop
vertrouwen dat God ons werk zegent. En we doen ons werk in de overtuiging dat Hij ons als instrumenten in zijn hand zal gebruiken om het
hemelse Koninkrijk dichterbij te brengen.
Toch zullen we, wanneer we onze overtuiging en ideeën het waard
vinden om te worden gerealiseerd, gebruik moeten maken van de
middelen die ons op deze wereld ter beschikking staan.
In onze democratie werkt het nu eenmaal zo dat de kracht van je argumentatie niet allesbepalend is. Ik denk dat dat ten diepste intrinsiek
democratisch is. Je argumenten winnen in de ogen van echte democraten aan kracht wanneer je de zetels hebt om ze te ondersteunen.
De ChristenUnie staat voor een samenleving naar bijbelse waarden. Dat
kunnen we een stukje dichterbij brengen als we de parlementaire macht
hebben dat ideaal om te zetten in daden. Daarom streven we ernaar te
groeien.
Daarom zouden we wel van de daken willen roepen hoe hard we werken,
hoeveel kwaliteit onze bijdrage aan debatten geeft, hoeveel moties en
amendementen we aangenomen krijgen en wat voor briljante plannen
andere partijen nu weer zonder bronvermelding van ons hebben overgenomen.
Maar dat doen we niet. Zóver gaan we niet.
Toch wel handig, zo’n column…
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POLITIEK
KamerStukken
André Rouvoet

Het hart van
onze politiek

Als christenen zijn we geroepen om de samenleving
te dienen en te richten op de dienst aan het
Koninkrijk van God. Het gaat ons immers om Gods
eer, om Zijn Naam, om Zijn Woord, om Zijn schepping.
Meer nog dan gedreven zijn we geroepen. Als christenen doen we aan christelijke politiek in het perspectief van Gods toekomst en van Zijn Koninkrijk. Dat
stelt al het andere, zoals onze belangen, onze organisaties en onze personen in de schaduw.

Hart van de ChristenUnie
Dat is het hart van de ChristenUnie en van de christelijke politiek. Sterker nog: het hart van het christenzijn in de samenleving. De dienstbaarheid aan de
zaak van Christus – daarin liggen de wortels van de
ChristenUnie. Dat lees ik terug in de UnieFundering
en de UnieVerklaring. Dan mag er kritiek zijn en
verschil van mening, maar daarin vinden we elkaar.
Het is een voorrecht om voor de ChristenUnie op pad
te gaan en om mensen te winnen voor onze missie.
De ChristenUnie is uniek – zo is er maar één partij in
dit land. We zijn uitgesproken christelijk. Als christenen schuwen we het getuigenis niet, maar we blijven
er niet in hangen. We vertalen principiële uitgangspunten in concrete politieke keuzes. Bij de
ChristenUnie staan het getuigenis en de zakelijke en
constructieve politiek niet tegenover elkaar, maar
gaan ze hand in hand. Dat maakt de ChristenUnie
onderscheidend en relevant. We hebben een eígen
plaats, een eígen profiel en een eigen onderscheidend
geluid. Iedereen die het verkiezingsmanifest leest, zal
dat beamen.

Herstel
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De ChristenUnie richt zich op het herstel van de
schade die door Paars is aangericht. Dat betekent het
terugdraaien van liberale wetgeving op het terrein
van abortus, euthanasie, homohuwelijk en prostitutie. Dat vraagt ook om bewaking van het recht op
christelijk onderwijs. De ChristenUnie is ambitieuzer
dan het kabinet Balkenende en wil meer zorg voor de
zwakken in de samenleving, voor de schepping van
onze God; de ChristenUnie komt met overtuiging op
voor vluchtelingen wereldwijd en voor Israël in de
strijd tegen terreur en bedreiging. Voor alle duidelijk-

heid: we nemen dus geen genoegen met een evaluatie van de euthanasiewet en de abortuswet: de
schade moet niet alleen maar worden opgenomen,
maar moet worden hersteld! Met minder is de
samenleving niet gediend!
In dit alles gaat het ons er niet om of deze standpunten nu links of rechts, conservatief of progressief zijn.
Christelijke politiek is niet te vatten in dergelijke
termen, maar komt simpelweg voort uit het hart van
wie zich door genade kind van de Vader weet en zich
daarom medeverantwoordelijk weet voor de samenleving en de publieke zaak.

Harten raken
We willen ons in ons hart laten kijken en zo de harten
van mensen raken. Niet door de boodschap af te
stemmen op wat mensen graag willen horen. Niet
door vooral te letten op imago of presentatie. Niet
door te concurreren op een gereformeerd uiterlijk of
een uitgekiende mediastrategie. Maar door onszelf te
zijn. Authentiek en uitgesproken christelijk. Niet op
basis van een paar trefwoorden waarin iedereen,
ongeacht zijn of haar religieuze kleur, zich kan
vinden. Maar in de vrijmoedige belijdenis van
Christus’ heerschappij, ook over het staatkundige en
politieke leven.
Tegelijk: die boodschap is het zo waard om gehoord
te worden en daarom is bepaald niet onbelangrijk
hoe zij gebracht wordt. Maar de vorm is altijd ondergeschikt aan de inhoud. En de macht van het getal
weegt minder zwaar dan de kracht van de boodschap. Liever een kleinere fractie met een scherp
profiel dan een groot gezelschap met een verwaterde
inhoud. Een verzwakte boodschap wordt niet krachtiger als zij door veel mensen wordt uitgedragen!

In afhankelijkheid
We staan opnieuw voor verkiezingen. Wat een uitdaging, wat een kansen. Binnen een jaar mogen we
opnieuw het voluit bijbelse en uitgesproken christelijke programma van de ChristenUnie aan 10 miljoen
Nederlandse kiezers voorhouden! Laten we in grote
eensgezindheid en vanuit het hartelijke verlangen
om dienstbaar te zijn aan de Here God, deze kansen
aangrijpen. In afhankelijkheid en biddend om Zijn
zegen.

PA RTI J
AanTafel

Samen leven

Thijs van Daalen

Samen

Woorden die je op verschillende wijzen kunt interpreteren.
Je kunt de nadruk op het woord samen leggen. Dat is voor
ons als leden van de ChristenUnie belangrijk. Veel mensen
van verschillende richtingen. Aan de basis nog twee
verschillende partijen, maar wel samen als christenen
bijeengekomen in een christelijke politieke beweging.
Samen is niet altijd makkelijk. Maar er wordt wel heel hard
gewerkt om het samenzijn uit te stralen; een nieuwe
campagne op weg naar de verkiezingen van 22 januari
2003. Op die datum zijn we ook precies drie jaar samen. Een
gedenkwaardige dag. Je kunt ook de nadruk op beide
woorden leggen. Samenleven is de moeite waard.
Samenleven voorkomt een te individualistisch gerichte
instelling. Aan een goed samenleven is veel behoefte in
onze maatschappij. Wij hopen er als ChristenUnie een
steentje aan bij te dragen.

Naar bijbelse waarden

leven

aantal stappen tot een volledige fusie besluiten. Daarna is
een aantal juridische stappen nodig dat ertoe zal leiden dat
op 31 december 2003 de oude verenigingen ophouden te
bestaan. Uit de stemmingen over het stappenplan bleek dat
bijna 80% van de GPV- afgevaardigden en 99 % van de RPFafgevaardigden daar achter staan. U zult in het eerste kwartaal van volgend jaar hier op verschillende wijzen meer over
horen.

Ons samenleven vindt plaats op een vaste basis. Dat
hebben we vastgelegd in de unieverklaring. “Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de
werkelijkheid zoeken wij naar Zijn wil. We laten ons daarbij
aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en
ook onze medemensen”.
Dat mag niet zomaar een loze frase zijn. Op welke plaats
we in dit leven ook staan, deze verklaring heeft betekenis!
We moeten dat voor ogen houden in ons politieke handelen. Het moet de leidraad zijn in het maatschappelijk
handelen. Het ideaalbeeld is dat dit niet alleen voor u en
mij als leden van de ChristenUnie geldt, maar voor iedere
inwoner van ons land. Daar willen we geen onduidelijkheid
over laten bestaan. Daarom is een verkiezingsmanifest
geschreven waarin we dat heel helder maken. Dat is ook de
reden van onze campagneslogan: “Samen leven naar
Bijbelse waarden”.

Samen de schouders eronder

Samen verder

Samen de strijd tegemoet

Tijdens het vervolg van het najaarscongres op 23 november
jl. werd over een stappenplan voor de fusie gesproken. Zoals
bekend is de ChristenUnie nu nog een politieke fusie van
twee partijen. De ledenorganisaties zijn nog niet gefuseerd.
Zo werd dat bijna drie jaar geleden met elkaar afgesproken.
Inmiddels is vrijwel iedereen positief gestemd over de politieke samenwerking. Zelfs zo positief dat het overgrote deel
nu ook graag een volledige fusie wenst. In de komende
maanden zullen de oude verenigingen, GPV en RPF, via een

U heeft ook de afgelopen weken kunnen waarnemen dat
steeds weer aanslagen, op ons ideaal van een samenleving
naar Bijbelse waarden, gedaan worden. Links en rechts loopt
zich het vuur uit de sloffen om het geloof zoveel mogelijk
naar een klein en toch vooral privéhoekje van de samenleving terug te dringen. Laten wij ons inspannen om dat te
voorkomen. Primair door leesbare brieven van Christus te
zijn. Maar mag ik u ook uitnodigen om over de politieke
idealen van de ChristenUnie te praten waar dat maar kan?!

Bij het vorige HandSchrift zat een brief van André Rouvoet
waarin hij om financiële ondersteuning van de campagne
vroeg. Op het moment dat ik dit schrijf is ongeveer de helft
van de leden gebeld met de vraag mee te dragen. De reacties zijn overweldigend positief! Daarvoor wil ik u hartelijk
danken. We hadden zo kort na de vorige campagne weinig
financiële armslag. U heeft dat fantastisch opgelost.
Maar niet alleen financieel moeten de schouders eronder.
Veel vrijwilligers zijn bezig de campagnes voor de bereiden.
Inderdaad het zijn twee campagnes, op 22 januari verkiezingen voor de Tweede Kamer en op 11 maart verkiezingen voor
Provinciale Staten. Het is essentieel dat mensen op die data
gaan stemmen. Het is essentieel dat allen die de
ChristenUnie een warm hart toedragen gaan stemmen.
Daarom vragen we ook u om de schouders eronder te
zetten.
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AFSCHEID ROEL KUIPER
Directeur van het Wetenschappelijk
Instituut van de ChristenUnie Roel Kuiper
zal na zijn verblijf in de Verenigde Staten
(in de eerste maanden van 2003) niet
terugkeren bij dat instituut. Hij is
benoemd tot lector Social Work aan christelijke hogescholen in Zwolle
(Gereformeerde Hogeschool), Ede
(Christelijke Hogeschool), Gouda (Driestar).
Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten
zal Roel Kuiper gastcolleges geven aan het
Dordt College in Iowa.
Het lectorschap betreft een nieuwe functie in het hoger onderwijs,
bedoeld om wetenschappelijke kennis toe te voegen aan de HBOopleidingen. Als lector Social Work gaat Kuiper zich bezighouden
met onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe programma‚s op
het grensgebied van hulpverlening en samenlevingsvraagstukken.
Zijn standplaats is de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle.
Roel Kuiper is acht jaar directeur geweest, eerst van het wetenschappelijk bureau van de RPF (Marnix van St. Aldegonde Stichting)
en vanaf 2000 van het wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie (Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting). Hij heeft de
afgelopen jaren een grote, vooral inhoudelijke bijdrage geleverd
aan het samengaan van GPV en RPF in de ChristenUnie. De laatste
jaren heeft hij gewerkt aan publicaties op het terrein van een christelijke samenlevings- en overheidsvisie. Op de kandidatenlijst van
de ChristenUnie voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen
staat Roel Kuiper op de zesde plaats. In het volgende nummer van
HandSchrift vindt u een interview met Roel Kuiper mede naar
aanleiding van zijn nieuwe brochure ‘Dienstbare overheid’.
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In Debat
Europa

Internationale
Conferentie Lakitelek

Benjamin
Leen
van Dijke
Anker
Secretaris Europacommissie

‘(…)In the midst of new external (international) and
internal challenges Europe cannot renounce her
Christian values and the cultural-spiritual traditions
based upon these values. Social justice, the integrity
of life, the role of the family, equality between
nations and persons are at the heart of these biblical values. We believe that Jesus Christ calls us to follow him
in every area of our lives, including the realm of politics. We
recognise that the Kingdom of God cannot be simply identified with any political cause, but we affirm that it demands
the pursuit of just government and the promotion of well
ordered societies.
Using their best knowledge and will, participants of the
conference wish to act for the above goals with their current
meeting and their intended future cooperation. Political and
civil organizations representing Christian values throughout
Europe think that their main task is to link people and
nations of the continent closer. Therefore, they want to
launch a new Christian Political Movement for Europe, which
will be the platform for new initiatives. (…)’
Gedeelte uit Lakitelek Declaration 2002 ‘For a Christian
Europe’

Conferentie
Gedurende het weekend van 29 november jongstleden
organiseerde de ChristenUnie in samenwerking met het
Hongaarse MDF, een internationale conferentie over christelijke politiek in Europa. Afgevaardigden van christelijke
politieke partijen en maatschappelijke organisaties uit een
tiental Europese landen waren aanwezig om na te denken
over nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Het evenement vond plaats op historische bodem: in Lakitelek werd in
1987 op vrijwel identieke wijze het startsein gegeven voor
een nieuwe politieke partij in Hongarije, het MDF.
Met het oog op de tijd en energie die er de afgelopen
maanden in de organisatie van deze bijeenkomst is geïnvesteerd, was het een verademing te zien dat zoveel actieve
christenen wilden nadenken over de rol van christelijke
organisaties in Europa. Prominente sprekers uit Hongarije,
Duitsland en Nederland gaven voldoende stof tot nadenken
tijdens de verschillende workshops en de informele
ontmoetingen buiten het officiële programma om.

Intentieverklaring
Het is echter niet bij bespiegelingen gebleven. De conferentie heeft geresulteerd in een intentieverklaring welke,
behalve door een aantal maatschappelijke organisaties, ook
door vijf politieke partijen is ondertekend. Het gaat om de

Hongaarse MDF, de Christian People’s Party uit Estland, de
Partei Bibeltreuer Christen uit Duitsland, de Christian
People’s Alliance uit Groot-Brittannië en de ChristenUnie.
Dit is slechts de eerste stap in een traject dat de stem van
de christelijke politiek in Europa moet versterken. De
komende maanden zal er handen en voeten moeten
worden gegeven aan deze Christelijke Politieke Beweging
voor Europa. Ook zal er worden gezocht naar nog meer politieke partners om de beweging te versterken.

Krachtige boodschap in Europa
Vanuit de Europacommissie van de ChristenUnie zal dat
project verder worden vormgegeven, met een volgende
conferentie in september 2003 in het vooruitzicht. Het is de
bedoeling dan met een nog grotere groep christelijke partijen verder invulling te geven aan het samenwerkingsverband. Thema’s als de beschermwaardigheid van leven, de
belangrijke positie van het gezin en de ontwikkelingen op
het gebied van gentechnologie zullen dan de agenda sieren.
Ook zal er in de aanloop worden gezocht naar een gedeelde
visie op de Europese Unie en haar taken. In de laatste fase
voor de Europese verkiezingen van 2004 moet worden
bekeken hoe nauw de samenwerking met de partijen in het
Europees Parlement zal kunnen zijn. Al met al een enerverend proces dus. De ChristenUnie wil in dit traject een voortrekkersrol vervullen om, met de nieuwe mogelijkheden die
de uitbreiding van de EU biedt, in de toekomst een krachtiger christelijke boodschap te laten horen op het Europese
politieke toneel. Dat zal niet vanzelf gaan: veel tijd en
energie zullen nodig zijn om dit initiatief goede vrucht te
laten dragen. Maar zonder Gods zegen kunnen wij niets. De
Europacommissie wil u als lid en sympathisant daarom
vooral vragen dit Europawerk te gedenken in uw gebeden.
In dit blad zult u op de hoogte worden gehouden van
nieuwe ontwikkelingen.
Voor vragen of een integrale versie van de Lakitelek Declaration kunt
u contact opnemen via banker@christenunie.nl
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ChristenUnie Lokaal
In deze rubriek willen we de lokale ChristenUnie onder de aandacht brengen. In het vorige
nummer zijn we hier mee begonnen en we hebben veel positieve reacties ontvangen. Heeft
uw plaatselijke kiesvereniging ook nieuws voor HandSchrift, stuur dan een email naar
handschrift@christenunie.nl of stuur uw wetsvoorstel, vraag of actie op naar het landelijk

Dalfsen
In het vorige nummer van HandSchrift is melding
gemaakt van het project “Veilig Amersfoort”.
“Veilig Amersfoort” is een bewustwordingsproject voor en door burgers. Op 1 november is het
eenjarige(!) project van gestart gegaan. De
verkeersborden met het logo en de slogan
werden door drie kinderen onthuld in aanwezigheid van de burgemeester van Amersfoort en
Kamerlid Leen van Dijke. Helaas is het overgenomen citaat in het artikel over de “pittige aanbevelingen” van Stephan Haak in het artikel niet
correct. Dit citaat is ten onrechte uit diverse
media overgenomen.

De brug over de Vecht in Dalfsen

Veenendaal
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De ChristenUnie Veenendaal wil niet bezuinigen
op het onderhoud van openbaar groen, bestrating en de riolering. Er was voorgenomen dat er
bezuinigt zou worden op deze terreinen. Bij de
Algemene Beschouwingen werd het voorstel op
initiatief van de ChristenUnie Veenendaal een
amendement ingediend dat werd aangenomen.
Volgens ChristenUnie Veenendaal heeft de voorgenomen bezuinigingen grote gevolgen voor de
veiligheid. Raadslid Bette: „Als er minder herbestraat wordt, levert dat onveilige situaties op. Als
wordt bezuinigd op openbaar groen betekent
dat, dat sommige gazons niet meer gemaaid
worden. Minder onderhoud plegen aan het riool
en aan rioolpompen kan niet”. Volgens de
ChristenUnie zou de voorgenomen bezuiniging
onacceptabele gevolgen hebben.

foto ND

Renners beklimmen de Grebbeberg
tijdens de wedstrijd VeenendaalVeenendaal.

Dat normen en waarden en grote rol spelen
bij de ChristenUnie komt duidelijk naar
voren door het feit dat naast Gouda en
Haarlem ook de ChristenUnie Dalfsen druk
bezig is met het normen en waarden debat.
De ChristenUnie Dalfsen wil namelijk
komend jaar een gemeentelijk project
Waarden en Normen lanceren.
Fractievoorzitter Evert Goldsteen heeft het
college van B en W een voorstel aangeboden
en wil dit voostel volgend jaar op de agenda
zetten. De ChristenUnie Dalfsen verwacht
dat andere partijen aanvullende ideeën en
suggesties zullen aanleveren. In het voorstel
staan tien projecten genoemd: themaproject op scholen, spelregels voor school en
buurt, vijf tot tien gemeenteregels opstellen, voorbeeldfunctie van de overheid, een
openbaar debat met pastores, cultuur- en
kunstprojecten voor jongeren, gedragscodes
voor politici,bestuurders en ambtenaren,
meldpunt a-sociaal gedrag en training voor
ouders en training voor leerkrachten. ‘Door
over elkaars waarden en normen te praten,
gaat men ze begrijpen‘, aldus de
ChristenUnie Dalfsen. Eén doelstelling is het
doorbreken van een opkomende cultuur van
onverschilligheid en langs elkaar heen leven,
een andere vergroting van de sociale cohesie
binnen en tussen allerlei sociale verbanden,
relaties en organisaties. De ChristenUnie
Dalfsen wil met dit initiatief een breed
draagvlak voor burgers en politiek creëren.

foto ND

bureau van de ChristenUnie.
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In vorige edities van HandSchrift kon u lezen over succes
van de ChristenUnie Gouda met het project „10 leefregels“.
Op voorstel van de ChristenUnie konden inwoners van
Gouda stadsregels kiezen. De ChristenUnie-SGP fractie in
Haarlem heeft dit voorstel met succes gekopieerd. Tijdens
de begrotingsbehandeling diende raadslid Teus Vreugdenhil
een motie in om ook in Haarlem stadsregels in te voeren.
Vreugdenhil hekelde de, zoals hij dat noemde, cultuur van
onverschilligheid in de samenleving. Zinloos geweld, integratieproblemen en jeugdcriminaliteit zijn daarvan uitingen, zo betoogde hij. ,,Veel burgers ervaren een gebrek aan
normen in de samenleving. De individualisering is in de
ogen van velen te ver doorgeslagen. Een samenleving
waarin iedereen zelf wel uitmaakt wat wel en niet kan, is
uiteraard onleefbaar.’’ Vreugdenhil wil het tij keren en vindt
dat mensen elkaar weer moeten durven aanspreken op
ongewenst gedrag. Huis-aan-huis zal een folder verspreid
worden met daarin 35 leefregels. Mensen kunnen dan
aankruisen welke tien ze het belangrijkst vinden. De meest

Veere
Je kunt nooit te vroeg beginnen met
het zoeken naar een mooie trouwplek.
Dat is de gedachtegang van de
ChristenUnie in de Veerse gemeenteraad. De partij willen het oude stadhuis in Veere dan ook in een vroeg
stadium promoten: via datingsites op
het internet. Veere is dé plek om het
trouwbriefje te halen. Een boodschap
die trouwlustigen al in een vroeg
stadium moeten krijgen. Wat betreft
het aanprijzen van Veere op het internet, vindt de ChristenUnie het Veerse
college van B en W aan haar zijde. In
de begroting voor 2003 spreekt het
college zijn zorgen uit over het aantal
huwelijksvoltrekkingen. In voorafgaande jaren spraken tweehonderd stellen
per jaar in Veere het jawoord uit. Voor
het komende jaar gaat de gemeente
uit van zo`n 180 huwelijken. Landelijk
daalt immers het aantal trouwerijen
en Veere doet daar niet voor onder.
Fractievoorzitter A. Maris van de
ChristenUnie is ervan overtuigd dat
het aantal huwelijksvoltrekkingen in
Veere nog sterker daalt dan in de rest
van het land. Hij hoopt dat met het
promoten van het stadhuis als trouwplek ook de horeca in Veere profiteert
van huwelijksfestiviteiten.

foto ND

Haarlem

Begijnehofje in Haarlem

genoemde regels worden de ‘tien geboden van Haarlem’
waaraan Haarlemmers zich moeten houden. Verder wil de
Christenunie-SGP een themaweek houden over normen en
waarden op scholen. Om de plannen uit te voeren had
Vreugdenhil 50.000 euro nodig. Het voorstel van de
ChristenUnie-SGP fractie is aangenomen door de gemeenteraad van Haarlem. Er werd uitgebreid over bericht in de
plaatselijke media en de provinciale TV-zenders. Het
Haarlems Dagblad hield zelfs een telefonische enquête
onderhaar lezers en vulde naast enkele voorpagina artikelen een hele pagina met reacties. Een mooi succes voor een
éénmansfractie!

Amsterdam

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft de ChristenUnie eindelijk voet aan de grond gekregen in de
hoofdstad en wel in de grootste deelraad Zuidoost, ofwel Bijlmer
genoemd (circa 80.000 inwoners en
80 kerken, voornamelijk allochtonen
evangelische kerken). De
ChristenUnie heeft een grote
campagne gevoerd van anderhalf
jaar inclusief eigen tv-spots (4
soorten) en videopresentatie (13 min),
35 presentaties in kerken en jongerenorganisaties, eigen CD met radiospot, 5 verkiezingsbijeenkomsten met
bezoekersaantallen variërend van 50
tot 550 mensen met vooral veel eten
en veel muziek in Zuidoost , 2 x
werkbezoeken met Kamerleden en
verslag op Netwerk, enz. Dit alles
leidde tot een verdubbeling van het
aantal stemmen in Amsterdam van
2.000 naar 4.000, genoeg voor een
deelraadszetel in Zuidoost, maar net
niet genoeg voor een gemeenteraadszetel. Wel heeft dit het netwerk
van vrijwilligers en aantal leden sterk
uitgebreid. Ook nu is de ChristenUnie
Amsterdam weer volop in beweging.
Er is inmiddels een schaduwfractie
gevormd die reageert op het beleid
van B&W en de actualiteit; de fractie
in Zuidoost is zeer actief in de strijd

tegen o.m. de eerste coffeeshop in de
Zuidoost. De eenvrouwsfractie
(Yvette Lont, met duo-raadslid
Gerbram Heek) heeft inmiddels al 14
moties ingediend , waarvan een
aantal werden aangenomen; er is een
kerngroep gevormd in AmsterdamWest. Ook is de ChristenUnie één van
de initiatiefnemers geweest om
regelmatig tot overleg te komen
tussen de kerken met de burgemeester en om tot een christelijk zorgnetwerk te komen (platform van
christelijke zorginstellingen). Verder
heeft de ChristenUnie samen met
het Evangelisch Contact Amsterdam
het debat over normen en waarden
aangezwengeld. In december zullen
een aantal kerken samen met de
ChristenUnie bezien hoe dit handen
en voeten te geven. Zo heeft de
ChristenUnie in november bij de
burgemeester gepleit om het optreden van een “voorganger” van de
euthanasiekerk in Paradiso af te
lasten. Ook de komende verkiezingen
zal Amsterdam zijn contactpersonen
in 35 kerken actief informatie laten
verspreiden over de ChristenUnie en
zullen er laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd worden. Kortom
de ChristenUnie Amsterdam leeft en
is in beweging.
Hand
Schrift
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De ChristenUnie en de
multiculturele achterban
Yvette Lont- van Eersel, Joël Voordewind en ondergetekende zijn sinds een aantal maanden bezig om
multicultureel Nederland volop vertegenwoordigd te
zien binnen alle gelederen van de ChristenUnie. Met
ons drieën is de kerngroep “ChristenUnie Nederland
Multicultureel” ontstaan die als belangrijkste doel
heeft de allochtone achterban een duidelijke stem te
geven en voor hun belangen op te komen. Wij hebben
de overtuiging dat het tijd is een duidelijk geluid te
laten horen en beleid af te stemmen binnen onze
partij om deze grote potentiële achterban te benaderen actief te worden op alle denkbare niveaus. Daarbij
wordt gedacht aan een toenemend aantal allochtone
gemeenteraadsleden, leden van de Provinciale Staten
en de Tweede Kamer.
Afgelopen september heeft de kerngroep een gesprek
gehad met de heer Herman Takken die met waardevolle tips kwam om de doelgroep te bereiken. We
hopen binnen zeer korte termijn diverse geestelijke
leiders van christenmigranten te benaderen voor een
bijeenkomst om hun leden in te lichten en enthousiast te maken voor deelname binnen de
ChristenUnie. Concrete invulling van deze visie vraagt
om regelmatig contact om zo snel en effectief mogelijk op de meest actuele ontwikkelingen in te spelen
en hun belangen helder te verwoorden en tot actie
over te gaan waar dat nodig is. Vandaar dat we deze
contacten als onmisbaar beschouwen voor de opbouw
van een trouwe en groeiende achterban die we beslist
nodig hebben om het christelijk geluid binnen de
Nederlandse samenleving te verkondigen.

Het is een voorrecht te leven in een pluriforme
samenleving zoals ons land die kent en bovendien
een uitdaging om hierin een invloedrijke bijdrage te
leveren vanuit onze visie aan dit actuele debat.
Daarom doet ondergetekende namens de werkgroep
een dringende oproep aan alle leden en kiesverenigingen om diegenen die een allochtone achtergrond
hebben zich bij ons aan te willen melden, zodat we
handen en voeten kunnen geven aan dit project.
Ben je gemotiveerd en gepassioneerd, spreekt het je
aan om te netwerken en je talenten in te zetten voor
de multiculturele samenleving, dan willen we je graag
nader leren kennen en de (toekomstige) mogelijkheden met je doornemen. Want de ChristenUnie is een
unie van christenen afkomstig uit alle denominaties
en dat is wat Nederland nodig heeft voor een politiek
met een profetisch en intercultureel geluid. Wij willen
een beweging zijn die duidelijk laat zien dat de twee
handen van het evangelie ,d.w.z. zowel het practische
als het geestelijke aspect ook politiek vertaald wordt
in de context van de multiculturele samenleving waar
we dagelijks mee te maken hebben.
Eenheid in verscheidenheid en samen de handen in
elkaar, gestalte geven aan het visioen van Johannes
die Gods liefde voor ethnische diversiteit als geen
ander heeft gezien.
Namens de kerngroep ChristenUnie Nederland
Multicultureel,
Annelies Plas, lid kiesvereniging Delft/ Schipluiden

Voor meer gedetailleerde informatie kun je contact opnemen met Joël Voordewind,
email:jsvoordewind@christenunie.nl, tel. 033-422.69.69

Eruit!
Problemen op uw werk door
ontslag, reorganisatie of arbeidsconflict? Als lid van de vakorganisatie
RMU staat u er niet alleen voor! Onze
specialisten staan u terzijde met goed
advies en eventueel juridische dienstverlening. Onze aanpak is gericht op een oplossing
in goede harmonie. Meer weten? Knip de bon
eruit en stuur deze op!
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Plesmanstraat 68 - Postbus 900 - 3900 AX Veenendaal
Telefoon (0318) 54 30 30 - Telefax (0318) 54 25 22
e-mail info@rmu.org - website www.rmu.org

De RMU. Dan staat ú niet alleen.

Ja, in ben geïnteresseerd in de RMU.
❑ Ik word lid en stem in met de grondslag.
❑ Stuur mij het RMU-informatiepakket.
Naam:

m/v

Adres:
Pc en plaats:
Telefoon:
Branche/beroep:
Opsturen naar:
RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal

HS

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.
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Adres
Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: H. P. van der Bijl
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@christenunie.nl

Congres ChristenUnie bestuurders
Op 14 en 15 maart 2003 hopen we als ChristenUnie bestuurders een
tweedaags congres te houden in “De Werelt” in Lunteren. Het onderwerp zal zijn: “Het volk vertegenwoordigen en kaders stellen; hoe doe
je dat?” Houdt u deze dagen alvast vrij in uw agenda?

Cursus voor kandidaat statenleden
Op 11 januari en 8 februari 2003 wordt een cursus aangeboden voor
aanstaande statenleden. Zij ontvangen hiervoor persoonlijke een
uitnodiging. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen
met Corine Dijkstra: cpdijkstra@christenunie.nl..

Groen van Prinstererlezing door G.J. Schutte
Oud-Kamerlid G.J. Schutte hoopt op donderdagavond 16 januari
om 20.00 u. (zaal open: 19.30 u.) in Amersfoort de Groen van
Prinsterer-lezing uit te spreken. Het Wetenschappelijk Instituut
heeft onlangs besloten tot de instelling van deze lezing, die jaarlijks uitgesproken zal worden. De lezing is genoemd naar de negentiende eeuwse christen-staatsman mr. G. Groen van Prinsterer
(1801-1876), de grondlegger van de antirevolutionaire richting in de
Nederlandse politiek en de naamgever van het WI. Aan de sprekers
wordt gevraagd in hun lezing de verbinding te leggen tussen de
'christelijk-staatkundige motieven' die bepalend waren voor Groen
van Prinsterers politieke strijd en de actuele christelijke politiek.
De lezing wordt gehouden in de Sint Aegtenkapel ('t Zand 37) in
Amersfoort.

Gebed

Dank voor:
• de eenheid en eensgezindheid van de congressen van 9 en
23 november
• het wetsvoorstel over zondagsarbeid, initiatief van PvdA en
ChristenUnie, dat door de Eerste Kamer is aangenomen.
Waarschijnlijk kunnen werknemers nu vanaf 1 januari 2003 werk
op zondag weigeren.
Bid voor:
• lijsttrekker André Rouvoet en zijn gezin
• de andere kamerleden, Leen van Dijke, Tinenke Huizinga en Arie
Slob en hun gezinnen
• de campagne, die officieel van start gaat op zaterdag 4 januari
2003
• het fusietraject tussen RPF en GPV dat in gang is gezet
• de provinciale ChristenUnies, waarvan sommigen nog bezig zijn
met het opstellen van kandidatenlijsten en provinciale verkiezingsprogramma’s
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Carolien Pape

Ondoorgrondelijk…
Zitting hebben op een stembureau
is een boeiende bezigheid.
Misschien is niet iedereen het
daarmee eens, maar ik heb vorig
jaar in maart en mei een leuke dag
gehad.
Leuk, omdat het observeren van
mensen nooit verveeld:
Twee oude mensen met rollators,
Raadslid ChristenUnie IJsselstein
die elkaar helpen bij het stemmen.
Een Oost-Europese vrouw, nog niet zo lang in Nederland,
die haar paspoort wilde laten zien.
Een jonge vent, die zijn RangeRover bijna in het stembureau parkeert en al bellend de stemmachine bedient.
Kinderen, honden, vergeten stemkaarten.
Boeiend was het ook, omdat wij als leden van het stembureau probeerden te raden, wie op welke partij zou gaan
stemmen (Dit checkten wij natuurlijk niet…!).
Je hebt daar zo je gedachten over: die snelle „yup“ zal
waarschijnlijk wel VVD stemmen bijvoorbeeld.
Maar waar herken je mensen aan, die op de ChristenUnie
stemmen?? Sommigen ken ik natuurlijk persoonlijk, bij
anderen blijft dat raden.
Het is bekend, dat veel mensen bij de deur van het stembureau nog niet weten naar wie hun stem gaat. En dan
hoop je dat je mensen op de gedachte kan brengen om op
de ChristenUnie te stemmen - door een vriendelijke lach,
een belangstellend woord, een stil gebed.
Want naast een leuke dag vond ik het ook een spannende
dag- voor de ChristenUnie en voor mijzelf als onderdeel
daarvan. De avond ervoor hadden wij gebeden en dat
zullen wij deze verkiezingen weer doen, want de uitslag
van de verkiezingen ligt in Gods Hand. En ons gebed zal
ook nu zijn, dat het beste ,in Gods ogen, voor ons land zijn
beslag krijgt, maar ook dat de Here God de christelijke
partijen, waaronder wij als ChristenUnie, ruimte zal geven
om te dienen in de politiek.
Nu begin januari 2003 is het weer spannend: De ziel van
de kiezer is immers ondoorgrondelijk…dat blijkt.
Maar laten wij niet vergeten, wat in Job 9:10 staat:
Onze God doet grote en ondoorgrondelijke dingen,
ja wonderen zonder tal!
Hoe het ook uitpakt op 22 januari….
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Campagne

Meer mensen. Minder werk

POLITIEK MAGAZINE

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

In deze Handschrift o.a.

Drie zetels

InGesprek

“Waar denk je aan?”

Nico Schipper en
Marco Boers

“Nergens aan!”
“Volgens mij denk je wel ergens aan?”
“Jawel, maar als ik dat zeg, krijgen we toch direct een
discussie, een meningsverschil of een evaluatie.”

Campagne

“Van mij mag je het zeggen.”

Hoog bezoek

“Oké, ik dacht aan die drie zetels. Drie!”
“Ja, dus…”
“Ik zal het maar zeggen, ik baal er van. Ook al heb ik er
rekening mee gehouden. Keihard gewerkt, tig avonden in
het land, een duidelijke boodschap en dan dit. Allemaal
voor niets geweest.”

In Het Land

“Pardon, wat zeg je; allemaal voor niets geweest? Je mag

Lokaal en
provinciaal

alles over de campagne zeggen, maar dat het voor niets
is geweest… dat nooit.”
“Ja, het resultaat is toch min één?”
“Zeker, als we het over aantallen hebben wel, maar

I N G ESPREK
CAMPAGNE DAGBOEK
CAMPAGNE OVRZICHT
P ROVINCIALE STATEN
CAMPAGNE
FUSIE
B UREAUZAKEN
I N P ERSPECTIEF
A ANTAFEL
T WEEDE KAMER
N ADINE DE ROODE
D E KAMERV RAAG
OVER D ENKING
I N H ET L AND
I N M EMORIAM
A DRESSEN
G EBED : DANKEN EN BIDDEN
CAROLIEN PAPE

hoeveel mensen hebben gehoord over hoe de
ChristenUnie Gods woord wil laten doorklinken in onze
samenleving? Dat hebben we wel kunnen doorgeven.
Het is zeker jammer dat minder mensen een uitgesproken christelijk geluid kunnen laten horen in de Tweede
Kamer. Het resultaat daarvan hoeft niet minder te zijn.
Dat is niet te bediscussieren of te evalueren. Dat geven
we toch uit handen? Bij alles wat we doen, moet je daar
op gericht zijn.”
“Jawel, jawel..”
“Weet je nog wat er afgesproken was voorafgaand aan
de uitslag? Wat de uitslag ook wordt, we beeindigen de
avond met; Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser!”
“En dat houdt mij bij de ChristenUnie!”
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Frits Kamsteeg

Nico Schipper en Marco Boers van het campagneteam:
ondanks zetelverlies hoop voor de toekomst.

De ChristenUnie staat
dichterbij dan je denkt!
In het restaurant van de Tweede Kamer tref ik om op te bouwen. Dat geeft alle reden om vooruit te kijken.
Nico Schipper en Marco Boers die blaken van
positieve energie. Beiden maakten prominent
deel uit van het campagneteam bij de recente
Tweede Kamerverkiezing. Ik leg hen als opening
van het interview de stelling voor dat de verkiezingscampagne geslaagd is, maar de verkiezingen zijn verloren. De afgelopen campagne heeft
naar hun mening toch winst gebracht voor de
ChristenUnie. Hoe kan dat bij zo’n teleurstellend
resultaat? Zij kijken echter niet terug op het
verlies van alweer een Kamerzetel, maar zien
vooral mogelijkheden om verder te bouwen aan
de basis. Dat vraagt om onderbouwing!
Nico Schipper: “Als we het resultaat van de verkiezingen
alleen afleiden aan het aantal zetels dat we hebben behaald,
hebben we de verkiezingen inderdaad verloren. We zijn
natuurlijk ontzettend teleurgesteld over de uitslag, want we
hadden gehoopt de vier zetels te kunnen handhaven of
misschien zelfs uit te breiden naar vijf. Dat positieve gevoel
is gaandeweg gegroeid gedurende de campagne. We
hebben in twee-en-een halve week een tournee door het
land gemaakt. Avond aan avond hadden we bomvolle zalen,
met gemiddeld 200 mensen en soms zelfs meer dan 400.
Mensen die positief betrokken waren bij de ChristenUnie en
die zich herkenden in de manier waarop we campagne
voerden. Dat gaf ons als campagneteam een heel goed
gevoel.”

Betrokkenheid

4

Een zetel verloren en toch spreken van winst? Nico Schipper:
“De beleving die we met elkaar hebben gehad als mensen
die betrokken zijn bij de ChristenUnie pakt niemand ons
meer af. Ook niet met een teleurstellende verkiezingsuitHand
Schrift slag. We hebben de basis van de partij ontmoet. Een basis

Je teleurstelling verwerken, maar met de wetenschap dat er
een basis is van betrokken mensen, die uit overtuiging voor
de christelijke politiek van de ChristenUnie kiezen. Dat geeft
ons de moed om verder te gaan. Daarom relativeer ik de
constatering dat we de verkiezingen verloren hebben. Er is in
de campagne een grote onderlinge betrokkenheid getoond.
De traditionele achterban van RPF en GPV raakt thuis binnen
de ChristenUnie, omdat we samen teruggegaan zijn naar
onze wortels.”
Marco Boers: “Die betrokkenheid bleek overigens ook al vóór
de campagne. Er moest geld komen om aan de slag te
kunnen gaan. De verkiezingskas was leeg. We hebben alle
leden opgebeld. Dat heeft 330.000 euro opgeleverd. Maar
dat gaf ook de gelegenheid aan de mensen om hun verhaal
kwijt te raken. Er bleek een grote betrokkenheid. Essentieel is
dat we niet alleen campagne hebben gevoerd voor 22
januari jl, maar dat er bewust campagne is gevoerd voor de
ChristenUnie. Er waren na de vorige verkiezingen signalen
dat de kern van onze 27.000 leden het houvast aan het
kwijtraken was. Ik denk dat dit nu is hersteld. Dat zijn dus
de mensen die anderen enthousiast moeten maken voor de
ChristenUnie. Dat moet op lokaal niveau gebeuren. De
bestuurders van de kiesverenigingen, de raadsleden, de
wethouders, de individuele leden. Dat kan niet vanuit ons
bureau in Amersfoort. De leden zijn eigenlijk ‘onze ambassadeurs’.”

Media
De rol van de media is meer dan ooit van invloed geweest op
de verkiezingsuitslag. In tegenstelling tot vorig jaar heeft de
ChristenUnie daar geen schade opgelopen, toen uit z’n
verband gerukte uitspraken – bijvoorbeeld het ijsje van Kars
Veling - tot onrust leiden bij de achterban.
Nico Schipper: “De media zijn ook voor ons als kleine partij
van belang. We hebben hard moeten werken om aan bod te
komen.Vergeet ook niet dat deze campagne zich in een paar
weken tijd heeft afgespeeld en niet – zoals gebruikelijk – in
een paar maanden. Dat geeft overigens ook aan dat de betekenis van de ChristenUnie niet wordt bepaald door het
aantal zetels. Ja…, we hebben na de vorige verkiezingsnederlaag ons de vraag gesteld of we blijvend op zoveel media-
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De beleving die we met elkaar hebben gehad als mensen die betrokken zijn bij
de ChristenUnie pakt niemand ons meer af.
links Marco Boers, rechts NIco Schipper

Hand
Schrift

5

THEMA
aandacht konden rekenen.
Het is echter meer geweest
dan bij de vorige
Kamerverkiezing. Het was
soms een compleet gekkenhuis. Tussen twee werkbezoeken stonden er soms drie
cameraploegen te wachten.”
Overigens benadrukt Nico
Schipper nog maar eens dat
de ChristenUnie selectief is
in de media keuze. “Wij doen
in principe mee aan elk
radio- en televisieprogramma, omdat we als
ChristenUnie midden in de
samenleving willen staan.
Als we ergens een podium
kunnen krijgen om ons
geluid te laten horen dan
zullen we die kans niet laten
lopen, want - laat ik het
maar zo zeggen: we schamen ons niet voor het Evangelie.
Dat betekent echter niet dat we aan elk programma
meewerken. Je zult ons bijvoorbeeld niet in Kopspijkers zien.
Daar staan twee lijsttrekkers naast Jack Spijkerman met een
hamer te slaan. Daarin is geen ruimte om een inhoudelijke
boodschap kwijt te raken. Politiek gaat om inhoud. Je hebt
ons ook niet gezien in Lijst Nul van Katja Schuurman en
Bridget Maasland. Zij wilden een blind-date voor ons organiseren. Daar doen we niet aan mee”

Reclame zendtijd
De ChristenUnie heeft ook reclamezendtijd gekocht. Dat was
voor het eerst. Marco Boers: “Dat heeft ons een hoop positieve reacties opgeleverd. Anderhalve week voor de verkiezingen zijn we begonnen met Stertijd op Nederland 1 en 2, rond
programma’s waarvan we zeker weten dat daar door potentiële kiezers naar wordt gekeken. Op Radio 1 hebben we
reclamezendtijd ingekocht in de laatste twee dagen van de
campagne, waarbij André Rouvoet kort en krachtig enkele
punten uit het Verkiezingsmanifest naar voren bracht. De
kern van onze boodschap in die laatste dagen was om je als
kiezer niet te laten verleiden door de macht, maar te kiezen
voor duidelijkheid. Ook voor de verkiezingen voor de
Provinciale Staten hebben we zendtijd ingekocht bij regionale radio- en televisie. Dan maken we met name gebruik van
de Eerste Kamerleden.”

Kiezersonderzoek
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Marco Boers laat ook weten dat de ChristenUnie meer wil
weten over het stemgedrag en de beweegredenen van de
kiezers. De ChristenUnie laat op dit moment een onderzoek
uitvoeren onder ‘de achterban’. Op welke partij hebben ze
gestemd, op welke partij bij de vorige verkiezingen, welke
Hand motieven hadden ze bij hun keuze en daarmee verbandhouSchrift

Juist christelijke partijen moeten
elkaar volop de ruimte geven
om elkaar scherp te houden
door elkaar kritisch te volgen.
dende vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een
a-selecte groep van mensen die in de ‘vijver’ van de
ChristenUnie zitten. Dat gebeurt door een daarin gespecialiseerd bureau.

ChristenUnie en het CDA
Blijft bij al deze campagne-inspanningen toch de vraag of de
ChristenUnie zich toch niet blijvend in een spagaat richting
het CDA bevindt. Daar moeten de kiezers toch in belangrijke
mate weer worden teruggehaald? Betekent dat je afzetten
tegen het CDA?
Nico Schipper: “We proberen zo veel mogelijk voor de benadering te kiezen ons eigen programma uit te dragen. We
hebben absoluut niet de behoefte om ons tegen een andere
partij af te zetten. We hebben het idee dat de kiezer heel
goed weet wie wij zijn en waar we voor staan, maar in de
nek-aan-nekrace tussen CDA en PvdA hebben velen – die
inhoudelijk voluit bij de ChristenUnie horen - op het laatste
moment toch voor het CDA gekozen, omdat ze het voor het
land belangrijk vonden dat er een christelijke minister-president kon blijven. Eerder dus een keuze voor Balkenende, de
gereformeerde premier, dan voor het CDA. Ik kan mij daar
best iets bij voorstellen, maar de vraag blijft natuurlijk wel
welk geluid je als kiezer wilt versterken. Het geluid waar je
zelf vierkant achter staat of het geluid waar je mee kunt
leven, maar toch nogal wat vragen bij hebt.”
De drempel naar het CDA blijkt voor een relatief groot
aantal stemmers laag te zijn. Dat is een leerpunt, zegt
Schipper. “We zullen moeten blijven waarschuwen voor het
risico van strategisch stemmen. De kans is namelijk groot
dat je na de verkiezingen met lege handen staat. Je loopt het
risico dat er ondanks je strategische stem tóch geen christelijke minister-president komt en een heel ander kabinet. En
alsof dat nog niet erg genoeg is, blijkt de ChristenUnie dan
ook nog een zetel te verliezen. Heel wat strategische stemmers zullen zich achter de oren gekrabd hebben, toen
Balkenende na de verkiezingen voorstelde dat D66 een
coalitie van CDA en VVD maar aan een meerderheid moest
helpen…
Het is goed voor ons land dat het CDA de grootste partij is
gebleven, maar je moet wel de vraag durven stellen wat het
uiteindelijk oplevert. Kijk naar het normen en waardendebat in de Tweede Kamer. Dat is toch bij uitstek een onderwerp waar je als christelijke partij in je hart kan laten kijken.
Dat heeft de minister-president niet gedaan. Op geen enkele
manier heeft hij verwezen naar zijn bijbelse waarden en
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normen. Theo Rietkerk, woordvoerder van het CDA, verwees
één keer naar het christendom en toen noemde hij het in
één adem met het humanisme en de Verlichting. Daar zit
dus het verschil tussen de christendemocratische politiek
van het CDA en de uitgesproken christelijke politiek van de
ChristenUnie.” De christelijke partijen in de Kamer kunnen
veel voor elkaar betekenen: Juist christelijke partijen
moeten elkaar volop de ruimte geven om elkaar scherp te
houden door elkaar kritisch te volgen. Dat heeft niets te
maken met elkaar de maat te nemen of op de man spelen,
maar met de zorg dat ieder goed bij de les blijft”.

Politieke agenda
“Het is belangrijk dat de ChristenUnie eigen punten op de
politieke agenda zet. “Dat is moeilijk en vergt ongelooflijk
veel energie. Dat lukt vaak niet. Zo is de ChristenUnie voor
verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, maar tijdens de campagne bleek dat daar niemand in
geïnteresseerd was. Als je echter concreet naar voren brengt
dat er honger is in Afrika en voorstelt collectebussen in de
stembureaus neer te zetten, slaat dat wel aan. Dan breng je
toch naar buiten dat we vanuit onze bijbelse uitgangspunten aandacht hebben voor onze verre naasten in de Derde
Wereld. Marco Boers: “Een ander voorbeeld is onze visie op
het milieu. De ChristenUnie werd door het programma
‘Vroege Vogels’ als nummer twee van de politieke partijen
aangewezen die de beste paragraaf over natuur en milieu
heeft. Maar in deze verkiezing was dat geen issue. Het ging
ten onder in de stortvloed van informatie”.

Kiesverenigingen
Marco en Nico doen een oproep aan de kiesverenigingen.
“Ga de kiezers opzoeken. Ga het gesprek aan. Beleg op lokaal
niveau bijvoorbeeld spreekuren met een wethouder of
raadslid van de ChristenUnie. Zoek naar nieuwe vormen.
Luister naar wat mensen beweegt. Breng de politiek heel
dicht bij de mensen. De traditionele aanpak blijkt niet meer
aan te spreken. Politiek heeft alles te maken met wat dicht
bij huis gebeurt. Alledaagse zaken. En dat geldt niet alleen
voor gemeenten waar de ChristenUnie in de gemeenteraad
is vertegenwoordigd. Er zijn ook dan allerlei mogelijkheden
om je stem te laten horen en invloed uit te oefenen op het
bestuur. Laat kiesverenigingen het partijbureau maar bellen
voor tips. Wij denken graag mee.”
Marco Boers vult dit aan met een mooie slogan: “De
ChristenUnie staat dichterbij dan je denkt! De ChristenUnie
ben je zelf! Daar moeten we de komende jaren veel meer
aandacht aan geven.”
En zegt Nico Schipper:“Ik zou de leden en de kiezers van de
ChristenUnie willen uitdagen om zich voor te nemen actief te

Het is belangrijk dat de
ChristenUnie eigen punten op
de politieke agenda zet

worden voor de ChristenUnie. Dat kan iedereen op zijn eigen
manier doen. De één kan bidden. De ander kan geven. En een
derde kan dingen doen: een cursus volgen of bestuurslid
worden. We moeten niet vergeten dat politiek ook gewoon
leuk is! Laten we dat weer ontdekken.”
“En, heel belangrijk, investeer in jonge mensen. Doorstroming
is belangrijk. Laat jongeren eens meelopen met een fractie.
Begeleidt hen bijvoorbeeld met een mentor. De tijd is daar
rijp voor. Er staat een nieuwe lichting klaar. Geef hen de
ruimte. Kortom: investeer in de nieuwe generatie.”

Eervolle vermelding
Een opsteker voor het campagneteam is het juryrapport van
de perscentrum Nieuwspoort-journalisten. De campagne
van de ChristenUnie kreeg een eervolle vermelding, omdat
er een duidelijke relatie was met de identiteit en het verkiezingsprogramma van de partij. De jury vond bovendien dat
de campagne van de ChristenUnie medebepalend was voor
de politieke agenda en dat de ChristenUnie gebruik maakte
van “goed doordacht campagnemateriaal – variërend van
drukwerk tot televisiespots – dat qua inhoud en stijl op de
eigen opstelling aansloot en deze opstelling toegankelijk
maakte voor grotere groepen dan de ‘vaste’ aanhang”. Ook
deze onafhankelijke beoordeling versterkt het campagneteam om de ingezette weg nu te vervolgen. “Het motto van
de campagne ‘Samenleven naar bijbelse waarden’ geeft
precies aan waar het binnen
de ChristenUnie om draait.
Dat is onze missie en geeft
aan wat ons beweegt. Dat we
vanuit ons geloof in God de
overtuiging hebben dat de
samenleving het beste af is
met het luisteren naar Gods
geboden. Dat drijft ons individueel, maar ook als partij met
elkaar. En daar willen we dan
ook voor uitkomen.”
Beide campagneleiders
onderschrijven een uitspraak
van Eimert van Middelkoop in
zijn televisiegesprek met
Andries Knevel in Het Elfde
Uur, namelijk dat de campagne van de kleinere partijen
niet wordt gevoerd in de
korte aanloop naar de verkiezingen , maar in de periode
tússen de verkiezingen. “We
zullen de kiezers opnieuw duidelijk maken dat de
ChristenUnie uniek en relevant is, ook met drie vertegenwoordigers in de Kamer”.
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het verschil
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Vandaag is het dan eindelijk elections day.
Wat spannend!

Arie Slob

Campagnedagboek
De kiezer heeft gesproken. Dit is na de verkiezingen veel gezegd. Ze
hebben gesproken, omdat ze hun stem hebben laten horen op 22 januari.
Het hoogtepunt van een campagne. De laatste dagen van de campagne
heeft de ChristenUnie nog alles op alles gezet. Toen heeft de ChristenUnie
gesproken. Van Barend en Van Dorp tot de collectebussen en van Knevel
tot Rotterdam. De spanning nam steeds meer toe, woensdag 22 januari
klokslag 21.00 uur naderde…. We laten u graag deze laatste dagen van de
campagne meelezen door de beglaasde ogen van Arie Slob.
Maandag 20 januari • We zijn de laatste dagen van de
campagne ingegaan. In de middag naar Hengelo om bij RTV
Oost mijn gezicht te laten zien in het programma Forum.
’s Avonds een spreekbeurt in Apeldoorn. Ik ontvang ook een
groot aantal mails van docenten maatschappijleer die de
nieuwe Tweede Faseplannen bekritiseren. Naar mijn
mening terechte kritiek. Ik beloof ze me sterk te maken voor
hun vak. Vandaag heeft de ChristenUnie van de
Samenwerkende Hulporganisaties gehoord dat ze ons plan
om collectebussen bij de stembussen neer te zetten van
harte ondersteunen. Door al het campagnegeweld is de
actie voor Afrika (giro 555) helemaal weggedrukt in de
belangstelling. Met alle gevolgen van dien. Ook staatssecretaris van Ardenne ondersteunt ons voorstel. Aan het eind
van de middag ben ik in Hengelo. Er zijn 20 Overijsselse
kandidaten voor de Tweede Kamer aanwezig. Waaronder de
lijstduwer van de ChristenUnie: burgemeester Joop Alssema
uit Staphorst. Ik sta met vier andere collega’s uit de Tweede
Kamer achter een tafeltje en krijg welgeteld 1 minuut om
een zin uit te spreken. Dat schiet niet erg op. Het is niet
anders. Ik heb mijn goede wil getoond. Snel met de auto

naar Apeldoorn. In de auto belt een verslaggever van RTV
Oost op met de vraag of ik morgenochtend om 07.15 uur
ons plan voor de hulpverleningsactie voor Afrika wil toelichten. Natuurlijk wil ik dat. Tegen 20.00 uur ben ik in
Apeldoorn. Een goed gevulde zaal wacht op mij. We hebben
een uiterst geanimeerde bespreking. Zelfs na afloop gaan
we nog door. Tijdens de bijeenkomst komen er nog een
aantal politici uit Mozambique, Bolivia, Guatemala en
Tanzania binnen die op bezoek in Nederland zijn. Zij worden
door ons partijbureau op sleeptouw genomen. Het geeft de
avond een aardig tintje. Om 22.30 uur snel naar huis om
nog een stukje van André zijn optreden bij Barend van Dorp
te zien. Dat doet hij goed. Leuke opsteker dat we in de
nieuwe peiling weer op 5 zetels staan (3,3%). Als we dat
eens konden vasthouden.
Dinsdag 21 januari • De laatste campagnedag is aangebroken.’s Ochtends werk ik thuis. ’s Middags ben ik Utrecht bij
de grote Onderwijsmanifestatie. Ik sta voor de onderwijspolitiek van de ChristenUnie. Natuurlijk had ik ook graag meer
geld beschikbaar gehad, maar in het licht van de huidige

Reacties uit het land
Reacties
uit het land

Reacties uit het land

Wees niet ontmoedigd na de uitslagen van
woensdagavond. Andre Rouvoet heeft een geweldig
goede campagne gevoerd. Als verliezen leidt tot
verootmoediging dan is dit alleen maar winst.
Sterkte!
De verkiezingen zijn achter de rug. Resultaat 1 zetel inleveren. En toch heeft de ChristenUnie een overwinning behaald. Omdat een groot deel trouw blijft aan het Woord van God en niet strategisch is gaan
stemmen om de CDA aan een meerderheid te helpen, want door die meerderheid kies je ook voor die
zaken die niet volgens het Woord zijn. Ik roep de ChristenUnie op ‘houdt goede moed, want HIJ is de
overwinnaar’. Wij blijven bidden voor de drie Kamerleden, die de ChristenUnie vertegenwoordigen in de
Hand
Kamer. Laat de tekst uit 2 Kronieken 7:14 u daarbij helpen.
Schrift

Ik ben en blijf trots op onze ChristenUnie die ondanks
alle mediageweld van de laatste weken toch in ieder
geval inhoudelijk overeind is gebleven. Mijn advies is
volle kracht vooruit naar de volgende verkiezingen.
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economische situatie doen we nu maximaal wat we
kunnen. Daar schaam ik me niet voor. Met een CD vol
gewenste bedragen in de zak vertrek ik even later naar
Rotterdam. Daar vind een afsluitende manifestatie van
Perpspectief, de ChristenUnie-jongeren, plaats. Het is er erg
druk. Ruim 300 jongeren. Perfect. Ik moet echt vol aan de
bak over het onderwerp ‘geloof en politiek’. Veel vragen over
de relevantie daarvan, hoe concretiseer je je uitgangspunten en uiteraard ook vragen over strategisch stemmen,
Irak en de JSF. Er is tijd te kort om alle vragen te beantwoorden. Ik geef mijn mailadres door en inderdaad komen er
‘s nachts een aantal mails binnen. Heel leuk en goed. Ik had
goede hoop om 22.37 uur mijn trein te halen, maar die komt
20 minuten later pas in beweging.
Onderweg uitgebreid gebeld met André, die bij Andries
Knevel in het Elfde Uur te gast was. Zijn optreden is goed
verlopen. Twee peilingen vandaag: 3 of 5 zetels voor de
ChristenUnie. Daar zal het wel zo’n beetje om gaan.
Woensdagavond weten we meer. We hebben gedaan wat
we konden. Ik kijk terug op een goede campagne. We geven
het in vertrouwen over. Wat fijn om te weten dat er een
God is aan wie je het ook over mag geven. Daar vind ik rust
bij. Morgen zal ik mijn reactie geven op de uitslag.
Woensdag 22 januari • Vandaag is het dan eindelijk elections day. Wat spannend. Ik word met een goed gevoel
wakker. Ook al voel ik de campagne in mijn lijf, dat is een
goed teken. Ik breng mijn stem uit op Andre Rouvoet, de
nummer 1 van lijst 8. Ik vertrek naar Amersfoort voor de
opnamen van KRO/RKK-programma Kruispunt. Zowel in de
bus als bij het station ontmoet ik ChristenUnie-stemmers.
Geweldig. Met de taxi van station Amersfoort CS naar een
cafe in Hoogland. Het programma heet ‘Rond kerk en kroeg’.
Samen met CDA-collega Ferrier mag ik iets zeggen over de
relatie tussen geloof en politiek. Een dankbaar onderwerp.
De tijd is kort omdat het programma om 16.30 uur al uitgezonden zal worden. Er moet nog wat aan montage gedaan
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Ik wil Andre Rouvoet complimenteren voor
zijn inzet, en wens hem voorlopig ook even
rust toe, evenals de minder in het oog
gesprongen campagne-team leden. De
vorige campagne heb ik weinig gemerkt van
de ChristenUnie, maar deze keer waren we
er echt weer bij. Ik denk dan ook dat het
verlies niets met de campagne op zich te
maken heeft. Echter, met de manier waarop
mensen hun stem geven aan een strategische keus boven de bijbelse keuze straks in
de kamer. En dat is zorgelijk. Veel succes om
met minder mensen nog meer profilering
teweeg te brengen in de kamer. Het gaan
tenslotte niet om een naam: ChristenUnie,
maar om de Naam. Ik probeer daar vanuit
mijn positie het mijne in te doen.
Hand
Schrift

worden. In een filmpje bij de uitzending zit een man die
besloten heeft op de ChristenUnie te gaan stemmen. Hij
had tot gisteren gezweeft tussen CDA en ChristenUnie.
Andre’s optreden gisteravond heeft hem overtuigd. Dat
klinkt goed. Vanavond onze uitslagenavond in Omniversum.
We zullen elkaar vasthouden tijdens de uitslag.
Aan het begin van de avond vertrekken we met een aantal
fractiemedewerkers naar het Omniversum. Een fraaie
entourage om bij elkaar te komen. De spanning stijgt. Niet
vreemd natuurlijk. Eerst een kort filmpje van het
Omniversum, daarna een ChristenUnie-spotje en dan de
exit polls. Spannend, spannend, spannend. We blijken op 4
zetels te staan. Dat is wat ik minimaal gehoopt had. In de
loop van de avond zakken we toch terug naar 3 zetels. De
drie grote partijen trekken alle winst naar zich toe. Alle
andere partijen blijven of gelijk of verliezen zetels. Het is
een echt machtsspel geworden. Daar kan geen enkele
andere partij tegen op. Ik wijt het verlies voor een groot
deel aan kiezers die opnieuw of voor de eerste keer naar het
CDA zijn overgestapt. We zullen straks met een kleiner
aantal daar keihard aan moeten werken. Dat kunnen we
ook als we ons vertrouwen op God blijven stellen en goed
blijven investeren in onze (potentiele) achterban. Andre
wijst in zijn slottoespraak op Gideon, die met een steeds
kleiner getal zijn werk moest doen. Ik word daardoor
bemoedigd. Graag maak ik deel uit van die Gideonsbende
die onder de naam ChristenUnie vanaf volgende week in de
Tweede Kamer haar werk zal gaan doen. Ik twijfel geen
seconde aan de boodschap die we uit te dragen hebben.
Dat staat als een huis. Zorgen zijn er natuurlijk over de
gevolgen van het verlies van een zetel. Wat betreft de
campagne vind ik dat we goed bezig zijn geweest. We
hebben echt maximaal gedaan wat we konden. Dan mag je
het ook overgeven. Het is goed, wat er ook gebeurt, heb ik
afgelopen zaterdag gezegd. Daar doe ik na deze uitslag
niets vanaf.

beste mensen van de ChristenUnie,
Ik heb behoefte jullie te laten weten, dat ik deze keer een strategische stemmer
ben geweest. Jaren heb ik GPV /ChristenUnie gestemd en sta ook volledig achter
jullie verkiezingsprogramma. Ik betreur het dan ook dat jullie een zetel hebben
moeten inleveren, mede doordat ik op het CDA heb gestemd. Ik wens jullie Gods
zegen en kracht bij het moeilijke werk in de kamer. Bij volgende verkiezingen
hoop ik mijn stem weer op de ChristenUnie uit te brengen
Aan alle mensen die zich de komende jaren voor de christenunie gaan inzetten,
De verkiezingsuitslag is ook voor niet-leden en toch stemmers erg teleurstellend. Je
vraagt je af waarom we ons zo laten beïnvloeden door de knoet van de media, die
eigenlijk een bom onder de democratie heeft gelegd. Eerlijk een oordeel vormen is er
niet bij. Het leek wel of er maar drie partijen in Nederland zijn. Of maar twee kanten..
links of rechts. Wat moest je je best doen om niet je stem te laten beïnvloeden door
angst, of door de haast indoctrinerende manier waarop tv zenders ‘hun’ kandidaten
laten vertellen wat ze willen horen. Laat van u horen meneer Rouvoet en anderen.
Werk trouw aan alles waar u in gelooft en waar de ChristenUnie voor staat.
Succes en zegen is niet hetzelfde!

THEMA
CampagneOverzicht
foto’s:
Hollandse Hoogte

De geslaagde actie
collectebussen bij de
stembussen voor
giro 555

André Rouvoet en Leen van Dijke tijdens
de campagne-bijeenkomst in Putten
Een verkiezingsbord
in Werkendam

Start van de campagne in de
Boogkerk te Amersfoort

Voorkeursstemmen 22 januari 2003
(tussen haakjes de plaats op de kandidatenlijst)

Collega's Bas van der
Vlies en Jan Peter
Balkenende bij het
ND-debat in Zwolle

Kerkelijke achtergrond*
ChristenUnie-stemmers:
• 49% Gereformeerd
• 20% Nederlands Hervormd
• 4% Katholiek
• 22% overig
• 3% niet-kerkelijk.

Leeftijdsopbouw*
ChristenUnie-stemmers:
18 - 24 jaar: 11% (2002: 12%),
25 - 34 jaar: 21% (2002: 21%),
35 - 49 jaar: 32% (2002: 35%),
50 - 65 jaar: 16% (2002: 13%)
en 65+: 20% (2002: 20%).

1 (1)
2 (4)
3 (2)
4 (3)
5 (5)
6 (21)
7 (15)
8 (7)
9 (10)
10 (8)
11 (16)
12 (6)

A. Rouvoet
J.C. Huizinga-Heringa
A. Slob
L.C. van Dijke
D. Stellingwerf
W. Ouweneel
David de Jong
Reinier Koppelaar
Annette van Kalkeren
Eise van der Sluis
Joel Voordewind
Roel Kuiper

157.594 = 77%
19.650 = 9,6%
10.281 = 5%
6.034 = 3%
2.053
1.921
812
748
670
508
491
470

Van de stemmers op de
ChristenUnie is
39% man en 61% vrouw*
* bron bureau Interview en NIPO
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Global Logistic Services

(Hulp)Transporten van en naar Oost-Europa

Gespecialiseerd in het vervoer van
hulpgoederen en machines.
Complete ladingen tot 22 ton en/of 96 m3
laadruimte.
Ook deelladingen worden door ons met de
meeste zorg behandeld.

Gezocht
50 mensen
die serieus hun gewicht willen beheersen op een gezonde
en verantwoorde manier.
Ik zal u helpen uw doel te bereiken.
Bel voor een vrijblijvende afspraak:
Caroline van der Hout tel. (070) 220 59 00

Neem kontakt met ons op voor vrijblijvende
informatie en/of offerte.
Wij staan voor

Kwaliteit in vervoer.

G.W. Vinke
Zuiderzeestraatweg West 148a
8085 AK Doornspijk
Tel: +31-653.175.153 of +40-94.225.907
Fax: +31-653.742.562 of +31-525.662.266

Gratis individuele begeleiding

Gegarandeerd succes!
Veursestraatweg 188 - 2265CJ

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 preti-

De Groene Wouden heeft een

ger

INCASSO

dan

afdeling

die

snel betalen-

onbetaalde facturen voor u int. In

de debiteu-

eerste instantie trachten wij het

ren.

Maar

te vorderen bedrag te incasseren

hoe regelt u

zonder een gerechtelijke proce-

dat?

dure te starten. de werkzaamhe-

liever

Als

u

geen

den vinden op no cure no pay

betalingsbesognes aan uw hoofd

basis plaats. Door onze activieve bemid-

heeft, kunt u het debiteurenbe-

deling kunnen slepende procedures in

heer met een gerust hart over

veel gevallen voorkomen worden.

laten aan de Groene Wouden, in

Dat

CREDIT
MANAGEMENT
gespecialiseerde dienstverleners.

• Verwarming
• Ventilatie
• Airconditioning
• Zonneboilers
• Elektrotechniek
• Technisch beheer

scheelt

u

veel

tijd

en

ISO 9601 gecertificeerd

VCA gecertificeerd**

ergenis.

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

DEBITEURENBEHEER • INCASSO • GERECHTELIJKE PROCEDURES
Postbus 526
Lavendelheide 11 9202 PD Drachten Tel. 0512 54 54 50
9200 AM Drachten
www.degroenewouden.nl
Fax 0512 54 54 52
e-mail dgw@tiscalimail.nl

Koraalrood 161
2718 SB Zoetermeer

Postbus 661
2700 AR Zoetermeer

vandorp@zoetermeer.vdi.nl

tel. (079) 368 76 87
fax (079) 362 07 08

www.vdi.nl

MET KENNIS EN RESPECT
Zoetermeer - Deventer - Amersfoort - Numansdorp

THEMA
Provinciale Staten

Interviews met de lijsttrekkers voor de

Beverly Joseph

Provinciale
Statenverkiezingen
Naam: Jaap van Ginkel
Leeftijd: Leeftijd: 48 jaar
Woonplaats: ‘s-Gravenpolder
Beroep: Medewerker Waterpolitie Zeeuwse Stromen.
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
De overheid is door God gegeven en in het verlengde
van de Romeinenbrief een instrument in Zijn hand om
de wereld, een land, een provincie te besturen. Juist voor christenen
zie ik daarin een taak om met de bijbel als basis en bijdrage te
leveren aan het overheidsbestuur.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
a. economische ontwikkeling die geen doel op zich is, maar gericht
op noodzakelijk werk voor de Zeeuwen met behoud van het
basiskapitaal van Zeeland, rust, ruimte, groen en een goed
woon- en leefklimaat.
b. sterk inzetten op een goed Veiligheidsbeleid. Terugdringen van
de risico’s van transporten van gevaarlijke stoffen op de
Zeeuwse waterwegen, en van risicovolle industrieën. Inzetten
op verhoging van de veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast door zeespiegelrijzing in toenemende rivierafvoeren.
c. een sterke kwalitatief hoogwaardige ziekenhuisvoorziening in
Zeeland met meerdere locaties en zonder wachtlijsten, en een
hoogwaardige ambulancevoorziening.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
Een christelijk statenlid probeert zich te onderscheiden door zijn
inbreng in het bestuur te toetsen aan de bijbel als Gods
Woord; aan dat oude Woord dat steeds weer nieuw blijkt, en dat
tot eer van God de schepper, en tot welzijn van de medemens.

Naam: Rein Ferwerda
Leeftijd: 57 jaar
Woonplaats: Morra (tussen Dokkum en Lauwersoog)
Beroep: leidinggevende soc. Werkvoorziening
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
Omdat ik in 1998, toen ik nog raadslid voor de toenmalige RPF/GPV-fractie in Kollumerland c.a.
was, gevraagd ben mij verkiesbaar te stellen. Dat
heeft er toe geresulteerd dat ik bij de Statenverkiezingen in 1999
en opnieuw in 2003 als lijsttrekker voor de ChristenUnie/SGP ben
gekozen door de Friese kiesverenigingen.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
a. Als ChristenUnie/SGP hebben we daarin een gouden gelegenheid om in het jaar van de Bijbel het gezaghebbende Woord
van God als bron van onze waarden en normen opnieuw
centraal te stellen in dit debat.
b. We moeten als Provincie af van financieel (te) hooggegrepen
megaprojecten, die een veel te zware claim op de toekomstige
besteding van de provinciale middelen leggen, zoals de door de
grote partijen gedroomde aanleg van een Magneet Zweefbaan
(MZB) tussen Schiphol en Groningen.
c. Meer prioriteit leggen bij zaken die naar aard en schaal voor
Fryslân van wezenlijk belang zijn zoals het verbeteren van de
bereikbaarheid van Leeuwarden, verbetering van de sociaaleconomische positie van gebieden als N.O.-Fryslân die met
O-Groningen tot de armste regio’s van Nederland behoren.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
Waar dat mogelijk is willen we een duidelijk christelijk geluid in de
Staten laten horen en ons bijvoorbeeld inzetten voor de zwakken
in de samenleving, voor een boer- en milieuvriendelijk landbouwbeleid, voor goed onderwijs dat aansluit bij de vraag in de maatschappij en de identiteit van de burgers, versterking van de
leefbaarheid van kleine kernen en een integer bestuur.

Naam: Thijs van Daalen
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Zeewolde
Beroep: Voorzitter van ChristenUnie
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
De ChristenUnie is een goede partij, waar het
uitgangspunt voor het politiek handelen Gods Woord
is. Daar voel ik mij bij thuis en daar wil ik mij voor inzetten. Het
provinciale niveau is aantrekkelijk omdat het zich met de besturing
van een groot gebied bezig houdt. Daarnaast is er voor mij de
uitdaging om aan de burgers duidelijk te maken dat het provinciale
niveau er werkelijk toe doet.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
Flevoland is een specifiek gebied. De jongste regio van Nederland
en nog sterk in ontwikkeling. Vanuit het westen van het land wordt

de druk steeds groter op ons gebied. Grote woningbouw opgaven
voor Almere bijvoorbeeld. De provincie groeit maar de bijbehorende voorzieningen (zorg, OV, sociaal-cultureel werk, wegen, etc.)
blijven daarbij achter. De speerpunten die ik wil noemen zijn:
a. bevordering van een sterke agrarische sector in Flevoland
b. verbetering van de bereikbaarheid van zuidelijk Flevoland
c. specifiek aandacht voor identiteitsgebonden zorg
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
Een christen in de politiek zal er altijd naar zoeken om Gods eer in
de samenleving tot uitdrukking te laten komen. Dat heeft invloed
op zijn kijk op het beheer van de schepping, op de wijze van stimulering van de economie en op de wijze waarop met mensen wordt
omgegaan. Dat geeft een ander vertrekpunt en daardoor in nogal
wat gevallen andere oplossingen. Je zoekt het beste voor het
gebied en de inwoners, maar je gaat daarbij het getuigenis niet uit
de weg.
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Wilt u ook adverteren
in HandSchrift?
BDU Tijdschriften
Eddy Morren
Tel:
0342-494262
Fax:
0342-494299
E-mail: e.morren@bdu.nl

Volkómen zorgeloos wonen…
… in het fraaie Deventer waar u in Serviceflat Beeckestein de unieke kans
geboden wordt een luxe flat te kopen of te huren. Correct en vriendelijk
personeel begeleidt u vanaf het eerste kennismakingsbezoek.
U zult dan heuglijk verbaasd zijn over onze excellente aanbod.
Te veel om in deze advertentie uitvoerig toe te lichten. Bovendien ligt
Beeckestein niet ver van het historische centrum met een park voor de deur.
Kortom, investeer in woonplezier.

Even zakelijk…
…wanneer u enigszins geïnteresseerd bent,
bel dan receptie Beeckestein en vraag onze documentatiemap aan.
Telefoon (0570) 62 84 88, www.beeckestein.nl
Serviceflat Beeckestein Deventer, Laan van Borgele 40, 7415 DJ Deventer

Eruit!
Problemen op uw werk door
ontslag, reorganisatie of arbeidsconflict? Als lid van de vakorganisatie
RMU staat u er niet alleen voor! Onze
specialisten staan u terzijde met goed
advies en eventueel juridische dienstverlening. Onze aanpak is gericht op een oplossing
in goede harmonie. Meer weten? Knip de bon
eruit en stuur deze op!
Plesmanstraat 68 - Postbus 900 - 3900 AX Veenendaal
Telefoon (0318) 54 30 30 - Telefax (0318) 54 25 22
e-mail info@rmu.org - website www.rmu.org

De RMU. Dan staat ú niet alleen.

Ja, in ben geïnteresseerd in de RMU.
❑ Ik word lid en stem in met de grondslag.
❑ Stuur mij het RMU-informatiepakket.
Naam:

m/v

Adres:
Pc en plaats:
Telefoon:
Branche/beroep:
Opsturen naar:
RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal

HS

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.

THEMA

Naam: Henk Baas
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Roden
Beroep: Zelfstandig veiligheidsadviseur
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
Sedert 1998 ben ik lid van Provinciale Staten
van Drenthe. Ik vind het belangrijk dat de stem van de
ChristenUnie ook in deze prachtige provincie gehoord wordt.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
Wat ons betreft moet in Drenthe aan heel veel onderwerpen extra
aandacht geschonken worden. Drie onderwerpen die er wat mij
betreft uitspringen zijn: Verkeersveiligheid, Plattelandsbeleid, De
positie van het openbaar vervoer
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
De ChristenUnie in Drenthe is de enige partij die waar dat kan en
wanneer dat relevant is publiek duidelijk maakt dat we ons op de
bijbel baseren. Gods Woord is onze drijfveer.

Naam: Johan Oldenburger
Leeftijd: 62 jaar
Woonplaats: Deventer
Beroep: Sinds 1 mei 2002 ben ik met (pre)pensioen.
Ik werkte bij Akzo Nobel in Deventer en mijn laatste
functie was Quality manager.
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
Ik ben al sinds 1987 statenlid in Overijssel. Van de huidige 5 statenleden van de ChristenUnie zullen er 3 niet terugkeren na 11 maart.
Voor mij was dit een belangrijke reden om opnieuw beschikbaar te
zijn.
Ik ben de laatste jaren in de staten ook zeer nauw betrokken
geweest bij alle activiteiten om Provinciale Staten meer “smoel” te
geven. Ik ben dan ook zeer benieuwd om te zien hoe een meer
dualistische verhouding tussen Gedeputeerde en Provinciale
Staten een bijdrage gaat leveren aan meer politiek in de staten en
een beter en intensiever contact met de Overijsselse burgers.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
In ons Overijssels verkiezingsprogram hebben we een zevental
kernpunten geformuleerd, die we uiteraard alle zeven belangrijk
vinden. Wanneer ik er daar drie moet uithalen dan zijn dat:
a. De fysieke en sociale veiligheid
b. Een verantwoord beheer van de schepping
c. Zorg voor de medemens
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
In een provincie moeten veel praktische zaken tot stand komen
waarin politici van verschillende kleur elkaar vaak snel vinden en
tot een oplossing komen. Een ChristenUnie politicus is er van overtuigd dat God zin en doel aan ons leven geeft. Dat heeft gevolgen
voor de visie op de maatschappij en onze taak daarin. Vanuit dat
uitgangspunt bepaal je dan je standpunt met betrekking tot het
omgaan met de schepping en hoe je aankijkt tegen het omgaan
met je naaste als medemens en schepsel van God.

Top tien Kandidatenlijst Eerste Kamer
1 de heer E. Schuurman • 2 de heer E. van Middelkoop
3 de heer C. van Bruchem • 4 de heer J.P. de Vries
5 de heer H. Jochemsen • 6 mevrouw M. Verhage-van Kooten
7 de heer J.L. Evertse • 8 de heer J. Lagendijk
9 de heer W.G. Rietkerk • 10 de heer J. Westert

Naam: J.J. (Jan) Luteijn
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Werkendam
Beroep: Wethouder Zorg, Sociale Zaken en Milieu
Waarom wordt u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie-SGP?
Omdat het van belang is dat in alle lagen van het openbaar
bestuur mensen zitting nemen die de Bijbel als richtsnoer
van hun handelen hanteren. Het is onze verantwoordelijkheid om daarbij bijbelse waarden als uitgangspunt te
nemen en deze te vertalen naar concrete voorstellen. Naar
mijn overtuiging kunnen wij dan werkelijk dienstbaar zijn aan een
waarde(n)volle provincie Noord-Brabant. Dienstbaar voor alle inwoners, maar ook in het besef dat het gaat om de eer van God, om Zijn
dag, om Zijn Woord en om Zijn schepping!
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
In het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP ‘Voor een
waarde(n)vol Brabant’ zijn drie speerpunten benoemd: Waarden en
normen / Zorg / Leefbaarheid. Bij de waarden en normen inzet
gaat het o.a. om herstel van overheidsgezag, geen gedogen,
herwaardering van waarden en normen (ook in de kunst). Wat zorg
betreft gaan wij voor (snelle) zorg voor iedereen, dus geen wachtlijsten. Wij pleiten voor pleegzorg, palliatieve zorg en ondersteuning van de mantelzorgers. Leefbaarheid heeft alles te maken met
duurzaamheid en dus met rentmeesterschap. Wij willen zuinig zijn
op open ruimte, op ongerepte natuur, op gezonde lucht en op
eindige energiebronnen. De ChristenUnie-SGP wil plattelandsontwikkeling stimuleren.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
De erkenning dat de overheid regeert bij de gratie van God is het
fundamentele verschil tussen christelijke bestuurders en niet-christelijke bestuurders. Een christelijk statenlid zal er hartelijk van
overtuigd zijn dat een bijbels genormeerd overheidsbeleid tot
zegen zal zijn van alle inwoners en zal dat met bewogenheid de
andere statenleden voorhouden

Naam: Joop Evertse
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Hardinxveld-Giessendam
Beroep: Interimmanager
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
Sedert 1991 ben ik Statenlid in Zuid-Holland.
Oorspronkelijk voor het GPV binnen een
gecombineerde fractie RPF/GPV. Politiek en
bestuur heeft mij altijd aangetrokken. Kortgeleden werkte ik, mijn
militaire diensttijd meegerekend, 40 jaar voor gemeenten. Eerst in
dienstverband en sedert enkele jaren als interimmanager en juridisch adviseur. Bij de provincie ben ik betrokken geraakt via Hans
Blokland (thans Europarlementariër). Bij wat werk voor de Groen
van Prinstererstichting leerden wij elkaar kennen en hij vroeg mij
voor de schaduwfractie. Van het een komt dan het ander.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
a. Minder papier en meer feitelijke resultaten.
b. Kiezen voor de uitgangspunten van de economie van het
genoeg op diverse terreinen.
c. Durven kiezen en niet eigenlijk alles willen.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
Een christen in de politiek zal er voor uit moeten komen dat
zijn opdracht en kennis van de Grote Bestuurder komt, vooral
eerlijk en open moeten zijn, laten zien dat hij met liefde en mededogen wil omgaan met mensen en de natuur.
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THEMA
Naam: Melis van de Groep
Leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: Bunschoten-Spakenburg
Beroep: wethouder
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
Ik ben Statenlid omdat de provincie uiterst belangrijke beslissingen neemt, met name voor de woon-,
werk- en leefomgeving van alle burgers. Mijn keuze voor de
ChristenUnie heeft een duidelijke reden: omdat ik via die partij
kan laten horen dat we Jezus Christus ook in de politiek
kunnen en moeten dienen.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
a. betrouwbare overheid, die transparant is (zegt wat ze doet)
en geloofwaardig is (doet wat ze zegt). Een overheid dus die
regels handhaaft en een einde maakt aan gedoogbeleid.
b. meer duidelijkheid voor de toekomst van de landbouw. Waar
de landbouw als gevolg van ruimtelijk beleid in gevaar komt,
moeten we op tijd regelingen te treffen voor de boeren,
zodat we koude saneringen voorkomen.
c. verantwoord omgaan met Gods schepping, dat betekent
zorgen voor voldoende woningbouw in het streekplan en
tegelijk groen en natuur beschermen en versterken.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich
van andere statenleden?
Je onderscheidt je niet door je af te zetten tegen anderen, maar
door gewoon je werk te doen als christen, naar de regel van
Micha 6:8: ‘Recht doen, anderen liefhebben en ootmoetig
wandelen met God.’

Naam: Annelies van der Kolk
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Harderwijk
Beroep: Manager GPC/GIDS
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de
ChristenUnie?
De ChristenUnie is de politieke partij die bijbelse
uitgangspunten daadwerkelijk vertaalt in principiële politieke keuzes. De leus ‘Samen leven naar Bijbelse
waarden’ spreekt me daarom ook zo aan.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor
verandering c.q. verbetering pleit?
a. Normen en waarden: de integriteit van ambtenaren en
bestuurders moet voorop staan na de jaren van bestuurscrisis en bouwfraude. Daarom willen wij de ambtseed/-belofte
voor ambtenaren opnieuw invoeren.
b. Zorgzaamheid: kwetsbare groepen moeten deel kunnen
nemen in de maatschappij. Wij willen projecten ondersteunen die de maatschappelijke participatie van deze groepen
bevorderen.
c. Leefbaarheid op het platteland en in de grote steden bevorderen op het platteland door bundeling van gemeenschappelijke voorzieningen naar Zweeds model ‘Kulturhus’ in de
grote steden door de sociale cohesie binnen de stadswijken
te bevorderen.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich
van andere statenleden?
Ik wil als ChristenUnie statenlid een duidelijk christelijk geluid
laten horen, dat doorklinkt in mijn inzet voor de samenleving,
voor de publieke belangen en voor de publieke waarden.
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Naam: Jan Bezemer
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Amsterdam
Beroep: Juridisch adviseur
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de ChristenUnie?
Ik ben gekozen, de vorige keer als nummer 2. En de leden van
de ChristenUnie hebben opnieuw hun vertrouwen aan mij
gegeven voor een volgende termijn. In Noord-Holland werken we
samen met de SGP in één lijst ChristenUnie-SGP. Ook de provinciale
SGP heeft dat vertrouwen uitgesproken.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor verandering c.q. verbetering pleit?
De verbetering van de bereikbaarheid van het noordelijk deel van de
provincie vinden wij erg belangrijk. De files bij de Coentunnel en de
moeilijke verkeerssituatie rond Alkmaar zijn niet bevordelijk voor de
economische ontwikkeling. Ten tweede vinden wij het groene cultuurlandschap van Noord-Holland heel belangrijk om te behouden. Daar
zijn boeren bij nodig want om alles natuur te maken en vanuit overheidsmiddelen te betalen is niet haalbaar. Ten derde vinden wij
natuurlijk de bevordering van waarden en normen essentieel. Als er
gehoorzaamheid is aan de enige God, dan mag het land zegen
verwachten. Enkhuizen was de eerste stad die zich aan de zijde van de
Prins van Oranje stelde, van Alkmaar begon de victorie, en Amsterdam
heeft mede vorm gegeven aan de Gouden Eeuw.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van andere
statenleden?
Het belangrijkste verschil is dat dit christen-statenlid op wil komen van
de eer van de naam van God, en wel openlijk. Het is niet een gevoel
van waaruit wordt gesproken en gehandeld, maar het is een objectieve
werkelijkheid. God bestaat, en wil dat wij hem dienen, overal.

Naam: Rudi Slager
Leeftijd: 52
Woonplaats: Haren
Beroep: Hoofd Belastingen en Financiële Administratie van
de gemeente Smallingerland (Drachten)
Waarom bent u Provinciaal Statenlid voor de ChristenUnie?
Rond mijn 18e raakte ik tijdens mijn studie aan de RUG
geïnteresseerd in politieke zaken en werd ik lid van het
GPV. Eerst als lid van een steunfractie, later in de gemeenteraad van Leek (in de periode van 1982 tot 1991) en vanaf
1991 tot heden in Provinciale Staten van Groningen. Op die manier
probeer ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mijn
provincie en op te komen voor de belangen van mijn naaste en de eer
van mijn Hemelse Vader.
Wat zijn de 3 belangrijkste punten in uw provincie waar u voor verandering c.q. verbetering pleit?
Ons provinciale verkiezingsprogramma, onder de titel “de handen uit
de mouwen” (en daarmee verwijzend naar het logo van de
ChristenUnie) hebben we een samenvatting meegegeven van tien
speerpunten. De drie belangrijkste punten zijn:
• De bereikbaarheid van de stad Groningen als cultureel, educatief,
recreatief en economisch centrum van Noord-Nederland en de overige
economische centra in de provincie dient te worden verbeterd.
• Om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen zet de
ChristenUnie in op een stevig kleine kernenbeleid.
• Het subsidiebeleid van de provincie is er primair op gericht het
particulier initiatief te stimuleren en dient niet om samenwerking
af te dwingen, als dat ten koste gaat van de identiteit.
Waarin onderscheidt een christelijk Provinciaal Statenlid zich van
andere statenleden?
Je mag er van uitgaan dat ieder Statenlid probeert besluiten te
nemen die voor ontwikkeling van de provincie en haar inwoners van
belang zijn. Een christelijk Statenlid zal dat doen vanuit een christelijke achtergrond. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de aandacht
voor het bewaren en onderhouden van Gods schepping en de verantwoordelijkheid voor de zwakkere (in vele verschijningsvormen) in de
samenleving.

THEMA
Campagne

“Hoe maakt uw partij gebruik van de media?”

Klaas Quist

De vraag werd gesteld door Harold C. Jaffu,
Secretaris Generaal van de Tanzania Labour
Party. Met vier anderen bracht hij maandag
20 januari een bezoek aan het landelijk bureau
in Amersfoort. Om te laten zien hoe wij in
Nederland campagne voeren voor ons parlement
had het Instituut voor Meerpartijen Democratie
(IMD) een programma georganiseerd voor de
partners uit de landen waarin het IMD werkzaam is. Aangezien de ChristenUnie binnen het
IMD participeert mochten ook wij met een
gedeelte van de groep op pad; twee uit
Tanzania, één uit Mozambique, één uit
Guatemala en één uit Bolivia.

Hoog bezoek!

De dag begon met een gesprek met de leidinggevenden
binnen het landelijk bureau en het Wetenschappelijk Instituut.
We vertelden hen over het nut van een landelijk bureau en wat
voor werkzaamheden daar allemaal plaatsvinden. Groot was
de verwondering toen men vernam dat cursisten bereid zijn
geld te betalen. Dat is bij hen wel anders. Voor Tanzania geldt
bijvoorbeeld dat er nauwelijks tot geen mensen zouden komen
als er geen vergoeding zou worden uitbetaald. Deelnemen aan
een cursus betekent die dag geen werk. Wie daar deelneemt
aan een training krijgt geld toe!!

Van geloof naar politiek
Jorge Mario Ríos, parlementslid voor de Frente Republicano
Guatemalteco, wilde graag weten hoe je als christen politiek
actief bent. Als born-again-christian was hij zeer benieuwd
naar de manier waarop de ChristenUnie het geloof vertaalt
naar politiek. Een onderwerp waar veel over te zeggen is. Het is
maar de vraag of je er ooit over uit gesproken raakt. R. Morales
van de Partido Socialista Democrático stond juist erg sceptisch
tegenover christelijke politiek. In zijn land, Bolivia had men erg
veel last gehad van de pro-Amerikaanse houding van de
Verenigingskerk. De lucht klaarde zichtbaar op toen duidelijk
werd dat de ChristenUnie niets te maken heeft met deze kerk,
die ook bekend is als de Moon-sekte.
Het kan ook anders. Vanaf het eerste begin was Yá-Qub
Sibindy, president van de Independent Party of Mozambique
(PIMO) was vanaf het eerste begin gecharmeerd van de
ChristenUnie. Hij zag vele overeenkomsten tussen PIMO en
ChristenUnie, met name op het gebied van waarden en
normen, en deed onmiddellijk het verzoek om te komen tot
een vorm van samenwerking. Door het bestuur zal de

komende maanden worden bekeken of er vanuit de
ChristenUnie ook zoveel herkenning is voor de PIMO.

Jongeren
’s Avonds hebben we nog een bezoek gebracht aan een verkiezingsavond met Arie Slob. Helaas waren we te laat voor zijn
spreekbeurt. Er was ook zoveel te bespreken: landelijk bureau,
wetenschappelijk instituut, bestuur van de ChristenUnie,
campagneteam, wethouder van Eijle uit Ermelo. We hadden
nauwelijks tijd om rustig te eten. Door de zaal werden allerlei
vragen gesteld aan Arie Slob over het beleid van de
ChristenUnie. Probeer een Boliviaan dan eens uit te leggen
waarom het in ons land een discussiepunt is of er meerdere
gedetineerden in één cel mogen worden opgesloten. Het was
Cosmas Hinju, eerste adviseur van de Secretaris Generaal van de
regeringspartij in Tanzania, opgevallen dat er zo weinig jongeren
aanwezig waren op de verkiezingsavond. “Trekt de ChristenUnie
geen jongeren aan?” was zijn vraag. Wij weten wel beter.
Tijdens de uitslagavond waren de gasten ook aanwezig. Ze
zagen met ons dat de teller op drie bleef staan. “Niet opgeven,
gewoon doorgaan”, werd gezegd. Daar heeft men gelijk in. De
gasten hadden veel gezien en gehoord. Sommigen viel het op
dat de uitslag van de verkiezingen niet werd aangevochten. Wat
is het een zegen dat we in ons land eerlijke en vrije verkiezingen
hebben.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het programma, bezoek dan de website
van het IMD, www.nimd.org
Meer weten over de ChristenUnie in relatie tot het IMD, mail
naar kquist@christenunie.nl of bel naar het landelijk bureau.
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Fusie

Fusie:
werk in uitvoering
Hanno Cramer

In november 2002 besloot het Uniecongres dat eind van dit jaar de organisatorische fusie moet zijn
afgerond. Daarvoor moeten alle kiesverenigingen in de komende tijd flink aan de slag. Deze week
krijgen alle lokale verenigingen het fusiedossier toegestuurd. Het hele dossier is ook op internet
geplaatst. In dit artikel lichten we het proces nog eens op hoofdlijnen toe.

Besluitvorming van onderaf

Informatiebijeenkomsten

De voorbereiding van de fusie van RPF en GPV vindt van
onderaf plaats. Eerst nemen de kiesverenigingen een intentiebesluit om te fuseren tot een lokale ChristenUnie en de oude
kiesverenigingen vervolgens op te heffen. De effectuering
daarvan volgt nadat beide partijen in de Algemene
Vergadering van het GPV en Federatieraad van de RPF een
definitief besluit hebben genomen.
Het is niet eenvoudig, maar anders kan het niet. Je kunt
immers niet eerst plaatselijk fuseren en de RPF- en GPV-kiesvereniging opheffen en daarna in de Federatieraad en de
Algemene Vergadering de besluitvorming afwikkelen. Simpel
gezegd: tot het laatst toe moeten er RPF- en GPV kiesverenigingen die kunnen stemmen over het fuseren en opheffen
van de partijen.

Aan de PCR’en is gevraagd om, als daar behoefte aan is, informatiebijeenkomsten te beleggen, waar aanvullende toelichting kan worden gegeven en waar ook met kiesverenigingen
kan worden doorgesproken over wensen en ideeën die daar
leven. Deze bijeenkomsten zullen in de periode van 20 februari tot 15 maart worden belegd. Kiesverenigingen hebben dan
nog tijd voldoende tot begin april om hun ledenvergaderinge
te houden.

Fase 1: definitief voorstel en concept
statuten
De eerste fase wordt voor de zomer van 2003 afgewikkeld. In
het Uniecongres van 24 mei moet het definitieve fusievoorstel
worden aangenomen en moeten de nieuwe Statuten worden
vastgesteld. Dat definitieve voorstel tot fusie moet steunen
op intentiebesluiten van de kiesverenigingen.
In die intentiebesluiten spreken de kiesverenigingen uit te
willen fuseren en daarna de oude vereniging op te heffen. Ook
wordt met dat besluit de overdracht van de leden naar de
nieuwe kiesvereniging geregeld.
In het fusiedossier dat nu naar de kiesverenigingen is
gestuurd zitten alle stukken die de kiesverenigingen nodig
hebben om die intentiebesluiten te kunnen nemen: Het
Uniebestuur heeft een bestuursnota over de partijstructuur
vastgesteld, er zijn concept-statuten voor de landelijke
ChristenUnie en de plaatselijke ChristenUnie opgesteld en er
zijn voor de besluitvorming standaard-intentiebesluiten geformuleerd.
Op basis van de ontvangen reacties zal het bestuur in de
aanloop naar het Uniecongres van 24 mei 2003 het definitieve
fusievoorstel formuleren.

Intentiebesluiten tijdig terugsturen!
Belangrijke datum in deze eerste fase is 11 april 2003. Dat is de
uiterste datum dat de kiesverenigingen het intentiebesluit tot
fusie en opheffing moeten terugsturen naar het landelijk
bureau. Er is dus werk aan de winkel.
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Fase 2: reglementen later
Om het nu niet al te omvangrijk en ingewikkeld te maken is
gekozen voor een knip. In tegenstelling tot wat in het fusiestappenplan stond, regelen we eerst de besluitvorming rond
de nieuwe Statuten en daarna werken we de verschillende
reglementen uit. Juist in die reglementen worden belangrijke
zaken geregeld, zoals moties, amendementen, stem- en
spreekrecht etc. Besluitvorming daarover is voorzien in het
najaarscongres van november 2003.

Nieuw: Ledencongres
Eén ding is echt helemaal nieuw in het voorstel nieuwe partijstructuur en het waard om hier alvast vermeld te worden,
namelijk het Ledencongres. Daar ontmoeten leden van kiesverenigingen elkaar om gezamenlijk over allerlei
onderwerpen te spreken, om geïnformeerd te worden over
actuele politieke vraagstukken, maar ook om actief bij te
dragen aan de verdere versterking van de christelijke politiek
in Nederland. In het Ledencongres vindt geen reguliere
besluitvorming plaats, maar het kan wel uitmonden in het
aannemen van een resolutie, waarin een uitspraak van de
vergadering wordt vastgelegd.
Ook vanuit de Tweede Kamerfractie is aangedrongen op het
versterken van die platformfunctie binnen de partij. Het
Uniecongres kent nu eenmaal zijn beperkingen, daarvoor blijft
het vooral een ‘verenigings-instrument’. Het
Uniecongres is dan de algemene vergadering van de
ChristenUnie. Met het Ledencongres komen veel meer mogelijkheden voor actieve betrokkenheid van individuele leden in
beeld en kan het publiek functioneren van de christelijke politiekeen belangrijke impuls krijgen. Om het gewicht van het
Ledencongres te benadrukken wordt dit statutair verankerd.
Voor meer informatie: zie de website. Contactpersoon op het
landelijk bureau: Jan Paul Manni: jpmanni@christenunie.nl

PA RTI J
BureauZaken
Peter van der Bijl

In deze rubriek blikken we als landelijk
bureau terug op de activiteiten in de achterliggende periode. Het waren weer barre
weken. De maand januari stond geheel in het teken van de verkiezingen.
In deze rubriek blikken we ook vooruit en willen we u op de hoogte
houden van de activiteiten op het landelijke bureau. Wij vinden het
belangrijk u goed op de hoogte te houden van ons werk in Amersfoort.

Fusie
De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 en
ontstaan uit de RPF en GPV. De ChristenUnie is nu nog een
unie die streeft naar fusie van GPV met RPF per 1 januari
2004.
Om dit zorgvuldig te bereiken is in het 7e Uniecongres een
fusietraject vastgesteld. De stukken over de fusie van RPF
en GPV en het fusietraject zijn in week acht 2003 naar de
kiesverenigingen gestuurd. Deze stukken kunt u vinden op
onze website www.christenunie.nl.
Voor u als lid is een van de grootste wijzigingen als gevolg
van de fusie dat uw lidmaatschap verandert. U bent nu lid
van de ChristenUnie, die een Unie is van GPV en RPF. Met
ingang van 1 januari 2004 bent u lid van de nieuwe
ChristenUnie, die een fusie is van GPV en RPF. Er is hierdoor
sprake van een andere rechtspersoon, ondanks het feit dat
de naam dezelfde blijft.
Er zal vanaf 2003 een centrale inning van het contributiegeld plaatsvinden door het landelijk bureau, tenzij uw
lokale vereniging een verklaring heeft ingediend zelf de
contributie te willen blijven innen. Het lidmaatschap is
volgens de nieuwe contributieregeling voor ieder lid vastgesteld op een vast bedrag van e 39, - per jaar.

UnieCongres
Zaterdag 24 mei 2003 hoopt de ChristenUnie haar volgende
halfjaarlijkse UnieCongres te houden. Dit zal wederom
plaatsvinden in Scholengemeenschap ’t Streek in Ede.
Tijdens deze vergadering komen de stukken over de fusie
aan de orde die de juridische kant regelen. Ook wordt er
aandacht besteed aan de strategie en visie op de toekomst
voor de ChristenUnie. De stukken voor dit achtste
UnieCongres worden half april aan de secretarissen van de
kiesverenigingen opgestuurd.

Unieconvent
Op 15 februari vergaderde het Unieconvent met een volle
agenda, ondanks dat er een extra bijeenkomst was georganiseerd in januari. Het Unieconvent heeft het bestuur geadviseerd over de stukken betreffende de fusie en het
fusieproces. Het bestuur heeft het Unieconvent hierover

ook geinformeerd en er
heeft dusdanig afstemming plaatsgevonden de
provinciale besturen een
actieve rol kunnen spelen
in de advisering of evt. begeleiding van de lokale verenigingen in het fusieproces. Het Unieconvent heeft gestemd over
de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer en de goedgekeurde lijst aan het bestuur aangedragen ter vaststelling.
Het Unieconvent komt in april weer bijeen. Dan wordt
onder meer het UnieCongres van 24 mei a.s. voorbereid.

Personeel
Per 1 mei zal ik de ChristenUnie verlaten. Met pijn in het
hart, dat zeker. Want waar vind je tegenwoordig nu nog
zo’n bewogen club van fantastische mensen die strijden
voor hun idealen: de christelijke politiek op plaatselijk,
provinciaal en landelijk niveau. In mijn korte tijd heb ik o.a.
3 verkiezingen en 3 congressen mogen meemaken waar ik
velen van u heb leren kennen. Sommige situaties waren
niet gemakkelijk en soms ook heel spannend. Maar wat is
het bijzonder om te zien dat er herstel en vernieuwing
mogelijk is met de hulp van de Here God.
Het Internationaal bestuur van Mission without Borders (in
Nederland: Zending over Grenzen) heeft mij gevraagd om
leiding te gaan geven aan de Internationale organisatie. Al
vele jaren ben ik betrokken geweest bij hulpverlening in
Oost-Europa en China en ik zie het als een bijzonder voorrecht verder te werken aan de verbetering van de geestelijke en lichamelijke noden van mensen die het veel minder
dan wij hebben. Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen en
ik vraag u te blijven bidden voor bestuur en (mede) werkers
en voor die vele vrijwilligers die zich inzetten voor de christelijke politiek.
Geert van Eijsden heeft ook een nieuwe werkgever. Per
1 februari heeft hij na ruim twee jaar het partijbureau
verlaten. Als vraagbaak, coördinator materialen tijdens de
verkiezingen en gewaardeerde collega heeft hij zijn diensten bewezen aan het partijbureau. Wij wensen hem veel
succes toe bij zijn werk op het notariskantoor.

Meedenken over inbreng en invloed van vrouwen in de ChristenUnie. Geïnteresseerd?
Bel Geeske Dijkstra tel. 033-4226954 of e-mail gjdijkstra@christenunie.nl
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In Perspectief

Dat de verkiezingsuitslag tegenviel, staat ongetwijfeld elders in
deze Handschrift beschreven. Ik zal er daarom maar niet meer op

Marcel Benard,
voorzitter PerspectieF

ingaan. Ik zie het namelijk helemaal niet somber in voor de
ChristenUnie. Het geloof in God zal altijd mensen stimuleren om ook in de politiek
hun verantwoordelijkheid te verstaan.

Tinteling
De jeugd…
Ik heb dat zelf in de afgelopen campagne heel duidelijk
gezien in de doelgroep van PerspectieF: de jongeren. De
politieke cafétoer die we organiseren door het hele land
loopt ontzettend goed. Op deze avonden hebben we het
over de relatie tussen geloof en politiek. Het zijn leuke en
interessante avonden. En over het algemeen uitstekend
bezocht. In Zwolle waren er op de avond van NederlandDuitsland 17 mensen, terwijl we op de avond voor de verkiezingen met 300 mensen in Rotterdam zaten! Op beide
avonden vertelde Arie Slob over zijn motivatie om geloof en
politiek te koppelen. In december bezochten we Ede, waar
het TV-programma Netwerk filmde hoe honderd jongeren
discussieerden over de vrijheid van onderwijs, met medewerking van Dick Stellingwerf. En een week voor de verkiezingen bezochten we Deventer, waar een groep van 40
jongeren over de vrijheid van godsdienst praatten met
Reinier Koppelaar.
Na de Tweede Kamerverkiezingen gaan we nog gewoon
door met de toer. Op 19 februari zijn we in Middelburg
(Calvijncollege, Kruitmolenlaan 60) met Leen van Dijke en
op 5 maart komt André Rouvoet naar Amsterdam. De
datum dat we naar Apeldoorn gaan is nog niet bekend,
maar daarover kun je binnenkort informatie vinden op
www.PerspectieF.nu .

… de toekomst!
Een week na de verkiezingen organiseerde PerspectieF
samen met discussieplatform Ebate (www.ebate.nl) een
discussieavond over de toekomst van de ChristenUnie. Het
moet gaan tintelen in de ChristenUnie. We moeten het
gevoel krijgen dat je hebt, wanneer je op je arm in slaap
bent gevallen en weer wakker wordt. Wanneer het bloed
weer door je arm begint te stromen, geeft dat een tintelend
gevoel. Het doet even pijn, maar het is een teken van leven.
En leven is wat de ChristenUnie nu nodig heeft. Leven in
alle vingertoppen en kleine teentjes van het ledenbestand.
De partij moet er werk van maken dat leden gemotiveerd
raken om de ChristenUnie uit te dragen, te verdedigen. En
het eerste wat daarvoor moet veranderen is, dat het afgelopen moet zijn met ingeslapen kiesverenigingen waarvan
sommige leden bestuurtje zitten te spelen zonder dat er
daadwerkelijk iets gedaan wordt (de goede uiteraard niet te
na gesproken).

De tijd tot de volgende kabinetsval
moet besteed worden aan het motiveren en activeren van de leden van
de ChristenUnie. In het
Reformatorisch en het Nederlands
Dagblad deed Bart Jan Spruyt de
oproep dat de christelijke partijen veel
meer moeten samenwerken met organisaties buiten het
parlement en hij heeft gelijk. En die actie hoeft niet eens uit
te gaan van de Tweede Kamerfractie, er moeten actieve
groepen binnen de ChristenUnie komen die zoeken naar
coalities. Zo vervult een politieke partij een rol midden in de
samenleving.
Maar het motiveren van leden is vooral iets voor lokaal
beleid. Mensen nemen niet zo snel de moeite om op landelijk niveau actie te ondernemen, maar men kan in de omgeving veel goed werk doen. Een christelijke partij kan het
goede voorbeeld geven van wat maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoudt door bijvoorbeeld stoepen te vegen
als het gesneeuwd heeft.
Op deze manier kan de ChristenUnie laten zien dat de partij
weet wat er speelt in de maatschappij. Dat visie niet alleen
in de studeerkamer gevormd wordt, maar ook met de
voeten in de klei. Het kan echter alleen wanneer het bloed
alle delen van de ChristenUnie bereikt: wanneer het gaat
tintelen.
Dick Stellingwerf tijdens de één van de politieke café’s • Foto CHE

Hand 21
Schrift

PA RTI J
AanTafel
Thijs van Daalen, voorzitter

Op 9 februari jl. bezocht ik
een kerkdienst in Seoul. Een
grote kerk: ruim 32000
leden; kerkzaal met ruim
2500 aanwezigen;
op hetzelfde moment een
groot aantal bijbelstudie bijeenkomsten; 9

waarop we gehoopt hadden. Opnieuw verloren we een
zetel. Een hard gelg voor de mensen in Den Haag: wat
doen we dan niet goed, vinden de mensen christelijke politiek niet belangrijk meer? Wel een goede campagne
gedraaid, zonder negatieve kritiek. Zelfs een eervolle
vermelding daarvoor gekregen. En toch…..! In het vorige
HandSchrift schreef André Rouvoet: liever een kleinere
fractie met een scherp profiel dan een groot gezelschap
met een verwaterde inhoud.
Dat is waar en daar staan we als Uniebestuur ook volledig
achter. Het scherpe profiel is in de campagne goed neergezet. Nu komt het erop aan om duidelijk te maken dat de
ChristenUnie met dat scherpe profiel ook heel relevant is.
Daarbij wensen we André, Arie en Tineke met hun medewerkers van harte Gods Zegen toe. Jammer, heel erg
jammer dat Leen daar niet meer bij kan zijn.

kerkdiensten op die dag. Indrukwekkend als
tijdens de preek de predikant aangeeft welk
bijbelvers hij gaat behandelen en de hele
gemeente leest dat vers hardop voor….
De indruk die achterblijft is die van een grote organisatie
die uiteenvalt in heel veel kleinere en grotere cellen. Al die
cellen hebben tot doel: God eren, van en over hem leren en
actief bezig zijn in hun directe omgeving met het uitdragen van hun geloof in Jezus Christus. Volop beweging
boven op een stevige en onwrikbare basis: Gods Woord.
Als Uniebestuur zijn we (in nauw contact met veel
organen in onze partij) bezig om na te denken over de
strategie voor onze organisatie in de komende jaren. Wat
voor soort organisatie willen we zijn? Je zou twee uitersten kunnen schetsen: een stabiele bestuurlijk ingestelde
politieke partij of een beweging van christenen die ook
maatschappelijk en politiek actief willen zijn. Welke eisen
stellen de leden in het huidig maatschappelijk tijdsgewricht aan ons? Willen ze vooral actief zijn en in alles
meebeslissen of willen ze met het lidmaatschap vooral en
alleen maar hun steun uitdrukken?
Onze derde verjaardag op 22 januari jl. ligt al weer achter
ons. De kiezers gaven ons niet het verjaardagscadeau

Nu u dit leest liggen bij uw lokale kiesvereniging inmiddels de voorstellen voor een volledige fusie (politiek was
hij er al, nu organisatorisch nog) op tafel. Van vele kanten
is erop aangedrongen om deze laatste stap in het samengaan van GPV en RPF niet langer uit te stellen. Anderen
hebben aangegeven niet te veel tegelijk op het bordje te
willen hebben. Wel was een overgrote meerderheid van
mening dat de volledige fusie op 31 december 2003 zijn
beslag zou moeten krijgen. Ik hoop van harte dat u ingaat
op de uitnodiging van uw lokale kiesvereniging om over
deze laatste stap in het eenwordingsproces mee te praten
en beslissen. Belangrijk onderwerp is: wat voor soort organisatie willen we zijn?
De preek in Seoul ging over Joh. 8 de eerste 11 verzen. Ik
nodig u uit die geschiedenis te lezen en te overdenken.
Jezus wordt uitgedaagd maar houdt op indringende wijze
Zijn hoorders een spiegel voor: wie zonder zonde is… Dat is
teveel voor hen en ze gaan er een voor een vandoor.
Degene die overblijft, een vrouw die overspel heeft
gepleegd, haar worden de zonden vergeven.
De gemeente in Seoul startte die zondag een actie speciaal met de vrouwen van 44 t/m 55 jaar om jaargenoten in
hun omgeving te vertellen van Jezus Christus en hen uit te
nodigen mee te gaan naar bijbelstudies.
Christenen, ook die in de politiek bezig zijn, zijn geroepen
om getuige te zijn van hun Naamgever. Dat wens ik ons
allen toe.

Timon Woongroepen:
uitdaging of uitkomst?
Timon is een interkerkelijke, diakonale instelling die opvang en begeleiding biedt aan jongeren en
jong-volwassenen. Eén van de vormen waarin dat gebeurt is het leven in een woongroep.
Voor informatie
en/of aanmelding:
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Stichting Timon
Couwenhoven 1002
3703 VA Zeist
tel.: 030-6940070
www.timon.nl

Een Timon Woongroep is er voor jongeren van 18 tot ca. 30 jaar die nog niet helemaal op zichzelf
kunnen of durven te wonen. Je vindt in onze woongroepen mensen om samen mee te eten, op te
trekken, te lachen en te praten. Ondanks dat je in een woongroep zelfstandig woont, is er deskundige
begeleiding op afstand aanwezig. Timon heeft woongroepen in Amersfoort, Bussum, Culemborg,
Houten, Rotterdam, Zwolle en Zeist.
Of lijkt het je een uitdaging om als vaste bewoner in zo’n woongroep de kar mee te trekken?
Bel en vraag de folder aan.

POLITIEK
Tweede Kamer

Veel mensen laten zich verleiden door de
macht en kiezen niet voor duidelijkheid

Nico Schipper

Minder mensen
Meer werk
Meer dan 200.000 christenen lieten zich op 22 januari 2003 niet verleiden door de macht, maar
kozen voor duidelijkheid. ChristenUnie dus. Daar waren ruim 20.000 kiezers bij die op 15 mei 2002
niet voor de ChristenUnie kozen. Dat is winst en dat stemt dankbaar. Intussen brachten een heleboel anderen een strategische stem uit. Zij lieten zich verleiden door de macht en kozen niet voor
duidelijkheid. Daarom moest de ChristenUnie opnieuw een zetel inleveren. Dat is een grote teleurstelling en dat heeft ook grote gevolgen.
Want zetelverlies betekent ook subsidieverlies. De fractie
moet e 120.000 inleveren. Dat betekent: bezuinigen.
Misschien zelfs: fractiemedewerkers ontslaan. En dat terwijl
de drie Kamerleden nu meer dan ooit behoefte hebben aan
ondersteuning vanuit het fractieteam.

Nog even omkijken…
De campagne was een feest. De campagnekaravaan trok
door het hele land en André Rouvoet stond avond aan
avond voor bomvolle zalen. Een zaal met 200 mensen was
regel – zoals in Bunschoten-Spakenburg, Benschop,
Leeuwarden, Putten en Veenendaal. En een zaal met 450
mensen was uitzondering – zoals in Haren (Groningen). De
winst van deze campagne is de positieve betrokkenheid van
heel veel mensen bij de ChristenUnie, die overduidelijk
bleek tijdens de campagnetournee. Dat is een basis om op
verder te bouwen.
De unie van RPF en GPV is eigenlijk nog steeds een nieuwe
politieke partij, maar gaandeweg ontstaat er een thuisgevoel. Mensen ontdekken dat het oude en vertrouwde van
RPF en GPV niet verdwenen is, maar in de ChristenUnie
samenkomt en meer waarde krijgt.

Inhoud
De campagne van de ChristenUnie was een inhoudelijke
campagne. Maar de nieuwswaarde van de peilingen was
blijkbaar groter. Het ging in het nieuws uiteindelijk nog
maar om twee vragen. De eerste: welke partij wordt de
grootste en levert de minister-president? De tweede: welke
partijen krijgen samen een meerderheid? Intussen bracht
de campagnekaravaan onder andere werkbezoeken aan de
vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht. Met de migrantenkerken in Zuid-Oost sprak André
Rouvoet over hun bijdrage aan de integratie van minderhe-

den. In de protestants-christelijke Beatrixschool in de
Schilderswijk vertelde een enthousiaste directeur hoe een
school met 65% moslimkinderen toch een uitgesproken
christelijke identiteit kan hebben. Met de Hervormde
dominee P.L. de Jong in Delfshaven sprak André Rouvoet
over de maatschappelijke betekenis van een kerk die er is
voor de mensen in de wijk.

Met voorkeur
Op the day after de verkiezingsdag bleek uit een onderzoek
van het Reformatorisch Dagblad al dat Tineke Huizinga
opnieuw met voorkeurstemmen verkozen was. De officiële
uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen bevestigde dat.
Er werden 204.694 stemmen uitgebracht op de
ChristenUnie. Daarvan gingen er 157.594 naar André
Rouvoet. 19.650 naar Tineke Huizinga. 10.281 naar Arie Slob.
En 6.034 naar Leen van Dijke.
De conclusie is dat Tineke Huizinga op overtuigende wijze
met voorkeurstemmen is verkozen. Dat betekent dat Leen
van Dijke helaas niet terugkeert in de Tweede Kamer. ‘Heren
politici moeten veld ruimen voor populaire Tineke Huizinga’,
kopte De Telegraaf. Formeel had Tineke Huizinga van haar
verkiezing kunnen afzien, maar de ChristenUnie wil de
keuze van de kiezer respecteren. Dat neemt niet weg dat zij
in de dagen na de verkiezingen alle belangen nog eens
zorgvuldig heeft afgewogen in nauw contact met de fractie
en het bestuur van de partij. Dat leidde echter niet tot een
andere conclusie. De nieuwe fractie bestaat uit André
Rouvoet, Tineke Huizinga en Arie Slob.

Formatie
Twee dagen na de verkiezingen bracht de kersverse fractievoorzitter van de ChristenUnie een bezoek aan Hare
Majesteit de Koningin. Op grond van de verkiezingsuitslag
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adviseerde hij haar om de mogelijkheden van een
kabinet van CDA en PvdA te laten onderzoeken door
twee informateurs, één van CDA-huize en één van PvdAhuize.
Tijdens een persconferentie na afloop van het bezoekje
aan Paleis Noordeinde verklaarde André Rouvoet dat hij
onaangenaam verrast was door de mededeling van
Balkenende dat zijn voorkeur uitging naar een kabinet
van CDA en VVD, aangevuld met D66. Dat zullen veel
kiezers die hun stem aan het CDA gegeven hebben hem
niet in dank afgenomen hebben…

Politieke verantwoordelijkheid
De Commissie Bakker presenteerde op 27 januari 2003 in
de Oude Zaal van de Tweede Kamer het rapport over de
dramatische gebeurtenissen in Srebrenica in 1995 en de
politieke besluitvorming die daaraan voorafging.
Daarmee kwam bijna een einde aan de zware klus van
deze commissie en dus ook van Tineke Huizinga. Nu nog
het debat over het rapport in de Tweede Kamer…
De commissie stelt dat Nederland met het aftreden van
Paars 2 terecht politieke verantwoordelijkheid heeft
genomen voor het falen van de nationale en internationale politiek in de enclave Srebrenica. Dat is van belang,
want de massamoord is niet voorkomen en de bevolking
is niet beschermd en dat vreet aan onze samenleving. De
commissie is echter ook duidelijk over de vraag wie daadwerkelijk schuldig is aan de oorlogsmisdaden tegenover
de bevolking en de vluchtelingen in de enclave. Dat zijn
de militaire en politieke leiding van de Bosnische Serviërs
en hun manschappen.

Irak
Er dreigt een nieuwe Golfoorlog. Dat is een drama en dat
plaatst ook de fractie van de ChristenUnie voor grote
vragen. Is de ChristenUnie nu voor of tegen een oorlog

Joep Brunsveld
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Soms valt een stagiair met z'n neus
in de boter. Dat overkwam Joep
Brunsveld, 3e jaars student communicatie aan de Christelijke
Hogeschool Ede. Hij liep stage bij de
afdeling Voorlichting van de fractie
van Prinsjesdag 2002 tot en met de
Tweede-Kamerverkiezingen 2003.
Joep rekende op een ‘leerzame en dynamische periode’.
Nou, dat is dubbel en dwars uitgekomen. Het kabinet en
met name Herman Heinsbroek en Eduard Bomhoff waren
bereid om te zorgen voor een stage met meerwaarde. Joep
was een aanwinst, die vooral in de verkiezingscampagne
volop zijn aandeel heeft geleverd in het voorlichtingswerk.
Binnen de kortste keren hoorde hij er helemaal bij. Hij was
na enige tijd in staat om zelfstandig een klus te klaren. De
ChristenUnie en in het bijzonder de afdeling Voorlichting
hebben veel plezier beleefd aan Joep. Ik hoop dat het
andersom ook zo is. Bedankt, Joep! En veel succes met je
Hand verdere studie!
Schrift

Arie Slob riep meteen de minister
op het matje en vroeg hem om
opheldering over de blunder
met Irak? Dat is de vraag van veel mensen. Maar dat is
een te simpele vraag. De inspanningen van de internationale gemeenschap moeten gericht zijn op het voorkomen van oorlog. Daarbij spelen de Verenigde Naties een
belangrijke rol. Evenals bij de controle op de naleving
door Irak van de resolutie 1441. Dat mag de internationale gemeenschap niet aan de Verenigde Staten overlaten.
Het beleid moet gericht zijn op vrede in het MiddenOosten en dat impliceert ook herstel van recht. Saddam
Hoessein is een misdadiger, die zijn eigen volk systematisch onderdrukt. En als hij inderdaad over massavernietigingswapens beschikt, is dat een bedreiging voor de
vrede. Dat zou in het uiterste geval kunnen leiden tot
militair ingrijpen. Onder verantwoordelijkheid van de
Verenigde Naties.

Administratieve fout
4800 inwoners van Zwijndrecht dreigden in januari geen
huursubsidie te ontvangen door een administratieve
fout van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM). Deze mensen hebben een
brief gekregen waarin staat dat ze opnieuw huursubsidie moeten aanvragen, omdat ze naar een andere
gemeente zijn verhuisd. Een grote volksverhuizing in
Zuid-Holland? Nee…, maar het ministerie van VROM
heeft de samenvoeging van Heerjansdam en Zwijndrecht
door een gemeentelijke herindeling opgevat als een
verhuizing! Arie Slob riep meteen de minister op het
matje en vroeg hem om opheldering over de blunder van
‘zijn’ departement. Inmiddels hebben de mensen hun
geld alsnog gekregen.

Gerrinda de Wilde
In januari moest de Tweede
Kamerfractie afscheid nemen
van één van de beleidsmedewerkers, Gerrinda de Wilde. Al
vóór de verkiezingen had zij
een nieuwe baan gevonden
bij de RVD. Gedurende de
twee jaar dat ze bij de fractie
werkte hield ze zich vooral bezig met Sociale Zaken,
Financiën en aan het einde ook met Defensie. Haar
studie politieke communicatie bracht ze ook in praktijk
door haar betrokkenheid bij de afdeling Voorlichting
van de fractie. De Rijksvoorlichtingsdienst is ook op het
Binnenhof gehuisvest, dus ze komt gelukkig nog vaak
langs.
We bedanken haar voor haar bijdrage aan het werk
van de fractie en haar betrokken collegiale houding
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Een kijkje in
de keuken

Nadine de Roode,
fractiemedewerkster

Ik hoorde een keer een preek waarin de dominee letterlijk zei dat ook het doen van de afwas Gods Koninkrijk
dichterbij bracht. Ik dacht aan de flinke berg bij mij thuis
en nam me voor na de dienst het koninkrijk eens een
flink stuk dichterbij te brengen.
schouders eronder’. Ik wil me nog even koesteren in
de gedachte dat het zo wel heel ondankbaar werken
is.
Ondankbaar, omdat je harde werken op deze manier
weinig resultaat lijkt te hebben. Je kunt iedere keer
opnieuw beginnen en daarbij worden je middelen
steeds beperkter. Hetzelfde gevoel bekruipt me regelmatig bij de afwas: een enorme berg werk die iedere
keer weer terugkomt. Bijzonder ondankbaar werk
vind ik dat. Hoe ik ook mijn best doe: hij groeit altijd
weer in noodtempo aan tot ie vrijwel 90% van mijn
aanrecht beslaat.
Hoe groter de hoeveelheid vuile vaat wordt, hoe liever
ik het karwei voor me uit wil schuiven. Dat hou ik een
aardig tijdje vol. Gewoon de deur achter me dichttrekken en er niet al te veel aan denken. Maar op een
gegeven moment gaat het écht niet meer. Dan kan
zelfs ik het niet meer negeren.
Het gekke is, als ik eenmaal voldoende moed heb
verzameld om aan de afwas te beginnen, is het zo
gedaan. Het is een kwestie van gewoon beginnen.
Kopje voor kopje, bord voor bord pakken en na een
tijdje stug volhouden heb je vanzelf resultaat.
Nu zult u van mij nooit de bewering horen dat het
werk van de fractie vergelijkbaar is met afwassen
(dan had ik gisteren al ontslag
genomen!), maar ik heb wel de
hoop dat het me de komende tijd
zo zal vergaan als in de vergelijking
met de afwas: toch maar gewoon
aan de slag gaan. Dag voor dag
bezig zijn. En dan is daarbij uw
meedenken uiteraard zeer welkom.
Uiteindelijk ook in het besef dat
we dit werk in dienst van Gods
Koninkrijk mogen doen. In het
vaste vertrouwen dat het aan Hem
is in welke vorm Hij er Zijn zegen
aan geeft.

Column

De telefoon gaat.
‘Goedemorgen, fractie ChristenUnie, met Nadine de
Roode.’
‘Dag mevrouw de Roode, met meneer/mevrouw zus
& zo uit Huppeldepup. Hoe is het nu, zo vlak na de
verkiezingen? Zeker niet zo vrolijk daar op de fractie.’
Ik zucht een beetje. Nee, niet zo vrolijk.
‘Ja, ik dacht, ik bel maar even, ik wil toch even kwijt
dat jullie volgens mij meer op tv hadden moeten
komen. Enne, ik denk dat jullie nog te weinig het land
in zijn getrokken. Dat moet niet alleen tijdens de
campagne, maar het hele jaar door. Jullie moeten
meer aandacht hebben voor de boeren. Jullie moeten
minder aandacht hebben voor medisch-ethische
zaken. Jullie hebben het CDA veel te hard aangepakt.
Jullie hadden veel meer moeten benadrukken dat de
ChristenUnie niet een mini-CDA is. Vanaf nu moeten
jullie nóg meer het land in trekken, werkbezoeken
afleggen en luisteren naar burgers.’
Jullie moeten, jullie hadden, jullie zouden…
Ik word er een tikje moedeloos van. Wat een berg
werk! We hebben zojuist hectische weken van
campagnevoeren achter de rug. We hebben een zeer
ervaren Kamerlid verloren en door het zetelverlies
staat het fractiebudget vervanging van een onlangs
vertrokken collega niet toe. Sterker, het ziet ernaar uit
dat we zelfs met een flink begrotingstekort te maken
krijgen, waardoor er misschien nog meer mensen
weg moeten. Kortom, méér werk aan de winkel met
mínder mensen. Ik zie nog niet direct voor me hoe we
dat de komende tijd moeten gaan bolwerken.
En dan bellen/schrijven goedbedoelende en meelevende mensen alweer in grote getale wat voor huiswerk ze allemaal voor ons hebben bedacht.
Ik heb daar nog even helemaal geen zin in. Ik wil
vooral eerst nog even heel teleurgesteld zijn en onredelijk denken dat het de schuld van de héle wereld is
en dat een heleboel mensen dom en onverantwoordelijk bezig zijn geweest door niet op ons te
stemmen. Ik wil niet denken aan ‘verder gaan’ en ‘de
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De Kamervraag
Andre Rouvoet

Bijbelse waarden zijn goed voor de
samenleving
Schroom
Er is de afgelopen jaren in de Tweede
Kamer sprake geweest van een merkwaardige schroom ten aanzien van het
publiek spreken over waarden en
normen. Nu is de overheid niet de eerst
aangewezene om voor de overdracht van
waarden en normen te zorgen. Het
gezin, de school, de kerk zijn bij uitstek de verbanden waar dit
plaats vindt. Daarom moeten deze instituties ook beschermd
en ondersteund worden. Maar we moeten niet van de weeromstuit de overheid buiten het zo belangrijke debat over
moraliteit en normativiteit houden.

Moreel leiderschap
Onder het motto ‘fatsoen moet je doen’ heeft het kabinet in de
Regeringsverklaring aangegeven het belang van waarden en
normen actief te zullen uitdragen.” Het kabinet heeft ervoor
gekozen “zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen en
ergernissen van de burgers zelf”. Laat ik er geen doekjes om
winden: deze agenda is mij te smal en in zekere zin ook riskant.
Het is mijn overtuiging dat er behoefte is aan moreel leiderschap en dat veronderstelt een richtinggevende visie en gezagvol optreden. En dan
is het nodig dat we waarden over de volle
breedte van het politieke erf bij elkaar en
de burgers in beeld brengen en zonodig
inscherpen. Natúúrlijk gaat het bij
‘normen en waarden’ ook over veiligheid
en fatsoen, maar tot nog toe gaat het mij
teveel over ‘leefbaarheid’ in de smalle betekenis van ‘het elkaar
niet in de weg zitten’. Die insteek loopt gemakkelijk over in een
naar binnen gericht en benepen burgermansfatsoen.
Normativiteit in politieke zin gaat echter over meer dan een
respectvolle omgang met elkaar in het publieke domein,
gebrek aan fatsoen op straat en overdaad aan seks en geweld
op TV, hoe belangrijk dat ook allemaal is.

van ons land hebben getrokken. Natuurlijk: we zijn niet klaar
met een verwijzing naar de Tien Geboden, maar het kan zeker
niet zonder! En daarom ook is de rol van de kerken in dit debat
ook zo belangrijk. Niet omdat zij de waarheid in pacht hebben.
Wel omdat zij vanuit hun hoge ambt – het bewaren én het
uitdragen van het Woord van God – de samenleving kunnen
dienen met hun bijdrage.

Actualiteit
De eenvoudigste samenvatting van de bijbelse waarden is ‘de
dienst aan God en de naaste’. Maar de actualiteit van de bijbelse waarden kan ook specifieker worden aangegeven. Ik denk
om te beginnen aan de saamhorigheid, de onderlinge verbondenheid, en vandaar uit de gerichtheid op de ander. In het
verlengde daarvan onderstreep ik het belang van de waarden
van de barmhartigheid en de naastenliefde, een waarde die
wat mij betreft meer is en dieper gaat dan ‘solidariteit’, en
naast de bereidheid tot delen ook noties als dienstbaarheid en
opofferingsgezindheid omvat. En dan is ook de vraag aan de
orde of we ons in deze tijd van technische vooruitgang en
materiële voorspoed voldoende bewust zijn van ons rentmeesterschap, onze verantwoordelijkheid voor het beheer van de
schepping, van natuur en milieu.
Deze waarden impliceren de erkenning
dat er grenzen zijn aan andere betekenisvolle waarden, zoals die van de individuele
vrijheid: het gaat om vrijheid in verantwoordelijkheid met en voor anderen. In
dat verband zal er oog moeten zijn voor
de betekenis van klassieke deugden als
integriteit, trouw en zelfbeheersing. Het is daarbij de vraag of
er in onze moderne, geïndividualiseerde samenleving nog
ruimte is voor erkenning van gezag en autoriteit, als noodzakelijke voorwaarden voor een geordende samenleving. Een
andere belangrijke notie is dat ieder spreken in termen van
rechten z’n keerzijde heeft in de aanvaarding van plichten en
dat we derhalve niet alleen moeten staan op onze eigen
rechten, maar ook op die van anderen.
En dan de gewichtige kwestie van de geestelijke vrijheid: hoe
ver reikt die en waar stuiten we op absolute grenzen? Wat is
precies de taak van de overheid? Wat betekenen tolerantie en
verdraagzaamheid in een pluriforme samenleving als de onze?

De samenleving heeft
recht op meer dan een
spruitjes-discussie

Bijbelse waarden
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Het debat over normen en waarden mag niet uitmonden in
een benepen discussie over wat ons stoort in het gedrag van
anderen; daarvoor is het te belangrijk. De samenleving heeft
recht op meer dan een spruitjes-discussie. We zullen dus
werkelijk moeten doorstoten naar de fundamentele waarden
die aan ons samenleven ten grondslag liggen én we zullen de
vraag onder ogen moeten durven zien wat dat betekent.
Daarbij gaat het er niet om ‘nieuwe waarden’ uit te vinden. Bij
de ChristenUnie leeft de diepe overtuiging dat de samenleving
het meest gediend is met het leven uit de bijbelse waarden, die
Hand vanouds hun sporen diep in de geschiedenis en de wetgeving

Schrift

Verrijking
Het zou een verdieping en verrijking van het publieke debat
over waarden en normen zijn als we erin slagen deze noties
erin te betrekken en de burgers aan te moedigen zich hierover
uit te spreken, meer dan over hun ergernissen. De samenleving
zou ermee gediend zijn, want de bijbelse waarden zijn goed
voor de samenleving!
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OverDenking

Mattheus 20:20-28

Ds. van der Spoel

Dienen is kiezen
Zaterdagavond 18 januari 2003 hebben we de campagne en de
verkiezingen in gebed gebracht tijdens een gebedsbijeenkomst
in Leusden. Ds. R. van der Spoel uit Harderwijk hield deze avond
een korte overdenking. Tijdens deze bijeenkomst hebben we
God gedankt voor een prachtige campagne, waarbij we vele
mensen hebben ontmoet. De meditatie van ds. Van der Spoel
willen we u graag puntsgewijs meegeven, omdat deze woorden
gelden voor welke verkiezingen ook!
Wie wordt minister-president? Wie
wordt de grootste partij? Dat is de
vraag deze laatste dagen voor de
verkiezingen. De peilingen spelen
hierbij een grote rol, want mensen
stemmen op een winnaar. Dat zit diep
in ons allemaal, we willen allemaal bij
een winnaar horen, we willen allemaal
winnaar zijn. En in de politiek ben je
winnaar als je je eigenbelang het best
voor elkaar krijgt. Dat geldt overigens
ook in de klas, op het werk en in de
kerk: ieder gaat voor eigen belang. In
het ergste geval zie je het zelfs in het
gezin en in het huwelijk terugkomen.
Je wilt zelf bepalen en zoveel mogelijk
invloed hebben.
Dat was onder de discipelen ook zo.
Op een dag komt de moeder van
Jakobus en Johannes met de vraag of
haar zonen een toppositie in de hemel
mogen hebben, invloedrijk mogen
zijn. Jezus laat dan zien dat je met die
vraag net zo bent als de machthebbers, de regeerders in de politiek. Want
die oefenen macht uit, zegt Jezus. Zij
duwen anderen naar beneden om er
zelf beter van te worden. Gaat het in
de politiek altijd zo? Bijna altijd, want
wie het voor het zeggen heeft speelt
in het beste geval met vuur.

In het koninkrijk ben je
pas groot als je wilt
dienen

Jezus zegt dan: zo zal het onder u niet
zijn! In het koninkrijk ben je pas groot
als je wilt dienen. Je bent de eerste, als
je de laatste wilt zijn. Dienen is kiezen
voor de liefde i.p.v de macht. Dienen
geeft de ander ruimte i.p.v jezelf op de
voorgrond te plaatsen. Liefde geeft je
de vrijheid om te leven uit genade i.p.v
uit kracht. Paulus zegt het zo: als ik
zwak ben, ben ik machtig, want dan
kan Christus in mij werken.
Dit betekent voor ons persoonlijk: de
een achtte de ander uitnemender dan
zichzelf (Filip.2). Voor de politiek, voor
je keuze deze week betekent dit: waar
overheerst het eigenbelang. En waar
heeft men echt oog voor? Voor de
ander, voor Gods schepping, voor
dienen en delen? Aantjes zei het eens
zo: “Vraag niet: hoe word ik of mijn
groep er beter van, maar wat is beter
voor mens en samenleving? Jezus
geeft wel een richting aan: christelijke
politiek is per definitie sociale politiek!
Met zo’n keuze word je niet de grootste of de nummer 1, het levert je niet
meer salaris op en veroorzaakt niet
minder belasting, het is geen succesformule. Het geeft je wel de zegen van
delen, de verwondering over Gods
liefde, de kracht van Christus in jouw
zwakheid en .... Het is tot eer van God.
We gaan stemmen en als christenen
mogen we daarmee God en de naaste
dienen.

Hand
Schrift

27

IN

HET LAND

ChristenUnie Lokaal en
11 maart vinden de Statenverkiezingen plaats. Vele mensen van de ChristenUnie zijn al weken bezig
met schrijven van provinciale verkiezingsprogramma’s en het organiseren van regionale campagnes.
Op het landelijk bureau hebben we van de meeste provincies folders en programma’s ontvangen. Niet
alleen inhoudelijk, maar ook qua vormgeving is er veel zorg en aandacht aan besteed. We willen u
graag verschillende thema’s die tijdens de campagnes in de provincies een rol spelen onder de
aandacht brengen, maar een eerst een verslag van een bijzondere bijeenkomst in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland
Politiek avondje
‘Jip en Janneketaal’
voor gehandicapten
Met het oog op de gehouden landelijke politieke verkiezingen van 2003 organiseerde de bewonersraad van de
Stichting Zuidwester regio Hoekse Waard op 16 januari
2003 een POLITIEK CAFÉ in de Burgerzaal van het
Gemeentehuis in Oud-Beijerland. Dit speciaal voor mensen
met een verstandelijke handicap. Dit project is groots in het
land opgezet. Iedere volwassenen Nederlander heeft stemrecht. Ook mensen met een verstandelijke beperking
kunnen hun stem uitbrengen. En dat dezen ze dus allemaal
graag. Vaak wordt door deze doelgroep niet gestemd of
gestemd per volmacht door een ander; een ouder of een
begeleider. De ChristenUnie heeft voor deze mensen het
verkiezingsprogramma in ‘gewoon taal’ geschreven.
Daarnaast is het programma ook in braille, grootletterdruk
en op cassette verschenen. Deze programma’s zijn op het
landelijk bureau verkrijgbaar.
De belangstelling was groot, zeker 60 gehandicapten met
z’n 70 belangstellenden deden vol vuur mee en stelden
directe vragen aan de plaatselijke politieke vertegenwoordigers over de landelijke politiek. De dames en heren politici

hadden een pittig avondje en kwamen niet zomaar weg met
vage toezeggingen of moeilijke kreten. De landelijke politieke
partijen waren aanwezig op deze politieke discussieavond met
hun kraampjes met: de rozen van de PvdA, petjes van
GroenLinks, de pepermunt van de SGP, mandarijnen van de
VVD, tasjes van de SP, stikkers van D’66 pennen van het CDA
en de ChristenUnie met pennen met notieblokjes en de pepermunt. Juist voor deze mensen waren er verkiezingsmanifesten
speciaal in de ‘Jip en Janneketaal’ geschreven. Voor deze zeer
bijzondere avond was de belangstelling zeer goed te noemen.
Plaatselijke politici moesten het landelijke programma uitleggen en verdedigen. Het ging om de inhoud en de bedoeling
was dat er een beeld geschetst wordt van de verkiezingen en
de inhoud van de partij-programma’s. Een zeergeslaagde
avond vond ChristenUnie-lijsttrekker in Oud-Beijerland Peter
Schipper na afloop. “Het dwingt je als politicus weer eens om
zaken helder te houden en op een andere manier te benaderen. Ik denk dat menig volwassene een voorbeeld zou kunnen
nemen aan de betrokken manier waarop verschillende hier
vanavond met politiek bezig waren”.

Zeeland
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De ChristenUnie Zeeland pleit voor
een krachtige aanpak van de
vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Goed drinkwater is van
levensbelang en daarom moet
zorgvuldig worden omgegaan met
het oppervlaktewater. Niet alleen

moet de kwaliteit goed zijn, er
moet ook voldoende water beschikbaar zijn. De partij stelt enkele
maatregelen voor om grond- en
oppervlaktewater te beschermen.
Zo zijn rond drinkwatergebieden
beschermingszones nodig die

vervuiling kunnen voorkomen. Het
gebruik van bestrijdingsmiddelen
die niet biologisch afbreekbaar zijn,
moet worden verminderd. Verder
moeten er gescheiden afwateringssystemen komen voor regenwater
en rioolwater.

IN

Provinciaal
Overijssel
De ChristenUnie in Overijssel gaat er ook helemaal voor. Zij schrijven in hun verkiezingsprogramma onder andere dat zij:
- een goede eerstelijns gezondheidszorg willen.
Daarom: Oplossen van de wachtlijst-problematiek in de ( jeugd)zorg. Goede en snel bereikbare huisartsenposten. Ambulances die de
aanrijdtijd van 15 minuten niet overschrijden.
- een goede bereikbaarheid en optimale veiligheid in het verkeer willen.
Daarom: Een snelle aanpak van de Hanzelijn en
de verbetering van de knelpunten van de A1 en
de A28. Een aantrekkelijk en effectief Openbaar
Vervoer met inzet van ondermeer Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer en regiotaxi ’s.
- een gezonde toekomst voor agrarische bedrijven en het platteland willen.
Daarom: Goede compensatieregeling voor
landbouwbedrijven die door de reconstructie
niet meer kunnen uitbreiden.
Terughoudendheid bij aanwijzen van nieuwe
Ecologische
Verbindingszones. Nieuw
ondernemerschap,maar
wel gebonden aan het
platteland (zorgboerderijen,landgoedcamping,
natuurbeheer,enz).
Bescherming van kwetsbare flora en fauna, ook
tegen roof door veel voorkomende soorten, zoals
vossen en kraaien.

HET LAND

Noord-Holland heeft een eigen stemtest voor de provinciale verkiezingen gemaakt. Door het invullen van een
antwoord op politieke issues in de provincie kan de kiezer
uitkomen bij de ChristenUnie-SGP. Bent u voor meer
werkgelegenheid door betere mobiliteit (2e Coentunnel),
bent u voor bescherming van groene gebieden, bent u het
er mee eens dat kleine dorpen zelfstandig en leefbaar
moeten zijn, er meer christelijke zorginstellingen moeten
komen en dat het gedoogbeleid moet stoppen? Dan kom
je inderdaad uit bij die eerder genoemde partij.
Inderdaad, zo eenvoudig is het eigenlijk.

Noord-Holland
Flevoland
Voor de Staten in Flevoland ligt de kern van het programma
voor de komende vier jaren onder andere bij de volgende
punten:
Zuinig zijn op Flevoland
Flevoland verandert,maar dat mag niet ten koste gaan van
de inwoners in de Flevolandse gemeenten. Daarom zal de
ChristenUnie veel aandacht vragen voor
veiligheid,voor de beschikbaarheid van
passende zorg,voor onderwijs,voor de
natuur,voor voldoende openbaar vervoer of
voor ontwikkelingsmogelijkheden voor
bedrijven.
Groei onder voorwaarden
De provincie blijft groeien. De ruimte die
Flevoland heeft biedt daarvoor ook volop
mogelijkheden.Maar voor de huidige en de
nieuwe inwoners en bedrijven zijn ook voorzieningen nodig.Daarom wil Flevoland de
groei beter spreiden over de provincie;hierdoor krijgt Almere de ‘rust ’om te werken
aan de kwaliteit van de stad, terwijl andere
gemeenten meer inwoners krijgen om de voorzieningen in
stand te houden.

Daar zijn ook provinsjale ferkiezings. Met het motto: Nei in weardefolle provinsje neffens Bibelske noarmen (heeft u hem?). Wichtichste punten uit het verkiezingsprogramma van deze provincie zijn:
Ruim baan voor de fiets en het openbaar vervoer. Friesland pleit voor een proefproject gratis openbaar vervoer op het traject StiensLeeuwarden. In (kleine) dorpen moeten voldoende woningen
zijn. Inbreidingsplannen hebben de voorkeur boven bouwen
in landelijk gebied. Behoud en versterking van het eigen
karakter van dorpen, steden en landschappen. Tenslotte
verdient –natuurlijk- de Friese taal en cultuur blijvende steun. De dagbladen
(regionaal) zouden een jaarlijkse financiele bijdrage moeten krijgen voor hun rol
in het behoud van de Friese taal en cultuur.

Friesland
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In memoriam
Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u
de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de zoon des mensen niet
gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te
geven als losprijs voor velen. Mattheus 20: 26-28

Bart Verbrugh - Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1971-1981 / Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Hij was er wel eens bang voor geweest dat in zijn levensavond zijn geestelijke vermogens aangetast zouden
worden. De Here God is Bart Verbrugh evenwel daarin
genadig geweest. Op zijn ziekbed thuis lagen de kranten
van de dag. Hij mocht bij de tijd blijven tot het einde. De eer
van God was het centrale thema in zijn politieke streven.
Met dat motief heeft hij vele jaren lang en vaak met veel
tegenwind gezwoegd voor een christelijke, liever gezegd:
een nationaal-gereformeerde politieke partij. Niet alleen
organiseerde hij, maar hij schonk tevens het GPV zijn grote
intellectuele vermogens, zijn zeer breed ontwikkelde politiek-historische kennis en zijn nuchtere vroomheid. Zo klein
als die partij was en bleef, de oriëntatie moest zijn op de
gehele natie en op het samenleven van volken. Het kritisch
realisme waarmee hij bijvoorbeeld de Europese integratie
taxeerde ligt tot op de dag van vandaag ten grondslag aan
de politieke opstelling van zijn politieke vrienden van de
ChristenUnie en de SGP en is blijvend actueel. Wie zijn
beschouwingen leest komt ook een christelijk-sociaal politicus tegen. Die oriëntatie vloeide bij hem voort uit zijn
respect voor mensen en de hen geschonken waardigheid.
Daarom moest de regering niet alleen geestelijke vrijheden
waarborgen, maar ook actief en stimulerend leiding geven
aan de ontwikkeling van de samenleving.

Tenslotte een zeer kenmerkende passage, een advies – zo
schreef Bart Verbrugh – aan een ieder die vervreemd is of
geen kennis heeft van de Bijbel:“Begin een vast punt aan
te nemen op de horizon van je leven, waar je naartoe
gaat. Dat punt is dat je je dagelijkse, burgerlijke, huiselijke
en maatschappelijke werk zo goed mogelijk doet om God
te behagen en hierom te bidden en ervoor te danken en
te eren. Je kunt dit oriëntatiepunt en na te streven doel
aanvankelijk zien als een “mythe”, als een uiterlijke zaak
voor je bestaan, maar je hebt dan in ieder geval een autoriteit waarop je je richt, een model voor je gewone
“natuurlijke” handelen”.
Met dankbaarheid en waardering voor zijn grote inzet en
inhoudelijke inbreng ten behoeve van onze partij, nemen
wij afscheid van een dienstbare man. Bart Verbrugh heeft
veel voor het GPV mogen betekenen. Hij was zeer betrokken bij het samengaan van GPV en RPF in de
ChristenUnie. Met het sterven van ons erelid Bart
Verbrugh is een bijzonder mens en politicus naar zijn
Heer gegaan. Wij wensen zijn familie Gods troostende
nabijheid toe.

Harry van der Linden - wethouder Zwartewaterland
Maandag 27 januari jl. ontvingen wij het bericht
dat Harry van der Linden, wethouder in
Zwartewaterland, plotseling is overleden op
zondag 26 januari 2003. Zijn loopbaan stond in
het teken van de zorg, eerst bij de gemeentelijke sociale diensten, later als regionaal inspecteur bij de Ziekenfondsraad in Amstelveen. De
laatste jaren was hij directeur van een gereformeerde instelling voor maatschappelijke dienstverlening. Zijn politieke carriere begon in 1992,

hij werd raadslid voor het GPV in Hasselt. Vanaf
2001 was hij fractievoorzitter van de
ChristenUnie. Harry van der Linden mocht sinds
2 januari 2003 de gemeente Zwartewaterland
dienen als wethouder. Zijn betrokkenheid en
liefde voor de gemeenschap waren groot. Zijn
gedrevenheid en zorg zal erg gemist worden.
Harry van der Linden is 54 jaar geworden. Wij
bidden dat de Here God zijn vrouw en kinderen
wil omringen met Zijn liefde en troost.

Bijeenkomsten in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen
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vrijdag 28 februari
Andre Rouvoet
In Rietkerkzaal van Provinciehuis, Visarenddreef ,Lelystad
vrijdag 28 februari
Arie Slob
Leger des Heils,Vismarkt 24, Den Helder
vrijdag 28 februari
Egbert Schuurman
Rijssen
zaterdag 1 maart
Egbert Schuurman
Leeuwarden
dinsdag 4 maart
Arie Slob • thema: jeugd en onderwijs Kerkcentrum ‘Open Haven’, Kerkplein 8 Zeewolde
dinsdag 4 maart
Andre Rouvoet
Andrea college, locatie Pieter Groen Helmbergweg 10 Katwijk
woensdag 5 maart
Andre Rouvoet
Gebouw Westerwijk, Admiraal de Ruyterweg 148 te Amsterdam
donderdag 6 maart
Andre Rouvoet
Pinkstergemeente Alkmaar, Helderseweg 32 Alkmaar
vrijdag 7 maart
19.30 Eimert van Middelkoop
Kampen
maandag 10 maart 19:30 Andre Rouvoet en Eimert van Middelkoop Gomares College - Vondelpad 1 Groningen

Adressen
Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

IN

HET LAND

Carolien Pape
raadslid IJsselstein

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: H. P. van der Bijl
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
directeur: prof. dr. R. Kuiper
tel. 033 - 422 69 60 • fax 033 - 422 69 68
email: wi@christenunie.nl / denkwijzer@christenunie.nl
www.wi.christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20018 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 318 29 30 • fax 070 - 318 29 33
email: christenunie@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20017 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres: Postbus 23529 • 3001 KM Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34 • fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51 • email: info@perspectief.nu

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl

Wilt u danken voor:
• de genade van God die ons heil brengt, opvoedt en leert ons leven af
te stemmen op Hem
• de 204.694 stemmen die we kregen
• de mogelijkheden die we hebben politiek te bedrijven in de Tweede
Kamer met onze drie Kamerleden

Gebed
Wilt u bidden voor:

• de partij; door de verkiezingsuitslag moet opnieuw bekeken worden
hoe we ons werk gaan doen; bid dat we de juiste prioriteiten zullen
kiezen
• André Rouvoet, Arie Slob en Tineke Huizinga; bid dat ze ondanks
teleurstelling over het verlies van een zetel, kracht vinden om hun
werk te doen
• Leen van Dijke; onverwachts is hij niet teruggekomen in de Tweede
Kamer
• de campagne en alle kandidaten die op de lijst staan voor Provinciale
Staten verkiezingen
• vrede in de wereld; een oorlog met Irak lijkt aanstaande, dit heeft
waarschijnlijk grote gevolgen voor de bevolking van Irak, de regio,
het volk Israël, maar ook de rest van de wereld

Ik moest ergens
doorheen…
na de verkiezingen
Ik had verwachtingen, ik zag kansen
en mogelijkheden en ik had hoop
op meer. Wonderen zonder tal ( zie
vorige column) En toen alles afgelopen was bleef ik in verwarring achter. En ik heb tijd nodig
gehad om alles weer op een rijtje te krijgen.
Misschien herkent u dat???
Hetzelfde overkomt mij geregeld na een raads- of commissievergadering, na een forum of een presentatie, een verkiezingsbijeenkomst.
Goed voorbereid en goed ingelezen, uitstekend mijn woordje
gedaan en actief deelgenomen aan het debat- en toch valt
het resultaat tegen. Het zichtbare resultaat dan wel te
verstaan - in aantal en in invloed.
Dan duurt het even voordat ik ‘s avonds in slaap val en de
volgende dag dwaal ik met mijn gedachten nog geregeld
terug naar de avond ervoor.
En soms ervaar ik gevoelens van ergernis, boosheid, teleurstelling en jaloezie.
Vervolgens zijn er een aantal mogelijkheden:
• Ik speel mooi weer en verberg deze gevoelens voor mezelf,
voor anderen en voor de Here God - en vervolgens wordt ik
down, stil en gespannen.
• Of ik ga het uiten, naar ieder mens die het maar horen wil
en wordt meegenomen in een spiraal van negativiteit.
• En de laatste mogelijkheid: ik ga ermee naar de Here God,
enigszins verlegen met zoveel heftigheid, maar toch ook
zonder schaamte, want Hij weet er natuurlijk al van… en
dan komt er weer vrede in mijn hart.
Ik leer mezelf wel beter kennen in zulke tijden van tegenslag.
Ik leer God trouwens ook beter kennen. Niet zijn bedoeling
met de dingen die gebeuren, maar Zijn liefdevolle nabijheid
als ik het moeilijk heb.
Trouwens door naar Hem te gaan zie ik de betrekkelijkheid
van zo’n tegenslag ook weer in. De wereld staat in brand,
mensen zijn in nood, dat is pas ernstig.
Ergens doorheen moeten, een bijbels begrip: ‘Als gij door de
wateren, de rivieren en het vuur gaat, zal het u niets overkomen’ staat in Jesaja 43:2. En lees dan ook de mooie woorden in
vers 1 een vers 3 en 4!
Ergens doorheen moeten …niet leuk, wel leerzaam, hoort bij
het leven, hoort bij de politiek.
Hand
Schrift
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Oorlog in Irak

Bestuurderscongres

POLITIEK MAGAZINE

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

In deze Handschrift o.a.

Oorlog in Irak

InGesprek

Terwijl ik dit schrijf, duurt de oorlog in Irak voort, en wagen
journalisten hun leven om ons zoveel mogelijk van de oorlog te
laten zien. Terwijl er binnen het kerkelijk jaar sprake van de
Lijdenstijd. Dit weekend is het paasfeest. We herdenken de
kruisiging en de opstanding van de Here Jezus, de Zoon van
God. Het lijkt er steeds meer op dat we verlangen naar deze
dagen, omdat er zoveel rampen in de wereld plaatsvinden. Hoe
treffend dat anno 2003 is, kunnen we dagelijks live vanaf een
tank meemaken. Een nieuwsoverzicht van een willekeurige dag
in april laat weten dat “In het zuiden van de stad gevochten
wordt, Amerikaanse gevechtsvliegtuigen over de stad scheren,
getuigen verklaren dat zeker 14 burgers bij de aanval het leven
verloren en vier huizen vernietigd werden. In totaal zijn tijdens
de oorlog 1200 burgers overleden”.

Oorlog in Irak

Afscheid
Leen van Dijke

KamerStukken
Bouwfraude

Het zijn te veel dingen om echt goed te bevatten wat er allemaal gebeurt. Daarnaast is het maar de vraag wat we allemaal
te weten komen over de werkelijke gang van zaken in Irak. De
propagandamachine draait in Irakese en in Amerikaanse /
Britse kampen op volle toeren. De uitspraak dat de waarheid
het eerste slachtoffer van de oorlog is, is al meerdere malen
gevallen.

I N G ESPREK
E MAILWISSELING
A FSCHEID L EEN VAN D IJKE
I N P ERSPECTIEF
B ESTUURDERS CONGRES
U ITSLAGEN

De ChristenUnie heeft haar standpunt inzake Irak ingenomen.
In dit nummer van HandSchrift willen we u de overwegingen
tot dit standpunt laten weten. Het beleid van de fractie in deze
zwaarwegende kwestie wil de fractie graag verantwoorden.
Ook middels debatten met onder andere de jongeren van
PerspectieF zijn de voors- en tegens uitgesproken. De
ChristenUnie juicht deze debatten toe en zou graag zien dat
aan het innemen van standpunten discussie in de partij voorafgaat. Daarnaast heeft onze buitenlandwoordvoerder Tineke
Huizinga een mailwisseling met Bert Koenders van de PvdA
over het standpunt Irak.

C URSUSA ANBOD
T WEEDE KAMER
KAMERSTUKKEN
P ERSPECTIEF
N ADINE DE ROODE
I N H ET L AND
A DRESSEN
G EBED
CAROLIEN PAPE

De oorlog is een feit. Een oorlog in Lijdenstijd. Juist in deze tijd
zijn christenen en kerken geroepen om betrokken te zijn met
Gods wereld, bij mensen in nood en bij broeders en zusters in
het geloof. De ChristenUnie bidt voor vrede en recht, wil
meeleven met de Irakese bevolking en zet zich in voor hulpverlening.
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Colofon

De ChristenUnie wenst u
goede paasdagen. We mogen
weten dat God deze wereld
bestuurt en in Zijn handen
heeft. Zijn Zoon stierf voor ons
en stond na drie dagen op. Hij
heeft het allemaal al voor ons
volbracht.
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Nico Schipper

Dagboek uit de Haagse fractie

Het geduld met
Saddam Hussein is op!
Maandag 17 maart
De spanningen in het Midden-Oosten zijn natuurlijk
niet van gisteren. Ik realiseer me vandaag opnieuw dat
de ontwapening van Irak ons al maandenlang intensief bezighoudt. Vooral Tineke Huizinga en Heleen van
den Berg als woordvoerder en beleidsmedewerker
buitenlandse zaken volgen de ontwikkelingen op de
voet. Ik vind dat we van begin af aan een heel duidelijke lijn hebben uitgezet. We sluiten een oorlog niet uit,
maar benadrukken dat we zo lang mogelijk moeten
proberen om Irak langs vreedzame weg te ontwapenen. We beseffen dat de militaire druk daarom
verhoogd moet worden en onderstrepen dat een
nieuwe VN-resolutie wenselijk maar niet noodzakelijk
is als militair ingrijpen uiteindelijk onontkoombaar
blijkt.

Toch is het geen makkelijke conclusie.
Integendeel. Het raakt ons allemaal.
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In de loop van de middag wordt duidelijk dat er geen
nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad komt en dat
Saddam Hussein een laatste kans krijgt. Binnen 48 uur
moet hij Irak verlaten. Een oorlog lijkt onafwendbaar.
Met het oog op het Irak-debat van morgen raadplegen
we een aantal adviseurs van de fractie… en vanzelfsprekend is Eimert van Middelkoop er een van. Héél
laat in de avond, beter gezegd: aan het begin van de
nacht, heb ik nog telefonisch contact met André en
Tineke om de laatste puntjes op de i te zetten.
Niemand wil deze oorlog, maar wat doe je als de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië aangeven dat
het geduld met Saddam Hussein ergens ophoudt en
de aanval aankondigen? Steun je de coalitie dan? Is
het denkbaar dat je dat niet doet? We realiseren ons
terdege dat het heel nauw luistert en zetten alles nog
eens zorgvuldig op een rijtje. Is er een legitimatie voor
deze oorlog? En - voor ons een heel belangrijke vraag:
wat moet er gebeuren als deze oorlog voorbij is? Arie
denkt natuurlijk ook mee. Onze nachtelijke telefoon-

gesprekken zijn een belangrijke aanloop naar de
afrondende bespreking in de fractievergadering van
morgenochtend.

Dinsdag 18 maart
Ik open de fractievergadering met het lezen van
hoofdstuk 4 uit de Openbaring aan Johannes. Rondom
Gods troon staat daarboven. Voordat Johannes moet
beschrijven wat er spoedig gebeuren moet, mag hij
een kijkje nemen in de hemel. Hij schrijft op wat hij
ziet: Er stond een troon in de hemel en er zat iemand
op die troon. Voordat Johannes gaat ontdekken welke
verschrikkingen de wereld wachten, maakt God hem
duidelijk dat Hij regeert – wat er ook gebeurt! Als er
geen woorden meer overblijven om elkaar mee te
bemoedigen, is dat een belangrijke wetenschap.
Daarna bidden we met elkaar. En er is veel om voor te
bidden….
Het debat over Irak is een debat voor de fractievoorzitters. In de fractievergadering bespreken we de bijdrage
van André Rouvoet. Het moet duidelijk zijn dat we tot
op het laatste moment hebben aangedrongen op een
vreedzame oplossing. Maar door het falen van de
diplomatie en door de botte weigering van Saddam
Hussein om te ontwapenen is een oorlog onvermijdelijk. Een nieuwe VN-resolutie is gewenst, maar niet
noodzakelijk. Dat hebben we steeds gezegd en dat
moet nu leiden tot instemming met het besluit van de
regering om de VS te steunen. Resolutie 1441 legitimeert een aanval op Irak. Toch is het geen makkelijke
conclusie. Integendeel. Het raakt ons allemaal. De
fractie wil dat ook communiceren met de achterban. Ik
vraag om nuchterheid: Hoe vervelend het ook is, maar
de kranten noemen morgen een rijtje met 'voorstanders' en een rijtje met tegenstanders van de oorlog.
Daarin is geen ruimte voor onze worsteling, onze overwegingen en nuanceringen. We besluiten om onze
achterban in elk geval via de website en een digitale
nieuwsbrief zo goed en zo breed mogelijk te informeren over de argumenten onder ons besluit.
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Aan het begin van de middag stellen we de tekst van
de bijdrage van André vast. De minister-president legt
om 14.00 uur in de Tweede Kamer een verklaring af.
Hij herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd: Nederland
geeft politieke steun aan de Verenigde Staten, maar
geen militaire steun. Hij motiveert dat met het ontbreken van draagvlak in de samenleving. Dat bevreemdt
ons. Deze situatie vraagt om leiderschap. Dan komt
het debat. Wouter Bos wil niks weten van politieke
steun aan de VS. Het CDA is zichtbaar verbijsterd.
Terecht. Het besluit om alleen politieke steun te verlenen is duidelijk een gebaar in de richting van de PvdA,
maar dat gaat Wouter Bos blijkbaar niet ver genoeg.
Had hij zich gisteren al niet uitgesproken vóór politieke steun? Is ie teruggefloten door z’n fractie? Ik woon
een belangrijk deel van het debat bij en hoor en zie
dat André zich stoort aan de stevige woorden van de
linkse fracties in de richting van Balkenende. Het
deugt ook niet dat de formatie zo bepalend is voor het
verloop van het debat.
Ondertussen moet ik ook de voorlichting over ons
standpunt verzorgen. Dat vraagt om perscontacten,
maar in dit geval ook om het aanleveren van een
compleet Irak-dossier voor de website en de voorbereiding van briefteksten. Halverwege de avond stap ik op
de trein. Het debat gaat nog even door… Vlak voordat
ik naar bed ga, belt André nog om z'n ongenoegen te
uiten over het verloop van het debat. We spreken af
dat we ons oordeel daarover in de richting van de pers
niet onder stoelen of banken zullen steken.

Woensdag 19 maart
Het is crisis. De verhoudingen tussen CDA en PvdA zijn
ernstig verstoord. De kranten staan er vol van. Het
CDA spreekt over geschonden vertrouwen. Even geen
formatiebesprekingen meer. Triest dat een debat over

een oorlog die de wereld in de greep houdt in
Nederland vooral gaat over de verhoudingen tussen
twee mogelijke coalitiepartners. De VVD spreekt van
amateurisme. In de wandelgangen spreek ik met een
aantal journalisten. Er is belangstelling voor de overwegingen die geleid hebben tot ons standpunt.

Wouter Bos wil niks weten van
politieke steun aan de VS.
André geeft om 16.30 uur een interview aan het ND
over het standpunt van de ChristenUnie. Voor de
communicatie met onze achterban zijn we onder
andere afhankelijk van de’gereformeerde krant’ voor
christelijk Nederland. Het gesprek verloopt goed. Ik
spreek met de journalist af dat hij het interview rond
19.00 uur naar mij mailt zodat ik het nog even kan
bekijken. Alleen een reactie op feitelijke onjuistheden,
hè? Na het interview hebben we een afscheidsborrel,
omdat twee collega’s afscheid nemen van de fractie.
Om 19.00 uur precies ben ik weer terug op de fractie.
Het verslag van het interview komt binnen. In overleg
met André stel ik twee aanpassingen voor, die meteen
overgenomen worden. De opmerking dat Wouter Bos
zijn leiderschap nog moet vestigen in de PvdA heeft de
journalist niet in het verhaal verwerkt. Dat is zijn
keuze, maar de opmerking was mijns inziens wel in de
roos.

Donderdag 20 maart
Om zeven uur zet ik de televisie aan. Het is begonnen.
De beelden van de groene nachten van Bagdad en de
witte flitsen van het afweergeschut zijn bijna
vertrouwd. Er wordt een toespraak van Balkenende
aangekondigd rond 7.15 uur, maar het duurt langer.
Daar kan ik niet op wachten. Ik moet naar het station.
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Deze oorlog was helaas onvermijdelijk,
omdat de diplomatie heeft gefaald…
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Daar ontdek ik dat er geen treinen rijden tussen mijn
woonplaats Nunspeet en Putten. Dan maar terug naar
huis en de auto pakken. Onderweg naar Den Haag
beluister ik de televisietoespraken van president Bush
en minister-president Balkenende.
Daarna bel ik met André en met Tineke. Het is van
belang dat we onze reactie nog even afstemmen.
Tineke heeft desgevraagd al een reactie gegeven
tegenover het ANP. Deze oorlog was helaas onvermijdelijk, omdat de diplomatie heeft gefaald en Sadam
Hussein ook het laatste ultimatum naast zich heeft
neergelegd. En: onze gedachten gaan op dit moment
in het bijzonder uit naar de bevolking van Irak. We
hopen en bidden dat er weinig burgerslachtoffers
vallen en dat deze actie snel tot resultaat leidt. Verder
onderstreept Tineke dat het gaat om de vrede in de
wereld en de bevrijding van Irak: De ChristenUnie
vindt het van groot belang dat Nederland de opvang
van Irakese vluchtelingen ondersteunt en na de oorlog
een bijdrage levert aan de wederopbouw van het land.
Na de reacties van Maxime Verhagen (CDA) en Wouter
Bos (PvdA) praat ik André en Tineke nog even bij. We

spreken onze verbazing uit over het gedraai van Bos
en het gemak waarmee hij wegkomt.
Als ik Den Haag binnenrijd, komt de oorlog ineens
heel dichtbij. Ik kan niet via de gebruikelijke route bij
de parkeergarage van de Tweede Kamer komen. De
Amerikaanse ambassade werd al geruime tijd zwaar
bewaakt, maar nu zijn de wegen langs de ambassade
helemaal afgesloten. Er is veel politie op de been. De
beveiligingsdienst van de Tweede Kamer had ons hierover al geïnformeerd en ik weet dus welke alternatieve route ik moet nemen.
Om 10.15 uur spreekt voorzitter Frans Weisglas de
Tweede Kamer toe. Hij wil even stilstaan bij de oorlog
voordat de Kamer weer overgaat tot de orde van de
dag. Ik spoed mij naar de plenaire vergaderzaal. Er zijn
veel Kamerleden aanwezig. Weisglas memoreert dat
velen in ons land hopen en bidden dat er snel een
einde komt aan de oorlog…
De rest van de dag volgen we de berichtgeving over de
oorlog op de voet. Teletekst is altijd een belangrijk
medium voor mij, maar vandaag zeker. Naast pagina
101 probeer ik ook de uitzending van het Journaal te
volgen. Tineke geeft nog een paar interviews en ik
actualiseer in samenspraak met het partijbureau het
Irak-dossier op de website. We versturen ook een digitale nieuwsbrief met ons Irak-dossier.
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Oppervlakte: 441.839 km2 (= 13x Nederland)
Hoofdstad: Bagdad
Inwonertal: 23,6 miljoen (2001, EIU schatting)
Bevolkingsdichtheid: 49,79 (1997)
Godsdienst: Soennieten (42%), Sji’ieten (54%), Christenen (4%)
Taal: Arabisch, Koerdisch (in Noord-Irak)

Gebed, meeleven en hulpverlening
Juist in een oorlogssituatie zijn christenen en
kerken geroepen om betrokken te zijn met Gods
wereld, bij mensen in nood en bij broeders en
zusters in het geloof. Dat kan door gebed, door
meeleven en hulpverlening. De Evangelische
Alliantie heeft hiervoor concrete mogelijkheden
aangeboden. Dit initiatief wordt gesteund door
de ChristenUnie. Voor het gebed is een gebedshandreiking gemaakt. De Raad van de Kerken
heeft opgeroepen tot oecumenische wakes voor
Irak. De Evangelische Alliantie heeft in samenwerking met stichting GAVE een kaartje ontwor-

Eruit!
Problemen op uw werk door
ontslag, reorganisatie of arbeidsconflict? Als lid van de vakorganisatie
RMU staat u er niet alleen voor! Onze
specialisten staan u terzijde met goed
advies en eventueel juridische dienstverlening. Onze aanpak is gericht op een oplossing
in goede harmonie. Meer weten? Knip de bon
eruit en stuur deze op!
Plesmanstraat 68 - Postbus 900 - 3900 AX Veenendaal
Telefoon (0318) 54 30 30 - Telefax (0318) 54 25 22
e-mail info@rmu.org - website www.rmu.org

De RMU. Dan staat ú niet alleen.

pen ter bemoediging van de 40.000 Irakezen in
Nederland, waarvan er 8000 in asielzoekerscentra verblijven. Open Doors heeft adressen
beschikbaar in Irak waar brieven ter bemoediging naar gestuurd kunnen worden. Via TEAR
fund, Open Doors en WorldVision kan ook
concrete vluchtingenhulp geboden worden. Zo
wil Open Doors dit jaar 30.000 stuks lectuur en
40.000 bijbelse kleurboeken voor kinderen
verspreiden in Irak.
voor meer info: www. eanl.nl

Ja, in ben geïnteresseerd in de RMU.
❑ Ik word lid en stem in met de grondslag.
❑ Stuur mij het RMU-informatiepakket.
Naam:

m/v

Adres:
Pc en plaats:
Telefoon:
Branche/beroep:
Opsturen naar:
RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal

HS

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.
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BDU Tijdschriften
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Tineke Huizinga vs
Bert Koenders

Van: Tineke Huizinga <
Datum: maandag 07 april 2003
Aan: <Bert Koenders>
Onderwerp: situatie in Irak

Foto: Michiel Sablerolle Gouda

Beste Bert,
De redactie van HandSchrift vroeg of wij niet eens met
elkaar kunnen mailen over de situatie in Irak. Dat lijkt mij
een goed idee, bij gesprekken die ik heb met onze 'achterban' komt het standpunt van de PvdA nogal eens voorbij.
Zeker in de eerste dagen van het militaire ingrijpen werd
mij wel eens gevraagd waarom wij niet dezelfde insteek
hadden als jullie wat betreft de noodzakelijkheid van een
tweede resolutie.
De opstelling van de PvdA riep bij mij juist vragen op. Ik heb
Jeltje van Nieuwenhoven bij NOVA horen zeggen dat een
tweede resolutie niet in alle gevallen noodzakelijk zou zijn.
Wanneer bijvoorbeeld China een veto uit zou spreken over
een tweede resolutie, zou dat voor de PvdA geen aanleiding
zijn om een eventueel militair ingrijpen af te keuren, zo
begreep ik haar. Daar zit mijn moeite, ik kan dat niet rijmen
met de stellige uitspraken van Wouter Bos bij het Irak debat
dat de PvdA geen politieke steun aan deze oorlog wil geven
omdat er geen tweede VN-resolutie is aangenomen.
Volgens Jeltje was een tweede resolutie niet absoluut noodzakelijk, volgens Wouter wel.
Bij de opstelling van Jeltje voel ik het besef dat de VN naast
een instelling die de internationale rechtsorde moet dienen
ook een voluit politiek orgaan is. De wetenschap dat het
platte eigenbelang van staten of een politiek machtspel
meespeelt bij het tot stand komen van resoluties, kan het
aangenomen of afgewezen worden van resoluties enigzins
relativeren. Denk alleen maar aan de tocht van zowel de VS
als van Frankrijk langs de tijdelijke leden van de VN
(Kameroen, Angola, Guinee bijv.) die nog geen positie
gekozen hadden. Van beide kanten werd geprobeerd om
stemmen te 'kopen' met bijvoorbeeld ontwikkelingshulp.
Zoals je weet, ben ik van mening dat de diplomatie binnen
de VN gefaald heeft. De VS en Frankrijk als belangrijkste
tegenpolen hebben zich politiek ingegraven en zijn er niet
meer in geslaagd om elkaar te vinden in een gezamenlijke
resolutie. Jij noemde het militaire ingrijpen zonder tweede
resolutie een 'nederlaag voor de VN', herinner ik me. Wat
dat betreft, zijn we het wel eens.
Misschien wil je hier eens op reageren? Over de toekomst
van Irak kunnen we het in een latere mail nog wel hebben.

@

Vriendelijke groet,
Tineke

Bert Koenders en Tineke Huizinga
tijdens de Screbenica-commissie

Van: Bert Koeders
Datum: maandag 07 april 2003
Aan: <Tineke Huizinga>
Onderwerp: situatie in Irak
Antwoord aan: Tineke Huizinga
Beste Tineke,
Dank voor je e-mail. Ik vind het een goed idee om voor
HandSchrift onze gedachten nader uit te wisselen.
Wij zijn er altijd vanuitgegaan dat Saddam Hoessein
bestaande resoluties van de Veiligheidsraad diende uit te
voeren. Om druk op de ketel te zetten vonden wij het nodig
dat in september vorig jaar de VN een nieuwe resolutie
aannam om de inspecteurs terug te laten keren met
heldere deadlines voor de ontwapening van Irak. En in
tegenstelling tot SP en Groen Links wilden wij het gebruik
van geweld daarbij niet uitsluiten.
De Nederlandse Regering en ik geloof ook jouw partij
vonden vorig jaar september een VN Resolutie daarvoor

Mij werd gevraagd waarom wij niet dezelfde insteek hadden als jullie wat
betreft de noodzakelijkheid van een tweede resolutie.
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slechts wenselijk maar niet noodzakelijk. Ik was
echter blij dat 1441 toen is aangenomen en de
VN-Route bewandeld bleef. Nederland dat als
land een grondwettelijke verplichting heeft de
internationale rechtsorde te bevorderen hoort
hier pal te staan. Niet omdat de VN een ideale
organisatie is. Terecht wijs je op de harde
machtspolitiek van landen als Frankrijk en de
Verenigde Staten. Wat mij betreft wordt de VN
hervormd en het veto gerelativeerd. Maar dezelfde landen die tegen het gebruik van het veto zijn
willen dat recht voor hun zelf niet opgeven. Op
dit moment hebben we niet veel anders.
De meeste onafhankelijke juristen vertelden me
vorig jaar dat voor het gebruik van geweld
volgend op 1441 zelfs een tweede resolutie
vereist is. In elk geval is gebruik van geweld
zonder tweede resolutie juridisch twijfelachtig.
Maar belangrijker vond ik dat bij het precedent
van een preventieve oorlog een ruime politieke
basis in de Veiligheidsraad nodig is. Overigens
vonden de VS en het GB dat later ook,want ze
dienden een tweede resolutie in, maar lieten
stemming achterwege toen ze geen meerderheid kregen. Juist toen landen als Chili en
Canada nog mogelijkheden zagen.
Ik vond en vind dat een preventieve oorlog
zonder brede politieke basis grote risico's in zich
bergt. Anders wordt de wereld verdeeld, dreigt
een gevaarlijk precedent, en zullen landen zich
wellicht juist met massavernietigingswapens
wapenen tegen een volgende aanval.
Jeltje noemde het geval van een land als China
dat begin jaren 90 negentig een VN-stabilisatiemissie in Macedonie vetode omdat dat land
Taiwan had erkend. Dat argument had niets met
de Balkan te maken. Wat je ook van de argumenten van Rusland,Frankrijk en Duitsland vindt, ze
hadden wel iets te maken met het probleem zelf.
Hoe dit ook zij, het is een tragiek dat de VN, de
NAVO en de EU zo zijn verdeeld. We hebben er
belang bij de wonden zo snel mogelijk te helen.
En nu de oorlog er is,in al zijn
verschrikkingen,hoop ik natuurlijk dat het
Iraakse volk snel bevrijd wordt en de VN spoedig
een belangrijke rol kan gaan spelen.Dat vereist
de logica en de ethiek gedurende een oorlog die
een coalitie van democratische staten voert
tegen een dictator. Daar zijn we het waarschijnlijk over eens.
Ik zet CNN maar weer aan nu de geallieerden
Bagdad zijn binnengetrokken.
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Met vriendelijke groet,
Bert Koenders

@
Van: Tineke Huizinga <
Datum: dinsdag 08 april 2003
Aan: <Bert Koenders>
Onderwerp: situatie in Irak

Ik ben het met je eens dat
een preventieve oorlog zonder
brede politieke basis grote
risico's in zich bergt.

Beste Bert,
Met je opmerkingen over de hervormingen die binnen de VN nodig
zijn stem ik in. Maar het zal, zoals je zelf ook al zegt, bijna ondoenlijk
zijn om deze hervormingen ook inderdaad door te voeren. Nog weer
een bevestiging van het feit dat de VN ook een politiek orgaan is.
Ik heb grote bewondering voor Tony Blair die erin is geslaagd om de
VS in het VN-spoor te krijgen. Als het alleen aan Bush gelegen had
was resolutie 1441 er waarschijnlijk niet gekomen en had Colin Powell
niet zo zijn best gedaan in de Veiligheidsraad. Mijn partij heeft het
steeds buitengewoon wenselijk genoemd dat er een nieuwe resolutie
werd aangenomen en er op aangedrongen dat de Nederlandse regering alles zou doen wat in haar vermogen lag om ervoor te zorgen dat
die er kwam. De opmerking dat zonder een tweede resolutie militair
ingrijpen uitgesloten zou zijn, hebben wij inderdaad niet gemaakt.
Voor mij heeft dat te maken met het besef dat binnen de VN nu
eenmaal ook politieke spelletjes gespeeld worden. Daaraan wilden wij
niet vooraf ons eigen oordeel ondergeschikt maken. Zoals ook de PvdA
haar eigen oordeel heeft over het uitblijven van een resolutie begin
jaren negentig over de stabilisatiemacht in Macedonië. Dat getuigt
toch van een zekere realiteitszin ten opzichte van de mogelijkheden
van de VN om inderdaad de internationale rechtsorde gestalte te
geven.
Ik ben het met je eens dat een preventieve oorlog zonder brede politieke basis grote risico's in zich bergt. Daarom ook heeft mijn partij
steeds aangedrongen op een tweede resolutie. Maar op het moment
dat wij met het falen van de VN werden geconfronteerd, moest er wel
een besluit worden genomen. Wij hebben toen de afweging gemaakt
dat de unaniem aangenomen 1441 gevoegd bij eerdere resoluties het
ingrijpen legitimeerde. Met daarbij de overweging dat ook bijv.
Frankrijk het gebruik van geweld op termijn niet uitsloot. Er zijn trouwens ook onafhankelijke juristen die dít standpunt huldigen.
Jij hebt toen het militaire ingrijpen een feit was geworden, gezegd dat
de PvdA, geconfronteerd met de feitelijkheid van een oorlog, de kant
van de geallieerden koos. Voor mij lijkt het erop dat de PvdA uiteindelijk dezelfde afweging gemaakt heeft als mijn partij, alleen een week
later. Geconfronteerd met de patstelling in de VN en met de feitelijkheid van militair ingrijpen is het onmogelijk om neutraal te blijven.
In zijn algemeenheid zijn wij het over het grote belang van de VN wel
eens, denk ik. Al schatten we de mogelijkheden van de huidige VN
verschillend in. Er zal opnieuw over de rol van de VN in Irak gesproken
moeten worden wanneer de oorlog afgelopen is. Dat lijkt nog een
heikel punt te worden.
Voor mij is de humanitaire hulp aan Irak tijdens en na de oorlog een
belangrijk punt. Nederland heeft politieke steun voor deze oorlog
uitgesproken, dat betekent voor mij dat Nederland ook verantwoordelijkheid draagt. Wij zullen ons zeer in moeten spannen om het Irakese
volk op humanitair terrein zo goed mogelijk te helpen. Hoe kijk jij daar
tegen aan?
Ik hoor wel van je, met vriendelijke groet,
Tineke Huizinga

@

Van: Bert Koeders
Datum: dinsdag 8 april 2003
Aan: <Tineke Huizinga>
Onderwerp: situatie in Irak
Antwoord aan: Tineke Huizinga

@

Beste Tineke,
Ik laat de discussie over de juridische en politieke legitimatie van deze oorlog maar even voor wat ze is. We zijn het
daar geloof ik niet over eens. Ik stel in elk geval vast dat een
meerderheid in de Veiligheidsraad niet alleen vanwege politieke spelletjes tegen militair ingrijpen was. Voor ons was
en is dat een belangrijk feit dat niet zo maar aan de kant
kan worden geschoven.Landen als Rusland,Frankrijk en
Duitsland, maar ook een aantal Niet-Gebonden landen zijn
serieuze partners in de strijd tegen het terrorisme en voor
bijvoorbeeld internationale ontwikkeling en hun positie kan
door een eigen nederlandse afweging niet irrelevant
verklaard worden. Dat schept mijns inziens ook te grote risico's voor de toekomstige internationale veiligheid. Stel dat
Pakistan of India er ook zo over zouden denken. Zeker nu
het gaat om een nieuwe manier van ingrijpen bij de zeer
ernstige problemen van massvernietigingswapens en
terrorisme en nog niet alle vreedzame middelen-hoe moeilijk ook-volledig uitgeput waren.
Een week later hebben wij niet alsnog dat standpunt veranderd.Ik zie er alleen weinig in de legitimatie van deze oorlog
nu aantevechten als het beter is in organen als VN,EU en
NAVO weer tot elkaar te laten komen. Het mag niet zo zijn
dat Saddam Hoessein er alsnog in geslaagd is die voor
Nederland zo belangrijke organisaties te verdelen. Onze
zorgen gaan primair uit naar het Iraakse volk. Zij moeten nu
in staat gesteld worden zo spoedig mogelijk een interimadministratie te vormen en ik kan me voor stellen dat zo
spoedig mogelijk een Bonn-achtige conferentie wordt
gehouden waarin de belangrijkste politieke krachten hun
zegje kunnen doen. Dat moet wel onder auspicien van de
VN,niet-nogmaals-omdat die organisatie heilig is, maar
omdat deze de enige is die hier legitimatie kan verschaffen.
Of vind je dat ook alleen wenselijk maar niet noodzakelijk?
Ik heb zelf een aantal jaren voor de VN in Afrika gewerkt en
weet hoe bureaucratisch deze club is. We moeten er dus
voor zorgen dat de VN in staat gesteld wordt beter werk te
verrichten. Maar om hun legitimatie komen we voorlopig
niet heen al hebben ook wij natuurlijk oog voor het zich
ontwikkelende volkenrecht ten aanzien van bijvoorbeeld
genocide. Ik hoop dat de ChristenUnie ook in deze haar
traditie hoog houdt.
Met groet,
Bert Koenders
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Van: Tineke Huizinga <
Datum: woensdag 9 april 2003
Aan: <Bert Koenders>
Onderwerp: situatie in Irak

Beste Bert,
Wij zijn het erover eens dat Saddam Hoessein er niet in
moet slagen om de VN de EU en de NAVO blijvend tegen
elkaar uit te spelen en intern te verdelen. Daarom is het
van belang om vooruit te kijken naar de toekomst van
het volk van Irak. Op dat punt vinden wij elkaar absoluut.
De VN is niet volmaakt maar wel onmisbaar en het is
zeker de moeite waard om te werken aan verbetering
van het functioneren van deze organisatie. De leidende
rol van de VN is nodig in het begeleiden naar een nieuw
bestuur in het post-Saddam tijdperk, inderdaad omdat
de VN legitimatie kan verschaffen aan dat proces. Die
legitimatie is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Zoals dat ook gold voor het militaire ingrijpen in
Irak. Ook daar was legitimatie noodzakelijk. Daar zijn we
het over eens, ons verschil ligt in de beantwoording van
de vraag of een tweede resolutie nodig was om die legitimatie te verschaffen. Maar wat mij betreft genoeg
daarover.
Wij vinden elkaar in onze visie op de rol van de VN in de
toekomst van Irak en ook in onze zorg voor het Irakese
volk.
Je schrijft dat je voor de VN in Afrika gewerkt hebt.
Wie weet hebben wij de gelegenheid daar nog eens
verder met elkaar over te praten.
Vriendelijke groet,
Tineke Huizinga

Hand
Schrift
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André Rouvoet

Namens de Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie

Bij het afscheid van een
volbloed-volksvertegenwoordiger
De “imperfectie van onze democratie”. Daaraan schreef Leen van Dijke vorig jaar in
HandSchrift het afscheid toe van zijn zeer gewaardeerde collega Dick Stellingwerf. Hij kon
toen niet vermoeden dat hij zelf nog geen half jaar later op bijna identieke wijze zou
worden geconfronteerd met datzelfde onvolmaakte systeem. Sinds 29 januari is Leen van
Dijke geen lid meer van de Tweede Kamer. Dat was een hard gelag voor de man die jarenlang gezichtsbepalend is geweest voor eerst de RPF en later de ChristenUnie.

Christelijk-sociaal
Bijna tien jaar lang stond zijn leven vrijwel geheel in het
teken van de landelijke politiek. In februari 1993 werd het
toenmalig Zeeuwse Statenlid door de RPF binnengehaald
als de opvolger van Meindert Leerling. De hoge verwachtingen maakte de derde en laatste lijsttrekker van de RPF
zonder meer waar: in zijn kielzog betraden ondergetekende
en Dick Stellingwerf een jaar later de Tweede Kamer.
Leen van Dijke onderscheidde zich door duidelijk doelen te
formuleren en ze vervolgens met grote vasthoudendheid na
te jagen. Als politiek leider en als fractievoorzitter. Ministers
en staatssecretarissen wilde hij ook kunnen houden aan
tevoren vastgestelde doelen. Hij zag het als zijn missie de
RPF een christelijk-sociaal gezicht te geven. Journalisten die
nog van ‘klein rechts’ waagden te spreken vroeg hij steevast
of ze na de oorlog nog wel eens buiten waren geweest.
Burgers, boeren en buitenlui die hem links durfden noemen,
kregen eveneens de wind van voren. Die lijn heeft hij consequent vastgehouden, ook na de totstandkoming van de
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Leen van Dijke bij de eerste oriënterende gesprekken
tussen RPF en GPV

Leen licht de voorstellen tot samenwerking RPF en GPV toe.
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“Ik geef mijn giechel wel een douw”
aandacht voor de positie van kansarmen en gebrekkigen.
Terecht constateerde Kamervoorzitter Weisglas bij het
afscheid op 29 januari dat Leen van Dijke ertoe heeft bijgedragen dat de ChristenUnie bekend staat als christelijksociaal.

Leen naast zijn voorganger Meindert Leerling (links),
en oud-burgemeester Rietkerk (rechts)
ChristenUnie in 2000. Dat was zijn tweede grote opdracht:
de eenwording van GPV en RPF. Het is wrang dat het hem
als een van de grondleggers van de ChristenUnie niet was
vergund zijn partij langer op nationaal niveau te vertegenwoordigen.

Hoogte- en dieptepunten
Het Kamerlidmaatschap van Leen van Dijke kende talrijke
hoogte- en enkele dieptepunten. Grootste dieptepunt was
ongetwijfeld de rechtszaak die volgde op het Nieuwe Revuinterview in 1996. Het was een bijzonder emotioneel proces
voor hem en zijn gezin, maar ook voor de fractie. Eén van de
mooiste hoogtepunten was ongetwijfeld de aanvaarding
van zijn initiatiefvoorstel over de zondagsrust.
Leen was altijd breed inzetbaar. Als fractievoorzitter moest
hij ook wel van alle markten thuis zijn. Hij maakte er nooit
een probleem van als hij eens moest inspringen voor een
collega. Vol bravoure deelde hij dan mee: “Ik geef mijn
giechel wel een douw” en steevast voegde hij de daad bij
dit woord. Ook als niet-specialist had hij er geen moeite
mee de interruptiemicrofoon te vinden. Men moest er niet
op rekenen dat hij zich ooit passief zou opstellen in een
debat. Zijn speciale voorliefde voor sociale zaken en asielbeleid stak hij echter niet onder stoelen of banken. Leen wilde
de lessen van Lemuëls moeder in de praktijk brengen, door
zijn mond open te doen ten bate van de “stomme, ten
behoeve van het recht van allen die wegkwijnen” (Spreuken
31). In talloze gesprekken en debatten vroeg en kreeg hij

Zeeuwse belangen
Als rechtgeaarde Zeeuw schonk hij ook ruimschoots
aandacht aan de Zeeuwse belangen. Het leidde tot warme
pleidooien voor adequate grenscontroles en voor aanleg
van de Westerscheldetunnel, de Sloelijn en Rijksweg 57.
Tegen de verdieping van de Westerschelde ten bate van de
Antwerpse zeehavens heeft hij zich – vergeefs overigens –
fel verzet.
Het afscheid van Leen viel de fractie zwaar, vooral omdat
het niet op ónze tijd kwam. Dat hebben we ook tegen
elkaar gezegd. Maar we zijn ervan overtuigd dat onze
hemelse Vader Leen en Rineke op een andere plaats in zijn
wijngaard zal willen gebruiken. En dan kun je elkaar ook
loslaten en tegen elkaar zeggen: het ga je goed, wees Gode
bevolen. Shalom!
Onderonsje tussen Leen en Egbert Schuurman, Rieneke,
zijn vrouw denkt er het hare van.

Hand
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Leen schudt de hand van Janco Cnossen, oud-voorzitter GPV.

Leen bij de presentatie van de ChristenUnie.
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(Hulp)Transporten van en naar Oost-Europa

Gespecialiseerd in het vervoer van
hulpgoederen en machines.
Complete ladingen tot 22 ton en/of 96 m3
laadruimte.
Ook deelladingen worden door ons met de
meeste zorg behandeld.
Neem kontakt met ons op voor vrijblijvende
informatie en/of offerte.
Wij staan voor

Kwaliteit in vervoer.

Gezocht
50 mensen
die serieus hun gewicht willen beheersen op een gezonde
en verantwoorde manier.
Ik zal u helpen uw doel te bereiken.
Bel voor een vrijblijvende afspraak:
Caroline van der Hout tel. (070) 220 59 00

G.W. Vinke
Zuiderzeestraatweg West 148a
8085 AK Doornspijk
Tel: +31-653.175.153 of +40-94.225.907
Fax: +31-653.742.562 of +31-525.662.266

Gratis individuele begeleiding

Gegarandeerd succes!
Veursestraatweg 188 - 2265CJ
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InPersectief

perspectief op veiligheid

Peter de Kluijver

‘De angst regeert’
Zaterdag 29 maart organiseerde PerspectieF het voorjaarscongres met als thema ‘Veiligheid’ in de
Guido de Brès school in Amersfoort. Om tien uur werd de dag geopend door dagvoorzitter Bert
Heuvelman, met ongeveer 40 aanwezigen. De lezing werd verzorgd door de criminoloog dr. Nijboer.
Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarna werden tot de lunch de aanwezigen opgesplitst in
de groepjes voor de workshops. Vier workshops werden er
gegeven. De onderwerpen waren strafmaat, reclassering,
Politie en (kleine) criminaliteit en het veiligheidsproject
Veilig Amersfoort. In deze workshops werden onder leiding
van onder andere een officier van Justitie, een plaatsvervangend korpschef de bewuste onderwerpen uitgewerkt.
Bedoeling was om naast informatie te geven over het
onderwerp, er ook praktisch mee aan de slag te gaan. Zo
had het team van Veilig Amersfoort natuurlijk heel wat uit
te leggen over hun 1 april actie, die door diverse landelijke
media was opgepikt, en die vooral in Amersfoort heel wat
onrust had gebracht. Ook presenteerden zij een nieuwe cdrom met ‘de Aso test’, bedoeld om jongeren bewust te
maken van hun eigen gedrag.

Stevig debat
Het middagprogramma werd afgetrapt door Frank Visser
met een gesproken column, gevolgd door een forum dat
onder leiding stond van fractiemedewerker Reinier
Koppelaar. Het forum werd gevormd door SP kamerlid Jan
de Wit, plaatsvervangend korpschef Teun Visscher en André
Rouvoet. Het duurde even voor de discussie op gang kwam.
Het begon namelijk met de stelling repressie of preventie,
een gebied waarop de Wit en Rouvoet het akelig eens
waren. Handhaving, natuurlijk. Maar preventie is ontzettend belangrijk. Visscher werd gedurende het forum regelmatig geraadpleegd om meningen op hun feitelijke
juistheid te toetsen. Ook werd gesproken over de problemen van het huidige softdrugsbeleid en over de vraag hoe
het wel moest. En gelukkig, nu stonden de meningen recht
tegenover elkaar en was er sprake van een stevig debat.
Hoewel Reinier Koppelaar nog lang niet door zijn stellingen
heen was, moest het forum vanwege de tijd.
Aansluitend kreeg het project Veilig Amersfoort de gelegenheid hun ‘Aso test’ aan het hele congres te presenteren. Jan
de Wit mocht hem in het bijzijn van alle aanwezigen proberen, en kwam tot zijn grote opluchting uit de bus als een
goede vriend.

Dialoog
Na een korte koffiepauze was er tijd ingeruimd voor een
ingelast programma onderdeel. André Rouvoet en oud-

Andre Rouvoet en Hans Valkenburg in debat.
voorzitter van PerspectieF Hans Valkenburg kregen onder
leiding van persvoorlichter Nico Schipper de gelegenheid
een dialoog aan te gaan met elkaar en de zaal over de voors
en tegens van de oorlog in Irak. In alle rust konden beiden
hun argumenten toelichten en duidelijk maken waarom zij
tot hun verschillende standpunten kwamen. Het was erg
nuttig om zo met elkaar van gedachten te wisselen. Wat
opviel was dat de zaal ongeveer gelijk verdeeld was over de
steun aan de oorlog.
Hierna was er de gelegenheid om de workshops te presenteren aan de rest van het congres. Dit resulteerde in één
actuele politieke motie over de snelheid waarin een proces
moet plaatsvinden, die het overigens niet haalde.

Normen en waardendiscussie
Het laatste uur tot de pauze werd gevuld door een talkshow. Onderwerpen was de normen- en waarden discussie,
maar werd snel uitgebreid tot onder andere ontwikkelingssamenwerking en landbouwbeleid. Het was erg positief om
zo met elkaar in debat te gaan. Dit is iets wat meer moet
worden gestimuleerd. De eerste aanzet daartoe werd na
het diner gegeven door Hans Valkenburg, die een debatcursus gaf en daarna een debatwedstrijd leidde. Binnenkort
wordt hier vervolg aan gegeven door middel van een
professionele debatcursus van meerdere avonden. Om
ongeveer half negen werd het congres afgesloten.
Concluderend kan worden gezegd dat de opkomst enigszins Hand
Schrift
tegenviel, maar dat de inhoud ijzersterk was.
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Het “wij-gevoel” van ChristenUnie
Zet een heel stel wethouders, statenleden, burgemeesters, raadsleden, Tweede Kamerleden en
Europarlementariërs van de ChristenUnie bij elkaar, kies een mooie accommodatie in Lunteren,
vraag de partners mee, en je hebt alle ingrediënten voor een inspirerende ontmoeting.
Vlak na de statenverkiezingen, op 14 en 15 maart was het zover.
Vanuit heel Nederland togen ChristenUnie bestuurders naar
het midden van het land. Het moment bleek goed gekozen.
Na twee “nederlagen” tijdens de landelijke verkiezingen en alle
emoties die dat met zich mee heeft gebracht, was het goed om
zaken met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en met elkaar
naar een nieuw elan te zoeken. De uitslag van de statenverkiezingen, die een kleine groei ten opzichte van januari liet zien,
gaf wellicht ook de ruimte om even op adem te komen.

Functioneren
Vrijdagmiddag begonnen we met een uitwisseling tussen de
Tweede Kamerfractie, vertegenwoordigd door André Rouvoet,
Tineke Huizinga en Jacob Pot, en de lokale bestuurders.
Allereerst waren de aanwezigen benieuwd naar het functioneren in de Tweede Kamerfractie na de verkiezingen. De fractie
maakte duidelijk dat de situatie nijpend is. Banen van fractie
medewerkers staan op de tocht en het werk moet met nog
minder mensen gedaan worden. Enerzijds kan men ervoor
kiezen om zich op een aantal beleidsterreinen te gaan profileren en de dossiers van een aantal andere te laten voor wat het
is. Anderzijds, en dat vond ook gehoor bij de aanwezigen, wil
de fractie gedegen politiek bedrijven en de verantwoordelijkheid nemen om op alle terreinen mee te kunnen praten. Alleen
dan kan men ook met afgewogen standpunten komen
waarom men ervoor kiest om juist op dat bepaalde terrein
geld vrij te maken. Het dilemma was voelbaar in de zaal. Het
bracht een aanwezige ertoe het voorstel te opperen om als
bestuurders een extra bijdrage te doen als contributie aan de
Vereniging van ChristenUnie bestuurders, om zo de huidige
fractie ondersteuning in stand te houden. Dit “wij gevoel” deed
de Tweede Kamerfractie zichtbaar goed, en het voorstel wordt
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verder besproken op de vergadering van de Vereniging.
Vervolgens kwamen er, onder de sprankelend leiding van Joop
Alssema (burgemeester te Staphorst) diverse zaken aan de
orde die zowel de landelijke als de lokale politiek raken. Van
uitgeprocedeerde asielzoekers tot onderwijsvraagstukken en
van het waarden in de publieke ruimten tot het ChristenUnie
landbouwbeleid. Met betrekking tot dit laatste punt bleek het
telkens opnieuw belangrijk om de beeldvorming die men heeft
van ons standpunt door middel van het vertellen van de feiten
te corrigeren. Zowel de schepping als de boer heeft de liefde
van de ChristenUnie en dat heeft zich altijd in de standpunten
vertaald.
’s Avonds tijdens het diner werd de stemming verhoogd door
de tafelredes van twee pas opnieuw geïnstalleerde statenleden. Hopelijk is het amusementgehalte van hun redevoeringen
in de staten van vergelijkbare hoogte!

Standpunten
Op zaterdag startten we, na een heerlijk ontbijt, met een huishoudelijke vergadering van de Vereniging van ChristenUnie
bestuurders. Ondertussen waren veel partners al met de bus
vertrokken om deel te nemen aan een parallel programma
naar het Nederlands Openlucht Museum alwaar men het
Hollanddrama kon bekijken.
Aan de Tweede Kamerfractie werd vervolgens de gelegenheid
gegeven om hun standpunt ten aanzien van de dreigende
oorlog in Irak toe te lichten. Dat alle neuzen niet bijvoorbaat

Als volksvertegenwoordiger gaat het
om zien en gezien worden.
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De ChristenUniebestuurders gingen in kleinere groepjes uiteen om via werkvormen de thema’s verder uit te werken.
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Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2003

bestuurders

Verlies van Statenleden Winst ten opzichte van
Tweede Kamerverkiezingen

één kant op stonden in de zaal is in zekere mate een compliment voor de partij. Er wordt zelfstandig nagedacht over
zeer ingewikkelde kwesties.

De vierde verkiezing in ruim een jaar is nu ook

Stijl

zetten. De ChristenUnie wist in de meeste

De rest van de zaterdag stonden er twee onderwerpen op
het programma. Omtrent de stijl van een ChristenUnie
bestuurder, riep Tom Viezee (burgemeester in Zeewolde) de
aanwezigen op om durf en creativiteit te tonen als het gaat
om kwesties die ons na aan het hart liggen. We moeten ons
niet met een bestuurlijk kluitje in het monddode riet laten
duwen, maar op een gedreven wijze, via eigen initiatieven
onze waarden, die goed zijn voor de héle samenleving,
uitdragen.

achter de rug. In dit artikel willen we de cijfers
van de Provinciale Statenverkiezingen op een rij
provincies de hoge stemmenpercentages van
1999 niet meer te halen. Maar het aantal
stemmen dat behaald wordt ligt bijna overal
hoger dan bij de laatste Tweede
Kamerverkiezingen van januari 2003. In
Flevoland en Friesland is het absolute aantal
stemmen hoger dan in 1999. De ChristenUnie

Volksvertegenwoordiger
Het tweede onderwerp handelde over het zijn van volksvertegenwoordiger. De inleider was ons Tweede Kamerlid Arie
Slob, ik zou haast zeggen de volksvertegenwoordiger in
eigen persoon. Als volksvertegenwoordiger gaat het om zien
en gezien worden. Om welke kwestie het ook gaat, men
moet zich telkens afvragen wat de kern is van een verhaal,
wie er bij het verhaal betrokken zijn, en of men de opvattingen van deze laatsten kent. Het komt er op aan om deze
mensen op te zoeken en je als het ware vol te zuigen met
informatie die men niet direct uit de dossiers kan halen.
Met vier aansprekende praktijkvoorbeelden uit zijn tijd als
raadslid in Zwolle, completeerde Arie zijn verhaal.

Herkenning
Na beide sprekers gingen de aanwezigen in kleinere groepjes uiteen om via werkvormen de thema’s verder uit te
werken. Hieruit kwamen lijsten met kernwoorden voor een
politieke stijl en checklijsten voor het werk van een volksvertegenwoordiger naar voren. Op het landelijk bureau
wordt dit verder uitgewerkt en in het Handboek Lokale politiek opgenomen.
Terugkijkend waren het goede dagen waarin ik veel onderlinge herkenning bespeurde. Veel bestuurders werken in een
één of tweemansfractie. Dan is het heel motiverend de
ervaringen van anderen te horen en adviezen te krijgen hoe
men gestalte geeft aan het werk. Ook de relatie met de
achterban kwam veelvuldig aan de orde. Niet minder
belangrijk is dat samenkomsten als deze het “wij gevoel”
binnen de ChristenUnie doen groeien, met hopelijk een
effect waar Nederland wat van gaat merken!

bleef stabiel in Friesland, Noord-Brabant,
Flevoland en Zeeland. In Zuid-Holland, NoordHolland, Utrecht, Groningen, Drenthe werd een
statenzetel verloren. Gelderland en Overijssel
verloren naast de restzetel een zetel.

31 statenleden
De ChristenUnie kwam in de provincies Zeeland,
Gelderland, Overijssel, Groningen, Zuid-Holland, Utrecht,
Flevoland en Drenthe met een zelfstandige lijst uit. In
Noord-Holland, Noord-Brabant en Friesland was een
gecombineerde lijst met de SGP. In Limburg heeft de
ChristenUnie (nog) nooit meegedaan aan de
Statenverkiezingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van het huidige aantal Statenleden in de provincies.
Daarnaast is ook het aantal Statenleden van 1999 opgenomen.
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

2003
4
3
2
4
4
3
3
1
3
3
1

1999
5
3
3
6
4
5
4
2
4
3
1
Hand
Schrift
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In bijna alle provincies moest de ChristenUnie inleveren. Dit
resulteert in 31 statenleden (29 ChristenUnie en 2 SGP)
tegenover 40 statenleden in 1999. Een verlies van negen
statenleden namens de ChristenUnie. In 1999 werden op
het laatste moment nog diverse restzetels toebedeeld aan
de ChristenUnie. Deze restzetels heeft de ChristenUnie niet
weten vast te houden.
Het is interessant om het aantal behaalde stemmen te
vergelijken met die van 1999 en met de cijfers van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. De cijfers kunnen niet
goed vergeleken worden met de cijfers van de laatst gehouden Kamerverkiezingen.
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

PS 11-3-2003
18.498
15.646
9.366
31.603
8.801
34.242
24.325
16.374
44.889
6.983
11.940

PS 1999
20.000
14.909
10.733
34.000
7.710
40.436
27.436
19.431
53.382
8.358
14.193

TK 22-1-2003
17.132
14.765
8.726
29.833
6.894
30.527
21.834
18.511
44.167
6.643
13.348

De ChristenUnie heeft bij de Statenverkiezingen in totaal
222.667 stemmen gekregen (inclusief de lijstcombinaties
met de SGP). In 1999 waren dit er 253.000 bij de
Statenverkiezingen. In totaal behaalde de ChristenUnie
zelfstandig ongeveer 10.000 stemmen meer dan bij de
afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Het is goed om te
zien, dat ondanks een veel lagere opkomst stemmen ten
opzichte van de laatste Kamerverkiezingen zijn teruggekomen. Een overzicht van het winst of verliessaldo per provincie ten opzichte van de cijfers van de Tweede
Kamerverkiezingen staan in onderstaand tabel:
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
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absoluut
1.366
881
640
1770
1907
3715
2491
- 2140
722
340
- 1408

percentage
7,3%
5,7%
6,8%
5,7%
21,7%
10,9%
10,3%
- 13%
1,6%
4,9%
- 11,7%

In de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant (combinatielijsten met de SGP!) is er zelfs verlies ten opzichte van
de Tweede Kamerverkiezingen geleden. In Friesland is winst
geboekt. Overigens heeft dit voor een groot deel te maken
met een politiek inhoudelijk punt (de ChristenUnie-SGP
fractie aldaar heeft zich tijdens de campagne nadrukkelijk
geprofileerd als tegenstander van de Zweefbaantrein).
Bij een veel lagere opkomst is het positief om te constateren dat de ChristenUnie in absoluut aantal stemmen een
deel van de verliezen van januari weet terug te winnen. In
bijna alle steden waar de ChristenUnie goed vertegenwoordigd is, werd winst geboekt ten opzichte van de laatste
Tweede Kamerverkiezingen van januari 2003.
Gemeente
Zwolle
Kampen
Zuidhorn
Hoogeveen
Harderwijk
Elburg
Oldebroek
Staphorst
Nunspeet
Amersfoort
Apeldoorn
Ede
Gouda
Urk
Veenendaal
Barneveld
Hardinxveld

TK 22-1-2003 PS 11-3-2003
4710
4827
3148
3610
1573
1755
1594
1806
1547
1892
1408
1642
1847
2169
1335
1695
1446
1742
3418
3569
2417
2796
3978
4446
1425
1517
1558
2897
3162
3877
2110
2549
1318
1655

Deze cijfers laten zien dat er in de plaatsen waar een sterke
ChristenUnie-achterban vertegenwoordigd is, een lichte
kentering te zien is. De ChristenUnie hoopt dat deze
opgaande lijn in de komende jaren kan worden doorgetrokken. De bouw aan de basis is enigszins van start gegaan.
De consequenties van het verlies van Statenleden hebben
ook gevolgen voor de Eerste Kamer. Was in 1999 de vierde
zetel voor de Eerste Kamer nog een hele ‘kleine’ zetel, nu is
in ieder geval duidelijk dat deze zetel verloren is. Met het
verlies van het aantal statenleden is de verwachting dat de
ChristenUnie twee zetels zal behalen in de Eerste Kamer.
Egbert Schuurman en Eimert van Middelkoop hopen in mei
verkozen te worden door de Statenleden.
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Cursusaanbod voorjaar 2003
Introductiecursus I en II
Tijdens Introductiecursus I (voorheen cursus
Basisprincipes ChristenUnie) staat de relatie tussen
geloof en politiek centraal. Er komen fundamentele
vragen aan de orde zoals: Wat is de rol van de bijbel in de
politiek? Wat betekenen de uniefundering en unieverklaring voor de politiek van de ChristenUnie? Hoe gebruiken
we de Tien Geboden in de politiek? Hoever mag je gaan
voor een compromis?
In Introductiecursus II wordt stilgestaan bij het ontstaan
van de ChristenUnie en de traditie waarin zij wortelt. De
ChristenUnie mag dan een jonge partij zijn, maar ze
bouwt verder op een rijke historie. Deze geschiedenis is
belangrijk voor het plaatsen van de ChristenUnie in het
huidige politieke landschap. Wat zijn de verschillen met
de SGP en het CDA en hoe werken we samen?
De Introductiecursus II wordt op 14, 21 en 28 mei en 4
juni gegeven in Gouda (locatie: Hogeschool de Driestar).
U kunt zich hiervoor opgeven bij Judith Bril via
jjdbril@christenunie.nl. De kosten voor deze cursus
bedragen e 25,-.
Vanaf september 2003 worden beide cursussen in
verschillende regio’s georganiseerd. Via HandSchrift en
de website zullen de data en plaatsen bekend worden
gemaakt. U kunt deze cursussen ook zelf aanvragen voor
uw vereniging of regio. Als u minimaal 12 deelnemers
heeft en de locatie regelt, verzorgen wij de cursus. Wilt u
een van beide cursussen aanvragen voor uw vereniging
of regio? Neem dan contact op met Annerieke Pruim,
acpruim@christenunie.nl of 033-4226969.

Argumenteren, debatteren en
presenteren
Het succes van de trainingen argumenteren en debatteren en presenteren in 2002 vraagt om een herhaling. Als
er voldoende animo is voor deze trainingen, dan wordt
die weer aangeboden. Bij voldoende animo vanuit een
regio, kan deze training ook regionaal worden aangeboden. Deze trainingen zijn vooral bedoeld voor raadsleden
en statenleden die optimaal gebruik willen maken van
hun eigen kwaliteiten. Omdat deze trainingen gegeven
worden door een extern bureau, dat hierin gespecialiseerd is, ligt de prijs rond de e 200,- voor 4 zaterdagen.
Ook hierover kunt u contact opnemen met Annerieke
Pruim.

Cursus en training op aanvraag
Via Handschrift en de website blijven we u op de hoogte
houden van het actuele cursusaanbod. Mocht u zelf
ideeën hebben voor uw vereniging of fractie, dan staan
wij open voor suggesties en kunnen we in overleg kijken
wat voor mogelijkheden er zijn.

De wandelgangen van de Tweede
Kamer...
In juni kunt u kennismaken met de Tweede Kamer en de
ChristenUniefractie. U gaat in gesprek met één van onze
Tweede Kamerleden, krijgt een rondleiding door het
gebouw en neemt een kijkje op de publieke tribune.
Tenslotte bezoeken we ook nog de Eerste Kamer en de
Ridderzaal. (Programma onder voorbehoud).
Data: 11, 18 en 25 juni 2003, van 11.45 uur tot 16.45 uur
Kosten: leden e 10,-, niet leden e 15,-. (Incl. lunch en
koffie/thee. Reiskosten zijn voor eigen rekening).

Cursus Planning & Control, meer dan gemeentefinanciën.
De data zijn: 17 mei en 14 juni 2003
Tijd: van 10:00 uur tot 15:30 uur (zaal open om 9:30 uur).
Plaats: Landelijk Bureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91, Amersfoort.
Graag aanmelden via : ismit@christenunie.nl.
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Aan Tafel
Thijs van Daalen, voorzitter

Zaterdag 29 maart was ik enige tijd aanwezig bij een
congres georganiseerd door PerspectieF. Het thema van
het congres was: “De angst regeert”. In het deel waar ik
bij aanwezig was ging het vooral over de vraag of er wat
aan de veiligheid op straat gedaan zou kunnen worden.
Duidelijk werd dat hoewel het probleem zich makkelijk
onder woorden laat brengen, de oplossingen minder
voor de hand liggen. Goed initiatief overigens dat
congres, het was beslist meer belangstelling waard.

Regeert de angst? Gelukkig is dat nog niet het
geval in ons land. Wel komen er meer en meer
elementen in onze samenleving, die de angst
groter kans bieden. Er is sprake van toenemende
agressie in de publieke ruimte. De euthanasie
wetgeving boezemt heel wat mensen angst in.
Er is de dreiging van terrorisme. De oorlog in Irak
brengt mensen in verwarring en het uitblijven
van een snelle vrede brengt sterke onlustgevoelens tevoorschijn.
Ook op de kleinere schaal van de ChristenUnie is
het nodige loos. Het houdt ons toch wel heel erg
bezig dat twee opeenvolgende landelijke verkiezingen een verlies met zich brachten. De verkiezingen voor provinciale staten waren gelukkig
beter ten opzichte van de landelijke. Echter we
zijn nog niet terug op het niveau van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en ook
nog niet op dat van de provinciale verkiezingen
van vier jaar geleden. Dat maakt je wel eens
bang.
Op het moment dat ik dit schrijf is het lijdenstijd. De preek ging zondagavond over Joh. 12: 23
ev. Daarin staat het beeld van de graankorrel.
U weet wel, niet de graankorrel die tot in lengte
van jaren op de zolder blijft liggen, maar de
graankorrel die sterft en dan pas vrucht draagt.
Jezus vergelijkt zichzelf daarmee. Dat neemt Zijn
angst niet weg! Ook dat kun je lezen in dit
bijbeldeel.
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Moeten we als ChristenUnie wegkruipen in een
beschermd hoekje? Wachten tot het allemaal
weer over is? Wachten tot mensen weer voor de
inhoud gaan? Lijkt mij niet. Een volgeling van
Christus ben je in goede tijden en in slechte
tijden. De afgelopen weken hebben voor het
uniebestuur in het teken gestaan van het doorspreken van een strategie voor de komende vijf
jaar. Een strategie die ons allemaal aan het werk
zet. We moeten investeren in onze boodschap, in
de lokale basis, en in onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. Daarbij moet er veel
aandacht zijn voor een open cultuur en een
heldere structuur. Dat zijn de hoofdlijnen uit de
strategienota, die nu op alle niveaus in onze
ChristenUnie in werking zal komen.
We leven in een angstige tijd. Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Irak? Krijgen we in
Nederland met een golf van terrorisme te
maken? En hoe zal het economisch gaan? Het
aantal werklozen neemt sterk toe, zal ik daar ook
bij zijn volgende week? En in bepaalde wijken
van de grote steden durf je overdag al bijna niet
meer de straat op, laat staan ’s avonds. De angst
regeert?!
Nee, vrienden en vriendinnen van de
ChristenUnie, zo mag het niet zijn en zo is het
ook niet. Niet de angst, maar Koning Jezus
regeert! Hij is waarlijk opgestaan en Hij zegt:
“Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem
eren”. In dat vertrouwen mogen wij aan het werk
zijn in de ChristenUnie, als lid, als politicus en als
bestuurslid. Laten we elkaar bemoedigen!

POLITIEK
Tweede Kamerbijdrage

Eén familieruzie, twee fraudezaken en
miljoenen dode kippen

Nico Schipper

In de schaduw
van de oorlog
De Tweede Kamer debatteerde over de politieke steun van Nederland aan de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië bij de aanval op Irak. Het drama van de oorlog is vanzelfsprekend van een heel
andere orde dan de binnenlandse drama’s waar Den Haag over debatteerde, maar toch…
De vogelpest is vreselijk voor de pluimvee-houders. De affaire Margarita is een smet op de
monarchie. En de fraude in de bouw en in het hoger onderwijs zijn op z’n zachtst gezegd niet fraai…

De oorlog in Irak en de besprekingen
over de formatie komen op andere
plaatsen in dit nummer aan de orde. Op
deze pagina’s aandacht voor één familieruzie, twee fraudezaken en miljoenen
dode kippen.

Margarita
Het Journaal is voor veel mensen een
belangrijke informatiebron. Daarom zij
we blij als de nationale nieuwsrubriek
aandacht geeft aan het standpunt van
de ChristenUnie, mits de beelden en geluiden representatief
zijn voor onze inbreng.
De Kamer beleefde een bijzonder debat over de affaire rond
prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuidewijn.
Bijzonder, omdat het echtpaar onder grote belangstelling
van de parlementaire pers het debat volgde vanaf de publieke tribune. En bijzonder, omdat de minister-president er in
z'n beantwoording alleen met behulp van een fluisterende
minister Donner uit kwam. Het Journaal schonk ruimschoots
aandacht aan de vragen van André Rouvoet aan de ministerpresident. Wat bedoelde hij met de woorden ‘billijken’ en
‘rechtmatig’? Wilde hij daarmee zeggen dat een aantal
zaken inderdaad niet volgens de regels was verlopen? Het
fragment suggereerde dat André Rouvoet een actieve rol
speelde in het spel om het de minister-president zo moeilijk
mogelijk te maken. Dat gaf een vertekend beeld. De
ChristenUnie ging niet mee met de fracties, die de affaire
dankbaar aangegrepen om te aan te tonen dat de monarchie achterhaald is en die daarmee het Koninklijk Huis
wilden beschadigen. André Rouvoet stelde een aantal informatieve vragen over staatsrechtelijk relevante aspecten. Dat
betrof in het bijzonder de kwestie van de ministeriële
verantwoordelijkheid voor het handelen van het Kabinet der
Koningin. Het resultaat van het debat was dat een kamer-

Er wordt gesjoemeld met het aantal
inschrijvingen van studenten.
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brede motie werd aangenomen die de minister-president
verantwoordelijk stelt voor het Kabinet van de Koningin.

Fraude in het hoger onderwijs
Weer een fraudegeval op de agenda van de Tweede Kamer:
de HBO-fraude. Wat is er aan de hand? Een aantal hogescholen heeft gesjoemeld met het aantal inschrijvingen van
studenten om zo meer overheidsgeld te kunnen incasseren.
Het ministerie van OCW gaf opdrachten tot verschillende
onderzoeken naar de aard en de omvang van de fraude,
maar dat leverde geen duidelijk en volledig beeld op. De
Kamer kreeg 'slechts' een overzicht van rode, oranje en
groene handelingen voorgeschoteld. Rode handelingen
deugen niet en groene handelingen zijn in orde. Over de
handelingen in de categorie oranje bestaat geen duidelijkheid…
Om het boek over de HBO-fraude voor eens en voor altijd te
kunnen sluiten is er meer duidelijkheid nodig over de
handelingen die zijn ondergebracht in de oranje categorie,
aldus Arie Slob. Een heleboel van deze handelingen kunnen Hand
Schrift
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nog een plekje krijgen in categorie rood of groen. Dat kan
voor een deel door meer informatie in te winnen en zo
duidelijkheid te krijgen over de rechtmatigheid van een
bepaalde handeling. De rest is door onduidelijke regelgeving niet nader te classificeren: een ‘overtreding’ vanwege
onduidelijke regelgeving kan een school niet aangerekend
worden. De staatssecretaris zegde in het debat toe dit
inderdaad verder uit te zoeken, maar dan wel in samenwerking met de scholen. Dat vond Arie Slob geen goed idee. Hij
diende een motie in waarin verzocht werd om een onafhankelijke commissie. Deze motie werd aangenomen.

Vogelpest
Het is weer zover. Een nieuwe dierziekte teistert de agrarische sector. Dat was de primaire reactie van veel mensen
toen ze hoorden van de vogelpest. Na de varkenspest en de
MKZ zijn de pluimveehouders en de politici nu druk in de
weer met de vogelpest. Iedere week is er een algemeen
overleg met minister Veerman. Dan informeert hij de
Kamerleden over de laatste stand van zaken en dan bevragen de parlementariërs hem over de voortgang en de
afhandeling van de crisis.
Bij monde van Arie Slob heeft de ChristenUnie de minister
tot nu toe vooral gesteund bij zijn maatregelen ter bestrijding van het virus. Het komt bij een crisis als de vogelpest
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slechts 1 miljoen uitgekeerd vanwege de strikte hantering.
Arie Slob diende een motie in, waarin geconstateerd werd
dat het noodfonds voor de MKZ-slachtoffers aan haar doel
voorbijgeschoten was en dat de eisen voor het noodfonds
voor de pluimveehouders minder strak moesten zijn.
Minister Veerman werd opgeroepen de speelruimte binnen
de regels van de EU maximaal te benutten. De motie werd
aangenomen.

Fraude in de bouw
In december was de Enquêtecommissie Bouwnijverheid
terug van weggeweest met een 3600 pagina’s tellend
rapport, getiteld “De bouw uit de schaduw”. Het veroorzaakte een enorme schok. Er was al veel bekend geworden
over het gesjoemel in de sector, maar niemand buiten de
bouw wist dat het ondergrondse systeem van onderlinge
prijsafspraken zó verfijnd en zó wijdvertakt was.
In het debat over het rapport stelde Arie Slob dat er een
omslag in de bouw nodig is. Niet alleen bij bouwondernemingen, maar ook bij overheidsdiensten die te weinig
afstand houden tot de aannemers – het rapport sprak van
een ‘cultuur van smeren en fêteren’. Hij pleitte voor een
aanscherping van het integriteitsbeleid en voor snelle
invoering van een helder wettelijk aanbestedingskader. Er
waren nogal wat vragen over de financiële nadelen die de
samenleving had ondervonden door de prijsafspraken in de
bouw. De commissie en de regering menen dat daarover
het laatste woord niet gezegd kan worden. De ChristenUnie
voelt niks voor een schikking met de bouw. Arie Slob benadrukte dat het recht z’n loop moet hebben, omdat alleen
daarvan de sanerende werking uitgaat die nu nodig is.
Het debat met de regering vindt plaats terwijl dit nummer
van de pers rolt. De ministers moeten politieke verantwoording afleggen voor de handel en wandel van hun voorgangers Netelenbos en Jorritsma en de al afgetreden minister
van Justitie Korthals.

Een nieuwe dierziekte teistert de
agrarische sector.

aan op snel handelen en het past dan niet om politieke
spelletjes te spelen. Dat betekent niet dat we de minister
niet kritisch volgen. Arie Slob heeft bijvoorbeeld aangedrongen op de instelling van een noodfonds om de getroffen
pluimveehouders schadeloos te stellen èn een ruimhartige
hantering daarvan, zodat de getroffenen ook daadwerkelijk
op een compensatie voor hun geruimde dieren kunnen
rekenen. De ChristenUnie maakte zich daar tijdens de MKZcrisis ook al sterk voor, maar van de 20 miljoen gulden werd
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De ChristenUnie voelt niks
voor een schikking met de bouw.
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Kamerstukken

Formatie

André Rouvoet

De kabinetsformatie telt opmerkelijk veel cruciale momenten.
Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is het zoveelste ‘uur
van de waarheid’ aangebroken. Ik realiseer mij dat u, als u dit
leest, kunt beoordelen of het dit keer wel echt het beslissende
moment in de formatie van een CDA/PvdA-kabinet is geweest.
Maar eerlijk gezegd heeft bij mij de gebruikelijke en gezonde
politieke spanning van ‘zal het lukken of niet’ intussen plaats
gemaakt voor een groeiende ergernis over de gang van zaken.

CDA en PvdA

Formules

Op 24 januari heb ik namens de fractie van de
ChristenUnie Hare Majesteit geadviseerd de mogelijkheid van een kabinet van CDA en PvdA te laten onderzoeken. De verkiezingsuitslag wees overduidelijk in die
richting. En vanuit ons verkiezingsprogramma bood zo’n
coalitie ook inhoudelijk voldoende perspectieven. Wel
zou wat ons betreft eerst bezien moeten worden of
beide partijen voldoende vertrouwen in elkaar hadden
om deze weg te gaan. Dat was nodig met het oog op de
vorming van een stabiele en daadkrachtige regering,
waar Nederland na een verloren jaar hard aan toe is. De
verhouding tussen de beide lijsttrekkers tijdens de
campagne was in dit opzicht niet echt geruststellend.
Bovendien had Balkenende zijn voorkeur voor de VVD
niet onder stoelen of banken gestoken en wilde hij zelfs
voortzetting van de coalitie met de LPF nooit helemaal
uitsluiten.
En zo begonnen na een verkenningsrondje de echte
besprekingen tussen CDA en PvdA.

Neem nu de gang van zaken rond de kwestie-Irak. De
demissionaire minister-president wilde een handreiking
doen aan de toekomstige coalitiepartner en kwam met een
halfslachtig standpunt: wel politieke steun, geen militaire
bijdrage aan de oorlog. De PvdA negeerde de uitgestoken
hand en wees ook politieke steun af. Spanning in de coalitiebesprekingen dus. Na dagen van bekoelde verhoudingen
werd de formatie gered: men was het eens. Nee, niet over
de inhoud, maar over een formule: resolutie 1441 werd als
feitelijke basis voor de oorlog aanvaard. Daarmee
verschrompelde de politieke steun van Nederland tot de
constatering dat de oorlog een feit was…
En ook bij het in eerste instantie bereikte financieel-economisch akkoord leken Bos en Balkenende het vooral eens te
zijn over formules. Zodra het CPB daar een uitkomst achter
zette, stond men weer lijnrecht tegenover elkaar.
Vertrouwen in politieke zin laat zich niet afdwingen en al
helemaal niet door het - overigens respectabele en nuttige
werk - van ’s lands rekenmeesters!

Geen goed teken
Ronduit gezegd: wat de onderhandelaars de afgelopen
maanden hebben laten zien, heeft mijn vertrouwen in de
degelijkheid van een coalitie van deze samenstelling
langzaam behoorlijk aangetast. Dat is niet een constatering die mij vrolijk stemt. Immers: we hebben niet voor
niets deze route aan de Majesteit en de informateur
geadviseerd! Natuurlijk: je hoeft niet van elkaar te
houden om met elkaar te kunnen regeren. Maar het was
natuurlijk geen goed teken dat er ook na vele weken van
praten en onderhandelen geen echt wederzijds vertrouwen (b)leek te zijn, laat staan een gemeenschappelijke
visie over waar het de komende jaren heen moet met
Nederland. Te vaak leek het erop dat men hoopte dat de
ander aanleiding zou zien om er een punt achter te
zetten.

Op formules kun je geen stabiel en
daadkrachtig kabinet bouwen.
Verantwoordelijk leiderschap
Op formules kun je geen stabiel en daadkrachtig kabinet
bouwen. Daarvoor is meer nodig dan de kunst om verschillen van mening op formule te brengen, namelijk het vermogen om verschillen van mening te overbruggen, ook als dat
‘van au gaat’. Het komt bij een formatie – kort en goed –
aan op verantwoordelijk leiderschap, in het belang van het
landsbestuur. Het zou goed zijn als niet alleen de leiders
van de twee grootste partijen, maar alle politieke leiders
daarvan doordrongen zijn.
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PerspectieF; internationaal!
Al ongeveer twee jaar heeft PerspectieF een internationaal secretaris en een aantal mensen die de
commissie internationaal vormen. Na het vertrek van de vorige internationaal secretaris, Diana de
Gooijer, duurde het even voordat er een vervanger gevonden werd. Dit werd Johannes de Jong en na
de start van zijn werkzaamheden in deze functie heeft een groeiend aantal mensen zich gemeld bij de
commissie internationaal en is de commissie aan de slag gegaan met een groot aantal activiteiten.

Opbouwen van contacten
Het doel van de commissie is het opbouwen van contacten
met verwante politieke jongerenorganisaties in Europa en
breder en het nadenken over Europees beleid. Ook hoopt de
commissie dat PerspectieF leden meer duidelijkheid krijgen
over wat de EU is en wat zich daar zoal afspeelt. Hiermee
sluit PerspectieF aan op de ChristenUnie en hoopt
PerspectieF ook de ChristenUnie verder aan te moedigen in
de verdere opbouw van internationale contacten en het
leden bewustmaken van de Europese dimensie en de
verkiezingen in 2004 voor het Europees Parlement.

De werkgroep internationale contacten gaat zich bezig
houden met:
• De organisatie van de contacten met verwante Europese
politieke jongerenorganisaties
• Samenwerking met andere Nederlandse jongerenorganisaties op internationaal terrein
• De organisatie van activiteiten rondom de Europese
verkiezingen in 2004.
• De integratie van informatie over ‘Europa’ in PerspectieF
en ChristenUnie.

Wie doet ermee?
De commissie bestaat op het moment uit 13 leden inclusief
de penningmeester, twee werkgroep voorzitters en de internationaal secretaris die deze commissie voorzit. De aanmeldingen voor de commissie komen echter nog binnen dus dit
getal is nog groeiende. De commissie bestaat uit twee
werkgroepen.

Voor een aantal taken zijn er dus inmiddels jongeren bereid
gevonden om mee te werken. Maar we kunnen nog steeds
veel mensen gebruiken die mee willen werken aan een
brede internationale visie op christelijke politiek en de
contacten met onze ‘politieke’ broeders en zusters in
Europa.

De werkgroep publicatie gaat zich bezig houden met het
publiceren van artikelen en scripta’s over Europese zaken.
Binnen afzienbare tijd komt de eerste scipta over de EU al
uit. Daarnaast worden er kerndocumenten van
ChristenUnie en PerspectieF vertaald als ondersteuning aan
de verwante jongerenorganisaties in Europa.

• Johannes de Jong, jdjong@mail.thuk.nl
Internationaal politiek Secretaris
• Maarten de Vries, tymdevries@hotmail.com
Voorzitter werkgroep Publicatie
• Beverly Joseph, faithfuljoseph@yahoo.com
Voorzitter werkgroep Internationale Contacten

de wilde metaal
herplaatsing
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Column

Ik word gezien,
dus ik besta

Het zal bij velen een déja-vu gevoel hebben opgeroepen. Wéér een dierziektecrisis en de bijbehorende ruimingsploegen en afgesloten gebieden. En
wellicht denken de niet-agrariërs onder ons daarbij
‘wéér Kamerleden die allemaal om het hardste
roepen dat de boeren gecompenseerd moeten
worden’. Ik kan me voorstellen dat die gedachte
leeft. Maar daar wil ik een andere keer op ingaan.
Eensgezindheid onder Kamerleden, zoals bij de
bestrijding van vogelpest, is voor de effectiviteit en
eenduidigheid prettig, maar voor de mogelijkheid
tot politieke profilering is het minder handig. Zo
kreeg ik ten tijde van de MKZ crisis regelmatig
mensen aan de lijn die opmerkten dat ze maar
weinig van de ChristenUnie zagen. Hoewel deze
waarneming naar mijn mening ten onrechte werd
gedaan hebben we er, als we bij de achterban in
beeld willen blijven, wél mee te rekenen.
Dit plaatst ons voor een aantal dilemma’s. Iedere
week bespreken we dinsdags op de fractievergadering wat onze bijdrage aan debatten zal zijn, welke
toon we daarbij gaan aanslaan en in hoeverre we er
in publicitair opzicht profijt van kunnen trekken.
Een debat over Irak zou door een groot deel van de
oppositie aangegrepen worden om eens lekker te

stoken in de formatiebesprekingen. We besloten daar niet
aan mee te doen omdat we
dat niet kies vonden. Een (toen
nog) dreigende uitbraak van
oorlog heeft teveel dodelijke
ernst in zich om het te mogen
terugbrengen tot slechts een
zaak van de Haagse vierkante
kilometer. Het gevolg van onze keuze is dan wel dat
je voor de media niet interessant bent.
Als de vogelpest uitbreekt willen we in een vroeg
stadium wat van ons laten horen. Dat wordt ook
van ons verwacht. Aan het begin van een uitbraak is
er inhoudelijk nog niet veel te melden, maar het
uitbrengen van een persbericht met als strekking
dat de ChristenUnie het ‘ook heel erg vindt voor de
boeren’, is niet voldoende. Dan haalt iedere krantenredactie zijn schouders op: ‘geen nieuwswaarde’.
Niks doen is echter ook geen optie.
De vraag blijft dus: hoe zorgen we ervoor in de
media te komen, genoemd en gezien te worden,
zónder daarvoor de meest vreemde capriolen uit te
halen en rare standpunten in te nemen? Hoe voorkomen we dat we ‘over de rug van een probleem
heen’ onszelf in beeld proberen te brengen? Met
welke politieke actie is een bepaalde zaak het best
gediend en valt dat nog een beetje leuk te combineren met zichtbaarheid voor de ChristenUnie?
Politiek is in dit mediatijdperk voor een groot deel
een bühnezaak geworden en ook wij ontkomen
daar niet aan. Iedere keer
maken we een keuze in de te
volgen strategie. De ene keer
valt dat gelukkiger uit dan de
andere. Daarom is mijn
vraag: houdt u ons op de
hoogte van hoe ons ‘toneelwerk’ er vanuit de zaal
uitziet?

Politiek is in dit mediatijdperk voor een groot deel
een bühnezaak geworden
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Als je de media een beetje volgt zou je het haast
vergeten, maar ook in tijden van oorlog draait de
wereld gewoon door. Aan de ene kant stemt dat
droevig: zelfs in geval van leven en dood missen wij
mensen de liefde, het inlevingsvermogen en geduld
om lang bij andermans ellende stil te staan of ons
leven substantieel erdoor te laten beïnvloeden.
Anderzijds is het ook een tot opluchting strekkende
gedachte: gelukkig kennen we de mechanismen om
ons voor leed elders in de wereld voldoende af te
sluiten om in ons dagelijks leven gewoon te kunnen
blijven functioneren. Het leven móet ook door.
Dat zijn we verplicht aan onze partner, of kinderen,
als we die hebben. Aan onze ouders. Aan onze
kerkelijke gemeente. Aan onze baas. En tenslotte, in
mijn geval als beleidsmedewerker Landbouw, aan
de boeren.

Nadine de Roode
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ChristenUnie Lokaal en
Bilthoven

Ede

Fietsen in Ede
v.l.n.r. mw. Zwarts, dhr, Zwarts,
mw. Doornenbal, dhr. Hennipman,
dhr. Doornenbal, dhr Geerse

Speldjesregen
Donderdag 20 maart jl. werd in
Bilthoven de lokale ChristenUnie
opgericht. Zoals het in de
aankondiging vermeld stond, is
“het opheffen van de kiesverenigingen van RPF en GPV de reden
geweest een lokale ChristenUnie
op te richten”. Zo is er niet meer
een samenwerking tussen twee
kiesverenigingen, maar een zelfstandige kiesvereniging. Na
Bilthoven zullen de komende
maanden vele verenigingen
volgen. Op het partijbureau
hebben we begrepen dat veel
ledenvergaderingen zijn uitgeschreven om over te gaan tot
fusie van de kiesverenigingen. In
Bilthoven werd de avond opgeluisterd door een toespraak van
Gert Schutte. Vijfenzeventig
mensen luisterden in de grote
zaal van d’Amandelboom naar
een boeiend betoog. Een grote
verrassing voor de aanwezigen
bleek het 6e agendapunt. Dit

Schutte overhandig de
overscheiding aan dhr. Zwarts

agendapunt van deze vergadering werd gemarkeerd door vele
vraagtekens. Bij het bereiken van
dit agendapunt werd duidelijk
waar deze voor stonden. Vier
actieve ‘functionarissen’ ontvingen deze avond versierselen uit
de handen van Gert Schutte.
Achtereenvolgens werden de
heren Geerse (16 jaar bestuurswerk), Doornenbal (18 jaar
bestuurswerk), Hennipman (15
jaar bestuurswerk) en Zwarts (39
jaar!! bestuurswerk; begonnen
als secretaris in
Rotterdam–Overschie en momenteel voorzitter van de
ChristenUnie Bilthoven) toegesproken en bedankt voor hun
grote inzet voor het GPV en de
RPF. Bijzonder is het altijd weer
om kennis te nemen van het feit
dat mensen binnen onze partij al
zoveel jaren achter de schermen
actief zijn. Absoluut een felicitatie waard.

Ridders
Eind maart hebben verschillende statenleden
afscheid genomen van de provinciale staten.
Onder hen Willem Baarsen van de provincie
Flevoland, die acht jaar in de staten zaten. Willem
Baarsen werd vanwege zijn verdiensten voor het
openbaar bestuur in Flevoland en op Urk
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Bram van der Werf, Statenlid uit Fryslan, werd ook
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Marten Idema van de Edese ChristenUniefractie
heeft een fietsersplan ingediend. Fietsers die
naar en langs het Edese centrum willen rijden
krijgen er een aantal alternatieven bij. Zo mag
er voortaan gefietst worden op het stuk
Maanderweg tussen Telefoonweg en
Maanderplein en op het traject van de
Molenstraat via de Driehoek en het Kerkplein
naar het Raadhuisplein. Het fietsen van en naar
het centrum is hierdoor aantrekkelijker geworden. Natuurlijk, u moet bekend zijn in Ede om te
weten waar u nu mag fietsen, maar dit geeft in
ieder geval aan dat er nieuwe fietsmogelijkheden zijn. Het college van burgemeester en
wethouders van Ede heeft hiermee een aantal
suggesties overgenomen uit het plan van de
ChristenUnie, die deze extra routes voorstelde.
Het is de ChristenUnie in Ede gelukt om de fietsers meer ruimte en aandacht te geven. Martin
Idema ontving voor zijn initiatief de fietserspluim van de Fietsersbond.

Dhr. Baarsen
onderscheiden. Wegens
zijn staat van dienst in het
openbaar bestuur ontving hij uit handen van de
Commissaris van de Koningin Nijpels een koninklijke onderscheiding. Ook namens de fractie,
bestuur en bureau van harte proficiat en veel dank
voor al jullie werkzaamheden in de provincie.
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Provinciaal
Utrecht

www.utrecht.christenunie.nl

Dag van de Provincie
De statenfractie van de ChristenUnie
pleit voor een jaarlijkse viering van de
geboortedag van de provincie Utrecht.
Politici en ambtenaren zouden op die
dag gezamenlijk naar buiten moeten
treden om te tonen wat de provincie
doet. De provincie krijgt vaak het
verwijt kleurloos te zijn en voor veel
burgers is zij een overbodige en nietszeggende bestuurslaag. Om beter aan
de weg te kunnen timmeren, lanceert
de ChristenUnie het idee van een ‘Dag
van de Provincie’.
Tjako Streefland, vice-fractievoorzitter
van de statenfractie van de
ChristenUnie, vindt dat de provincie
meer naar buiten moet treden: ,,De
kritiek op de onzichtbaarheid van de
provincie kan niet zomaar terzijde

worden geschoven. Het is merkwaardig dat tijdens een open dag van alle
provincies - zoals onlangs op de zaterdag voor de verkiezingen - de poorten
van het Utrechtse provinciehuis
hermetisch gesloten waren.’’
De ChristenUnie wil de kritiek niet
gelaten afwachten, maar wil het
provinciale werk in het zonnetje
zetten: ,,De provincie is wel degelijk
van wezenlijke invloed op veel terreinen die mensen direct raken in hun
belangen. Denk aan woningen, denk
aan groen, denk aan water. Wie durft
dan nog met droge ogen te beweren
dat de provincie niet meetelt als het
gaat om cruciale besluiten voor de
leefomgeving van burgers? Wij vinden
dat de provincie uit haar schulp moet

kruipen, extroverter moet worden en
haar rol moet belichten. Een goed
instrument daarvoor is het instellen
van een speciale ‘Dag van de
Provincie’. Het idee is om voor de
datum van deze dag aan te sluiten bij
de geboortedag van de provincie,
namelijk 17 mei”.
De fractievoorzitter van de
ChristenUnie, Melis van de Groep,
heeft het voorstel gelanceerd op 20
maart, tijdens de eerste vergadering
van de nieuwgekozen staten. Hij vroeg
het nieuwe provinciebestuur een plan
van aanpak te maken voor deze feestelijke provinciedag. Als eerste stap
heeft de ChristenUnie de website
www.dagvandeprovincie.nl alvast
gereserveerd.

Zwartewaterland

Wolbert I. Meijer wethouder
Zwartewaterland
Wolbert Meijer is de nieuwe wethouder van Zwartewaterland. De fractie van
de ChristenUnie Zwartewaterland heeft met eensgezindheid, vrijmoedigheid
en overtuiging het jonge raadslid Wolbert I. Meijer voorgedragen om in de
ontstane wethoudersvacature te voorzien.
De vacature ontstond toen Harry van der Linden op 26 januari jl. plotseling
overleed. Ondanks de pijn en het gemis vonden bestuur en fractie ruimte om
zich in de afgelopen twee weken bezig te houden met de opvolging.
Wolbert I. Meijer (34) begon zijn loopbaan bij het wetenschappelijk bureau van
het toenmalige GPV. Daar werkte hij onder meer mee aan een publicatie over
het jongerenbeleid en over het integratiebeleid. Daarna was hij een aantal
jaren werkzaam bij het partijbureau van het GPV/ChristenUnie. Sinds 1999
werkt hij bij het christelijke vakverbond GMV. In die hoedanigheid raakte hij
betrokken bij diverse vraagstukken rond arbeid, inkomen en sociale zekerheid.
Als voorzitter (vanaf 1999) heeft hij bijgedragen aan het ontstaan van
ChristenUnie-Hasselt en fusiegesprekken geleid met de RPF- en GPV-verenigingen in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis in verband met het ontstaan van de
gemeente Zwartewaterland en de raadsverkiezing in het najaar 2000. Wij
wensen Wolbert Meijer veel succes en Gods zegen in ‘zijn’ gemeente
Zwartewaterland.

De ChristenUnie
in top
Deze foto van het schip ‘Providentia’ ontvingen we enige tijd geleden op het partijbureau. Providentia is van de familie Schram. Zij
lieten weten dat een collega-schipper de foto
had gemaakt ter hoogte van Bingen in
Duitsland. De vlag in top is uiteraard te koop
bij het landelijk bureau. Voor binnenschippers
hebben we een speciaal aanbod; voor e 15,ontvangt u de ChristenUnie-vlag (als die maar
wel in top gaat!).
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Flevoland

Identiteitsgebonden zorg in Flevoland
geestelijke gezondheidszorg worden gemist. Ook de vraag
naar woonzorgvoorzieningen voor ouderen is veel groter
dan het aanbod ervan. Bij zorgaanbieders die in principe
een landelijke dekking hebben, blijkt Flevoland nog vaak
een witte vlek. Door dit onderzoek lijkt Flevoland wat meer
kleur te hebben gekregen en zijn er bewegingen richting
Flevoland in gang gezet.

Agenda

In de aanloop van de Statenverkiezingen heeft de
ChristenUnie-fractie van Flevoland een symposium over
identiteitsgebonden zorg in Flevoland georganiseerd. De
statenfractie heeft hiermee zorgvragers, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars en de politiek met elkaar in contact
brengen. Zo'n 70 aanwezigen wisselden met elkaar van
gedachten over de mogelijkheden het christelijk zorgaanbod in Flevoland te versterken. Het symposium was georganiseerd naar aanleiding van
een onderzoek naar identiteitsgebonden zorg
in Flevoland, getiteld: Zorg, ons een zorg!
Onderzocht is het aanbod aan christelijke
hulpverlening; de vraag naar christelijke
hulpverlening en de bereidheid van christelijke zorgaanbieders om hun blik op Flevoland
te richten. Geconcludeerd wordt dat er onder
de christelijke bevolkingsgroep vraag is naar
overeenkomstig zorgaanbod. Vooral identiteitsgebonden jeugdzorg, ouderenzorg en

24 mei: Uniecongres
Op zaterdag 24 mei vindt in Scholengemeenschap ’t Streek het
8e Uniecongres plaats. Het Uniecongres staat in het teken van het
afscheid van Kamerleden en van de toekomst van de ChristenUnie.
Behalve de juridische kant van de fusie komt ook de strategie voor de
komende jaren aan de orde.
Partijvoorzitter Thijs van Daalen en fractievoorzitter Andre Rouvoet
zullen een toespraak houden. De stukken voor dit Uniecongres zijn
in de tweede week van april aan de secretarissen van de kiesverenigingen verzonden. Voor meer informatie bezoek onze website:
www.christenunie.nl

30 mei: Landbouwcongres

De christenUnie organiseert op 30 mei een landbouwcongres. Boeren
worden hiervoor in het bijzonder uitgenodigd.
Landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie, Arie Slob is hierbij
aanwezig. Meer informatie: Cors Visser (cmvisser@christenunie.nl) en
Nadine de Roode (n.droode@tk.parlement.nl). Locatie: Eemlandhoeve
in Bunschoten van 11.00 - 15.30 uur. Geef u nu op via bovenstaande
emailadressen!

13 juni: Statendag
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Nu de nieuwe ploegen statenleden in de provincies zijn geïnstalleerd,
organiseert het landelijk bureau van de ChristenUnie een Statendag.
Op deze dag kunnen statenleden elkaar ontmoeten en inspireren.
Deze ontmoeting vindt plaats op 13 juni aanstaande in zalencentrum
Pineta, Elspeterweg 6 in Nunspeet. Om 13.00 uur beginnen we met
een lunch, waarna we tot een uitwisseling van ervaringen willen
komen. Om uiterlijk 16.30 zal de dag beëindigd worden. Ook degenen
die hebben deelgenomen aan de cursus Provinciale Politiek, zijn van
harte uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hand
Schrift Corine Dijkstra, cpdijkstra@christenunie.nl

Summerschool 2003
Het zal je maar gebeuren. Je komt rood te staan op
je bankrekening en er moeten nog veel, heel veel
rekeningen betaald worden en je moet natuurlijk
ook eten. Je kunt je huur, elektra en telefoon niet
meer betalen...je wordt afgesloten…je wordt op
straat gezet…je bent dakloos!
Zomaar een doorsnee situatie die vaker voorkomt
in Nederland dan wij denken. Ook dit jaar organiseert PerspectieF weer de Summerschool. Dit jaar
willen we stil gaan staan bij het thema: “Als je net
niet rond kunt komen”. We willen nadenken en
discussiëren over de bestaande situaties en praktisch aan de slag om voor deze mensen iets te
kunnen betekenen.
Deze Summerschool wordt een succes als jij je
aanmeldt als deelnemer. Dit kun je doen door een
e-mail te sturen met je persoonlijke gegevens hoe
we je kunnen bereiken naar:
msmidt@christenUnie.nl Mocht je nog vragen
hebben dan kun je mailen, maar ook bellen naar:
033-4226956. Tot ziens.
Summerschool 19 t/m 22 augustus 2003
Locatie : Koetshuis Youth for Christ, Driebergen
Contactpersoon: Mark Smidt,
msmidt@christenunie.nl
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Yvette Lont over haar boek
Van Prostituee tot Politica!
Yvette Lont, deelraadslid in Amsterdam ZuidOost, heeft een boek
geschreven met als titel ‘Van prostituee tot politica’. Het boek is primair
geschreven om God groot te maken, om de Heere de eer te geven. Yvette
Lont laat weten: “Ik ben nog steeds ontzettend dankbaar dat Hij mij
gered heeft uit diepe duisternis, uit een uitzichtloze situatie. Ik ben
politica met een opdracht, een missie, met bewogenheid voor het
verlorene, het verguisde, het vertrapte. Ik zet mij als politica in voor de
kwetsbaren. Ik wil een visitekaartje zijn voor Christus.”

Een boek met een boodschap

Deelraadslid

Met het schrijven van dit boek hoopt Yvette Lont - en haar
uitgever (ELIA Stichting) dat veel christenen wakker
geschud worden, dat velen opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd worden, om God te geloven voor redding van verloren mensen. Yvette Lont hoopt en bidt dat veel prostituees
tot het besef komen dat er een andere weg is, dat er een
ander leven mogelijk is. Een menswaardig leven met
perspectief. Ook politici moeten bereikt worden. Zij zijn
mensen met grote verantwoordelijkheid. Als God hen
aanraakt, kunnen we grote en machtige dingen verwachten
in ons land dat nu zo bekend staat als "tolerant" en "alles
mag en kan". In haar boek wil Yvette Lont meisjes, jonge
vrouwen, moeders en vaders waarschuwen tegen de
gevaren van loverboys. Yvette: “Loverboys zijn op zoek naar
kwetsbare jonge meisjes. Deze worden ingepalmd, krijgen
fraaie cadeaus totdat ze ingepakt zijn, stapelverliefd. Dan
komt de ware aap uit de mouw: de jongen vraagt zijn
‘geliefde’ om een gunst”. Het boek is ook bestemd voor een
ieder die op zoek is, die meer wil in zijn leven, die tot de
ontdekking komt dat een leven zonder God leeg is. Kortom
een boek met een boodschap voor een breed publiek.

Als raadslid in de deelgemeente Amsterdam Zuidoost
neemt Yvette Lont zitting in de commissie maatschappelijke ontwikkeling van dit stadsdeel. Daarnaast is ze fractievoorzitter van de rekeningencommissie en
vertegenwoordigt ze de ChristenUnie in het presidium van
de deelraad.
Het presidium bestaat uit drie van de coalitie, te weten
PVDA, VVD en Groen Links en twee van de oppositie te
weten de ChristeUnie en Leefbaar Zuidoost. Ook staat ze
wekelijks mensen te woord op het spreekuur van de
ChristenUnie. Yvette Lont is erg dankbaar voor de ondersteuning door de duo-raadsleden Jan Kruik en Gerbram
Heek.
Yvette laat tenslotte weten: “Al met al doe ik mijn uiterste
beste om als mens en politica een stem te zijn voor zwakke,
kwetsbare mensen in de samenleving in het bijzonder voor
de verslaafden, de prostituees, de werkers in de seksindustrie. Voor hen die geen stem hebben en een mensonwaardig bestaan leiden, heel vaak tegen hun wil. Ze zijn erin
geluisd, net als ikzelf destijds, en dan loop je in de val. Maar
als een goed politica ben ik in de raadszaal voor alle bewoners van ZuidOost, ook voor de mensen die overlast hebben
van de verslaafden. Die moeten ook worden gehoord”.

Bordeelverbod
Ook geeft Yvette Lont aan dat de opheffing van het bordeelverbod en het gedoogbeleid averechts uitwerken. “Het is
symptoombestrijding, de oorzaak van het probleem wordt
niet aangepakt. De overheid neemt hier helaas een dubbele
houding in. Enerzijds neerzien op ‘dergelijke mensen’, ze als
lastig portretteren en anderzijds van ze profiteren door
belasting te heffen, want er zijn immers inkomsten. Ik zie
mezelf in dit opzicht als een luis in de overheidspels”. Als
politieke ‘evangeliste’ was en is Yvette Lont erg blij met de
vele bemoedigende positieve reacties van ChristenUnieleden op de uitzending met Catherine Keyl. Yvette Lont:
“Catherine heeft gezegd dat ze er nu van overtuigd is dat
God bestaat. Ze was geboeid door de interviews en uitermate geraakt door onze voedseluitdeling op de Wallen”.

Yvette Lont,
Van Prostituee tot Politica
Uitgave ELIA Stichting,
Nieuwleusen
ISBN 90-806882-8-2
Prijs f 11.50
Verkrijgbaar bij de boekhandel,

“Al met al doe ik mijn uiterste beste om
als mens en politica een stem te zijn
voor zwakke, kwetsbare mensen.

uitgever en bij de ChristenUnie
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Beste vrienden van de ChristenUnie,
De ChristenUnie is van ons allemaal. Dat hebben we ervaren
toen onze partij in één jaar twee zetels moest inleveren. En
we zijn er nog niet overheen. Het zetelverlies leidde tot het
vertrek van drie deskundige en ervaren Kamerleden, maar
daar bovenop moest de ChristenUnie ook nog eens subsidie
inleveren. Dat leidde in 2002 al tot het ontslag van vier van
de dertien fractiemedewerkers en als er niets gebeurt,
moeten we straks opnieuw medewerkers ontslaan, doordat
we ruim een ton minder subsidie krijgen.
Dat is voor ons als Kamerleden een dramatische ontwikkeling. Juist nu de ChristenUnie weer uit het dal omhoog moet
klimmen en we niet alleen maar present willen zijn in Den

Ik word Vriend van de fractie
Ik machtig de ChristenUnie om ieder jaar van de periode
2004 tot en met 2007 het hieronder aangegeven bedrag
af te schrijven van mijn bankrekening.
❏ e 20,❏ meer dan e 20,-, namelijk e
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats

m/v*

Stuur de bon naar Landelijk Bureau ChristenUnie,
antwoordnummer 8662, 3800 VB Amersfoort
postzegel is niet nodig
* Doorhalen wat niet van toepassing is

(i.v.m. ziekte ontbreekt Jenne de Haan)

Haag, hebben we de ondersteuning van onze fractiemedewerkers zo hard nodig. Ze bereiden onze debatten en werkbezoeken voor en onderhouden de contacten met onze
adviseurs en met de pers. Ik zeg het maar zonder omhaal van
woorden: we hebben in de komende kabinetsperiode
f 110.000,- per jaar extra inkomsten nodig om ons fractieteam niet nog verder in te krimpen. Daarom richten we het
steunfonds Vrienden van de fractie op. De raadsleden en
wethouders van de ChristenUnie hebben al spontaan toegezegd daar een bijdrage aan te leveren.
Maar de fractie is van ons allemaal. Dat moet blijken uit onze
betrokkenheid bij wat u bezighoudt en uit uw betrokkenheid
bij wat ons bezighoudt. Daarin moeten we investeren.
Letterlijk en figuurlijk. Omdat wij uw steun nu meer dan ooit
nodig hebben, maar ook omdat onze betrokkenheid bij u de
kwaliteit van ons werk ten goede komt.
Hoe kunnen we onze wederzijdse betrokkenheid concreet
vormgeven? We nodigen u uit om voor minimaal f 20,Vriend van de fractie te worden, zodat we u kunnen informeren over ons werk. Vrienden van de fractie ontvangen vier
keer per jaar onze Nieuwsbrief en één keer per jaar ons
Jaarboek. We willen u ook graag ontmoeten en nodigen u
daarom één keer per jaar uit op onze Vriendendag in de
Tweede Kamer. Als u zich nu aanmeldt als Vriend(in) van de
fractie ontvangt u een presentje vanuit de Tweede Kamer.
Mogen we ook op u rekenen? Ik hoor graag van u.

Bank/gironr.
Handtekening

de fractie van de ChristenUnie

André Rouvoet
Fractievoorzitter

Adressen
Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Wnd. directeur: W.R. Vels
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
tel. 033 - 422 69 60 • fax 033 - 422 69 68
email: wi@christenunie.nl / denkwijzer@christenunie.nl
www.wi.christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20018 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 318 29 30 • fax 070 - 318 29 33
email: christenunie@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20017 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres: Postbus 23529 • 3001 KM Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34 • fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51 • email: info@perspectief.nu

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl

Wilt u danken voor:
• de mogelijkheid om in Nederland christelijke politiek te voeren
• de initiatieven van ChristenUnie-fracties die aandacht en zorg
krijgen
• de grote betrokkenheid bij de ChristenUnie door onze leden
• het geslaagde bestuurderscongres in Lunteren

Gebed
Wilt u bidden voor:
• vrede en recht in deze wereld
• de inwoners van en de militairen in Irak
• de formatiebesprekingen tussen de regeringspartners
• de Eerste Kamer en Tweede Kamerfractie in Den Haag, de
Eurofractie in Rotterdam
• de voorbereidingen van het 8e Uniecongres in Ede op
D.V. 24 mei 2003
• de opzet van de training ‘Iedereen van de partij’. Een nieuwe
training voor alle kiesverenigingen!
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Carolien Pape
raadslid IJsselstein

Angst voor
mensen…?
Razend stond de wethouder tijdens
de raadsvergadering op van zijn
stoel en liep weg. De raad stemde
niet in met de financiële dekking
van zijn voorstel en de wethouder
voelde zich persoonlijk afgewezen.
Tijdens een stemming stemde ik
toch tegen, terwijl mijn mening al
was veranderd. Ik had echter zo fel
ingezet tijdens het voorafgaande debat, dat ik het naar mijn
idee niet meer kon maken om voor te stemmen. Ik was bang
voor gezichtsverlies.
Op het moment dat de publieke tribune vol zat met boze
leerkrachten reageerden de raadsleden aanmerkelijk feller
dan zij in de commissie deden zonder publiek. Angst voor
mensen?
Afwijzing, gezichtsverlies, angst voor mensen… Dergelijke
gevoelens kunnen in de politiek een rol spelen. Bij lokale
bestuurders, bij landelijke bestuurders, maar ook bij wereldleiders. Daar hoef je de krant maar voor open te slaan.
Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien spelen dergelijke
gevoelens bij mij als raadslid eveneens een rol: bij het
nemen van besluiten, bij de felheid waarmee ik een mening
verkondig en bij mijn opstelling in een conflict.
Wanneer ik mij daar niet bewust van ben kan dat kwalijke
gevolgen hebben.
- Uit angst voor mensen volg ik de meerderheid of ik
spreek mijn christelijke visie toch maar niet uit.
- Bij meningsverschillen laat ik mij leiden door mijn ergernis ten opzichte van een persoon in plaats dat ik argumenten afweeg
- Ik ga door met een actie ook al weet ik dat ik moet
stoppen, omdat ik bang ben voor gezichtsverlies. ‘Ze
zullen wel denken…’
Het vraagt enig zelfonderzoek, of eigenlijk meer nog, onderzoek van God waarbij Hij mijn hart kan doorgronden.
Vervolgens kan ik besluiten om dergelijke gevoelens mijn
keuzes niet te laten bepalen.
Het oude afleggen en het nieuwe aandoen noemt de Bijbel
dat. Geen angst voor mensen, maar de moed hebben in mijn
spreken en in mijn ( stem) gedrag slechts Christus te volgen.
Dan moet ik denken aan een bestuurder uit de Bijbel, David,
die in psalm 139:23 zegt
‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
Toets mij en ken mijn gedachten:
Zie of bij mij een heilloze weg is
en leid mij op de eeuwige weg’
Angst voor mensen, bang voor gezichtsverlies… dat is een
heilloze weg.
Laten wij voor elkaar bidden en voor de leiders van deze
Hand
wereld.
Schrift

31

4
juli 2003
jaargang 4
uitgave 4

Hand
Schrift

Passie in Rotterdam

Kabinetsbesprekingen

POLITIEK MAGAZINE

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

In deze Handschrift o.a.

Wat doe jij er aan?
Het festivalseizoen is weer aangebroken. EO-jongerendag,
Flevo Totaalfestival, Opwekking, Gezinsdag, HGJB-dag,
EuroSpirit, enz. Als het even kan is de ChristenUnie vertegenwoordigd met een stand op deze grote bijeenkomsten. Onze
promotors draaien hun hand er niet voor om, om tussen 6 en
8 uur ’s morgens zich te melden in Arnhem, Utrecht of
Amsterdam. Spullen ophalen, stand klaarzetten, folders uitdelen, pennen weggeven; onze promotors zorgen er voor dat de
ChristenUnie zichtbaar is. Deze promotors zijn goud waard en
u raadt het al; we hebben meer van deze ambassadeurs nodig.
Ook Kamerleden proberen, als het mogelijk is, aanwezig te zijn
bij diverse bijeenkomsten. Horen wat er in het land leeft, wat
de achterban wel of niet opvalt, keuzes uitleggen. En medechristenen ontmoeten! Voor de Kamerleden is het zeer inspirerend om gewoon tussen u in te staan en te luisteren. Wat
opvallend aan deze ontmoetingen is, zijn de persoonlijke
verhalen en verzoeken die we te horen krijgen. “Ik ken een
gezin dat uitgeprocedeerd is”, “Ik zet geen tv met zoveel
geweld en seks meer aan”, “Ik kom niet meer rond”, enz. Op
het landelijk bureau ontvangen we ook regelmatig lange
brieven met soortgelijke strekking. Er wordt een klemmend
beroep gedaan op de ChristenUnie. De Kamerleden en hun
medewerkers doen hun uiterste best om uw signalen om te
zetten in daadkracht; kamervragen en moties. Tegelijkertijd wil
ik u de vraag stellen; Wat doet u eraan? Aan afval op straat,
asielzoekers, agressie, dak- en thuislozen, seks op televisie,
enz? PerspectieF, de jongeren van de ChristenUnie, maakt het
heel concreet. Zij zijn tijdens de EO-jongerendag gestart met
de actie “Stop de porno”. Zij willen niet meer dat in kiosken,
benzinestations en supermarkten pornografie is uitgestald op
een manier dat je er niet omheen kunt. Zij zijn de tv-reclames
voor sekslijnen zat en zijn daarom met een handtekeningenactie gestart. Met als doel dat winkeliers verantwoordelijkheid
nemen en de verkoop van pornografische lectuur stoppen. En
een nationaal debat over de overdaad aan seks op straat en op
tv. De ChristenUnie zal met meer van deze acties komen en
doen een beroep op u. Want, wat doen wij eraan? Samen
zoeken naar Gods wil, samen
de ChristenUnie promoten,
samen bidden voor dit land,
samen een handtekening
zetten. Maar ook samen dankbaar zijn dat de ChristenUnie
iets goeds mag betekenen
voor deze samenleving.
Doet u mee?
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Interview
Frits Kamsteeg

Arthur Vlaardingerbroek als eenmansfractie in
veelzijdig Rotterdam

Passie in plaats
van passiviteit
Vanuit de fractiekamer heeft gemeenteraadslid Arthur Vlaardingerbroek, met drie burgerraadsleden,
letterlijk de Rotterdamse veelkleurige samenleving in beeld. De piepkleine fractiekamer van de
ChristenUnie/SGP ligt aan de voorkant van het stadhuis aan de Coolsingel met uitzicht op alles en
iedereen in hartje Rotterdam. Maar veel tijd om uit het raam te kijken is er overigens niet. De
aandachtspunten van de fractie in de tweede stad van Nederland zijn nauwelijks te behappen. Dat
blijkt al snel in ons gesprek over normen, waarden en verloedering. Een gesprek waaruit passie,
betrokkenheid en visie spreekt. De media weten Arthur Vlaardingerbroek goed te vinden. Maar wat
knelt, is dat het steeds stigmatiserende onderwerpen zijn.

Arthur Vlaardingerbroek is met zijn 32 jaar een jeugdige
representant van de ChristenUnie/SGP. Recent, zo vertelt
hij, kwam Veronica TV. Men verwachtte een raadslid in
somber, donkerpak. Prima om in beeld te brengen als representant van een partij die eigenlijk altijd tegen omstreden
ethische onderwerpen is. Voor karikaturen rond de VVD
gaat een cameraploeg naar Wassenaar. Voor zaken als
bordeelverbod, omstreden (sexuele) exposities en dergelijke
is het een mooi plaatje om maar weer eens een somber
ogende ChristenUnie/SGP vertegenwoordiger aan het
woord te laten. In Rotterdam staat daar dan opeens een
jong, eigentijds raadslid voor de camera. Met een prikkelende visie, zonder te spreken in traditionele waarheden en
uitgesleten jargon.

Dan ga ik er zelf voor

4

Arthur is in oktober 1999 raadslid geworden. Dat was een
tussentijdse benoeming, nadat zijn voorganger het 25-jarig
raadslidmaatschap had vol gemaakt. Arthur stond (in 1998)
als nummer drie op de SGP/GPV/RPF kandidatenlijst, maar
nummer twee trok zich terug. Voor Arthur was er geen
moment van twijfel: “Als je een zetel hebt, zeker ook in zo’n
grote stad als Rotterdam, mag je er niet mee gaan leuren. Ik
vind het erg jammer dat de nummer twee van onze lijst, die
zich had ingewerkt, het uiteindelijk niet deed. Dan ga ik er
zelf voor. Ik ben daarom een half jaar tevoren burgerraadslid geworden. Je doet dan namens het raadslid het commissiewerk, in mijn geval sociale zaken, arbeidsmarkt en
Hand regionale aangelegenheden. Verder volgde ik de gemeenteSchrift

raad als geheel en trad voor één dag in de week in dienst bij
de fractie. Drie weken na mijn beëdiging als raadslid stond
de begrotingsbehandeling op de agenda. Ik heb me toen
twee weken opgesloten om mijn bijdrage te maken. Dat
was me nooit gelukt als ik totaal blanco in de gemeenteraad was gekomen.”
Bij de gemeenteraadsverkiezing van vorig jaar stond hij
nummer één op de lijst. “Ik heb toen gezegd op de plaatsen
twee, drie en vier de mensen te willen die al meewerkten
en burgerraadslid zouden worden. Een goed team, waarvan
je weet dat ze kwaliteit hebben en door willen gaan. Geen
mensen zo maar op een hoge plaats op de lijst droppen en
ze in het diepe gooien, zoals dat met mij is gebeurd. Ik wil
een vorm van carrièrepatroon binnen de gemeente en de
deelgemeenten. Dat het normaal wordt dat een actieve
medewerker hapbare stapjes doet op weg naar een eventueel lidmaatschap van de gemeenteraad, de deelraad of als
burgerraadslid.”

Geen verloedering
Arthur Vlaardingerbroek heeft niets op met het begrip
verloedering. “Verloedering vind ik een negatieve klank
hebben. Dat moeten we dus niet doen, want we zijn een
positieve partij. Passie in plaats van passiviteit. Uit wat we
zeggen en doen moet blijken dat we het beste aan de
samenleving te bieden hebben. Geen negatieve toonzetting
dus, want dan werk je de karikatuur in de hand van een
partij die overal tegen is. Daar moeten we echt tegen

THEMA

Arthur Vlaardingerbroek: „Vanuit de ChristenUnie moeten we heel praktisch
invulling geven aan ons rentmeesterschap.”
Foto’s: Jaco Klamer
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InGesprek
Maarten Hamelink
snormen ingaat, maar er niets aan te willen doen. Dan is er
geen sprake meer van normen en waarden. Het wordt een
onderwerp van gesprek, maar er gebeurt uiteindelijk niets.
Ik heb aan de burgemeester gevraagd of hij het goed zou
vinden als zijn dochters daar stonden. Nee, nee was het
antwoord. Maar er wordt geen bescherming gegeven aan
ouders die wellicht minder weerbaar zijn. “Dat is niet de
politiek die ik voorsta. Het college durft zich niet uit te
spreken in welk concreet voorbeeld dat ook. Ook niet als ik
concreet vraag waar voor hen de grens ligt. Het hoogste
doel is kennelijk om alleen te discussiëren.”

Resultaten

Het bestuur moet werken aan een actieve
kiesvereniging. Dat is heel hard nodig.
worstelen. Dus geen brochure met een negatieve titel. Daar
werk ik niet aan mee. We keuren zaken in de samenleving
af, maar vanuit de passie omdat het op een andere manier
beter kan.”
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Remco Oosterhoff, één van de burgerraadsleden in
Rotterdam die met Arthur in de zeven raadscommissies
vertegenwoordigd is, noemt normen en waarden een
uitgehold containerbegrip. Nou passen containers wel bij
Rotterdam, maar: “Iedereen die het begrip nog in de mond
neemt moet er een positief voorbeeld bijgeven. Maak het
maar concreet. Zeg maar waar voor je zelf de grens ligt. Zo
niet, dan verzandt het in brede en algemene begrippen en
discussies.”
De huidige vaagheid leidt tot niets, zei Vlaardingerbroek
onlangs in de gemeenteraad. Hij daagde het college van b.
en w. uit. Een voorbeeld waren de Rotterdamse ‘string in de
bil party’s’. “Ik vind het niet gezond dat kinderen van
zestien-achttien jaar met hun billen staan te schudden en
soms ook nog de onderbroek uittrekken. En dan zegt het
college het met mij eens te zijn dat dit tegen de fatsoen-

Arthur: “Ik denk echter dat de burgers gewoon weer
behoefte hebben te weten wat er in de straat wel en niet
mag. En die regels dan ook naleven. Van zwerfvuil tot wildplassen. Vaker en slimmer surveilleren. Ik ben blij dat we in
een tijd leven waar we willen laten zien dat de overheid
aanwezig is op het publieke terrein. Maar dan moet het ook
echt zichtbaar zijn. Resultaten boeken op heel basale onderwerpen.“
Overigens aarzelt Vlaardingerbroek bij het benoemen van
resultaten in de aanpak van normen en waarden. “Wat is
resultaat? Heb je resultaat indien iedereen het met je eens
is? Of als de omgeving weet wat je vindt? Of is resultaat als
de achterban je weet te vinden en met je communiceert? In
de gemeenteraad sta ik vaak alleen, maar een ‘resultaat’ is
ook wel dat mensen naar mij toekomen die het persoonlijk
met me eens zijn. Maar vanuit hun lidmaatschap van een
andere politieke partij moeten ze iedereen de vrijheid
geven datgene te doen waarbij hij of zij zich lekker voelt. Ik
kan hen dan direct aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Ook hebben we publieke discussies, tot in de media
toe, aangeslingerd. Dat is niet verkeerd voor een eenmansfractie.”
Remco Oosterhoff: “Je ziet in Rotterdam een beweging
ontstaan richting zaken die wij als fractie in het verleden
aan de orde stelden, maar waarbij we toen werden afgeserveerd. In 1999 heeft Arthur een motie ingediend om prostituees van de Keileweg af te halen. Iedereen verklaarde hem
voor gek. We moesten ons bij de realiteit neerleggen. Nu
proberen alle fracties koste wat het kost in de media te
scoren in hun zorg voor de prostituees en om hen daar weg
te halen.” Vlaardingerbroek: “Vier jaar geleden werd ik als
wereldvreemd uitgemaakt en nu wordt ik van links tot
rechts aan tafel ingehaald. Naar aanleiding van een
commissievergadering hierover stond in de Volkskrant dat
ik jarenlang een roepende in de woestijn was geweest en
nu door iedereen werd gevolgd. We proberen op alle terreinen van het gemeentelijk beleid een inbreng te hebben.
Daarom zitten we ook in alle commissies. We boeken –
soms met een motie – concreet resultaat, maar dan zie je
toch dat de pers ons vooral met ‘stigmatiserende’ onderwerpen weet te vinden. Dan lijkt het of we ons met één
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In Debat

soort onderwerp bezighouden, maar dat is verre van waar.”

Achterban
Toen Vlaardingerbroek in de gemeenteraad kwam was er
helemaal niets op het gebied van contact met de achterban.
“Ik nam mij van meet af aan voor het niet alleen te gaan
doen. Dan ben je onverantwoord bezig met zelfs het gevaar
van arrogantie. Ik ben gaan praten bij ChristenUnie fracties
in andere gemeenten, ook daar waar met de SGP wordt
samengewerkt. Ik ben ook direct op zoek gegaan naar
kandidaten voor het burgerraadslidmaatschap. Dat zou je
mijn eerste klankbordgroep kunnen noemen. Verder
brengen we iedere vier tot vijf keer per jaar een Nieuwsbrief
uit (acht pagina’s), hebben een eigen website en via vrij veel
aandacht in de media, melden zich ook mensen om mee te
denken. Om hen op te vangen en een structuur te bieden
zie echter met name een duidelijke taak voor het bestuur
van de kiesvereniging. Ik heb een part-time baan naast mijn
raadslidmaatschap, ik doe het dagelijkse fractiewerk, ik ga
de wijken in….. Ik heb maar één paar ogen. Ik kan niet tegelijk in zuid en oost zijn. Ik heb input nodig en wil verantwoording afleggen.”

Actief bestuur nodig
Het bestuur moet werken aan een actieve kiesvereniging.
Dat is heel hard nodig. Natuurlijk niet alleen in Rotterdam.
De ChristenUnie heeft eens een witte-vlekkenplan gemaakt
met gemeenten waar geen kiesvereniging bestaat. Ik denk
dat het nu tijd is voor een zwarte-plekkenplan. Met plaatsen waar één of twee mensen actief vertegenwoordigend
bezig zijn, maar waar verder nauwelijks sprake is van
support. Besturen moeten een achterban activeren! Als dat
niet wordt aangepakt kan zo maar een moment komen dat
er niemand meer is om een fakkel over te nemen. In veel
plaatsen zijn we heel erg kwetsbaar. Het werk moet
verbreed en gedragen worden. Dat is bij uitstek de taak van
een (actief) bestuur.”

Leen van Dijke
doen op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.
Eerst maar ‘vadertje staat’ spelen.

Perspectief
“Ik zie best perspectief, maar ik zeg ook dat een beetje
volmaakt, niet volmaakt is”, zegt Arthur. “Op een aantal
terreinen is er nu de goede richting, maar niet meer dan
dat. Daarom hou ik die passie. Ik kan ook mijn mond
houden, maar dan is het een vorm van zwijggeld. Mij wordt
gevraagd mijn mening te geven. In deze multiculturele
samenleving zitten ook moslims niet te wachten op een
bordeel naast hun woning en dat er drugs worden verhandeld. Marokkanen uit Noord spreken mij aan met de vraag
hoe zij hun kinderen kunnen opvoeden als er tussen huis en
school vijf coffeeshops zijn?”

Databank
Vlaardingerbroek wil dat er veel meer informatie-uitwisseling komt tussen ChristenUniefracties in Nederland.
Bijvoorbeeld door de 100.000 plus gemeenten eens bij
elkaar te brengen. Samen problemen, gegevens en oplossin-

Als er een straat is waar het een puinhoop
is, dan moet je zelf schoonschipmaken

Zichtbare overheid
Vlaardingerbroek ziet dat er in Rotterdam wel degelijk
zaken veranderen en verbeteren. De wijkveiligheidsindex
laat zien dat in de slecht scorende wijken door inzet verbeteringen tot stand zijn gekomen. Eerst door de overheid om
vertrouwen terug te winnen. Straten weer goed vegen,
zwerfvuil weghalen, per pand nagaan of de huur niet
onevenredig hoog is e.d.
Remco Oosterhoff: “Het Centraal Station met verbeterd
toezicht en ogenschijnlijk simpele dingen als zwerffietsen
verwijderen of in rekken plaatsen. Laten we vooral niet
cynisch doen alsof het allemaal toch geen zin heeft.”
Arthur Vlaardingerbroek: “De overheid moet zichtbaar zijn.
Wil je mensen zelf mobiliseren en bereiken dat die ook
anderen gaan aanspreken, dan moet je hen wel ondersteunen. Als er een straat is waar het een puinhoop is, dan moet
je zelf schoonschipmaken en kan je vervolgens een beroep

Arthur Vlaardingerbroek en Remco Oosterhoff
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gen uitwisselen. Een website kan daarbij ook een ideaal
middel zijn. Een databank van onderwerpen en gemeenten waar zaken actueel zijn.
Remco Oosterhoff vult aan: “Ook een betere samenwerking met de Tweede Kamerfractie is nodig. Je ziet nog
steeds dat het middelpunt van de ChristenUnie ergens
op de Veluwe ligt. Dat zie je ook in berichtgeving in
bijvoorbeeld het Nederlands Dagblad. Als er in Ede een
raadslid met zwangerschapsverlof gaat, staat dat op de
regiopagina. Maar indien we hier in Rotterdam een
uitgebreid en principieel debat hebben over prostitutie
of over het ruimtelijk plan 2010, is er niets te lezen. In de
Tweede Kamer spreekt men over de Tweede Maasvlakte,
over tolpoortjes; onderwerpen waar wij direct bij betrokken zijn. Dan zou meer input gevraagd moeten
worden.Ook vanuit de provinciale vertegenwoordiging
overigens.”

Ik wil heel graag betrokkenheid bij
de samenleving inhoud geven.
Vlaardingerbroek: “Het partijbureau moet meer handen
en voeten geven aan praktische politiek. Het cement
vormen tussen gemeentelijke- en provinciale vertegenwoordigers, in plaats van wetenschappelijke publicaties.
Die worden – met alle respect voor de inhoud - door een
beperkt aantal liefhebbers gesmuld, maar niet door
praktische politici en door de burgers voor wie je toch
bezig bent.”
Oosterhoff: “Vanuit de ChristenUnie moeten we heel
praktisch invulling geven aan ons rentmeesterschap.
Wat wij goed vinden is ook goed voor anderen. De kijkwijzer op televisie en de zondagsrust bijvoorbeeld. We
moeten ons meer inleven in anderen. We doen het uit
onze christelijke overtuiging, maar moeten daar vooral
pragmatisch invulling aan geven voor de samenleving.”
Vlaardingerbroek: “Het heeft echt geen zin om voor
Veronica TV met teksten uit Leviticus aan te tonen dat
het verkeerd is om een Playboytentoonstelling met 50
naaktfoto’s in de Rotterdamse Kunsthal te houden.”

Navolging
Wat is de drijfveer van Arthur Vlaardingerbroek? “Ik ben
maatschappelijk betrokken en wil dat tonen. Ik heb dat
bijvoorbeeld een aantal jaren geleden gedaan door in de
Pauluskerk mee te helpen aan nachtopvang van daklozen en verslaafden. Iets te laten zien dat je het zelf goed
hebt en dat je wilt uitdragen dat ook anderen het
goed/beter kunnen hebben. Ik wil heel graag betrokkenheid bij de samenleving inhoud geven. Dat is navolging.
Jezus heeft zich ook niet afgekeerd.“
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Petitie van ChristenUnie-jongeren

Frank Visser
Bert Heuvelman

Stop de porno
Tijdens de EO-jongerendag is PerspectieF gestart met de actie Stop de
porno. Tegelijkertijd is de website www.stopdeporno.nl gelanceerd,

STOP

waarop, naast de petitie allerlei andere informatie te vinden is over
de actie. Op de site kunt u zelf de petitie ondertekenen, maar u kunt

de porno!

ook iemand anders uitnodigen de petitie te ondertekenen. Ook zijn er
handtekeningenlijsten te downloaden.

Waarom deze actie?

Stop de porno

In Nederland mag er weer gesproken worden over normen
en waarden. “Fatsoen moet je doen” werd een motto van
Balkenende. In dit kader kun je er niet omheen te praten
over de menselijke waardigheid. Wij zijn in Nederland langzamerhand gewend geraakt aan porno in winkels, op tv en
op straat. Hiermee wordt seks als product neergezet
waaraan verdiend kan worden. Dit past niet bij de menselijke waardigheid. Mensen zijn meer dan alleen hun lichaam.
Bovendien is de seksuele verloedering slecht voor de
samenleving. Kinderen krijgen een verwrongen beeld van
seks, en pornografie maakt vaak letterlijk gezinnen kapot.

Het lijkt wel alsof we het in Nederland normaal zijn gaan
vinden om overal met pornografie in aanraking te komen.
Maar het is niet normaal! Wij ergeren ons dat mensen in tvprogramma´s, in reclames en in open en bloot uitgestalde
pornografische lectuur als louter lustobject worden neergezet. De maat is vol! Wij willen niet meer dat in kiosken,
benzinestations, boekwinkels en supermarkten pornografie
is uitgestald op een manier dat je er niet omheen kunt. Wij
vinden het kwalijk dat deze bladen zelfs op ooghoogte van
kinderen in de schappen liggen. Wij zijn de tv-reclames voor
sekslijnen zat. We vinden het ongepast dat kinderen voorfilmpjes kunnen zien van ranzige tv-programma´s die pas
laat op de avond uitgezonden mogen worden.
Moet het menselijk lichaam op deze manier ‘verkocht’
worden en moet seksuele lust overal worden opgeroepen?
De seksuele verloedering in de samenleving moet stoppen.
Seks is iets moois, maar het is geen product!

Wat willen we?
Deze actie is allereerst gestart uit ergernis over de openlijke
verkoop van pornografische lectuur. Wij vinden dit niet
normaal. En zeker niet als je bedenkt dat dit gebeurt op een
manier dat kinderen er mee worden geconfronteerd. Er
moeten daarom strengere regels komen. In het verlengde
hiervan willen wij graag twee dingen bereiken:
Wij hopen dat winkeliers hun verantwoordelijkheid nemen
en de verkoop van pornografische lectuur stoppen en
we zouden graag een nationaal debat zien over de overdaad aan seks op straat en op tv. De overheid moet wat ons
betreft dus ook haar verantwoordelijkheid nemen.
Organisaties die de actie willen steunen en in hun achterban verder willen verspreiden kunnen een e-mailtje sturen
naar stopdeporno@ebate.nl

Wij willen een zodanige inrichting van laagdrempelige
zaken als benzinestations, kiosken en supermarkten dat
deze bladen niet voor iedereen zichtbaar worden uitgestald
en zeker niet op ooghoogte van kinderen.
Wij vragen een nationaal debat over het tentoonspreiden
van pornografisch materiaal in de publieke ruimte en op tv.
De overheid moet duidelijke normen geven wat daar wel en
niet kan. Wij zouden graag meer programma´s achter de
decoder zien verdwijnen.
Wij roepen winkeliers op het goede voorbeeld te geven en
pornografische lectuur de deur uit te doen of in ieder geval
hun winkels zodanig in te richten dat deze bladen niet meer
op ooghoogte voor kinderen worden geplaatst en bezoekers
van deze winkels niet ongewild met deze bladen worden
geconfronteerd.
Hand
Schrift

9

THEMA

• Erger jij je ook aan alle pornografische lectuur in boekwinkels, benzinestations en supermarkten?
• Ben jij het ook zat dat je ongewenst geconfronteerd wordt met TV-reclames voor sekslijnen?
• Zou jij ook graag willen dat reclamemakers eens stoppen met het gebruik van seks als goedkoop verkoopmiddel?
• Vind jij het ook niet uit te leggen dat zelfs kinderen op tv en in winkels
worden geconfronteerd met porno?

Teken dan nu onze petitie!

P!
STpO
orno
de

Vul deze bon in en stuur op naar
PerspectieF, Postbus 439, 3800 AK in Amersfoort
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Voornaam:
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E-mail adres:
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Woonplaats:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

PA RTI J
Eurofractie
Hans Blokland
Europarlementariër

Gedoogbeleid
geen exportprodukt

In het Europees Parlement vindt van tijd tot tijd een heftig debat plaats over het
beleid ter bestrijding van verdovende middelen. Het laatste debat ging over de
drie verdragen van de Verenigde Naties: het verdrag inzake verdovende midde-

Europa van
Democratieën in
Diversiteit

len van 1961, het verdrag over psychotrope stoffen uit 1971 en het verdag over de
sluikhandel in verdovende middelen uit 1988. Aanleiding voor het debat was de
ministers-conferentie in Wenen over dit beleid.
Een dergelijke conferentie bood een buitenkansje om het
drugsbeleid voor de komende periode op hoog niveau te
beïnvloeden. Kathalijne Buitenweg deed namens de
Europese Groenen een geraffineerde poging het VN-beleid
te onderwerpen aan een ‘evaluatie.’Dat die evaluatie slechts
één doel kende, namelijk het afzwakken van de VN-verdragen, was voor velen in het Europees Parlement gelukkig al
vrij snel duidelijk. Niettemin werd haar eerslag in de
commissie Openbare Vrijheden met 24 tegen 20 stemmen
aangenomen.

VN-verdragen
De VN-verdragen streven ernaar om de maatschappij drugsvrij te maken en daarmee de verwoesting van vele mensenlevens te stoppen. ‘Schadebeperking’ kan een methode zijn
om met drugsproblematiek om te gaan, het vormt evenwel
geen alternatief voor de strijd tegen drugsgebruik en drugshandel. Het is hoogstens een aanvulling aan de zijlijn.
Alleen op basis van de bestaande VN-verdragen kan de
strijd tegen drugs worden voortgezet. En ondertussen blijkt

er tot nu toe voldoende ruimte om bepaalde experimenten
uit te voeren. Het maakt de evaluatie van de drugsverdragen zeker niet noodzakelijk, laat staan een wijziging van
ervan.

Coffeeshops
Tijdens de plenaire zitting in Straatsburg spaarde
Buitenweg kosten noch moeite om de parlementsleden van
haar gelijk te overtuigen. Dat de ‘progressieve’ Nederlandse
leden van het EP steeds een prominente rol spelen bij het
proberen af te zwakken van de VN-verdragen over drugsbestrijding, heeft alles te maken met het Nederlandse coffeeshopbeleid. De Nederlandse overheid gedoogt coffee-shops
hoewel dat op gespannen voet staat met de voornoemde
VN-verdragen. Onder de huidige VN-verdragen kan
Nederland deze coffee-shops niet legaliseren. We zitten
daardoor in de krankzinnige situatie dat de verkoop van
softdrugs aan verslaafden in een coffee-shop ‘officieel’
gedoogd wordt, terwijl de levering van softdrugs aan een
coffeeshop een ernstig strafbaar feit is en vervolgd moet
worden. Terecht oefent de
internationale gemeenschap
forse druk uit op de
Nederlandse regering om de
coffee-shops aan te pakken.
Vanwege die overlast die
coffee-shops veroorzaken,
wordt ook steeds vaker vanuit
lokale gemeenschappen actie
gevoerd om het gedoogbeleid
terug te draaien. Het
Rotterdamse gemeentebetuur
bijvoorbeeld, heeft sinds een
jaar een voortvarend beleid dat
goede resultaten oplevert.
Hand
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Nederlands beleid
Bovendien is het Nederlandse beleid puur gericht op schadebeperking. Verslaving wordt geaccepteerd als maatschappelijk verschijnsel en we kijken toe hoe een medemens
zichzelf verwoest. Met schone spuiten dan weliswaar, maar
toch. De strijd tegen drugsgebruik zelf lijkt helemaal opgegeven. Magistraten pleiten in ons land voor het verwijderen
van drugshandel uit het strafrecht. Dit is een individualistisch gericht beleid dat in zijn ultieme vorm zal leiden tot
legalisering van drugs en afschaffing van de huidige VNverdragen. Natuurlijk zijn er ook goede aspecten te noemen
van het Nederlandse drugsbeleid. De verslaafdenzorg die
geboden wordt is over het algemeen goed. We hebben aan
de vraagzijde veel lovenswaardige initiatieven ontwikkeld.
Schone gebruikersruimtes, verstrekking van schone spuiten
en meer van dit soort zaken. De zorg voor de verslaafde lijkt
centraal te staan. Maar de benadering van het probleem is
ongehoord eenzijdig.

Cruciaal
De ‘progressieve’ Europarlementariërs menen nog steeds
dat we onze gedoogcultuur naar Europa en de rest van de
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wereld moeten exporteren. Voor de eurofractie
ChristenUnie-SGP was direct duidelijk dat we met alle ons
ten dienste staande middelen moesten trachten deze evaluatie tegen te houden. Want alleen met de bestaande
verdragen kunnen we de strijd tegen de drugs voortzetten.
Uiteindelijk bleek dit ook de eindconclusie van het Europees
Parlement te zijn. Tijdens een spannende stemming over
het verslag van Kathalijne Buitenweg bleek de meederheid
nog steeds achter de huidge VN-verdragen te staan. Een
amendement van de ChristenUnie-SGP waarin een verzoek
tot evaluatie werd geschrapt en steun werd gegeven aan de
huidige VN-drugsverdragen werd met 223 stemmen voor en
222 tegen aangenomen. De inbreng van een kleine fractie
bleek met zowel met de amendering als in de stemming
cruciaal. Reden genoeg voor GroenLinkser Buitenweg om
tegen haar eigen rapport te stemmen. Daarmee bleek gelijk
het ware motief achter haar verslag: druk uitoefenen op de
ministerconferentie in Wenen om de wijziging van de VNdrugsverdragen in gang te zetten. Gelukkig werd het
verslag verworpen. Daarmee werd het tegendeel bereikt
van wat oorspronkelijk de bedoeling was en gaat de strijd
tegen drugs onverminderd door.

PA RTI J
Verslag 8e
Uniecongres

8e Uniecongres 24 mei 2003

Ontmoeting, fusie en
bijzondere adviseurs
Het is zaterdag 24 mei, 7.45 uur in Ede. 25 mensen van de ChristenUnie zijn in alle vroegte bezig om
de laatste dingen te regelen voor het 8e congres van de ChristenUnie. 8.45 uur wordt een korte
bidstaond gehouden. 9.00 uur gaan de deuren open en daar zijn alweer de eerste bezoekers.
Meestal zijn dat mensen van ver. Ook deze keer weer. 9.05 is Groningen al binnen, 9.10 afgevaardigde uit Zeeland. Met ongeveer 350 aanwezigen in de zaal opent voorzitter Thijs van Daalen om 10.00
uur met een korte overdenking en gebed het 8e Uniecongres. De agenda wordt vastgesteld, vragen
aan het bestuur worden beantwoord. Het congres is begonnen. Een congres waarbij ook afscheid
wordt genomen van drie Kamerleden.

Afscheid
Door middel van videoboodschappen ontvangen Leen van
Dijke (van de huidige voorzitter van de Tweede Kamer Frans
Weisglas), Dick Stellingwerf (van Guido van Woerkom, directeur van de ANWB) en Kars Veling (van André Zwartbol,
journalist TweeVandaag) mooie woorden. Leen, Dick en Kars
ontvangen voor de vele jaren dat zij actief zijn geweest voor
de RPF/GPV/ChristenUnie een gouden speld. Zij hebben ook
een oorkonde van bestuur en fractie ontvangen, waarmee
zij benoemd zijn tot bijzonder adviseur van de
ChristenUnie, waarmee zij gevraagd en ongevraagd advies
kunnen blijven geven aan de ChristenUnie. Leen, Dick en
Kars bedanken ook vanaf deze plaats medewerkers en
aanwezigen.
Kars Veling is met zijn vrouw dankbaar voor de vele blijken
van meeleven en betrokkenheid die zij de afgelopen tijd
hebben ervaren. Met enthousiasme en betrokkenheid was
hij aan een politieke taak begonnen, die niet is geslaagd,
zoals hij had gewild. Hij heeft nu een nieuwe baan, waar hij

met veel enthousiasme invulling kan geven aan een nieuwe
uitdaging. Het is goed op deze manier, in ChristenUnie
verband, een stevige puntkomma te zetten, want de betrokkenheid blijft.. Hij is blij niet meer afhankelijk te zijn van de
dagkoersen van de publieke waardering.
Hierna was het de beurt aan André Rouvoet. In zijn politieke
toespraak gaat hij vooral in op het strategisch stemmen en
gunt hij de congresgangers een kijkje in de keuken van de
formatiebesprekingen. André Rouvoet: “Als de ChristenUnie
maar 1 zetel meer had gehad, had het dan niet anders
gelopen? Om versterking van christelijke politiek kun je
maar beter je hart volgen: iedere stem telt. Het regeerakkoord biedt voldoende uitdagingen voor de ChristenUnie
om te reageren met de vraag of het zuur wel eerlijk wordt
verdeeld…”
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Vervolgens wordt overgegaan tot de aanbieding van het
boek Dienstbare overheid aan de vertegenwoordigers van de
ChristenUnie, de voorzitter van de bestuurders, de voorzitter
van het bestuur en de fractievoorzitter van de Tweede Kamer.
Roel Kuiper overhandigt het boek van het WI, dat is ontstaan
bij de oprichting van de ChristenUnie om het gedachtengoed
van de ChristenUnie over de overheid helder voor het voetlicht te brengen. Hierna volgen apart de FederatieRaad van
RPF en de Algemene Vergadering van GPV. Half twaalf is het
pauze. Een informeel ontmoeten blijkt altijd weer erg goed te
zijn. Tijdens de pauze is er een politiek café; het publiek stelt
André Rouvoet diverse vragen over ondermeer de formatiebesprekingen en de oorlog in Irak.

Fusie
Na vaststelling van de procedure is gestemd over de
concept statuten landelijk en lokaal voor de ChristenUnie
i.o. Het voorstel van de nieuwe partijstructuur kende geen
amendementen en werd vastgesteld. Hierna worden de 16
amendementen op de statuten besproken. Van deze 16

De ChristenUnie moet zijn best doen om
op alle manieren te laten zien relevant te
zijn; in de harten van de mensen te raken.
amendementen wordt er geen overgenomen door het
Uniecongres. Overgegaan wordt tot de stemming over de
Landelijke statuten. Vóór voorliggende statuten zijn: 293
stemmen.
Tegen zijn: 0 stemmen. Onthouding van stemmen: 39.
Hiermee zijn de nieuwe statuten aangenomen.
Overgegaan wordt tot de stemming over de Lokale statuten. Vóór voorliggende statuten zijn: 303 stemmen Tegen
zijn: 3 stemmen Onthouding van stemmen:10 Hiermee zijn
ook de nieuwe lokale statuten aangenomen. De
ChristenUnie staat nu statutair in de steigers. Alle juridische
procedures kunnen worden gestart.

Procedure verkiezing bestuursleden
Er zijn geen sprekers, waarmee de procedure wordt aangenomen. Het bestuur doet een beroep om op zoek te gaan
naar nieuwe kandidaten. Eind van dit jaar hopen we dan
een nieuw bestuur te kunnen vaststellen. Hanno Cramer
meldt dat, nu de statuten zijn vastgesteld, het bestuur zich
gaat bezighouden met de verschillende reglementen, voor
Uniecongres, Unieconvent en dergelijke, zodat aan het
(najaars)congres de nieuwe reglementen kunnen worden
voorgelegd.
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Strategienota
Andries Heidema presenteert de strategienota namens het
bestuur, waarna wordt overgegaan tot een gedachtenwisseling. Anderhalf jaar geleden heeft het bestuu een strategiewerkgroep in het leven geroepen, om de activiteiten van
de ChristenUnie neer te zetten. Met verschillende mensen
is vervolgens van gedachten gewisseld over de conceptnota, De ChristenUnie wil de samenleving dienen door
haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe
streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk
vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie moet zijn best
doen om op alle manieren te laten zien relevant te zijn; de
harten van de mensen te raken. Dat betekent dat je de
maatschappij in moet gaan en contacten zoeken met
mensen en organisaties om te horen wat er eigenlijk in de
samenleving leeft, en in welke richting de samenleving zich
moet ontwikkelen. Om organisaties in te schakelen heb je
mensen nodig, actieve leden. In de raden en staten moet
het werk worden gedaan; het is moeilijk om daar goede
mensen voor te vinden, die ook nog voldoende tijd beschikbaar hebben.
De cultuur is moeilijk. Veel mensen voelen zich vaak nog
niet thuis bij de ChristenUnie of missen de ‘oude’ cultuur.
De bedoeling is om de concrete punten handen en voeten
te geven. KV’en mee te laten denken, hoe mobiliseer je
leden, kun je iets van elkaar leren, lukt het om leden te
krijgen, mensen voor een ledenvergadering enthousiast te
krijgen. Met de Strategienota is in een paar velletjes dit
compact op papier gezet. De boeiende gedachtenwisseling
wordt afgerond. Dit is nog maar de aftrap.
(zie artikel Strategienota van Andries Heidema)

Slotwoord
Arie van der Veer is voor het eerst van zijn leven op een politieke vergadering. In voorbereiding op hemelvaart en pinksteren had Jezus het altijd over een onderwerp nl. het
koninkrijk van God. Daarom spreekt Arie van der Veer op
een vergadering van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor publieke gerechtigheid, over Mattheus 60:33, het
koninkrijk van God. “Jezus zegt: zoekt eerst het koninkrijk en
zijn gerechtigheid”. Alles vraagt ook om het werk van de
Heilige Geest. Hongerig zijn op het terrein van het publieke
leven, is ook het werk van de Heilige Geest, die je wil leren
te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in breder en
in publiek verband. Tenslotte geeft ds. Arie van der Veer iets
heel waardevols mee. Beste mensen van de ChristenUnie:
“Je kan toch niet direct na zoveel vergaderstukken zeggen,
we zijn 1 partij; dat moet groeien. Maar zeg niet alleen : ik
heb bezwaren, maar ga er ook tegenaan. Als hongerigen en
dorstigen. Want Jezus zegt: “Zoekt”. Hij is heel dichtbij.

PA RTI J
Interview
met Henk van Rhee

Nieuwe directeur
Henk van Rhee is de nieuwe directeur van het landelijk bureau van
de ChristenUnie. Per 1 mei 2003 is hij werkzaam aan de
Puntenburgerlaan in Amersfoort. Hij kent de partij goed, is al jaren
lid van de ChristenUnie, 51 jaar, getrouwd met Lanny en vader van
5 kinderen. Hij denkt aan een permanente campagne tussen de
verkiezingen door. We zijn dus erg benieuwd naar hem.
Een vraaggesprek:
Henk van Rhee, de nieuwe directeur van het landelijk bureau.
Waar begin je aan?
“Dat weet ik nog niet precies. Ik begin aan een uitdaging,
klinkt wel heel cliché hé? Maar ik kom binnen op een goed
moment. Naar mijn idee is er nog nooit zoveel potentieel
als nu geweest. We hebben de lastige slag van de fusie er
bijna doorheen en de aandacht kan nu naar de inhoud en
een permanente campagne. Mijn persoonlijke overtuiging
is dat ‘nog niet geopenbaard is wat we zijn zullen’. Met deze
bijbeltekst, die ik letterlijk wil betrekken op de
ChristenUnie, ben ik aan de slag gegaan. De situatie voor de
ChristenUnie is dat we relevanter dan ooit kunnen zijn,
we al het goede moeten vasthouden. Relevantie, ja dat is
wel een kernbegrip voor de komende jaren.
In de aankondiging van jou als nieuwe directeur spreek je
over een permanente campagne. Wat versta je daaronder?
“Dat kan ik nog niet helemaal onthullen. Ik ben sinds 1 mei
op het landelijk bureau, hoop me hierop de komende
maanden te concentreren en tijdens het Uniecongres in
november hoop ik zover te zijn dat we zaken kunnen
melden. In ieder geval krijgt het een uniek vorm dat zorgt
voor zichtbaarheid.” Verder kan ik nog niets zeggen, anders
zegt het bestuur: ‘Ho, ho, Van Rhee eerst met het bestuur
bespreken’.
Wat heb je met christelijke politiek?
“Ik heb iets met Christus. Nee, Christus heeft iets met mij.
Dat heeft zijn weerslag in de politiek. Ik ben mijn hele
bewuste leven bezig met de vraag: wat voegt jouw Christen
zijn toe aan de wereld om je heen. Ik wil op iedere plaats
graag de relevantie van het evangelie laten zien!”

Wat kan het landelijk
bureau bieden aan de
leden van de ChristenUnie?
“Ik zie het landelijk bureau als een grote motor, die in het
binnenste van de partij staat te draaien. Hierdoor gaat de
boot vooruit. We willen optimaal bereikbaar worden. De
leden moet het gevoel weer krijgen, dat ze bij een beweging horen die relevant en zichtbaar is. Daar begint het. We
willen nog meer naar onze leden toegaan. Het bureau moet
onderweg zijn en ik hoop dat de Kamerleden daaraan
meedoen”.
Welk boek moet iedereen lezen?
‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen. “Voor mij een bijna te
late ontdekking”.
Op welke website kom je vaak?
“Op die van de ChristenUnie, echt waar, want mij pc start
daarmee op. Ik surf daarnaast vaak naar ebate.nl en naar
teletekst, pagina 101”.
Wat is de mooiste wielerkoers?
“Dat zijn de klassiekers. Ronde van Vlaanderen, Parijs Roubaix. Maar de mooiste is mijn eigen klassieker; in de
polder van de Ronde Venen, mijn eigen omgeving”.
Vertel iets verrassends over jezelf.
“Ik ken weinig verrassende dingen van mezelf. Nou goed, ik
ben wel eens verrast dat ik een heel enkele keer echt boos
kan zijn. Dan schrik ik ook van mezelf. Het komt gelukkig
weinig voor”.
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Geeske Dijkstra
Corine Dijksta

Politiek?
Echt iets voor vrouwen!
Sommige discussies behoren toch echt in het bakje afgehandelde zaken. Streden onze (groot)
moeders nog voor gelijke rechten in de samenleving, inmiddels bereikt een béétje zelfbewuste
vrouw op eigen kracht wat ze wil. Meewarig blikken we af en toe nog terug op de strijd die dit ons
voorgeslacht heeft gekost, en gaan over tot de orde van de dag.

Willie Roskam-Kroeze (raadslid in Hellendoorn)
Waarom ben je actief geworden in de politiek?
Politiek is één van de mogelijkheden om God en onze
naaste lief te hebben. Politiek is mensenwerk, waarbij
je met alle lagen van de bevolking te maken hebt. Ik
zie het als een groot wonder dat God ons de ruimte
geeft Hem publiek te eren. Bij alles wat we als
ChristenUnie doen, staat niet de mens maar God zelf
centraal.
Heb je drempels ervaren en ervaar je deze nog?
Er is nog steeds een spanning omtrent de vraag of ik
wel capabel ben voor het werk. Wel is deze spanning
minder geworden, doordat de acceptatie en de waardering groeiden.
Ervaar je een meerwaarde
van je vrouw zijn bij je
inbreng?
Vrouwen horen in de politiek. Doordat vrouwen de
zaken weer anders bekijken (gevoelsmatiger
betrokken zijn), vullen de
verschillende benaderingen elkaar aan. Je bent
complementair!
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Op z’n minst opmerkelijk is het dan toch dat er zo weinig
vrouwen binnen de ChristenUnie actief zijn. Een paar cijfers:
van onze raadsleden is 8% vrouw, van de statenleden 6%. Van
de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen was 7%
vrouw, voor de Eerste Kamer was dat slechts 1 %. Geen
aantallen waarbij de bovenstaande redenering nog eens
onderstreept wordt! Deze cijfers wekken des te meer
bevreemding als we ons realiseren dat bij de laatste landelijke
verkiezingen meer dan 61% van onze kiezers vrouw was.
Bovendien spreken de grote hoeveelheden voorkeursstemmen die vrouwen krijgen, zowel landelijk als lokaal, van een
besef bij kiezers dat de ChristenUnie vertegenwoordigd moet
worden door mannen én vrouwen.

Minder interesse?
Nu kan bovenstaande discrepantie kortweg worden afgedaan
met de opmerking dat, nu vrouwen niets meer in de weg ligt,
zij blijkbaar minder interesse hebben in de politiek. Deze
conclusie is voor het Landelijk Bureau, juist gezien onze ervaringen tijdens cursussen en promotiewerk, veel te kort door
de bocht. Voldoende reden dus om een brainstorm te organiseren met een aantal actieve ChristenUnie vrouwen. Wat
noemden zij als redenen van de lage participatie en hoe kan
deze vergroot worden?

Beeldvorming over de politiek
Men moet werken aan de beeldvorming over de politiek én
aan de beeldvorming over zichzelf in relatie tot dit werk:
• Het woord politiek moet vertaald worden naar concrete
beleidsterreinen die vrouwen raken; onderwijs, gezondheidszorg, milieu, zorg en gezin, 24 uurs economie, ontwikkelingssamenwerking, wijkinrichting enz.
• Er zou een vrouwenberaad kunnen komen waarin de effecten van besluiten die voor vrouwen van belang zijn kunnen
worden geëvalueerd.
• Er moet duidelijk worden gemaakt dat politiek bedrijven
meer is dan vergaderen en dikke dossiers doornemen. Als
(bijvoorbeeld) raadslid sta je tussen de burgers en legt met
hen contacten. Je inzet voor datgene wat jij belangrijk vindt
doet er toe!

PA RTI J

Eerste Vrouwenbijeenkomst ChristenUnie
DV 27 september 2003.
Locatie Amersfoort
Van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor wie: Vrouwelijke politici binnen de partij / Vrouwen
die (nog niet) geïntresseerd zijn in de politiek.
Meld u nu aan via gjdijkstra@christenunie.nl of
via 033 - 422 69 69
• Er is een categorie vrouwen die meer zelfvertrouwen
moet krijgen; het gemiddelde (mannelijke) gemeenteraadslid is vaak ook zonder kennis en ervaring begonnen
in een steunfractie.

Verandering van een cultuur
Men moet werken aan de verandering van een cultuur
binnen de ChristenUnie die blijkbaar nog steeds barrières
vormt voor vrouwen om actief te worden.
• Bij het opstellen van kandidatenlijsten moet men met
een andere bril op naar politiek talent kijken: vrouwen die
actief zijn als vrijwilligster in (kerkelijke) verenigingen en
stichtingen, of zij die zorgtaken verrichten, zijn vaak ook
goed in staat zich waar te maken op politiek terrein.
• Men moet de noodzaak en meerwaarde van vrouwen in
de politiek gaan ervaren. Vrouwen trekken vaak veel voorkeursstemmen, omdat de kiezer inziet dat een politieke
visie pas uitgebalanceerd is als de hele achterban daarin
vertegenwoordigd is.
• Vrouwen dragen niet gauw zichzelf voor. Lokale
ChristenUnies dienen daarom buiten het geijkte netwerk
om, vrouwen te benaderen.
• Samenwerking met de SGP speelt voor lokale
ChristenUnies vaak een rol. In tegenstelling tot op
ChristenUnie lijsten, zijn op ineengeschoven kandidatenlijsten vrouwen vaak afwezig. Veel politiek talent blijft op
deze manier onbenut! Daar waar de SGP niet akkoord
gaat met vrouwelijke kandidaten, is het aan de
ChristenUnie om duidelijkheid te scheppen en vrouwen
niet het kind van de rekening te laten zijn. Samenwerking
kan immers ook via een lijstverbinding of anderszins
gestalte krijgen.
Om aan beide veranderingen te werken zijn er diverse
ideeën geopperd. Op DV zaterdag 27 september bent u van
harte welkom op een symposium voor en door vrouwen.
Indien uw interesse voor politiek gewekt is of u heeft
ideeën om de participatie van vrouwen te vergroten, bent u
van harte welkom!

Tineke Huizinga - Heringa
(lid Tweede Kamer)
Hoe ben je op deze plek
gekomen?
Op een avond werd ik
gebeld met de vraag of ik
lijsttrekker wilde worden
van een GPV/RPF lijst voor
de gemeente Heerenveen.
Ik was net op zoek naar
werk om iets met mijn
“talenten” te doen. Zo
kwam ik in de raad. Vervolgens zijn er mensen geweest
die mij hebben voorgedragen voor de verkiezingslijst
van de Tweede Kamer, omdat zij dachten dat ik op mijn
plek zou zijn in het Parlement. Het feit dat ik tot twee
keer toe met voorkeursstemmen ben gekozen, getuigt
van veel vertrouwen van de kiezers. Anderzijds is het
ook een gevolg van de slechte verkiezingsuitslagen. Dat
geeft de vreugde om het gekozen zijn een wat bittere
bijsmaak.
Heb je drempels ervaren?
Ik heb geen drempels ervaren vanwege mijn vrouwzijn.
Niet in de gemeenteraad en niet in de Tweede Kamer. Al
had de beslissing van de SGP dat ik in het Parlement
niet namens hen mag spreken wel alles te maken met
het feit dat ik vrouw ben. Gelukkig gingen mijn fractiegenoten er niet in mee om mij uit te sluiten en trokken
zij één lijn. Ik heb die beslissing van de SGP meer als
hun probleem beschouwd dan als het mijne.
Hoe kunnen meer vrouwen bij de ChristenUnie worden
betrokken?
Wanneer er mensen worden gezocht voor (steun)
fractie werk zoeken mannen vaak in hun eigen mannelijke netwerk. Daarom is het nodig dat vrouwen zelf
initiatief nemen. Het is gewoonte om te streven naar
een evenwichtige lijst wat betreft kerkgenootschap,
GPV of RPF achtergrond, leeftijd enz. Zo is het ook goed
om te streven naar een evenwichtige verdeling tussen
mannen en vrouwen op de lijst. Een gemengd gezelschap werkt het prettigst en levert het meeste resultaat. Kiesverenigingen zouden daarom actief moeten
zoeken én vrouwen moeten laten weten dat ze beschikbaar zijn!
Hand
Schrift
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Summerschool 2003
Jolanda de Heer-Verheij
(raadslid in Veenendaal)
Hoe ben je op deze plek gekomen?
Ik heb op een moment de telefoon
gepakt en een fractielid gebeld. Ik
vind politiek namelijk leuk én belangrijk. In de democratie ligt een opdracht voor christenen! We raakten
aan de praat en al snel kreeg ik de vraag of ik me
misschien kandidaat wilde stellen voor de komende
verkiezingen. Na een nauwgezette selectieprocedure
kwam ik op een verkiesbare plaats en ben ik met voorkeurstemmen gekozen.
Hoe kunnen meer vrouwen bij de ChristenUnie worden
betrokken?
Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in de politiek dan zij
denken! Een subsidieverordening gaat over een kind
dat wel of niet tegen een fatsoenlijke prijs naar vioolles
kan. Een nota volkshuisvesting gaat over de vraag
hoeveel starterwoningen er moeten komen. Als volksvertegenwoordiger leg je je oor te luisteren bij de
samenleving, dat is iets waar vrouwen iets mee
hebben!

Mineke Harmsen-Spruijt
(Vice- voorzitter GPV én lid PCR
in Provincie Zuid Holland,
lid steunfractie Capelle a/d IJssel)
Ervaar je een meerwaarde van je
vrouw zijn bij je inbreng voor de ChristenUnie?
Evenals in de maatschappij, is de taak van de vrouw in
de politiek onmisbaar. Christelijke politiek is invloed
hebben op de samenleving en daarbij zijn vrouwen juist
op hun plek. Man en vrouw hebben samen de opdracht
deze aarde te bouwen en te bewaren. Hun rollen hierin
zijn complementair
Wat is je grootse wens voor de ChristenUnie in dit
opzicht?
De eerste vrouwelijke burgemeester te kunnen verwelkomen in de ChristenUnie! Verder “normale” plaatsen
voor vrouwen op de kandidatenlijsten van de Eerste
Kamer, de Tweede Kamer, de staten en de raden. Niet
alleen zeggen dat vrouwen meedoen, maar het ook
zichtbaar maken.

Het zal je maar gebeuren. Je komt rood te
staan op je bankrekening en er moeten
nog veel, heel veel
rekeningen betaald
worden en je moet natuurlijk ook eten. Je
kunt je huur, elektra en telefoon niet meer
betalen...je wordt afgesloten…je wordt op straat
gezet…je bent dakloos!
Bijna is het weer zover. De jaarlijkse Summerschool voor
leden en niet-leden in de leeftijd van ongeveer 15 jaar tot 30
jaar wordt gehouden van 19 t/m 22 augustus 2003 in het
Koetshuis van Youth for Christ in Driebergen. Het thema van
de Summerschool is dit jaar: “Als je net niet rond kunt
komen”. We gaan ons richten op gezinnen die net wel of net
niet rond kunnen komen van de bijstand of salaris. Het
programma bevat weer zeer interessante onderdelen. Zo zal
onder andere de visie van de ChristenUnie met betrekking
op het thema onder de loep worden genomen en zullen we
aan de hand van praktijkmensen de problemen in de maatschappij omtrent minimagezinnen proberen uit te kristalliseren. Natuurlijk gaan we ook dit jaar op excursie en zal de
Summerschool zijn hoogtepunt bereiken met een forumdiscussie tussen politici, praktijkmensen en pers. Het effect van
de Summerschool willen we niet aan zijn lot overlaten.
Tijdens de Summerschool willen we werken aan een petitie
die problemen en of drempels in het beleid van de overheid
met betrekking op deze minimagezinnen aangeeft en
komen met suggesties voor het oplossen en of verminderen
van de problemen en of drempels. Uiteindelijk willen we die
aanbieden aan een verantwoordelijk persoon op dat gebied.
Kortom, deze Summerschool mag je niet missen. Geef je op
via de website www.perspectief.nu. De kosten zijn net als
vorig jaar e 45, - per persoon (excl. evt. reiskosten). Heb je
nog vragen? Doe even een belletje naar 033-4226956 en
vraag naar Mark Smidt. E-mailen kan ook: msmidt@christenunie.nl. Tot ziens!
❏ ja, ik geef me op voor Summerschool, van 19 t/m 22
augustus (kosten e 45,-)
❏ ja, ik geef me op voor de woensdag en/of donderdag*
van de Summerschool
(kosten 1 dag e 20,- /kosten 2 dagen e 30,-)
Naam:

m/v

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
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Heb je drempels ervaren en ervaar je deze nog?
Er zijn zichtbare en onzichtbare drempels voor
vrouwen. “Mannen zijn beter in de politiek” is een vaker
gehoorde opmerking binnen de ChristenUnie.
Samenwerking met de SGP belemmert veel vrouwen
actief deel te nemen.

Leeftijd:
E-mail:
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Deze antwoordcoupon kun je sturen naar
PerspectieF t.a.v. Mark Smidt, Antwoordnummer 862,
3800 VB Amersfoort
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De Strategienota van de ChristenUnie

Zichtbaar, relevant
en verrassend

Andries Heidema
politiek secretaris Uniebestuur

De eerste drie jongelingsjaren van de ChristenUnie zijn turbulent geweest. Gemeenteraadsverkiezingen, twee verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer, statenverkiezingen. Druk
geweest met programma’s maken en campagnes voeren. De resultaten waren wisselend met
alle emoties van dien. Vervolgens het werk in raden, staten, kamer en besturen. Werk dat zeker
in deze tijd soms best wel complex en moeilijk is. We hebben het druk gehad met de opbouw
van een unieorganisatie op lokaal, provinciaal en landelijk niveau En eind dit jaar de fusie van
de geünieerde RPF en GPV. Er is door velen hard gewerkt en gebeden. Er zijn dingen goed
gegaan en er zijn fouten gemaakt.

Missie
Maar in al die drukte en hectiek loop je het risico dat je mee
holt met de waan van de dag. Zonder met elkaar nagedacht te
hebben over wat we eigenlijk willen bereiken en hoe. In de
recent vastgestelde strategienota ChristenUnie heeft het
Uniebestuur de lijnen hiervoor uitgezet. Daarbij zijn velen
betrokken geweest. Naast diverse prominente leden het
Unieconvent, het Wetenschappelijk Instituut, Perspectief, de
Bestuurdersvereniging, de fracties uit Tweede en Eerste Kamer,
de Eurofractie en het landelijk bureau. Vertrekpunt voor de
strategie is de door het Uniecongres vastgestelde missie: De
ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten
functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk
politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn.
De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke
vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Zichtbaar en relevant
Samen zullen we aan de slag moeten om de ChristenUnie
zichtbaar en relevant te maken en te houden. Een partij die in
haar boodschap en wijze van werken soms op een verassende
manier de harten van mensen weet te raken. Daarom moeten
we als ChristenUnie een politieke partij zijn die midden in de
samenleving staat en haar in beweging brengt. Om in staat te
zijn mensen, maatschappelijke organisaties en kerken te mobiliseren. Om samen regelmatig na te denken over onze politieke
boodschap. En om samen acties te ondernemen die concreet
bijdragen aan een samenleving die meer functioneert naar
Gods wil. Dus in, maar nadrukkelijk ook buiten de vergaderzalen van raden en staten actief zijn!

Doelen
Vertaald in doelen wil de ChristenUnie dus een politieke partij
zijn:
a. met een voluit bijbelse politieke boodschap die
helder, eenduidig, actueel, relevant, herkenbaar en onderscheidend is
b. met een groeiend aantal leden die actief betrokken zijn als
ambassadeur, meedenker en meedoener
c. met voldoende enthousiaste mensen die bereid en gekwalificeerd zijn om als volksvertegenwoordiger of bestuurder in
raden, staten en parlementen te functioneren en daarbij op
passende christelijk sociale ondersteuning en begeleiding

vanuit de partij kunnen rekenen
d. die op alle niveaus binnen een netwerk van relevante maatschappelijke organisaties en kerken functioneert die enerzijds input leveren voor politiek functioneren en anderzijds
zich gezamenlijk inzetten om gewenste maatschappelijke
ontwikkelingen te bevorderen
e. met een structuur en cultuur die de realisatie van deze
doelen maximaal ondersteunt.

Acties
In de strategienota worden deze doelen uitgewerkt in concrete
acties waar we de komende jaren samen met u mee aan de
slag willen gaan. Het mag en moet dus niet een exclusieve
“Amersfoortse of Haagse” aangelegenheid zijn. Integendeel.
Want juist u als lid, bestuurder of volksvertegenwoordiger van
de ChristenUnie bent de ervaringsdeskundige waar anderen
van kunnen leren. Waarom staat u als lid momenteel wat langs
de zijlijn of waarom bent u juist zo actief bezig? Wat stimuleert mensen om mee te doen en wat juist niet? Hoe heeft u

„Samen zullen we aan de slag moeten
om de ChristenUnie zichtbaar en
relevant te maken en te houden.”
als bestuur een kwakkelende kiesvereniging weer nieuw leven
ingeblazen met enthousiaste en actieve leden? Oudere én
jongere leden. Hoe is het u gelukt om samen met anderen
zichtbare en relevante resultaten in uw stad of dorp te bereiken? U kunt aangeven welke handreikingen en instrumenten
vanuit het landelijk bureau u het beste kunnen helpen en
ondersteunen. Op welke terreinen heeft u de behoefte om
kennis en vaardigheden te vergroten? Wat kan u helpen waardoor het leuk en uitdagend is om uw energie in de
ChristenUnie steken? Enzovoort. Vanaf nu zult u met enige
regelmaat in HandSchrift en op diverse andere manieren geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de verschillende acties die voortkomen uit deze strategienota.
De strategienota kunt u lezen op de internetsite van de
ChristenUnie (www.christenunie.nl). Mocht u vragen of
suggesties hebben dan kunt u contact opnemen met het
bestuur van de ChristenUnie, e-mail: apheidema@hetnet.nl
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Tweede Kamerfractie
Nico Schipper

Stel je eens voor dat CDA en VVD niet voor D66 hadden gekozen…

Wat zou er anders
geweest zijn?
Gefeliciteerd! Dat was zo’n beetje het eerste woord van André Rouvoet tijdens het debat
over de Regeringsverklaring. De felicitatie was gericht aan het adres van de 26 bewindslieden van ‘Balkenende II’, omdat zij een hoog en eervol ambt mogen bekleden. “Maar… u
bent niet te benijden”, aldus de fractievoorzitter van de ChristenUnie, “want dit kabinet
treedt aan in een uiterst moeilijke periode”. Het nieuwe kabinet staat voor twee zware
opdrachten: het economisch tij helpen keren en de kloof tussen bestuur en burger dichten.
“Ga er maar aan staan!”

Tijdens zijn bijdrage presenteerde André Rouvoet de notitie
'Wat zou er anders geweest zijn…?’ Daarin geeft de
ChristenUnie een antwoord op de vraag die in de afgelopen
weken vaak gesteld werd: "Wat zou er anders geweest zijn
als de ChristenUnie betrokken was geweest bij de totstandkoming van dit regeerakkoord?" Stel je eens voor dat CDA
en VVD niet voor D66 hadden gekozen: "Wat zou er anders
geweest zijn?"
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Gras of geen gras
Voordat André Rouvoet de alternatieve keuzes van de
ChristenUnie de revue liet passeren, sprak hij het kabinet aan
op de houding waarmee het de nieuwe regeringsperiode
ingaat. Hij erkende de financieel-economische noodzaak om
stevige bezuinigingsmaatregelen te nemen:“Maar uit het
regeerakkoord en uit sommige uitlatingen van bewindslieden
krijg ik niet de indruk dat hen er veel aan gelegen is de
samenleving mee te krijgen”. Waarom investeert het kabinet
niet in een gunstig sociaal klimaat? Waarom roept het

POLITIEK

Dat heeft geresulteerd in ‘enkele
aspecten van immateriële aard’
kabinet vooral weerstand en maatschappelijk verzet op? “Aan
sociale partners wordt via dreigementen van ontkoppeling en
een loonmaatregel zo ongeveer de oorlog verklaard, tal van
maatschappelijke organisaties worden de gordijnen ingejaagt en er keert een minister uit Paars terug die de complete
agrarische sector tegen zich in het harnas joeg”, aldus André
Rouvoet. Het lijkt wel of het kabinet trots is op het bezuinigingenpakket. “Maatschappelijke weerstand? ‘Wij zijn er klaar
voor!’ Staat het Malieveld iedere dag vol? ‘Gras of geen gras,
wij hebben er zin in’. Zo wordt er een sfeer van bravoure, van
‘wij tegen de rest’, gecreëerd. Dat vind ik onderstandig.
Eenheid in het kabinet mag niet leiden tot verdeeldheid in de
samenleving”.

Psalm 72

bestaande rechten van WAO’ers, maar het recht op WAO
binden aan een maximum van 54 uur per huishouden. Het
lesgeld afschaffen. De subsidie voor de kinderopvanginstellingen omzetten in een kindgebonden budget voor alle
ouders. Komen met een royalere regeling voor asielzoekers
die langdurig in Nederland verblijven. Het budget voor
ontwikkelingssamenwerking niet vervuilen met de kwijtschelding van exportkredieten. De motorrijtuigenbelasting
afschaffen en niet het bezit maar het gebruik van de auto
beprijzen. De bedrijfsopvolging door jonge boeren vereenvoudigen. En werk maken van een volwaardige participatie
van gehandicapten in de samenleving. Per saldo leveren de
alternatieve keuzes van de ChristenUnie een zelfde bezuiniging op als de keuzes van het kabinet en een grotere lastenverlichting: e 630.000.000.

Sytze Faber schreef in het Friesch Dagblad dat het ernaar
uitziet dat Nederland op weg is naar een Amerikaanse
Srebrenica
samenleving, waarin de overheid het niet meer tot z'n taak
De Tweede Kamer debatteerde over het eindrapport van de
rekent een schild voor de zwakken te zijn. In dat verband
Srebrenicacommissie. De commissie – met Tineke Huizinga
confronteerde André Rouvoet de minister-president met
– zat tijdens het debat in ‘Vak K’, waar normaal gesproken
Psalm 72, die een duidelijke omschrijving van de kerntaken
het kabinet zit. Tijdens het debat sprak André Rouvoet zijn
van de overheid, de dienstbare overheid, geeft:
"Laat de koning de armsten uit de samenleving
Foto: Michiel Sablorolle
hun rechten geven en hun werkelijk helpen".
De minister-president liet weten dat de tekst van
de psalm ook hem aanspreekt, maar dat was
voor André Rouvoet niet genoeg: “Iedere keer als
er in het debat wordt doorgevraagd over de
WAO, over chronisch zieken of over gehandicapten houdt de minister-president een slag om de
dienstbare arm. Dat is dienstbaar, mits haalbaar
en betaalbaar. En dat voorbehoud staat niet in
Psalm 72”. Rouvoet benadrukte dat het juist
andersom is. De positie van de kwetsbaren in de
samenleving is een harde randvoorwaarde voor
wat de overheid op financieel-economisch
terrein kan doen aan bezuinigingen. Hij onderstreepte dat hij de minister-president zal houden
Tineke Huizinga in Vak K tijdens het Srebrenica debat
aan zijn toezegging om te voorzien in een
‘fatsoenlijke regeling’ voor WAO’ers.

Het kan ook anders!
De ChristenUnie was gaandeweg de kabinetsformatie één
van de gesprekspartners van CDA en VVD. Dat heeft geresulteerd in ‘enkele aspecten van immateriële aard’ in het
regeerakkoord. Maar André Rouvoet heeft tijdens de formatiebesprekingen ook een aantal andere punten ingebracht,
die kenmerkend zijn voor christelijk-sociale politiek. Stel je
voor dat CDA en VVD niet voor D66 gekozen hadden: “Wat
zou er anders geweest zijn…?”
De ChristenUnie zou bijvoorbeeld niet tornen aan de

waardering uit voor het rapport. Het biedt voldoende basis
voor een concluderend debat met de regering. Hij plaatste
echter ook kritische kanttekeningen. De commissie liet
bijvoorbeeld het vraagstuk van verantwoordelijkheid en
schuld helemaal liggen, terwijl juist daarover een gezaghebbend parlementair oordeel werd verwacht. André
Rouvoet sprak de commissie bijvoorbeeld maar gedeeltelijk
na als zij stelt dat Nederland door het aftreden van het
kabinet een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft
genomen. Hij benadrukt de andere kant van de medaille:
“Het kabinet-Kok is in het aangezicht van de feiten uit
onmacht en onvermogen door de knieën gegaan. Het heeft
Hand
Schrift
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Uit het debat over de Regeringsverklaring:
juni 2003
Minister Balkenende: De heer Rouvoet wees op de uitdrukking
"wacht onze daden af" en verbond dat met prinsjesdag. In dat
licht heeft hij geen moties ingediend of vragen gesteld. Wij
hebben de positief kritische instelling van zijn woorden geproefd.
Wij hebben goed naar hem geluisterd. Wij zullen het debat waar
nodig voortzetten.
De heer Rouvoet: Voorzitter, er zat natuurlijk wel een vraag in
mijn verhaal, met name op het punt van de WAO. Ik heb
gewezen op de uitspraken die de minister-president drie weken
geleden heeft gedaan. Deze vraag zal ik nu expliciet maken. Kan
hij bevestigen dat hij drie weken geleden, toen sprekend namens
de CDA, heeft gezegd dat er een publieke voorziening zal komen

André Rouvoet tijdens de formatiebesprekingen

waardoor de WAO'ers, jonger dan 45 jaar, die hergekeurd worden
en daarna gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, niet
in de bijstand terechtkomen. Daar wilde hij naar kijken. Als hij
dat nu bevestigt, dan heb ik daar wat aan.
Minister Balkenende: Wij zijn vanochtend uitgebreid bij dit
onderwerp stil blijven staan en ik vind het niet nodig om alles
wat ik erover gezegd heb, nog een keer te zeggen.

er niet voor willen of durven kiezen om via een gezaghebbende inhoudelijke reactie de noodzakelijke bijdrage te
leveren aan het afronden van het politieke debat over het
nationale trauma Srebrenica”. Hij weet zich in dat oordeel
gesteund door Tjeenk Willink in het recentste Jaarverslag
van de Raad van State, die stelt dat juist verdediging van
het gevoerde beleid een bewijs is van ministeriële verantwoordelijkheid.

De heer Rouvoet: Ik ben het met u eens dat wij de discussie niet
moeten overdoen, maar wij hebben gisteren en vandaag gespro-

Grondwet voor Europa

ken over een fatsoenlijke overgangsregeling. Ik heb u een

De Europese Conventie heeft onder voorzitterschap van
de Franse oud-president Giscard d’Estaing een ontwerp
voor een Europese Grondwet gemaakt. In deze conventie
is ook Nederland vertegenwoordigd. Door vertegenwoordigers van de regering en leden van het Europees
Parlement en de Eerste en Tweede Kamer. De Europese
Raad – dat is de vergadering van Europese regeringsleiders – besluit over de Europese Grondwet. En uiteindelijk
moeten ook de lidstaten zich daarover uitspreken.
Tijdens het debat in de Tweede Kamer was de grote vraag
of er in Nederland een raadgevend referendum moet
komen over de Europese Grondwet. De ChristenUnie sluit
dat niet bij voorbaat uit, omdat er in de Europese
Grondwet een verregaande overdracht van bevoegdheden van het nationale parlement aan het Europese
Parlement wordt vastgelegd. De ChristenUnie heeft altijd
principiële bezwaren gehad tegen een bindend referendum en praktische bezwaren tegen een raadplegend referendum. Maar bij vorige verkiezingen was Europa
nauwelijks een issue. “Er is dus wel iets voor te zeggen
om de burgers de kans te geven om hun stem over dit
onderwerp te laten horen”, aldus André Rouvoet. De
stemmen van de ChristenUnie zijn beslissend…

eenvoudige, feitelijke vraag gesteld. Drie weken geleden konden
wij andere uitspraken uit uw mond optekenen, namelijk dat u
een publieke voorziening wilde waardoor gewaarborgd zou
worden dat die mensen niet automatisch in de bijstand terechtkomen. U hoeft niet te herhalen wat u vanmorgen gezegd heeft,
ik wil dat u herhaalt wat u toen gezegd heeft.
Minister Balkenende: Mijnheer Rouvoet, u bent staatsrechtelijk
goed genoeg onderlegd om te weten dat ik nu spreek als minister-president en dat ik nu het kabinetsbeleid verdedig. Als het
gaat om de opstelling van de CDA-fractie, dan kunt u daar bij die
fractie naar vragen. En wat de inhoud betreft heb ik vanmorgen
een- en andermaal aangegeven hoe het kabinet tegen dit alles
aankijkt. Het lijkt mij niet goed om alles wat al gezegd is, aan te
vullen met herhalingen.
De heer Rouvoet: Dan trek ik de conclusie dat u niet ontkent dat
u het drie weken geleden gezegd heeft, maar dat u zegt dat u
dat toen in een andere rol heeft gezegd. Ik weet inderdaad goed
wat uw staatsrechtelijke positie is; ik heb in tweede termijn
gezegd dat wij u zullen houden aan wat u drie weken geleden
als inzet heeft toegezegd. En wij zullen de CDA-fractie eraan
houden dat dit namens het CDA is toegezegd. Maar wij zijn het
er dus over eens dat uw stelling toen was: geen overgangsrege-

Meer informatie over de hierboven beschreven onderwerpen is te

ling, maar een fatsoenlijke regeling waardoor gewaarborgd zal

vinden op de website www.tweedekamer.christenunie.nl.

worden dat deze mensen niet in de bijstand terechtkomen. Als
wij het daar maar over eens zijn.
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Dagboek…

André Rouvoet

Voordat de formatiebesprekingen met de PvdA
begonnen wisten de christen-democraten al dat er
een alternatief voorhanden was met VVD en D66.
Dat onthulde NRC-Handelsblad. Prof.dr. W.H. Velema
noemt dat in een opiniebijdrage in het
Reformatorisch Dagblad ‘onderhandelen met voorkennis’. Het CDA heeft van deze voorkennis handig
gebruik gemaakt bij de kabinetsformatie. Mensen
die vanuit de kleine christelijke partijen op het CDA
stemden om die partij aan een meerderheid te
helpen, moeten deze CDA-manoeuvre nog maar eens
goed op zich in laten werken, aldus Velema. Hij
vermoedt dat de PvdA en ook de ChristenUnie zich
gebruikt voelen. "Ik denk dat mr. Rouvoet zijn
dagboekaantekeningen in het licht van deze onthulling nog weleens zal herlezen. Hij zal ze niet
herschrijven, maar wel aanvullen, denk ik".

vermoed dat veel zogenaamde strategische kiezers
dit ook niet begrijpen. Daarvoor hebben zij toch niet

Velema is bepaald niet de eerste die veronderstelt

op het CDA gestemd? Mijn dagboek maakt melding

dat er een groot politiek spel is gespeeld, waarvan de

van een gesprek dat ik onlangs had met een zeer

ChristenUnie een van de verliezers is: ook de media

prominente D66'er, die mij toevertrouwde zich er

hebben ons voortdurend proberen aan te praten dat

terdege van bewust te zijn dat D66 waarschijnlijk

we 'gebruikt' werden. Maar ook achteraf kijk ik daar

niet in beeld zou zijn gekomen als de ChristenUnie

toch echt anders tegenaan. De gesprekken die we

twee of zelfs maar één zetel meer had gehad… Wat

onder leiding van de informateurs hebben gevoerd,

heet strategisch stemmen, denk je dan! In het

waren zeer inhoudelijk en gericht op mogelijke

Reformatorisch Dagblad liet een aantal strategische

samenwerking. Steeds zijn we ons ervan bewust

stemmers blijken dat ze zich nu achter de oren

geweest dat er een keuze gemaakt moest worden en

krabben: "Dit hebben we niet voorzien…". Het is

er waren geen garanties dat er voor ons gekozen zou

maar beter om de volgende keer geen risico te lopen

worden. De blokkade van de VVD op deelname van

en de stem van je hart te volgen. We hebben nu

de SGP aan een kabinet vormde hiervoor een belang-

gezien welke ongedachte kansen zo'n overtuigde

rijke hindernis.

keuze had kunnen bieden…

Nee, mijn moeite zit 'm niet in de werkwijze, maar in

Prof.dr. Velema is razend nieuwsgierig naar de

de keuze van het CDA: wat heeft de christen-demo-

inhoud van m'n dagboek. Hij hoopt dat geïntereseer-

craten toch bewogen om niet te kiezen voor verster-

de kiezers niet te lang op de publicatie hoeven te

king van het christelijk- politieke geluid, maar voor

wachten. Zij moeten nog een poosje geduld hebben,

een bondgenootschap met twee paarse partijen,

want voorlopig heb ik m'n handen vol aan het

waaronder notabene D66, de ziel van paars?! Ik

kabinet van CDA, VVD en D66.

… de stem van je hart volgen…
Hand
Schrift
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Wilt u ook adverteren
in HandSchrift?
BDU Tijdschriften
Eddy Morren
Tel:
0342-494262
Fax:
0342-494299
E-mail: e.morren@bdu.nl

ChristenUnie en SGP hebben momenteel samen drie leden in het Europees
Parlement in Straatsburg en Brussel. De
Eurofractie houdt zich bezig met christelijke politiek in Straatsburg en Brussel.
De Eurofractie ChristenUnie-SGP fundeert haar opvattingen over
politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God en
probeert mee te bouwen aan Europa op basis van dat fundament. Een jong enthousiast team van medewerkers ondersteunt
de drie Europarlementariërs in een prettige werkomgeving. Juni
2004 worden de Europese verkiezingen gehouden. ChristenUnie
en SGP nemen aan die verkiezingen deel met een gemeenschappelijke lijst.

De ChristenUnie zoekt:

kandidaat Europarlementariërs
voor de kandidatenlijst Europese verkiezingen 2004.

U geeft op inspirerende wijze leiding aan de Eurofractie
ChristenUnie-SGP. De europarlementariër vervult een voortrekkende rol bij de ontwikkeling van de toekomstvisie voor Europa
en weet deze om te zetten in acties. U heeft als politiek
bestuurder strategisch inzicht. U heeft een zelfstandige werkhouding maar daarnaast bent u goed in staat om in teamverband te werken. Als europarlementariër bent u een echte
netwerker; ondernemend en innovatief.
De europarlementariër is onder andere verantwoordelijk voor:
• Het opstellen, formuleren en uitdragen van christelijk-sociaal
beleid voor Europese vraagstukken
• Het verwoorden van de standpunten van de Eurofractie
ChristenUnie-SGP
• Het bereiken van politieke steun in Europa en bij de achterbannen
De europarlementariër beschikt over een afgeronde academische opleiding, is internationaal georiënteerd en heeft kennis
van internationale vraagstukken. U beschikt over (internationale) ervaring bij maatschappelijke organisaties, overheid of
bedrijfsleven. U beschikt over uitstekende mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U bent een integer, principieel, constructief en creatief persoon. Tevens bent u in staat
vruchtbaar samen te werken met de SGP-parlementariërs,
overige leden van de parlementaire groep en de fractiemedewerkers. U bent bereid regelmatig uw werkzaamheden te
verrichten in Brussel en Straatsburg en op het fractiebureau in
Rotterdam.
Algemeen
U bent lid van de ChristenUnie en onderschrijft de missie,
uniefundering en -verklaring van de ChristenUnie.
U beheerst minstens de Engelse taal (Franse taal bij voorkeur).
U bent meelevend lid van een kerk of gemeente.
Inlichtingen en sollicitatie
U kunt uw sollicitatiebrief met C.V. tot 14 augustus 2003 richten
aan uw lokale kiesvereniging met een afschrift aan de selectiecommissie Europese Verkiezingen 2004, t.a.v. Geeske Dijkstra,
postbus 439, 3800 AK in Amersfoort.
Emailadres: gjdijkstra@christenunie.nl
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen
met Henk van Rhee, telefoon 033 - 422 69 69. Algemene informatie over de Eurofractie ChristenUnie-SGP is te vinden op de
website www.eurofractie.nl

POLITIEK
Column

Spanning en contemplatie
Ik was onlangs op vakantie op Vlieland. Ik kom er al
jaren en beschouw het een beetje als een rustplaats: er
kan nog zoveel in je eigen leven of in de wereld om je
heen veranderen, Vlieland blijft altijd hetzelfde.
De wandelingen over het strand met de wind in je haar
en de schreeuwende meeuwen boven je hoofd brengen
me altijd in een bespiegelende stemming. Ik denk terug
aan het jaar dat achter me ligt. Wat is er allemaal
gebeurd? Wat was mijn rol? Wat kan ik anders doen?
Ook deze keer kwamen dergelijke gedachten in me op.
Vanzelfsprekend dacht ik daarbij ook aan de
ChristenUnie en mijn werk op de fractie. We hebben
het afgelopen jaar enorm spannende tijden beleefd. Als
medewerkers zit je zo dicht bovenop de verwikkelingen
dat het niet makkelijk is daarvan los te komen. Je hoeft
’s avonds maar naar het journaal te kijken en ‘s
morgens de krant open te slaan, of je wordt met je
werk geconfronteerd. Ook op feestjes of (familie)bezoeken wordt je regelmatig bestookt met vragen over het
standpunt van de ChristenUnie.
Dat is mooi. Er spreekt belangstelling uit. Bovendien
doe ik mijn werk met plezier en praat er graag over. De
perikelen rondom de kabinetsformatie en de betrokkenheid van de ChristenUnie bij het proces gaven natuurlijk stof tot spreken te over. Nog nooit was de
ChristenUnie, of één van haar voorgangers, zo dicht bij
deelname aan een kabinet. Ik vond het spannend en
hoopgevend. Dankzij alle vreemde en grotendeels
betreurenswaardige ontwikkelingen in Nederland werd
er ineens een opening geboden voor de ChristenUnie. Ik
dacht: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Zo niet een groot deel van mijn omgeving. Die vond het
heel sensationeel, maar deed vooral ook een beetje
smalend. We moesten natuurlijk niet zo naïef zijn te
denken dat ‘de grote jongens’ serieus overwogen met

Nadine de Roode
beleidsmedewerker
Tweede Kamerfractie

ons in zee te gaan.
Ik vraag me af waarom
niemand zei: wat een mooie
kans voor jullie, spannend he?
Nou, ik zal ervoor bidden! Of de
verzuchting slaakte: men komt
er in Den Haag ook eindelijk
achter dat we meer in huis
hebben dan alleen een mooi
getuigenis. Of, als je wat minder
optimistisch bent: ik acht de
kans dat het wat wordt niet zo
groot, maar hoop van harte dat
het de ChristenUnie lukt. Het is een interessante club,
met goede ideeën die het waard zijn om, al is het maar
ten dele, gerealiseerd te worden.
Daarom ben je toch lid van een politieke partij?
Bijbelvastheid is toch niet onze enige kwaliteit? Voor
mij is het feit dat de ChristenUnie de bijbel als
uitgangspunt heeft wel een noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarde om lid te zijn. Een politieke
partij moet ook in staat zijn de uitgangspunten op een
heldere en intelligente wijze om te zetten in concrete
(beleids)voorstellen. Dat doet
de ChristenUnie. Al jaren. En ik
ben blij dat ‘de grote jongens’
in Den Haag daar nu ook eens
nadrukkelijk bij hebben stilgestaan.
Wat mij betreft is de veelal
tentoongespreide smalende
houding dan ook vooral een
gebrek aan geloof in de eigen
kwaliteiten…en in de soms
wonderbaarlijke plannen van
God.
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Het Goudse ChristenUnie project “10 leefregels” krijgt in steeds meer plaatsen
navolging. In Langedijk, Haarlem, Putten en Lelystad is op initiatief van de
ChristenUnie een normen en waardendebat gestart. Andere gemeenten waar
initiatieven zijn ontplooit zijn o.a. Utrecht, Nunspeet, Nieuw Lekkerland, Emmen,
Rotterdam, Dalfsen, Staphorst en Groningen.

Langedijk

Putten

Op aangeven van de ChristenUnie is er een DenkTank geformeerd over
Waarden & Normen. Deze is op 31 maart 2003 geïnstalleerd. De denktank bestaat uit vertegenwoordigers van kerken, scholen, het verenigingsleven, ouderenbonden, jeugdwerk, jeugdpanel, allochtonen en
burgers op persoonlijke titel. Tijdens de Algemene Beschouwingen in
oktober 2002 bood de plaatselijke fractie van de ChristenUnie een nota
over het opstarten van een discussie over waarden en normen in
Langedijk. Het voorstel om hier
daadwerkelijk wat mee te doen
werd raadsbreed ondersteund.
De afgelopen maanden werd
binnen het fractievoorzittersoverleg gesproken hoe hier
vorm aan te geven. Dat heeft er
uiteindelijk toe geleid dat er
een denktank is samengesteld
die voorstellen moet doen over
het opstarten van het bewustwordingsproces in de gemeente Langedijk.

foto: Hollandse Hoogte

Cnossen ziet ze
vliegen
Wethouder in Zwolle Janco
Cnossen heeft echt lef. Enkele weken geleden heeft de
wethouder verkeer en vervoer een duosprong gemaakt.
Weer eens een andere manier om de stad Zwolle te
bekijken. Janco Cnossen staat gelukkig weer met beide
benen op de grond. We kregen deze foto van stadgenoot
Arie Slob. Toch wel heel benieuwd hoe hij deze foto
genomen heeft...
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Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 nam
de Puttense gemeenteraad unaniem een
motie van de ChristenUnie-fractie aan om te
komen tot een discussie over waarden en
normen. Nadien heeft onze oud-fractievoorzitter Cor Houweling zich aan het schrijven
van een startnotitie gezet, die hij aan de
fractie heeft voorgelegd.
De presentatie van de notitie aan het
gemeentebestuur was voor de locale krant
‘De Puttenaer’ aanleiding voor een uitgebreid interview met fractievoorzitter Andries
van den Berg. Donderdagavond 22 mei 2003
is de startnotitie in de Commissie ABZ
besproken. Alle fracties (CDA, VVD,
Gemeentebelangen, PvdA en SGP) hadden
veel waardering voor het initiatief van de
ChristenUnie en de inhoud van de startnotitie. Andries van den Berg: “De stellingname
van de VVD viel op: de vorige generatie heeft
het onderwerp laten liggen en hoe bereiken
we de ouders, die de bron van het leren van
waarden en normen zijn? We hebben deze
stellingname met graagte gebruikt om het
gezin als hoeksteen van de samenleving te
positioneren. De PvdA-fractie nodigde de
ChristenUnie uit in de uitwerking van de
plannen het voortouw te nemen, maar was
van mening, dat niet de fractie maar het
bestuur en/of leden zich aan deze klus
zouden moeten zetten. De fracties van de
VVD en de SGP boden aan daarbij te willen
helpen. Andere fracties waarschuwden voor
‘overkill’ op de korte termijn; waarden en
normen is een zaak van lange adem en vele
jaren en vraagt om een gestructureerde
aanpak. Daar waren we het natuurlijk graag
mee eens. Al met al kunnen we stellen, dat
de ChristenUnie-fractie Putten het debat
over waarden en normen op een succesvolle
wijze op de agenda heeft gezet. Een werkgroep gaat nu aan de slag om woorden in
daden om te zetten.”

IN

HET LAND

Haarlem
Ook de ChristenUnie-SGP fractie in Haarlem heeft het
Goudse project met succes gekopieerd. Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 diende ChristenUnie-SGP-raadslid
Teus Vreugdenhil een motie in om ook in Haarlem stadsregels in te voeren. Vreugdenhil hekelde de, zoals hij dat
noemde, cultuur van onverschilligheid in de samenleving.
Zinloos geweld, integratieproblemen en jeugdcriminaliteit zijn daarvan uitingen, zo betoogde hij. “Veel burgers
ervaren een gebrek aan normen in de samenleving. De
individualisering is in de ogen van velen te ver doorgeslagen. Een samenleving waarin iedereen zelf wel uitmaakt
wat wel en niet kan, is uiteraard onleefbaar.”
Vreugdenhil wil het tij keren en vindt dat mensen elkaar
weer moeten durven aanspreken op ongewenst gedrag.
Huis-aan-huis zsal een folder verspreid worden met
daarin 35 leefregels. Mensen kunnen dan aankruisen
welke tien ze het belangrijkst vinden. De meeste genoemde regels worden de ‘tien geboden van Haarlem’ waaraan
Haarlemmers zich moeten houden. Verder wil de
ChristenUnie-SGP een themaweek houden over normen
en waarden op scholen. Om de plannen uit te voeren had
Vreugdenhil 50.000 euro nodig. Het voorstel van de
ChristenUnie-SGP fractie is aangenomen door de
gemeenteraad van Haarlem. Er werd uitgebreid over
bericht in de plaatselijke media en de provinciale TVzenders. Het haarlems Dagblad hield zelfs een telefonische enquête onder haar lezers en vulde naast enkele
voorpagina artikelen een hele pagina met reacties. Een
mooi succes voor een éénmansfractie!
Meer info: op internet: www.christenunie.nl
waarden en normen en www.goudenstadsregels.nl Website Project Stadsregels Gouda

Koninklijke onderscheidingen
bij de ChristenUnie
De dag voor koninginnedag 2003 werden ook diverse
mensen uit onze partij versierd met Koninklijke onderscheidingen, te weten:
O. ter Beek, voorzitter bestuur KV Tholen
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Egbert Schuurman,
Eerste Kamerlid van de
ChristenUnie uit Breukelen
Officier in de orde van Oranje
Nassau
Frans Hamelink,
voorzitter PCR Zeeland
Ridder in de orde van Oranje
Nassau
Marjan Haak
Marjan kreeg op 19 maart jl. een koninklijke
onderscheiding bij het afscheid als Statenlid,
Lid in de orde van Oranje Nassau

Zwijndrecht
Arie Dost - wethouder in Zwijndrecht
We hadden er nog geen melding van gemaakt in
HandSchrift, maar dat is het zeker waard. Arie
DOst is namens de ChristenUnie sinds begin dit
jaar wethouder in de gemeente Zwijndrecht.
Arie was raadslid in de periode 1998 - 2002 en is
wethouder vanaf januari 2003.
Voor zijn wethouderschap was hij docent Engels
in het voortgezet onderwijs en eerder ook voorzitter van de Raad van Advies van Stichting
Opmaat.
Missie: Houd Zwijndrecht groen en schoon!
Hobbies: kerkmuziek, literatuur, tuinieren.
Arie is wethouder voor Personeel, Milieu,
Reiniging, Verkeer en vervoer, Volgerlanden en
Gemeentewerken en wijkwethouder van Noord
en Nederhoven.
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BOEKBESPREKING
In Debat
Michiel Niemeijer

Presentatie Schutte-bundel in ‘Nieuwspoort’

Altijd de moeite waard
Maandag 26 mei jl. was het dan zover: een stralende lentedag in Den Haag, de stilte voor het plechtige aantreden van het Kabinet Balkenende II, echter vólop de schijnwerpers nog eens gericht op een
kamerlid dat een beetje van ons allemaal is geworden, namelijk de GPV-er Gert Schutte. Om hem
was het alles te doen, beter gesteld: om wát hij allemaal heeft mogen kunnen doen als volbloed
parlementariër in bijna twintig jaar (10 juni 1981 - 14 februari 2001) bij de presentatie van een soort
‘Liber Amicorum’ (opstellenbundel van veelal vrienden voor G.J. Schutte).

Kwaliteit en motivatie

Vitamine C-gehalte

Veel politici, journalisten, ChristenUnie-vrienden alsook
andere belangstellenden, waren naar ‘Nieuwspoort’
gekomen om deze bundel overhandigd zien worden
door oud-Kamervoorzitter mevr. Jeltje van
Nieuwenhoven. De opstellenbundel heeft een treffende titel meegekregen: ‘Altijd de moeite waard’
waarmee de redacteuren twee kanten van Schutte’s
politieke optreden kenschetsen: de kwaliteit die
Schutte leverde aan het politieke debat en de politieke
motivatie oftewel zijn religieus gefundeerde overtuiging, die Schutte in al die jaren over het voetlicht wist
te brengen!

De perspresentatie werd geleid door prof. dr. George
Harinck die in zijn openingswoord aangaf, dat ‘met
Schutte, óók het GPV verdween, kortom, min of meer
het afscheid van een ‘tijdperk’! Martin Ros van
Uitgeverij ‘Aspekt’ uitte waardering voor de standvastige en glasheldere Schutte en vroeg zich bijna vertwijfeld af, ‘wie er in dit land nog écht trouw zullen blijven,
wie er nog écht voor willen blijven staan?!’ André
Rouvoet wees in zijn bijdrage op de constante factor in
Schutte’s politieke optreden: opereren vanuit de wet
met een hoofdletter ‘G’, namelijk de waarde van de
Grondwet. Oud-Kamervoorzitter Jeltje van
Nieuwenhoven sprak evenzeer lovend over Gert
Schutte als volksvertegenwoordiger in hart en nieren
en ook over zijn rol in de werkwijze van de Tweede
Kamer: “Vaak was Schutte op een non-verbale manier
tijdens Kamerdebatten haar steun en toeverlaat”. Zij
sloot zich aan bij de woorden van Michiel Niemeijer,
dat ‘Schutte geen geweten wilde zijn voor een ander’.
Michiel Niemeijer, de bedenker van het uitbrengen van
deze ‘Schutte-bundel’, sprak over het feit dat voor
Schutte politiek geen roeping, maar een ambtsdienst
in horizontale en verticale zin is: voor God en voor
mensen en voor de omgeving. Niemeijer: “Schutte
heeft voor mij een hoog ‘vitamine C-gehalte’:consistent, conscentieus, constitutioneel, constructief,
kortom: een correct christen-politicus”. Vandaar de
typering voor hem als ‘het staatsrechtelijke geweten
van de Kamer’; een uitdrukking die hij zelf verfoeide
omdat hij vindt dat ieder
schepsel en juíst ook een politicus, een eigen geweten
heeft waarnaar hij/zij te
luisteren heeft.

De ‘Schutte-bundel’ is een boeiend, waardevol, divers
en kloek boek geworden: in deze bundel schrijven tientallen (gewezen) ministers (o.a. Wim Kok, Hans Dijkstal,
Bram Peper), (ex-)Kamerleden (o.a. Jeltje van
Nieuwenhoven, Eimert van Middelkoop, Bas van der
Vlies, Bert Bakker), parlementaire journalisten (Hans
Goslinga, Piet H. de Jong, Mark Kranenburg) alsook
andere betrokkenen bij zijn werk als Kamerlid over hun
ervaringen met Gert Schutte in zijn werk en als
persoon. Zelfs onze huidige minister-president Jan
Peter Balkenende, verrijkt deze publicatie met een
opstel over: ‘de kracht van herkenbare christelijke politiek’!
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Dienstbaar leiderschap
Door Erik van Dijk, medewerker Wetenschappelijk Instituut
24 mei 2003. Auteur Roel Kuiper biedt op het UnieCongres
het nieuwste boek van het WI met als titel Dienstbare overheid aan aan de voorzitters van de partij, de Tweede
Kamerfractie en de bestuurdersvereniging.
11 juni 2003. André Rouvoet biedt bij het debat over de regeringsverklaring een exemplaar van Dienstbare overheid aan
aan elke minister en elke staatssecretaris van de nieuwe
regering.
Tegelijkertijd riep Jan Marijnissen door de Tweede Kamerzaal:
“Doe mij er ook maar één” …
Alle bestuurders en politici van de ChristenUnie zijn in zekere
zin leiders. Van hen wordt gevraagd dat zij visie hebben, richting geven, processen sturen, initiatieven nemen en verantwoording afleggen. Als dat geen leiderschap is! Politiek
leiderschap!
Uit een onderzoek onder bestuurders en politici van de
ChristenUnie in maart j.l. bleek, dat zij hun stijl zouden
willen kenmerken als integer en vervolgens als dienstbaar.
Dienstbaarheid wordt ook genoemd in de strategienota van
de ChristenUnie onder het kopje ‘kernwoorden voor onze
partijcultuur’. Politiek leiderschap is dus voor de ChristenUnie
vooral ook dienstbaar leiderschap.
In managementkringen komt de laatste jaren steeds meer

aandacht voor de dienende leider.
Hoewel dat in de oren van christenen bekend klinkt en meteen
beelden oproept van hun grote voorbeeld en leider Jezus, is dit idee van
de dienende leider in de managementliteratuur vooral terug te
voeren op Robert Greenleaf (1904-1990) . Deze topmanager
publiceerde al in 1970 een boek met de titel ‘The Servant as
Leader’, maar het heeft lang geduurd voordat zijn ideeën
brede steun kregen.
Zijn ontdekking en uitgangspunt was, dat werkelijk leiderschap ontstaat bij diegenen, die primair gemotiveerd zijn
vanuit de wens om anderen te helpen. Dat lijkt een open
deur, maar in de praktijk van organisaties, bedrijven, overheid
en ook politieke partijen is dit geen gemeengoed. Als dienstbaar leiderschap consequent wordt uitgeoefend, voorgeleefd,
overgedragen en door een hele organisatie verspreid, dan
brengt dat een revolutie teweeg!
In Dienstbare overheid is een hele paragraaf gewijd aan
Dienstbaar leiderschap. U kunt het nieuwste boek van het
wetenschappelijk instituut bestellen via internet of door
middel van de bestelbon.

Aansprekend én aanspreekbaar
Gert Schutte ging in zijn beantwoording op een aantal
springende zaken in: hij vindt dat een Kamerlid aan twee
wezenlijke aspecten moet voldoen, te weten: een Kamerlid
moet ‘aansprekend’ én ‘aanspreekbaar’ zijn en in de manier
waarop een Kamer haar werkwijze invult c.q organiseert
kan zijzelf ook al héél veel van eigentijdse, volwaardige
democratische instrumenten beproeven want zij is daar
altijd zélf bij. Alle discussies over ‘aantrekkelijker’ debatten
gaan voeren en het meer een vuist maken door de Kamer,
vindt Schutte iets waarover hijzelf ook al het nodige heeft
nagedacht en gesproken. Schutte: Veel wordt als ‘nieuw’
gepresenteerd, maar veel wordt ‘opgewarmd’ geserveerd! Er
is kortom weinig nieuws onder de zon…
Tot slot ging Schutte nog in op twee zaken die altijd zijn
liefde én dus aandacht opeisten: de publieke zaak en de
christelijke politiek. Het was een feest om met vele aanwezigen/genodigden ná de aanbieding van deze bundel met
Gert Schutte en zijn vrouw informeel te kunnen nagenieten
onder het genot van een hapje en een drankje.

Hierbij bestel ik:
❏

Altijd de moeite waard
(opstellen voor G.J. Schutte) George Harinck en Michiel Niemeijer
e 24.98

❏

Dienstbare overheid, …………..
Roel Kuiper e 11,50

❏

Van prostituee tot politica Yvette Lont e 11,50
… en machtig de ChristenUnie de kosten
hiervoor af te schrijven van mijn bankrekening.

Naam
Adres
Postcode

Naar aanleiding van: ‘Altijd de moeite waard’ - Opstellen voor

Woonplaats

G.J. Schutte; George Harinck en Michiel Niemeijer (redacteuren);
235 blz.; Uitgeverij ‘Aspekt’, Soesterberg, 2003 - ISBN 9059111575;

Bank/gironr.

f 24,98. Ook te bestellen bij het landelijk bureau van de

Handtekening

ChristenUnie bureau@christenunie.nl of 033 - 422 69 69

Stuur deze bestelbon naar landelijk Bureau ChristenUnie,
antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort
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Beste vrienden van de ChristenUnie,
De ChristenUnie is van ons allemaal. Dat hebben we ervaren
toen onze partij in één jaar twee zetels moest inleveren. En
we zijn er nog niet overheen. Het zetelverlies leidde tot het
vertrek van drie deskundige en ervaren Kamerleden, maar
daar bovenop moest de ChristenUnie ook nog eens subsidie
inleveren. Dat leidde in 2002 al tot het ontslag van vier van
de dertien fractiemedewerkers en als er niets gebeurt,
moeten we straks opnieuw medewerkers ontslaan, doordat
we ruim een ton minder subsidie krijgen.
Dat is voor ons als Kamerleden een dramatische ontwikkeling. Juist nu de ChristenUnie weer uit het dal omhoog moet
klimmen en we niet alleen maar present willen zijn in Den

Ik word Vriend van de fractie
Ik machtig de ChristenUnie om ieder jaar van de periode
2004 tot en met 2007 het hieronder aangegeven bedrag
af te schrijven van mijn bankrekening.
❏ e 20,❏ meer dan e 20,-, namelijk e
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats

m/v*

Stuur de bon naar Landelijk Bureau ChristenUnie,
antwoordnummer 8662, 3800 VB Amersfoort
postzegel is niet nodig
* Doorhalen wat niet van toepassing is

(i.v.m. ziekte ontbreekt Jenne de Haan)

Haag, hebben we de ondersteuning van onze fractiemedewerkers zo hard nodig. Ze bereiden onze debatten en werkbezoeken voor en onderhouden de contacten met onze
adviseurs en met de pers. Ik zeg het maar zonder omhaal van
woorden: we hebben in de komende kabinetsperiode
f 110.000,- per jaar extra inkomsten nodig om ons fractieteam niet nog verder in te krimpen. Daarom richten we het
steunfonds Vrienden van de fractie op. De raadsleden en
wethouders van de ChristenUnie hebben al spontaan toegezegd daar een bijdrage aan te leveren.
Maar de fractie is van ons allemaal. Dat moet blijken uit onze
betrokkenheid bij wat u bezighoudt en uit uw betrokkenheid
bij wat ons bezighoudt. Daarin moeten we investeren.
Letterlijk en figuurlijk. Omdat wij uw steun nu meer dan ooit
nodig hebben, maar ook omdat onze betrokkenheid bij u de
kwaliteit van ons werk ten goede komt.
Hoe kunnen we onze wederzijdse betrokkenheid concreet
vormgeven? We nodigen u uit om voor minimaal f 20,Vriend van de fractie te worden, zodat we u kunnen informeren over ons werk. Vrienden van de fractie ontvangen vier
keer per jaar onze Nieuwsbrief en één keer per jaar ons
Jaarboek. We willen u ook graag ontmoeten en nodigen u
daarom één keer per jaar uit op onze Vriendendag in de
Tweede Kamer. Als u zich nu aanmeldt als Vriend(in) van de
fractie ontvangt u een presentje vanuit de Tweede Kamer.
Mogen we ook op u rekenen? Ik hoor graag van u.

Bank/gironr.
Handtekening

de fractie van de ChristenUnie

André Rouvoet
Fractievoorzitter

Adressen
Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: Henk van Rhee
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
tel. 033 - 422 69 60 • fax 033 - 422 69 68
email: wi@christenunie.nl / denkwijzer@christenunie.nl
www.wi.christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20018 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 318 29 30 • fax 070 - 318 29 33
email: christenunie@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20017 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres: Postbus 23529 • 3001 KM Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34 • fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51 • email: info@perspectief.nu

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl

Danken voor:
• het heerlijke gegeven dat God de Heer regeert en dat Hij ons
door Zijn Geest wil leiden
• de aandacht, publiciteit èn waardering die er was voor de
Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie
• de mogelijkheden die we in ons land hebben op plaatselijk,
provinciaal en landelijk te streven naar publieke gerechtigheid
• het goed verlopen Uniecongres waarin oa. op een goede manier
afscheid is genomen van Leen van Dijke, Dick Stellingwerf en
Kars Veling,
• invulling van verschillende vacatures op het landelijk bureau,
waaronder die van directeur

Gebed

Bidden voor:
• uw lokale en provinciale overheid
• Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en hun medewerkers
• de nieuwe Eerste kamer en de fractie van de ChristenUnie
daarin
• de regering van CDA, VVD en D66
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Carolien Pape
raadslid IJsselstein

Je eigen troep
opruimen…
Toen ik in de politiek kwam heb ik
mij nooit gerealiseerd, welke
enorme hoeveelheid papier dat met
zich mee zou brengen. Wekelijks
een stapel van 2-5 centimeter. En
met de invoering van het dualisme
lijkt het alleen maar meer geworden ( wij hebben een zeer actieve
griffier…!)
Ik ben redelijk intelligent en weet hoe ik orde op zaken moet
stellen: weggooien en stapels maken, archiveren en ordners
vullen.
Dat ben ik ook steeds van plan- tijdens het kerstreces, het zomerreces en in het weekend, maar ik weet niet hoe het u vergaat het komt er steeds niet van. En de stapels blijven (tot wanhoop
van de niet-politiek actieve huisgenoten)
Het thema van deze “Handschrift” is: verloedering.
U voelt het al aankomen: als raadslid kom ik elke dag mijn eigen
kleine verloedering tegen in die stapels papier.
De oplossing is bekend: elke dag mijn verantwoordelijkheid
nemen en geen uitstel dulden.
In onze stad zijn recent twee zwerfvuilopruimers aangesteld. Tot
verbazing van de ChristenUnie. Je spreekt mensen toch aan op
hun daden en hun verantwoordelijkheid en geeft hen een boete,
maar laat toch niet anderen hun troep opruimen?
Vanaf het begin van de schepping leggen mensen hun verantwoordelijkheid af en geven de schuld aan anderen en in veel
gevallen aan de Ander- de Here God.
Er zou veel veranderen in ons land, onze stad en onze kerk als
elke mens zijn of haar eigen verantwoordelijkheid zou opnemen.
De Here God spreekt ons daar op aan, waarbij nog gezegd, dat Hij
de ergste troep( onze zonde) zelf al heeft opgeruimd.
“Kiest dan heden, wie gij dienen zult…” staat in Jozua 24:15.
Hij spreekt mij daar ook op aan in de politiek. Neem je verantwoordelijkheid!
Want zoals verloedering begint bij jezelf, zo begint verandering
ook bij jezelf!
Je leven op orde brengen en je eigen troep opruimen….dus!
Belangrijke data:
In week 37 zal de verzending van de concept-reglementen
voor de landelijke ChristenUnie, de lokale ChristenUnie, de
Provinciale Unie en het Unieconvent naar de lokale
ChristenUnies plaatsvinden. Daarbij krijgen de kiesverenigingen
het verzoek wijzigingsvoorstellen uiterlijk 3 oktober 2003 in te
dienen aan de hand van een model-amendement.

Geef u nu op, met meerdere leden van uw kiesvereniging, voor
de Introductiecursus van de ChristenUnie. Bij voldoende animo
organiseren we deze cursus bij u in de buurt. Voor meer
informatie www.christenunie.nl kopje Cursussen of bij
Annerieke Pruim, acpruim@christenunie.nl, tel. 033 - 422 69 78
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Meer hoop zonder dope

Prinsjesdag 2003

POLITIEK MAGAZINE

Op de voet

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

In deze Handschrift o.a.

En toch niet tevreden
‘En: ben je tevreden over je eerste
Algemene Beschouwingen als fractievoorzitter?’ Die vraag is me nogal wat
keren gesteld, na de week van
Prinsjesdag. Dat doet goed, zo’n vraag,
omdat er betrokkenheid bij ons werk
uit blijkt. Veel mensen (en bepaald niet
alleen leden van de ChristenUnie!)
leven intens mee met de fractie. Kijk
alleen maar naar de nog steeds groeiende kring van ‘vrienden van de
fractie’!
Maar ben ik tevreden? Eerlijk gezegd:
nee. Natuurlijk: we hebben ons profiel
goed kunnen neerzetten. En we hebben
- zoals we ons hadden voorgenomen de speerpunten van de ChristenUnie
centraal gesteld. En het is waar: er was
ruime aandacht voor onze inbreng in
de media. Wie het debat ook maar een
beetje heeft gevolgd via tv, radio of de
krant weet dat de kern van onze kritiek
ligt in onze zorg dat kwetsbare groepen
als ouderen, chronisch zieken en gehandicapten onevenredig hard getroffen
zullen worden door de opeenstapeling
van maatregelen. En ook ons pleidooi
om het debat over waarden en normen
niet te laten versukkelen is niet onopgemerkt gebleven, evenmin als ons appèl
op minister-president Balkenende om
nu eindelijk eens de beloften van extra
aandacht voor de zgn. immateriële
kwesties concreet te maken. We waren
als fractie dus zeker zichtbaar en relevant.
En toch niet tevreden…? Nee, toch niet.
We zijn er immers niet in geslaagd om
op voor ons belangrijke punten ook
resultaten te
boeken.
Toegegeven: dat
geldt voor de hele
oppositie, van PvdA
en SP tot LPF en
SGP. Maar toch. We
hebben duidelijk
gemaakt dat we
het kabinet
steunen in het
streven om de
economie op

langere termijn weer op orde te krijgen,
óók als dat van au gaat. Maar voor ons
ligt de grens van het aanvaardbare
dáár waar mensen die het toch al niet
breed hebben in de knel komen te
zitten. Bezuinigen is nodig, maar niet
zo; dát was ons verhaal. En daarom was
onze inbreng erop gericht om voor de
kwetsbare groepen de waarborg te
krijgen dat ze niet door de bodem
zouden zakken. Toen ik de ministerpresident daar op de man af om vroeg,
kon en wilde hij die waarborg niet
geven. CDA, VVD en D66 stemden
vervolgens tegen de motie die ik
namens de voltallige oppositie had
ingediend. En dus staat het hele pakket
bezuinigingen nog recht overeind, met
alle gevolgen van dien. Heel veel
mensen in dit land zien de toekomst
met angst en beven tegemoet. En
dáárom kan ik niet tevreden zijn.
Ook waar het gaat om die andere kant
van het verhaal, de immateriële kwesties, zijn de uitkomsten van het debat
teleurstellend. Het gaat in de politiek
om meer dan alleen financieel-economische vraagstukken. Niet bij bezuinigen alleen! En daarom moet het in het
politieke debat óók gaan om de vraag
welke waarden en normen we in dit
land gemeenschappelijk hebben, wat
onopgeefbaar is met het oog op een
vitale samenleving. Het debat over
waarden en normen is om die reden
van essentieel belang. En ook kwesties
die te maken hebben met leven en
dood, zoals abortus en euthanasie,
embryo-onderzoek en genetische manipulatie, horen permanent op onze
agenda te staan.
Ik stel met teleurstelling vast dat noch
het kabinet, noch de CDA-fractie tijdens
de Algemene Beschouwingen bereid
bleken om - bescheiden - extra
budgetten voor deze onderwerpen,
beschikbaar te stellen. Of heeft de
zgn. ‘immateriële paragraaf’ uit het
Hoofdlijnenakkoord inderdaad geen
materiële betekenis…
André Rouvoet

Interview met André Rouvoet

De ChristenUnie zoekt
kandidaat-Kamerleden
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Mailverkeer tussen Arie Slob en Frank de Grave
‘Sex en geweld op TV’

In het land
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Interview
Bert Oosterwijk

Foto’s: Jaco Klamer

Interview met André Rouvoet over een kleine
fractie met een grote missie

De ChristenUnie als

Nieuwe gezichten bij de start van een nieuw parlementair jaar. Naast Boris Dittrich en Femke Halsema maakte
ook André Rouvoet zijn debuut bij de Algemene
Politieke Beschouwingen. Reden voor een interview met
de man die niet alleen de politiek leider van de
ChristenUnie is, maar ook de voorzitter van zijn fractie
in de Tweede Kamer. De man met de hamer. Hoe gaat
het met de ChristenUnie? Is het zetelverlies verwerkt?
Wat zijn de plannen? Wat zijn de perspectieven?
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De Algemene Politieke Beschouwingen zitten
erop. André Rouvoet maakt een ontspannen en
misschien zelfs wel een enigszins opgeluchte
indruk. Heeft dat misschien te maken met de
uitreiking van de Zwetsprijs aan CDA-fractieleider
Maxime Verhagen? Hij kreeg de prijs van de
Jargonbrigade van de Nationale Jeugdraad.
“Verhagen stelde tijdens de Algemene
Beschouwingen zulke moeilijke vragen, dat hij er
zelf niet eens het antwoord op zou weten”, aldus
de jongeren. Was Rouvoet bang dat hij de prijs
zou krijgen? Met een knipoog: “Nee, niet echt.
Maar toen ik vóór de Algemene Beschouwingen
hoorde dat de Jargonbrigade op de publieke
tribune zou zitten, moest ik wel even slikken…”

THEMA

Het nieuwe parlementaire jaar is begonnen met de
Algemene Politieke Beschouwingen. Het was de eerste
keer dat u daar als fractievoorzitter volop aan
meedeed. Is het meegevallen?
Het is wel intensief, hoor. Eerst Prinsjesdag met interviews
voor radio en televisie. Daarna twee lange dagen met intensieve debatten over alle beleidsterreinen. Dat is nieuw voor
mij. Ik was woordvoerder Justitie en Volksgezondheid, maar
heb tijdens de Algemene Beschouwingen vooral gedebatteerd over sociaal-economische onderwerpen. Het was
vermoeiend, maar ik vond het ook leuk om te doen. De reacties vanuit het land en in de Kamer en de commentaren in
de media waren positief.

We zullen tijd vrijmaken om met
herkenbare initiatieven te
komen die ons profiel versterken

De voorgaande jaren waren heel hectisch vanwege de
verkiezingscampagnes en alles daaromheen. Het zier er
naar uit dat er nu een normaal vergaderjaar aankomt.
Is de fractie van de ChristenUnie er klaar voor?
Er is nogal wat gebeurd in de afgelopen jaren. In 2002
hebben we een zetel ingeleverd en in 2003 leden we
opnieuw verlies. Desondanks werden we uitgenodigd aan
de formatietafel. Wie had dat gedacht? Het was niet in ons
opgekomen, maar er werd een beroep op ons gedaan. Dan
loop je niet weg voor je verantwoordelijkheid, maar je
ervaart het als een duik in het diepe.
Met een klein team moesten we de verkennende gesprekken met CDA en VVD voorbereiden. Dat was zwaar, want
inhoudelijk kwam alles aan bod, maar we hadden ons huis-

gideonsbende
werk steeds op tijd klaar en het was ook dik in orde.
Uiteindelijk kozen CDA en VVD niet voor de ChristenUnie,
maar voor D66. Dat was jammer, want er lagen grote
kansen voor de christelijke politiek. Intussen besef ik natuurlijk heel goed dat het in de huidige omstandigheden geen
pretje is om deel uit te maken van het kabinet.

Er was nauwelijks tijd voor de ChristenUnie om de
wonden te likken?
Nee, de kabinetsformatie eiste al onze aandacht op. Kort
voor het zomerreces hebben we als fractieteam voor het
eerst in alle rust op ons in laten werken wat het zetelverlies
en het inkrimpen van het fractieteam voor ons betekenen.
Daaraan hebben we vlak na de zomervakantie een vervolg
gegeven tijdens onze jaarlijkse fractiedagen. Hoe moet het
nu verder met de ChristenUnie?
Welke bijdragen kan de fractie leveren aan de uitvoering van
de strategienota en de permanente campagne? Vanuit onze
achterban zijn spontaan notities aangeleverd over de
Hand
Schrift
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Ons zichtbare werk is onmogelijk
zonder het onzichtbare werk van
onze medewerkers
ChristenUnie als Gideonsbende. Daarin denken heel
betrokken leden mee over de stijl en het profiel van de
ChristenUnie.
We hebben nu een kleine fractie, maar nog steeds een
grote missie. Hoe gaan we die missie gestalte geven?
Dat kan niet meer op de manier zoals we dat voorheen
deden. Intussen moet de ChristenUnie wel relevant en
zichtbaar zijn, want we willen weer meer zetels
binnenhalen bij de eerstvolgende verkiezingen. We
moeten dus prioriteiten stellen. Wat betekent dat
concreet? We zullen de speerpunten uit het verkiezingsprogramma meer dan voorheen hanteren als
criteria voor onze deelname aan debatten en vergaderingen. Heeft onze deelname aan het debat een meerwaarde? Hebben we een onderscheidende inbreng?
We zullen tijd vrijmaken om met herkenbare initiatieven te komen die ons profiel versterken. De
ChristenUnie moet zichtbaar zijn, door Kamervragen te
stellen en door meer opinie-artikelen te schrijven,
zodat we ons mengen in het maatschappelijk debat.

Gert Schutte heeft nog niet zo lang gelden gezegd
dat de ChristenUnie een beetje meer op de SP
moet gaan lijken. Bent u het daarmee eens?
Krijgen we straks een ChristenUnie ‘nieuwe stijl’ te
zien?
De cultuur van de ChristenUnie is natuurlijk een heel
andere dan die van de SP en ik heb er helemaal geen
behoefte aan om de werkwijze van een andere partij
te gaan imiteren. Maar er is wel iets dat we als christelijke partij van de SP kunnen leren: het gaat niet alleen
om principes en woorden, maar ook en vooral om
daden. Laat zien wat je beweegt! Laat de samenleving
in je hart kijken! En laat niet alleen de Haagse agenda
bepalend zijn voor wat je doet, maar zet in samenspraak met maatschappelijke organisaties en kerken
ook zelf zaken op de agenda. Dat vraagt om een werkwijze waarin meer ruimte is voor buitenparlementaire

Het gaat niet alleen om woorden,
maar ook en vooral om daden

activiteiten, zoals deelname aan discussiebijeenkomsten in het land en werkbezoeken.
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Arie Slob op werkbezoek…

Dat vraagt niet alleen om een andere manier van
denken, maar ook om een flexibel fractieteam met
kennis en vaardigheden op een heleboel terreinen.
De fractieleden vullen elkaar prima aan. Het werk in de
Tweede Kamer is ons eerste aandachtspunt, maar
daarnaast hebben we onze eigen ‘specialismen’. Arie
Slob is veel in het land. Bijna elke week staat er een
werkbezoek op zijn programma. Een voorbeeldje:
onlangs was hij ’s morgens om 6.00 uur al aan het
werk op een melkveehouderij. Tineke Huizinga is vaak
en herkenbaar in de media. Elke maand doet ze als
vaste gast mee in het discussieprogramma ‘Eén op de
middag’ en ze schrijft columns in het Centraal
Weekblad en het Friesch Dagblad. En ik zoek graag het
debat op tijdens discussiebijeenkomsten overal in het
land, zoals volgende week tijdens een seniorenbeurs in
Utrecht en op allerlei studentenbijeenkomsten. Met
zoveel activiteiten buitenshuis komt er wel meer werk
op de schouders van onze medewerkers terecht…

Er is een ‘Actie voor de fractie’ gestart om te voorkomen dat er medewerkers ontslagen moeten
worden.. Ik kan me voorstellen dat mensen zich
afvragen waar dat voor nodig is.
De actie voor de fractie is echt geen luxe. Het is noodzaak. De ChristenUnie is in één jaar twee zetels in de
Tweede Kamer kwijtgeraakt. Dat betekent dat we het
werk dat we vorig jaar nog met 5 Kamerleden en 14
medewerkers deden nu met 3 Kamerleden en 9 medewerkers moeten doen: zetelverlies betekent ook subsidieverlies. Na de verkiezingsnederlaag in 2002 hebben
we 4 medewerkers moeten ontslaan en als we er nu
niet in slagen een gat van e 110.000 per jaar te
dichten, moeten we opnieuw een paar medewerkers
ontslaan. Dat kan niet.

Dat kan niet? Als er in een bedrijf verliezen
geleden worden, moet de ondernemer de tering
naar de nering zetten. Hij kan dan ook niet
zeggen: “Laten we een actie voor de zaak organiseren”. Dat is voor een fractie toch niet anders?
De fractie zet de tering naar de nering. Er zijn medewerkers ontslagen en meer dan voorheen stellen we priori-
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Laat zien wat je beweegt!
teiten en maken we keuzes, maar er is meer! In de korte
geschiedenis van de ChristenUnie is dit een belangrijke
periode. We moeten de kiezers er in deze kabinetsperiode weer van overtuigen dat een stem op de
ChristenUnie geen verloren stem is. Daarom moet de
fractie zichtbaar zijn. Niet alleen in de Tweede Kamer,
maar ook in het land. Ik leg mij niet neer bij de huidige
omvang van onze fractie. Er zit meer in dan 3 zetels. Er is
meer steun nodig voor vrijmoedige en uitgesproken
christelijke politiek. Daarom wil ik nu niet nog meer
medewerkers ontslaan. We hebben een team van
deskundige en ervaren mensen, die zich bewezen
hebben. De actie voor de fractie is bedoeld om deze
kabinetsperiode te overbruggen. We moeten met elkaar
alles uit de kast halen om hen te behouden.

Als ik nog meer medewerkers moet ontslaan,
wordt de fractie van de ChristenUnie onzichtbaar.
Is dat wat u wilt zeggen?
Ik wil zeggen dat onze medewerkers heel belangrijk
voor ons zijn. Niets meer en niets minder. Onze medewerkers nemen ons veel werk uit handen. Ze onderhouden contact met onze adviseurs, met maatschappelijke

organisaties en met de media. Ze bereiden onze
debatten voor. Ze verwerken onze post. Ons zichtbare
werk is onmogelijk zonder het onzichtbare werk van
onze medewerkers. Ik vind dat ons team op dit
moment de minimale omvang heeft bereikt en ik
voorzie dat nieuwe ontslagen gevolgen hebben voor
onze presentie in de Kamer. En over onze presentie in
het land kan ik dan maar beter ophouden…

Loopt de actie goed?
Inmiddels hebben 1950 mensen zich aangemeld als
‘Vriend van de fractie’ en beloofd om in de komende
4 jaar tenminste e 20,- per jaar te storten in het
steunfonds. Deze 1500 vrienden zijn al goed voor
e 45.000,- per jaar. Het aardige is dat 2 van de 3 vrienden van de fractie géén lid is van de ChristenUnie. Dat
is dus een fantastisch begin. Ik ben daar heel blij mee,
maar realiseer me ook dat we nog een fors bedrag
nodig hebben. Misschien kan ik mensen over de streep
trekken om ook mee te doen met de mededeling dat
zij onze digitale nieuwsbrief en één keer per jaar
uitgenodigd worden voor onze Vriendendag in het
gebouw van de Tweede Kamer.

Hand
Schrift
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- rectificatie -

Gezocht

50 mensen

die serieus hun gewicht willen beheersen
op een gezonde en verantwoorde manier.
Ik zal u helpen uw doel te bereiken.
Bel voor vrijblijvende afspraak:
Caroline van der Hout, tel. 070 320 59 00
Gratis individuele begeleiding

Gegarandeerd succes!

THEMA
Interview met Henk van Rhee

De plannen voor het nieuwe seizoen liggen klaar. Het partij-

Marco Boers

bureau onder aanvoering van Henk van Rhee wil zich toe gaan
spitsen op een permanente campagne en op partijontwikkeling. De
nieuwe directeur heeft de afgelopen maanden de ChristenUnie beter leren
kennen en na vele gesprekken en vergaderingen is een concreet plan op
papier gezet om de ChristenUnie zichtbaar en relevant te laten zijn. “We
moeten groter over de ChristenUnie gaan denken. We zijn meer dan een
partij met drie kamerzetels”.

Zichtbaarheid
en relevantie
Hoe typeer je de ChristenUnie op dit moment als
organisatie?
Die typering is gedaan in de strategienota van het
Uniebestuur en daarin staat, dat we meer zichtbaar en relevant moeten opereren. De ChristenUnie zal op meer
plekken en meer momenten zinvol aanwezig moeten zijn.
De huidige drie Kamerleden doen op hun plek wat er in het
kader van zichtbaarheid en relevantie nodig is, maar met
slechts drie Kamerleden zijn de mogelijkheden beperkt.
Daarom komt er een permanente campagne. In deze
campagne willen we talentvolle kandidaat-Kamerleden
gaan inzetten als een verlengstuk van de fractie in Den
Haag.

Henk van Rhee

Continu! Tijdens de reguliere verkiezingscampagnes (enkele
maanden voor de verkiezingen) bleek steeds weer, dat een
kleine partij als de ChristenUnie toch wat ondersneeuwt
tussen het mediageweld van de groten. Een goed voorbeeld
van een actie die je straks tijdens de permanente campagne
mag verwachten, is wat het Amsterdamse deelraadslid
Yvette Lont nu samen met ex-drugsverslaafden doet. Zij
willen de staatssecretaris op andere gedachten brengen
omtrent de uitbreiding van de heroïneverstrekking. Hun
stelling is, dat bij de uitbreiding van de gratis verstrekking
van heroïne, er geen oplossing komt voor de echte problemen. Tegelijk met deze actie zal ook de fractie actief aan de
slag gaan met de door ex-verslaafden aangedragen informatie. Daar is heel goede samenwerking mogelijk.

Wat gaan die kandidaat-Kamerleden precies doen?
We willen kandidaten gaan werven uit alle delen van het
land, uit verschillende doelgroepen om tussen twee
Kamerverkiezingen door campagne te voeren voor de
ChristenUnie. Continue campagne dus: ChristenUnie
Yvette Lont (midden) bekommert zich over verslaafden

Samen met andere christelijke organisaties moet de
ChristenUnie meer van dit soort acties opzetten. Vooral
rond speerpunten uit ons programma. Onze achterban
bestaat uit maatschappelijk betrokken mensen, die in allerlei organisaties actief zijn. De ChristenUnie kan daar dankbaar gebruik van maken. Yvette Lont doet dat met alle
christelijke verslavingzorginstellingen.
Anderen kunnen een actie opzetten
met bijvoorbeeld de VBOK of Het
Scharlaken koord (uittredeprogramma
voor prostituees). Regionaal opgezet
met een landelijke uitstraling. Voor een
goed rendement moet dit allemaal
met de Tweede Kamerfractie worden
afgestemd. Ook onze kamerleden
willen graag meewerken aan dit soort
acties. Bij de permanente campagne
koppelen we lokale of regionale actie
met aandacht van de landelijke politiek. Samenwerking tussen regio en
fractie levert meer zichtbaarheid en
relevantie op.
Hand
Schrift
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THEMA
Gaat de ChristenUnie vooral op zoek naar raads- en
statenleden die tussen de verkiezingen door campagne
gaan voeren?

Gaat er dan nu al gewerkt worden aan de Tweede
Kamerlijst voor 2007 met die kandidaten voor de
permanente campagne?

Ja, maar daarnaast gaan we ook op zoek naar PerspectieFleden, vrouwen uit het vrouwenberaad, christenmigranten
etc. Ook willen we uitdrukkelijk proberen kandidaten te
selecteren uit gebieden waar de loyaliteit met de partij de
laatste tijd is afgenomen. Mensen uit de traditionele
bolwerken van RPF en GPV heeft de ChristenUnie hard
nodig voor de permanente campagne. De campagne moet
ervoor zorgen, dat het gevoel dat men vroeger had bij GPV
en RPF, weer helemaal terugkomt bij de ChristenUnie. En
dat gaat het eenvoudigst als iemand dichtbij jouw leefwereld zich duidelijk in het kader van de ChristenUnie profileert. Door zichtbaarheid en relevantie in de regio via
bekende en betrouwbare kandidaten verwachten we ook
een sterkere ledenbinding.

De partij moet altijd kijken naar z’n talenten en in dat kader
moet je deze campagne ook zien. Het is een manier om
talent dat we hebben, tijdig boven water te krijgen. Met als
doel dat bij het samenstellen van de nieuwe
Kandidatenlijst voor de volgende Tweede
Kamerverkiezingen, we kunnen kiezen uit de juiste mensen.
Hierdoor verandert de procedure voor kandidaatstelling
niet. Dit is een voortraject van de kandidaatstelling. In de
komende jaren hopen we dat talenten zichtbaar worden.
De permanente campagne kent meerdere evaluatiemomenten. Het kan zijn, dat we halverwege moeten concluderen, dat iemand wel heel veel voor de partij kan betekenen,
maar dat een plaats op de Tweede Kamerlijst niet de meest
geschikte plek is. Maar het kan ook zijn – en dat hopen we
natuurlijk - dat er kandidaten overblijven die wel uitermate
geschikt zijn voor de kandidatenlijst. Het streven met deze
campagne is, dat we met elkaar ‘groter’ moeten gaan
denken over de mogelijkheden van de ChristenUnie. Ook nu
we minder zetels hebben in Eerste en Tweede Kamer. Als je
zichtbaar en relevant wil zijn in het land en met name in de
regio, dan kunnen de mensen binnen de permanente
campagne de ChristenUnie ‘groter’ maken.

Hoe worden de mensen die zich gaan inzetten voor de
campagne ondersteund?
Voorheen was er bij verkiezingscampagnes sprake van een
campagneteam, dat een jaar voorafgaande aan de verkiezingen van start ging, nu hebben we het over een permanente campagne en daar wordt het landelijk bureau op
ingericht. Er komt op het partijbureau een cluster of afde-

Met een permanente campagne hopen we
de missie de komende jaren zo krachtig en
luid mogelijk te laten horen.
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Naast de campagne wordt er op het partijbureau een
cluster ingericht dat zich gaat bezighouden met partijontwikkeling. Wat houdt dit in?

ling Permanente Campagne, waar medewerkers niets
anders doen dan de campagne organiseren, kandidaten
begeleiden, ondersteuning geven, bemiddelen en de koppeling maken tussen de Kamer en de kandidaten. De campagne zit zo in elkaar, dat er ‘low budget’ gewerkt kan worden.
Er moet meer gebruik gemaakt worden van ‘free-publicity’.
En media-aandacht krijg je wanneer je origineel en verrassend optreedt in de politiek.

Het partijbureau gaat werken met twee clusters: het
cluster permanente campagne en het cluster service- en
loyaliteitsprogramma’s. Een betere naam voor deze laatste
afdeling moet nog bedacht worden, maar dit cluster gaat
zich concentreren op de cursus ‘Iedereen van de Partij” en
de opzet van een Helpdesk. Het partijbureau moet meer
servicegericht gaan werken. Ook de aanzet tot activiteiten
en de loyaliteit ten opzichte van de partij kan vanuit het
bureau verbeterd worden. Op het bureau gaan we werken
aan toegankelijkheid en bereikbaarheid. Als leden bellen of
mailen, moeten ze antwoord krijgen! De Helpdesk willen
we inrichten met vrijwilligers. Wij zouden graag zien dat
leden uit de regio Amersfoort hierin een plek vinden.

Kan ik mij als lid van de ChristenUnie opgeven voor
deze campagne?

Krijgen leden ook meer invloed binnen de
ChristenUnie?

We gaan nu al beginnen met het werven van mensen via
HandSchrift, de website, wellicht ook via een advertentie in
de krant. De kandidaten moeten het geluid van de
ChristenUnie kunnen uitdragen. Lid zijn van de partij is bij
de selectie vanzelfsprekend. Daarnaast zijn er allerlei andere
kenmerken die we graag bij de kandidaten zien, zoals
kennis van ons programma, creativiteit, stabiliteit en je
moet ook niet bang uitgevallen zijn. We zijn ook bezig om
een protocol voor de selectie te ontwikkelen, zodat er geen
willekeur ontstaat bij de selectie. In principe heeft iedereen
gelijke kansen.

De nieuwe statuten van de ChristenUnie kennen een ledencongres. Dit betekent in ieder geval, dat bestuur en leden,
maar ook leden onderling meer met elkaar in gesprek
zullen raken. We zullen creatieve en interactieve vormen
gaan bedenken om de leden meer te betrekken bij hun
partij.
Uiteindelijk gaat het ons bij deze nieuwe plannen om het
laten zien, dat het zinnig is om vanuit het kennen van de
Heer Jezus naar Gods goede geboden te leven. Dat die
boodschap van de ChristenUnie overal gehoord moet
worden. We hebben als ChristenUnie een missie in deze
maatschappij. En met een permanente campagne hopen
we die missie de komende jaren zo krachtig en luid mogelijk te laten horen in de regio, en vanuit Den Haag. De
ChristenUnie luistert eerst naar God en vervolgens ook
naar mensen. Dat is ons motto.

De ChristenUnie zoekt 36 kandidaat-Kamerleden voor een permanente
campagne ter voorbereiding van de Tweede-Kamerverkiezingen in 2007.
Doel van deze campagne is:
• als partij vaker zichtbaar en relevant in de regio aanwezig te zijn
• de scouting en preselectie van kandidaten voor de volgende TweedeKamerverkiezingen.
De kandidaten voeren zo veel mogelijk samen met kiesverenigingen en
de PCR-en een continue campagne, vooral in de eigen regio.
Bij gebleken geschiktheid worden 6 van de 36 kandidaten voorgedragen
aan de definitieve selectiecommissie voor een plaats in de top 12 van de
nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

De ChristenUnie zoekt

kandidaat-Kamerleden
De ChristenUnie verwacht van u dat u een voortrekkersrol
gaat vervullen bij de permanente campagne in uw regio en
actief meewerkt en -denkt over de invulling van de landelijke campagneactiviteiten en dat u in staat bent de
ChristenUnie-programmapunten om te zetten in acties en
activiteiten. U heeft politiek-strategisch inzicht. U heeft een
zelfstandige werkhouding, maar daarnaast bent u goed in
staat om in teamverband te werken. Als kandidaat-Kamerlid
bent u een echte netwerker; ondernemend, communicatief
en innovatief. U bent lid van de ChristenUnie en onderschrijft de missie, uniefundering en -verklaring van de
ChristenUnie. U bent meelevend lid van een kerk of
gemeente en het christelijk geloof is van grote betekenis
voor zowel uw persoonlijke als uw publieke leven en u wilt
dit ook uitstralen.

Als kandidaat-Kamerlid wordt u verantwoordelijk voor:
•

•
•
•

het bedenken en organiseren van acties en activiteiten
in uw eigen regio, bij voorkeur in samenwerking met
raads- en statenleden
het versterken van de relatie met de huidige en potentiële kiezers in uw omgeving
het verwoorden van de politieke speerpunten van de
partij en de standpunten van de Tweede-Kamerfractie
het netwerken met andere christelijke maatschappelijke
organisaties en kerken in uw regio.

U beschikt over een relevante opleiding en/of ervaring en
uw politieke affiniteit is duidelijk herkenbaar. Als kandidaatKamerlid beschikt u verder over ervaring bij maatschappelijke organisaties, overheid of bedrijfsleven. U heeft
uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U bent in staat om groepen in de samenleving te

m/v, jong en oud

mobiliseren, een goede debater, een bevlogen spreker en
creatief persoon. Tevens bent u in staat vruchtbaar samen
te werken binnen het campagneteam en met de andere
kandidaat-Kamerleden en raads- en statenleden.
U bent bereid en beschikbaar om 1 dagdeel per week zich in
te zetten voor de permanente campagne in de periode
2004 t/m 2007.

Wat u van ons kunt verwachten:
We beginnen met een uitgebreide en zorgvuldige selectie
door een deskundige commissie. Het partijbureau geeft
potentiële kandidaten verschillende trainingen (introductiecursus, mediatraining, debattraining) en een permanent
begeleidings- en beoordelingstraject. Tevens komt u elke
maand samen in Amersfoort voor campagneoverleg. Enkele
malen per jaar vergadert u mee met de TweedeKamerfractie in Den Haag.

Inlichtingen en sollicitatie:
U kunt uw sollicitatiebrief met C.V. tot 15 november 2003
richten aan de Selectiecommissie kandidaten permanente
campagne, t.a.v. Joel Voordewind, postbus 439, 3800 AK
Amersfoort. Emailadres: bureau@christenunie.nl
Voor meer informatie over de vacature kunt u ook
telefonisch contact opnemen met Joël Voordewind,
telefoon 033 - 422 69 69.
Algemene informatie over de Tweede-Kamerfractie en de
permanente campagne is te vinden op de website
www.christenunie.nl
Kandidaat-Kamerleden kunnen direct solliciteren.
Daarnaast roepen we kiesverenigingen op om namen en
gegevens van geschikte kandidaten op te geven.
Hand
Schrift
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InPerspectief
Bert Heuvelman

Ruim 16.000 handtekeningen
Op zaterdag 14 juni jl. startte PerspectieF via Ebate de handtekeningenactie ‘Stop de Porno!’. Op de
website www.stopdeporno.nl konden mensen digitaal de petitie ondersteunen en handtekeningenlijsten downloaden. Nu, een kleine 3 maanden later, hebben overal in het land mensen zich ingezet
om handtekeningenlijsten te verspreiden in kerken, op scholen en in kiesverenigingen en zijn er
ruim 16.000 handtekeningen opgehaald!
De actie werd gestart uit ergernis over de openlijke
verkoop van pornografische lectuur. Voortdurend word je in
de publieke ruimte geconfronteerd met pornografisch of
erotisch materiaal. In kiosken en benzinestations liggen
grote hoeveelheden pornobladen, vaak vlak bij de kassa en
op ooghoogte van kinderen(!). Op agressieve wijze wordt
pornografische ‘spam’ via e-mail verspreid, 50% van de
kinderen wordt daardoor geconfronteerd met pornografisch materiaal.
Maar ook het veelvuldig gebruik van erotisch prikkelende
beelden in gewone reclames, op billboards en posters
wordt door veel mensen als ergerlijk en onnodig ervaren.
Seks en erotiek worden gebruikt als verkooptruck, porno
maakt van seks een product dat overal, altijd op elke
manier verkrijgbaar is. Wij vinden dit niet normaal. En
zeker niet als je bedenkt dat dit gebeurt op een manier dat
kinderen er mee worden geconfronteerd.
En dat porno wel degelijk schadelijk kan zijn, blijkt uit
cijfers van het Nationaal Informatie en Preventiebureau
Seksverslaving (NIPBS). Uit hun onderzoeken blijkt dat 5 tot
6% van Nederland seksverslaafd is. Het gaat dus om
honderdduizenden mensen! De belangrijkste oorzaken
hiervoor ziet het NIPBS in de gemakkelijke en anonieme
manier waarop pornografie verkrijgbaar is.

Media-aandacht
De start van de actie was meteen voortvarend. Na het
eerste weekend stond de teller al op 2.000. Veel grotere en
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kleinere organisaties steunden de actie waaronder:
Christenen voor de Waarheid, ChristenUnie, IFES Nederland,
Jong GMV, Pinkster Jeugd Beweging, Schreeuw om Leven,
SGP-jongeren, Stichting Kinderconsument, en SoulSista.
Dat het onderwerp breed leeft bleek ook uit de overweldigende media-aandacht. Interviews zijn gegeven aan de
Metro (2 keer), het Parool, de Gelderlander en de Telegraaf
en aan Radio 3FM, Radio 1, Kink FM, Tros Jongerenforum en
de gospelzenders Gospelradio en Radio Krachtbron.
Nieuwsitems verschenen in zo ongeveer het gros van de
kranten: Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad,
Reformatorisch Dagblad, Trouw, wederom de Metro, de
Volkskrant, BN/de Stem, Apeldoornsche courant, Haagsche
Courant, Brabants dagblad en nogmaals de Gelderlander.
Daarnaast verschenen er nieuwsitems in EO-visie, CV-koers,
op internet op Oneway.nl, Planet Weekly, EO.nl en NU.nl.
SBS-6 ‘Stem-van-Nederland’ peilde hoeveel procent van de
Nederlanders z’n handtekening onder onze actie zou willen
zetten. En wat bleek, maar liefst 23% van Nederland ergert
zich net als wij aan de manier waarop er in onze samenleving met seksualiteit omgegaan wordt!
Maar we merkten ook dat er voldoende mensen zijn die het
hartgrondig met ons oneens waren. Niet alleen was onze emailbox geregeld gevuld met scheldkanonnades, ook
werden er diverse tegen- websites en acties gestart. Kim
Holland startte onder de domeinnaam christenunie.tv een
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voor ‘Stop de Porno!’
sekssite als
protest tegen
onze ongenuanceerde toon
(een sekssite
daarentegen
is het toonbeeld van
genuanceerd reageren!), op startdeporno.nl werden mensen aangemoedigd
om het in de meest ranzige bewoordingen met ons oneens
te zijn en op stopdechristenunie.nl werd ook een sekssite
geopend.

heel prima als zodanig opgevat worden. Ruim 16.000
mensen geven aan het zat te zijn, dat er zo plat omgegaan
wordt met seksualiteit!

Concreet vragen we van de politiek
om:
-

Keurmerk
De actie richtte zich niet alleen op de politiek, maar vooral
ook op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers.
Daarom werd in juli een vervolgactie gestart: ondernemers
die geen erotische en pornografische bladen verkopen
kregen van ons het “Stop de Porno!”-keurmerk.
Op 16 juli was de C-1000 eigenaar Sijbolt Greijdanus de
eerste die een keurmerk in ontvangst mocht nemen. Uit
overtuiging heeft hij schoon schip gemaakt in het bladenrek. Greijdanus: “Ik heb God beloofd dat ik, wanneer ik een
bedrijf zou krijgen, God daarin een plaats zou geven. Ik
word nog steeds gezegend.” We hopen te bereiken dat
(christelijke) ondernemers geïnspireerd raken door
collega’s als
Greijdanus en hun
bladenassortiment
opschonen of in
ieder geval de
pornografische en
erotische bladen
buiten het
gezichtsveld van
kinderen houden.

“Fatsoen moet je doen”
Maar onze actie richt zich ook op de politiek. In Nederland
mag weer gesproken worden over normen en waarden.
Balkenende zelf kwam met het credo: “Fatsoen moet je
doen!” Wij op onze beurt roepen hem op om een leidende
rol te vervullen in deze discussie. Wat Balkenende tot nu
toe verzuimd heeft is om concreet invulling te geven aan
de normen- & waardendiscussie. Hij wilde eerst een inventarisatie van maatschappelijke ergernissen. Deze actie kan

-

in gesprek te gaan met brancheorganisaties en hen op
hun verantwoordelijkheid aan te spreken,
meer programma´s achter de decoder te laten verdwijnen,
het verplichten van een kaftje om pornografische en
erotische bladen (In Denemarken is dit al enige jaren de
praktijk en het werkt goed. Iedereen kan nog steeds
kopen wat hij wil, maar van een ongewilde en dus
ergerniswekkende confrontatie met pornografische
bladen is geen sprake meer.),
Strengere wetgeving omtrent pornografie op het internet en spam (Uit Duitse wetgeving blijkt dat het mogelijk is om als overheid strengere normen te stellen.).

PA RTI J

De beste uitgaven van de ChristenUnie
‘Altijd de moeite waard’ opstellen voor G.J. Schutte
George Harinck en Michiel Niemeijer
In deze bundel opstellen schrijven
tientallen ministers, Kamerleden,
parlementaire journalisten en andere
betrokkenen bij het werk van Gert
Schutte als Kamerlid over hun ervaringen met Schutte in zijn werk en als
persoon. Onder andere: Jan Peter
Balkenende, Wim Kok, Gerrit Zalm,
Bert Bakker en Jeltje van
Nieuwenhoven. • e 24,95

Hart en Handen - bijbelstudies rond
politiek en samenleving
Redactie: drs. A.L.Th. de Bruijne,
dr. J.Hoek en prof dr. H.G.L. Peels
Dit boek omvat zesentwintig bijbelstudies van theologen en voorgangers uit evangelische en
reformatorische kring. Zij zoeken naar
antwoorden op vragen wat christenen motiveert in de politiek, waarop
zij hun keuzes baseren, wat de relatie
is tussen geloof en politiek handelen.
Hart en handen leent zich voor
persoonlijk gebruik, maar ook voor
studiekringen, verenigingen en
gemeenten. Elke bijbelstudie gaat
vergezeld van vragen en liedsuggesties. • e 10,-

Dienstbare samenleving basiswaarde van de christelijke politiek
Roel Kuiper
In dit boek wordt aangegeven hoe de samenleving gebaseerd
kan zijn op blijvende waarden. Centraal staan het belang van
een samenbindende rechtsorde, duurzame sociale verbanden
(gezin, staat, kerk en buurt) en gemeenschappelijke praktijken.
In discussie met tal van hedendaagse politieke en sociale
denkers wordt onder woorden gebracht hoe een christelijke
visie op een dienstbare samenleving vandaag kan functioneren
• e 10,Dienstbare overheid christelijk-staatkundige visie op politiek en overheid
Roel Kuiper
Een vervolg op de publicatie Dienstbare samenleving. Het
geeft een actuele visie op rol en taak van de overheid op basis
van christelijke uitgangspunten. Begrippen als macht en
gezag, wet, recht en gerechtigheid, democratie en tolerantie
worden uitvoerig besproken en leiden tot een verhelderende
visie op een dienstbare overheid • e 11,50
Richting Europa christelijk-staatkundige visie op de Europese Unie
Benjamin Anker en Sander Luitwieler
In deze publicatie wordt stilgestaan bij de rol en taak van de
Europese Unie vanuit een christelijk-staatkundig perspectief. In
dit boek komt ook de vraag hoe het Europa van morgen eruit
zou moeten zien, aan de orde. Zijn er alleen wat aanpassingen
nodig of moet het een heel andere opzet krijgen? • e 12,50

Graag ontvang ik:
ex
ex
ex
ex
ex

Altijd de moeite waard
Hart en Handen
Dienstbare samenleving
Dienstbare overheid
Richting Europa

❏ Ja, ik machtig de ChristenUnie eenmalig het bedrag af te schrijven van mijn bankrekening
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
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Stuur de bon naar: Landelijk bureau van de ChristenUnie, antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort (postzegel hoeft niet, mag wel)
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Cursussen

Méér mensen, méér betrekken

Iedereen van de partij!
Het heeft even geduurd, maar nu is het toch zover. Het ChristenUnie-unieke trainingsconcept,
Iedereen van de partij! is klaar voor gebruik. Besturen van lokale verenigingen, raadsleden,
wethouders en leden opgelet, Iedereen van de partij! kan het verschil maken.
De ondertitel geeft aan waar we heen willen, méér mensen
méér betrekken. Het trainingsconcept dat we in de afgelopen anderhalf jaar hebben ontwikkeld is er op gericht
• leden meer te betrekken
• kiezers meer aan te spreken
• intern functioneren te verbeteren
• politiek sterker te staan
Iedereen van de partij! geeft echter geen blauwdruk van hoe
u het moet doen. Elke lokale ChristenUnie heeft een unieke
en eigen plaats in de samenleving. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar er zijn ook vele verschillen. Het uitgangspunt voor een trainingsavond Iedereen van de partij! wordt
gevormd door een meting op een aantal kwaliteitskenmerken. De uitslag van deze meting geeft aan wat de sterkten
en zwakten zijn van de lokale ChristenUnie. De sterke
kanten van de vereniging worden ingezet om de zwakten te
lijf te gaan. Er wordt een lokaal plan opgesteld met heldere

en concrete doelen. Geen luchtfietserij, maar realistisch en
toegepast op de unieke situatie waarin de lokale
ChristenUnie zich bevindt. Naast bestuur en fractie hebben
ook de leden een plaats in de training. Tijdens pilots van
Iedereen van de partij! hebben we ervaren hoe goed het is
om ook de leden te betrekken. “Hier ben ik, wat kan ik
doen?” was veelal hun reactie. Welke vereniging wil zulke
mensen nu niet inschakelen?!?
Iedereen van de partij! bestaat uit de basismodule samen
groeien en twee keuzemodules, samen werken en samen
invloed uitoefenen. Teken snel in op de basismodule samen
groeien. Voor dit najaar zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact
opnemen met Klaas Quist via kquist@christenunie.nl of
033 - 422 69 69.

Overig cursusaanbod 2003 - 2004
De uitslagen van de laatste twee verkiezingen noodzaken ons
keuzes te maken. Helaas kunnen we niet alles wat we willen.
Wat we aanbieden is zeker de moeite waard!! Speerpunt in het
trainingsaanbod is Iedereen van de partij! !
Voor nieuwe leden en andere geïnteresseerden is er de
Introductiecursus ChristenUnie die op aanvraag wordt georganiseerd. Dat betekent dat de cursus kan plaatsvinden in alle
regio’s van het land. Wij vragen van lokale en/of provinciale
ChristenUnies dat zij een locatie regelen en deelnemers werven.
Het landelijk bureau verzorgt dan de inhoudelijke invulling. U
kunt de ChristenUnie introductiecursus aanvragen voor uw
woonplaats of regio als u minimaal 12 deelnemers heeft. De
kosten voor deze cursus bedragen e 20,-p.p., inclusief studiemateriaal.
Raadsleden en statenleden opgelet. Op de zaterdag 17 en 31
januari en 14 februari 2004 organiseert de ChristenUnie een
training Argumenteren, debatteren en presenteren op het
landelijk bureau te Amersfoort. De cursusbijdrage is e 430, - per
persoon inclusief lunch. Bij veel gemeenten bestaat de mogelijkheid de kosten te declareren in het kader van deskundigheidsbevordering van raadsleden. Informeer naar de

mogelijkheden en meldt u snel aan. Nog enkele plaatsen
beschikbaar.
In het voorjaar van 2004 bieden we wegens succes nogmaals
de cursus Planning & Control, meer dan gemeentefinanciën
aan voor raadsleden. Doel van deze cursus is het trainen van
kennis en vaardigheden van (aankomende) raads- en steunfractieleden t.a.v. planning & control in het duale stelsel. Nadruk
ligt daarbij op de politieke vraagstukken en de rol van de raad in
de begrotingscyclus. Kosten e 138,Ook in het voorjaar van 2004 bieden we de kadercursus
Gemeentepolitiek aan. Deze cursus is bedoeld voor raadsleden
en steunfractieleden of mensen die zich meer willen verdiepen
in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Het profiel van een
raadslid, politieke besluitvorming, openbare orde en veiligheid
zijn thema’s die aan de orde zullen komen en zullen worden
ingeleid door deskundigen met ervaring, burgemeesters,
wethouders en anderen. Kosten e 75,Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het landelijk
bureau via bureau@christenunie.nl of 033 - 422 69 69 of breng
een bezoek aan onze website www.christenunie.nl
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PA RTI J
InPerspectief
Marcel Benard,
voorzitter PerspectieF

Maak uw (klein)kind lid van PerspectieF!

Actieve jongeren,
bewogen politiek
Laatst was ik voor een werkbezoek op de Keileweg in Rotterdam. In verband met een
rapport over gratis heroïneverstrekking bezochten we met een aantal leden van het platform ‘Zorg en Politiek’ onder meer het opvangtehuis Keetje Tippel. De situatie waarin aan
heroïne verslaafde prostituees verkeren is werkelijk verschrikkelijk. Toen ik het terrein zag
waar aan sex verslaafde perverselingen net zo lang rondrijden tot wanhopige prostituees
zich voor een paar euro’s vergooien, draaide mijn maag zich om. En dat alles drie kilometer
van de plek waar ik colleges heb.
De komende jaren gaat de jongerenorganisatie van
de ChristenUnie, PerspectieF, onder het motto
“Actieve jongeren, bewogen politiek” aan de slag. Die
actieve jongeren, dat zijn wij. Maar wij niet alleen.
Actieve jongeren zijn
al die jongeren die
worden
“Bewogen politiek kan bewogen
door wat ze aan leed
van Gods liefde voor de zien in de maatWant er is
wereld laten zien.” schappij.
veel leed in de
wereld. Dicht bij huis,
maar ook verder weg. Denk bijvoorbeeld aan de
armoede die veel mensen meemaken, ook in ons
welvarende land. Denk aan derdewereldlanden waar
continu de dreiging van hongersnood is. Onrecht
komt vaak op kleine schaal al dicht bij huis voor. Door
het pesten van klasgenoten of collega’s. Wij mensen
kunnen elkaar zo’n pijn doen. En niet altijd onthouden christenen zich hiervan.
Bewogen politiek kan daar
tegenover iets van Gods liefde
voor de wereld laten zien. Die
houding is wat ons bij elkaar
brengt. Vanuit de liefde voor
God en de naaste willen we
laten zien dat we onze kop niet
in het zand steken, maar onze
handen uit de mouwen steken.
Daarbij zijn we beslist niet fout-

16

Hand
Schrift

loos, maar we leren al doende.
Concreet hebt u ons de afgelopen periode bezig
kunnen zien met de actie tegen porno (waarover
elders meer) en we zullen meer van ons laten horen.
Om al het werk te doen, hebben we hulp nodig. We
kunnen niet zonder enthousiaste vrijwilligers. We
kunnen niet zonder leden en donateurs. Daarvoor doe
ik een beroep op u.
U vindt in deze Handschrift een bon waarmee u uw
(klein)kind op kunt geven als lid van PerspectieF. Helpt
u ons mee om jongeren te stimuleren actief te
worden? Uw (klein)kind lid maken kan al vanaf e 7,per jaar! We hebben uw hulp nodig om het jongerenwerk van de ChristenUnie gaande te houden, maar
boven alles hebben we de hulp van onze hemelse
Vader nodig. Wilt u ook voor ons bidden?

PA RTI J
AanTafel
Thijs van Daalen

Onze Tweede Kamer fractie is op 16 september aan haar
eerste volledige parlementaire jaar begonnen.
Uitgedund (van vijf naar drie Kamerleden) door twee
verkiezingen maar niet verzwakt. Natuurlijk is het
maken van keuzes aan welke debatten en overleggen
wel en niet wordt deelgenomen een stuk ingewikkelder
geworden. Werkend vanuit de speerpunten, die de
verkiezingsstrijd voor de ChristenUnie tekenden, moet
het mogelijk zijn om zoveel mogelijk invulling te geven
aan wat de kiezers van de fractie verwachten. Een
eenvoudige taak is het allerminst. Er staat heel veel op
het spel de komende periode. Ik wens hen van harte
Gods zegen in het nieuwe parlementaire jaar.

Ik wil op deze plaats niet ingaan op de politieke debatten
die vanaf 16 september plaats vinden. Al was het maar
dat deze column voor die tijd is geschreven. Duidelijk is
wel dat erg veel overtuigingskracht en creativiteit van de
fractie nodig zullen zijn als het gaat om het opkomen
voor de zwakke in de samenleving. De bezuinigingen en
ombuigingen dreigen met name ook hen te treffen.
Natuurlijk moet het kabinet maatregelen nemen om de
tering zoveel mogelijk naar de nering te zetten. En de
voortvarendheid waarmee dat wordt opgepakt is te
prijzen. Mijns inziens mag en moet een regering vooruitzien en ook rekenen met het gegeven dat de economie
weer uit het dal zal komen. Te veel bezuinigen kan dat
proces vertragen. Bezuinigen op de verkeerde zaken kan

Onze activiteiten moeten verrassend zijn
zelfs een langdurige wissel trekken op onze samenleving.
In het vorige HandSchrift heeft u kunnen lezen wat er in
ieder geval anders geweest zou zijn als de ChristenUnie
mee had kunnen doen in het kabinet. De fractie zal ook in
deze maanden weer met creatieve voorstellen komen. Ik
zou zeggen volgt u hen op de voet en laat hen weten wat
u ervan vindt.
Bezuinigen is een woord dat ook de ChristenUnie inmiddels niet vreemd is. De teruggang in zetels heeft ervoor
gezorgd dat de subsidiebedragen zijn afgenomen.
Daarnaast is merkbaar dat er al weer een hele tijd geen

ledenwerfacties zijn. Onder de leden is altijd een natuurlijk verloop dat alleen kan worden opgevangen door actief
te werven. Een en ander zorgt ervoor dat ook op het
bureau moet worden bezuinigd om de begroting sluitend
te maken.
Bij dat alles willen we de strategie (zie het vorige
HandSchrift) uiteraard proberen vast te houden. Er wordt
hard gewerkt aan de opzet van twee grote projecten:
“iedereen van de partij” en “de permanente campagne”.
Het eerste project is er op gericht om de kiesverenigingen
te versterken en hen te ondersteunen om het lid zijn zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Het tweede project heeft
een aantal activiteiten in zich die er toe leiden dat het
politieke debat met en tussen de leden intensiever en
aantrekkelijker wordt. De ChristenUnie is relevant en
moet veel zichtbaarder worden. Daarom moeten onze
activiteiten ook verrassend zijn. En dat kan! Kijk naar de
actie van de jongeren: “Stop de Porno” en naar de actie die
in Amsterdam werd geboren: “Meer hoop zonder dope”.
Ik nodig iedereen uit zich te laten aansporen door Gods
opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. Die overtuiging plaatst de actuele politiek in het
perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven
in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een
leven over de grenzen van de huidige wereld heen. We
doen het werk voor en met de ChristenUnie in het besef
dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding
van de Heilige Geest.
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Hé, wat doe jij er aan?!

Maak uw kind lid
van PerspectieF!
PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.
Ons motto: “Actieve jongeren, bewogen politiek!”. Die
actieve jongeren, dat zijn wij, maar wij niet alleen! Actieve
jongeren zijn al die jongeren die bewogen worden door
wat ze aan rotzooi en leed zien in de maatschappij.
Dichtbij en ver weg! armoede en je huis uit moeten
gebeurt ook in ons land, zinloos geweld, rotzooi op straat,
seksverslaving of 35000 abortussen per jaar.

hulp en steun bij nodig! U kunt ons steunen door uw zoon,
dochter, kleinzoon of kleindochter lid te maken van
PerspectieF.
Wanneer uw zoon of dochter lid wordt van PerspectieF
ontvangt hij/zij vier keer per jaar ons blad Perspex. Maar je
kunt je ook gratis opgeven voor Ebate, onze online discussie-magazine, elke twee weken een nieuw magazine vol
opinieartikelen, interviews en achtergrondstukken. (ook
fantastisch materiaal voor een werkstuk of verslag!).
We hopen vooral dat we jongeren kunnen bereiken zelf
actief mee te doen in PerspectieF. In het meedraaien in
actiecomités, het organiseren van congressen tot het schrijven van artikel voor Perspex of Ebate.

U bent lid van de ChristenUnie en weet waar de
ChristenUnie voor staat. Christelijk sociale politiek omdat
een samenleving niet alleen marktgeoriënteerd of staatgereguleerd is. Omdat dienstbaarheid en betrokkenheid naar
elkaar het cement van onze samenleving zijn.
Als christen hebben we de opdracht om verder te kijken
Mogen we op uw steun rekenen?!
dan onze eigen belangen, om te zien naar onze naaste en
hem te helpen wanneer hij dat nodig
heeft. En laten we dat maar zo
concreet mogelijk maken. Van het
gireren naar Dorkas tot ronddelen
van soep in een asielzoekerscentrum
of hospice.
Het partijbureau in Amersfoort wil dit najaar starten met een 'helpdesk'.
Deze helpdesk moet zorgen voor snelle afhandeling van vragen en meer service aan
PerspectieF wil een club zijn
leden en kiesverenigingen. Ook ondersteunt de helpdesk de bureaumedewerkers bij
bewogen en betrokken jongeren die
het verzenden grote hoeveelheden post en allerlei informatieverzoeken.
met opgestroopte mouwen midden
in (de modder van) de samenleving
Ziet u hier een uitdaging in? Dan bent u van harte welkom in het vrijwilligersteam
wil staan. Maar daar hebben we uw
van de helpdesk.

Partijbureau zoekt enthousiaste
vrijwilligers voor de ‘helpdesk’!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas Quist, clusterhoofd
service- en loyaliteitsprogramma's, kquist@christenunie.nl of 033 - 422 69 69

Canada vraagt: MKB-ers met bewezen kwaliteiten
Diverse bedrijven zoeken een opvolger.

Makelaardij o.g.
Emigratie Canada
Hypotheekadvies
Verzekeringen

Meer weten? Bel of mail:
Binnenweg 9, 6745 CX De Klomp
Tel. 0318 - 57 13 38
Fax. 0318 - 57 16 12
www.hvandijk.nl
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Personalia

A dieu!
Marco Boers, eindredacteur van HandSchrift, hoofd communicatie en PR,
neemt per 1 oktober afscheid van het landelijk bureau van de ChristenUnie.
Na vierenhalf jaar ChristenUnie is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Als
Account Executive gaat hij aan de slag bij Douglas Design, reclame- en
ontwerpbureau. Veel geleerd, gezien, meegemaakt en ontdekt bij de
ChristenUnie. Wat een partij! Marco Boers: “Ik zie ons nog staan in Ede,
waar de ChristenUnie haar naam kreeg op 22 - 1 -2000, in Voorburg, in het
Omniversum. Een tijd van 4,5 jaar vliegt van directeur Melis tot Henk, van
voorzitter Janco tot Thijs, van fractievoorzitter Gert tot André en van
collega Roeline tot Annechien.” Hij blikt terug en kijkt vooruit!

Verleden
Wat was voor jou het hoogtepunt van de afgelopen jaren?
“Dat was op 22 januari 2000. De oprichting van de
ChristenUnie. Ik ben bij het GPV begonnen, omdat ik
geloofde in een samenwerking met de RPF, zoals ik nu nog
steeds geloof in de ChristenUnie. Het was een fantastisch
moment toen een volle zaal in Apeldoorn ‘Samen in de
naam van Jezus’ zong. De ChristenUnie bindt samen, daar
ben ik van overtuigd geraakt door de jaren heen.
Organisaties, kerken kunnen elkaar vinden binnen de
ChristenUnie.
Wat was voor jou het dieptepunt van de afgelopen jaren?
“Dat de verkiezingen nog niet dat hebben opgeleverd wat
we hoopten: een versterkt christelijk geluid in Den Haag!
Toch blijf ik hierin geloven, maar ik verwacht het alleen van
God. Niet de hoeveelheid zetels is uiteindelijk bepalend,
maar dat we werken vanuit Zijn Woord. Daarnaast heb ik
de gang van zaken rond Kars Veling als een smet gezien op
de ChristenUnie.”

Heden
Waar bevindt zich de ChristenUnie op dit moment?
“De ChristenUnie is nog te veel een partij van vergaderingen en overlegmomenten. Dat zal moeten verminderen.
Met de huidige plannen moeten we gewoon aan de slag.
Actief in raden, staten en landelijk. Maak het concreet en
laat je stem horen! Papierfabrieken zijn er al genoeg. Met
de permanente campagne en de training voor kiesverenigingen ‘Iedereen van de partij’ zie ik zeker mogelijkheden.

Per 1 september jl. heeft Liesbeth Tennekes
afscheid genomen als medewerker van de
ChristenUnie. Zij is de afgelopen jaren actief
geweest als promotor op het landelijk bureau
en heeft zich ingezet voor het activeren van
gebieden waar de ChristenUnie (nog) niet
actief was. Liesbeth is in augustus moeder
geworden van zoon Bart. Wij wensen haar en
haar man alle Goeds toe en willen haar vanaf
deze plek ook bedanken voor haar inzet.

Maar daarnaast moet de ChristenUnie ook heel simpel haar
politieke taken goed voor elkaar hebben. De ChristenUnie
heeft bij de laatste formatiebesprekingen laten zien, dat het
een partij is die er toe doet. Dat besef moet ook meer
komen in raden en staten. Laat van je fractie horen. En kies
relevante thema’s voor de ChristenUnie. Vanuit die situatie
gaan we tussen verkiezingen door campagnevoeren en
verder bouwen aan de ChristenUnie. Een talentenbank,
inhoudelijk standpunten uitwisselen via de site. Maar dat
kan het bureau en de fractie niet alleen; dat moet samen
met u! “

Toekomst
Wat wens je de ChristenUnie toe?
“Innerlijke groei. Van binnenuit de partij dichtbij de Bron
leven. Als de ChristenUnie zich optimaal inzet met de
beschikbare mensen en middelen (we kunnen niet meer
doen dan mogelijk) en laat zien en horen waar christelijke
politiek echt voor staat (naar mijn idee dichtbij mensen en
God centraal), dan geloof ik in innerlijke groei. Groei waarbij
Gods Woord, gebed en oog en oor voor de wereld belangrijke kenmerken zijn. Dat is de kracht van de ChristenUnie. En
als de ChristenUnie daarnaast zorgt voor ledenbinding door
perfecte communicatiemiddelen, actuele en moderne internetsite, lokale nieuwsbrieven, een helpdesk op het bureau,
dan denk ik dat de ChristenUnie een nog sterker christelijk
geluid kan laten horen in de toekomst. Ik wens u en de
ChristenUnie alle Goeds!”

Marco Boers

Misschien heeft u haar al aan de telefoon gehad; Annechien
Weening. Annechien is de nieuwe receptioniste / telefoniste van het
landelijk bureau. Met haar wordt op het bureau de start gemaakt
met een helpdesk. Vragen, verzoeken, bestellingen, etc. kunt u bij deze
helpdesk neerleggen. Met deze helpdesk hoopt het landelijk bureau
beter bereikbaar te zijn en u beter van dienst te zijn!
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POLITIEK
Een op Een
Arie Slob en Frank de Grave

Mailverkeer tussen Arie Slob en Frank de Grave

Sex en geweld op TV
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Slob A.
Verzonden: dinsdag 22 juli 2003, 15:33
Aan: Grave de F.
Onderwerp: Sex en geweld op tv

Beste Frank,
Zoals je misschien nog wel weet heeft je partijgenoot
Clemens Cornielje, in zijn hoedanigheid als voorzitter
van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, in april ongeveer 3000 handtekeningen in ontvangst genomen.
Deze handtekeningen vormden de aftrap van een
campagne georganiseerd door mevrouw Cobi van der
Gragt, vertegenwoordigster van NBvP - Vrouwen van
Nu (een landelijke organisatie van vrouwen met hart
voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke
gebieden met 61.000 leden), met als doelstelling één
miljoen handtekeningen in te zamelen tegen over-

Arie Slob: “De regels die we nu
hanteren voldoen in de praktijk
onvoldoende”.

vloed aan sex en geweld op televisie. De dames van
NBvP - Vrouwen van Nu willen, dat de verloedering op
televisie gestopt wordt en verwachten in dat opzicht
maatregelen van de overheid. Het zal je niet verbazen,
dat ik mij als mediawoordvoerder van de ChristenUnie
in mijn opvattingen gesteund voel door zo'n actie. Al
vaker hebben wij onze zorgen geuit over de sluipende
erotisering en de toename van geweld en andere
onsmakelijkheid in televisieprogramma's. Ook
PerspectieF, de jongerenorganisatie van de
ChristenUnie, heeft in de afgelopen maanden actie
gevoerd tegen pornografie. Een door hen uitgebrachte
petitie met de titel 'Stop de porno' is inmiddels al door
meer dan 15.000 mensen ondertekend.
Ik wil niet de indruk wekken, dat het allemaal kommer
en kwel is met de Nederlandse publieke en commerciële zenders. Maar als je eens nauwkeurig een
omroepgids doorbladert (ik ben met mijn gezin al
jarenlang lid van EO-Visie) valt het op, dat met name
de commerciële zenders er een soms wel erg ruige
programmering op na houden. Voor de zomervakantie
gold dat met name voor Veronica. Met als absoluut
dieptepunt het stuitende programma 7 Lives Xposed,
een programma met een soort Big Brotherformule,
maar dan vooral ingevuld met ongebreidelde vrije
seks. Ongelofelijk dat dit op de Nederlandse televisie
uitgezonden kon worden. Zouden we programma's
met geweld en seks niet veel meer aan banden
moeten leggen? Dat vragen ook de initiatiefnemers
van de handtekeningenacties. Ik ben eigenlijk wel
benieuwd hoe jij als woordvoerder media van de
VVD-fractie tegenover dergelijke acties staat. Zou je
daar je handtekening aan willen geven? Sterker nog:
zouden jullie als VVD bereid zijn in beweging te
komen tegen de overdaad van sex en geweld op de
Nederlandse televisie. Ik ben benieuwd naar je reactie.
Arie Slob
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Frank de Grave: “Je moet je
eigen grenzen stellen”.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Grave de F.
Verzonden: donderdag 24 juli 2003, 12:22
Aan: Slob A.
Onderwerp: Sex en geweld op tv

Beste Arie,
Dank voor je mail. Je raakt aan een onderwerp,
waarvan ook ik weet dat veel mensen in Nederland
zich er druk over maken, ook in mijn eigen zeer directe
omgeving.
Het lijkt mij goed allereerst een onderscheid te maken
tussen Frank de Grave als burger, als vader van
2 opgroeiende kinderen en Frank de Grave als
Kamerlid. Als vader voer ik een redelijk strikt TV-beleid
en probeer samen met mijn vrouw mijn kinderen hun
eigen normen- en waardenpatroon te laten ontwikkelen. Kinderen kijken veel TV, en TV-programma's zijn
dus ook prima geschikt om met kinderen daarover in
gesprek te gaan. Dit geeft overigens aan, dat ik als

VVD-Kamerlid als het gaat om het beschermen van de
belangen van kinderen als hoofdlijn kies de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders.
Wat moet dan terzake de taak van de overheid zijn?
Dat is een lastige vraag. Nederland is een heel divers
land. Mensen geven op heel verschillende wijze invulling aan hun eigen normen en waarden. En dat is ook
goed. Als de overheid regels stelt, bepaalt de overheid
één norm, één waarde als de norm, de waarde die voor
iedereen geldt. Daar moeten zeer zwaarwegende
argumenten zijn. Ik wil ook als liberaal accepteren, dat
de vrijheid van de individuele burger wordt beperkt,
maar deze wettelijke inbreuk vergt wel overwegingen
van zwaarwegend belang.
Het belang van jeugdigen kan zo'n belang zijn. We
hebben in Nederland ter zake al regels. Er zijn afspraken over tijdstippen waarop TV uitzendingen met sex
en geweld mogen worden uitgezonden. Het
Commissariaat voor de Media ziet daar op toe. Er is
een kijkwijzer, waardoor ouders weten wat voor soort
programma's worden uitgezonden. Ik vind dat die
regels nog niet zo slecht functioneren. Je weet wat er
uitgezonden wordt, je kunt als burger en als opvoeder
eigen keuzes maken. Iets anders: welke norm hanteer
je bij sex en geweld? Je noemt zelf een bepaald
Veronica-programma. Zeker, nogal ranzig, niet mijn
soort programma.
Maar het wordt 's avonds laat uitgezonden. Kinderen
worden er dus niet mee geconfronteerd als ouders en
opvoeders dat niet willen.
Volwassenen moeten hun keuze zelf maar maken.
Waar ligt de grens, de norm. Wat vind je bijvoorbeeld
van de film "Last Tango in Paris" met Marlon Brando?
Sexueel nogal expliciet, maar wel een schitterende
film. Of het geweld in bijvoorbeeld. "Schindlers List"?
Kijk je wel eens naar MTV en de video-clips daar. Soms
heel expliciet. Verbieden? Voor veel jongeren is deze
muziek wel een deel van hun belevingswereld.
Kortom: ik zie op dit punt niet zo veel in verdergaande
regelzucht van de overheid. Volwassen burgers
moeten hun eigen keuze kunnen maken. Ouders en
opvoeders moeten hun eigen keuze maken. Normen
en waarden in een samenleving veranderen voortdurend. Deze proberen te stollen in overheidsregels: het
brengt zelden veel goeds. De burger anno 2003 is
geëmancipeerd. Gelukkig. Ik voel weinig verlangen
terug te keren naar de overheidsbetutteling van het
verleden.
Met vriendelijke groet,
Frank de Grave
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-----Oorspronkelijk bericht----Van: Slob A.
Verzonden: vrijdag 22 augustus 2003, 15:14
Aan: Grave de F.
Onderwerp: Sex en geweld op tv

Beste Frank,
Dank voor je re-mail. Leuk dat je er een persoonlijke noot
aan geeft door je gezinssituatie erbij te betrekken. Als vader
van vier opgroeiende kinderen herken ik dat. Ik herken ook
wat je schrijft over de verantwoordelijkheid, die ouders en
opvoeders dragen voor de bescherming van hun kinderen.
Ook ik vind, dat ouders en opvoeders primair verantwoordelijk zijn en blijven voor wat er in hun huis gebeurt.
Daarover geen verschil van mening. Maar zo snel kunnen
we ons er toch niet van afmaken. De overheid draagt
nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voor het publieke
domein. En in dat publieke domein (waar de media deel van
uitmaakt en ook reclame-uitingen op straat) worden
mensen steeds meer geconfronteerd met een overvloed
aan sex. Zonder dat ze daarom gevraagd hebben. Natuurlijk
kan men het wat ontlopen en ook kinderen er enigszins
voor afschermen, maar dat lukt in de praktijk niet altijd.
Anders werd het niet als een probleem ervaren. De regels
die we nu hanteren ( je wijst daarop in je mail) voldoen dus
in de praktijk onvoldoende. Veel mensen hebben daar last
van. En dan gaat het echt niet alleen om mensen uit de
achterban van de ChristenUnie, die vanuit religieuze overwegingen bezwaren hebben tegen een dergelijke omgang
met seksualiteit. Een paar voorbeelden. De door mij in mijn
eerste mail genoemde 'NbvP - Vrouwen van Nu' is een algemene organisatie en voor hen is de maat vol. Onder de
petitie van Perspectief staan namen van mensen met
verschillende achtergronden. Degene die ons enkele
maanden geleden attendeerde op een onsmakelijke uitzending van BNN (daar hebben wij toen Kamervragen over
gesteld) was lid van de JOVD ( jawel!). Laatste voorbeeld:
net voor de zomervakantie protesteerde de D66-fractie in
Amsterdam tegen de overvloed van blootposters in de
hoofdstad. 'Het begint een beetje uit de hand te lopen',
vond D66-fractievoorzitter Bruines uit Amsterdam. Dat
vind ik dus ook. En daarom vind ik dat jij veel te snel een
knip maakt tussen je positie als vader en je positie als
Kamerlid. En ook dat je te snel woorden als overheidsbetutteling gebruikt. Over de concrete uitwerking kunnen we het
nog wel eens hebben (waar leggen we precies onze
grenzen), maar begin met te erkennen, dat velen in de
samenleving een probleem ervaren, waar de overheid zich
niet afzijdig van mag houden. Ik zou het al winst vinden als
je dat zou doen.
Groeten, Arie
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-----Oorspronkelijk bericht----Van: Grave de F.
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2003 17:38
Aan: Slob A.
Onderwerp: Sex en geweld op tv

Beste Arie,
Dank voor je reactie. Al lezende kwam bij mij
weer op het netvlies de beroemde scene uit de
film "The people versus Larry Flynn". Ik weet
niet of je de film hebt gezien. Het gaat over het
leven van een wat dubieus figuur, Larry Flynn,
die eind jaren zestig met een pornotijdschrift
begint, (ik geloof Hustler) en daarna een pornoimperium opbouwt. De scène waar ik naar
verwijs is het magistrale slotpleidooi van de
jonge advocaat van Flynn voor het Amerikaanse
Hooggerechtshof. Flynn is door een lagere rechtbank veroordeeld tot jaren cel wegens overtreding van de zedelijkheidswetgeving. In mijn
eigen woorden gesteld zei de advocaat: "Het in
de Amerikaanse grondwet door de Founding
Fathers verankerde beginsel van vrijheid van
meningsuiting beschermt iedere Amerikaanse
burger tegen gevoelens van kwaadheid,
gekwetstheid, geschoktheid, irritatie bij andere
burgers. Dat is het kenmerk van een vrije
samenleving van vrije burgers". Larry Flynn
werd vrijgesproken door het Hooggerechtshof.
Ook in Nederland worden normen en waarden
heel verschillend beleefd. Dat is onvermijdelijk
in een vrije samenleving als Nederland. Dat
betekent dat de overheid uiterst terughoudend
moet zijn in het stellen van grenzen. Daarmee
stelt zij immers haar eigen norm boven die van
vrije burgers. Overigens bewijzen de reacties op
de gestarte discussie rond erotiek en de publieke ruimte mijn eerdere stelling, dat verder overheidsingrijpen ook niet nodig is. De nieuwe
baas van de Holland Media gooit erotische
programma's van de TV en nogal wat winkels
verbannen erotische tijdschriften uit hun schappen. Een vrije samenleving voor vrije burgers
kan dus zijn eigen afwegingen maken, zijn
eigen grenzen stellen. Overigens ben en blijf ik
benieuwd naar je reactie op mijn vraag in mijn
eerste stukje: waar wil jij de grens trekken? Met
andere woorden wat mag wel, wat mag niet en
hoe wil je dat bepalen? Je moet wel weten waar
je wil eindigen voor je aan iets begint!
Met vriendelijke groet,
Frank de Grave

POLITIEK
Tweede Kamerfractie

Kritiek in plaats van krediet vanwege harde klappen
voor kwetsbare groepen

Nico Schipper

Niet alleen de Zalm-norm
Ook de Psalm-norm
Het was woensdag 17 september. De eerste “Na de paarse periode had ik dit kabinet graag krediet in
plaats van kritiek gegeven, maar het beleid geeft daar

dag van de Algemene Politieke weinig aanleiding toe”, aldus André Rouvoet. Juist als het
Beschouwingen. De oppositie kraakte de economisch tegenzit is het een kerntaak van de overheid
om te voorkomen dat mensen die het hoofd nauwelijks

kabinetsplannen en ook de ChristenUnie boven water kunnen houden kopje onder gaan. Hij confronwas kritisch. Na de 1e termijn van het debat teerde het kabinet opnieuw met de koningspsalm: “Bij het
debat over de regeringsverklaring heb ik verwezen naar

belde Eimert van Middelkoop vanuit de auto Psalm 72, waarin koningen en regeringen worden gewezen
met André Rouvoet. Een paar minuten over op hun plicht en verantwoordelijkheid om juist voor kwetsbaren sociale rechtvaardigheid te betrachten. Ik wil de

zeven: “Ik wil je even laten weten dat ik net minister-president en het hele kabinet voorhouden dat het
een uitgebreid citaat van je hoorde op het
radiojournaal over de introductie van de

zaak is om zich niet alleen aan de Zalm-norm, maar eerst
en vooral aan deze Psalm-norm te houden”.

Onrust

Psalm-norm…”. Het citaat sprak hem aan en De ChristenUnie onderkende de noodzaak van bezuiniginde keuze van het radiojournaal was de gen, maar vroeg naast daadkracht ook om behoedzaamheid. Rouvoet: “De proefballonnetjes van het kabinet

spijker op de kop. hebben veel onrust in de samenleving veroorzaakt”. Hij
foto: Heleen van den Berg

“De proefballonnetjes van het
kabinet hebben veel onrust in de
samenleving veroorzaakt”

wees ook op de neiging van het kabinet om de kritiek op de
harde maatregelen af te doen als een
onderschatting van de belabberde
economische situatie. De vakbonden
praten tegen dovemansoren over de
WAO en de ontkoppeling en het brede
verzet tegen een te zuinige regeling
voor asielzoekers wordt genegeerd:
“Het kabinet doet er verstandig aan
om in deze zware tijden te investeren
in gezonde verhoudingen met de
mensen en organisaties die het hard
nodig heeft om haar ambities te realiseren”.
Voor de fractie van de ChristenUnie is
vertrouwen het sleutelwoord in
magere jaren: “Ik vind het niet gek dat
mensen die er geen gat meer in zien
en dan ook nog te horen krijgen, dat
de overheid dit doet ‘om meer ruimte
te geven aan hun creativiteit’ cynisch worden en hun
vertrouwen in ‘hun’ overheid verliezen”. Behalve bezuinigingen zijn er ook extra investeringen nodig om de sociale
kwaliteit van de samenleving overeind te houden: “Niet bij
bezuinigen alleen”. Een paar voorbeelden: “Wie het belang
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van de opvoeding voor het overdragen van waarden en
normen onderkent, doet er niet verstandig aan om
bijstandsmoeders met kleine kinderen de arbeidsmarkt op
te jagen. Wie ambitieus wil zijn in de aanpak van veelplegers, moet niet korten op de reclassering. En wie zwaar
inzet op de noodzaak van de handhaving van regels, kan de
florerende handel in drugs niet ongemoeid laten”.

Koopkracht voor kostwinners
Gezinnen met kinderen hebben met hoge uitgaven te
maken en vooral gezinnen met één kostwinner hebben
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat wordt er in
de plannen van het kabinet niet beter op. Daarom kwam de
ChristenUnie met concrete voorstellen: “Christelijk-sociale
politiek is ook gezinspolitiek. Daarom stel ik voor om te
kiezen voor een verhoging van de kinderkorting in plaats
van de voorgestelde verhoging van de combinatiekorting”.
De kinderkorting komt ten goede aan alle gezinnen, maar
de combinatiekorting bevoordeelt tweeverdieners. Het
kabinet wil beide partners stimuleren om een baan te
zoeken. Dat argument overtuigt Rouvoet niet: “Elke dag
verliezen meer dan 500 mensen hun baan. Er komen dus
steeds meer alleenverdieners
bij. Dan is het vreemd om
“Het is nog niet zo tegen de mensen die wel
allebei een baan hebben te
lang geleden dat het zeggen: ‘Gefeliciteerd! U
kabinet het belang krijgt van ons een extra
fiscale premie”. Rouvoet
van duidelijkheid op legde zijn voorstel vast in een
korte termijn motie, die echter ontraden
werd door het kabinet en
onderstreepte, maar geen kamermeerderheid
sindsdien is het stil kreeg. Hij stelde ook voor om
het lesgeld af te schaffen en
gebleven”, de financiering van de
kinderopvang te regelen via
een kindgebonden budget.
Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen krijgen te
maken met een opeenstapeling van lastenverzwaringen: de
verhoging van de eigen bijdrage aan de AWBZ, het schappen van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer, de invoering van de medicijnknaak en de beperking van de
bijzondere bijstand. Dat is meer dan veel mensen kunnen
dragen. “Neem nu de invoering van de medicijnknaak. Dat is
voor veel mensen een slechte maatregel en levert een heleboel administratieve rompslomp op. Daar zie ik helemaal
niks in: geen medicijnknaak dus”.

president om opheldering.
De ChristenUnie staat kritisch tegenover de bezuinigingsplannen op Defensie. Rouvoet: “De Troonrede begon met de
bijdrage die Nederland in internationaal verband moet
leveren aan duurzame vrede, veiligheid en armoedebestrijding. In schril contrast daarmee staan de voornemens van
het kabinet ten aanzien van Defensie. Er worden ambitieuze doelen gesteld, zoals versterking van de inzetbaarheid en
verdieping van de samenwerking met civiele autoriteiten,
maar dan volgt de curieuze zin: ‘Om het ambitieniveau te
kunnen waarmaken is het noodzakelijk om te komen tot
een nieuw evenwicht tussen taken en beschikbare middelen’. Lees: extra bezuinigingen van 300 miljoen”. Deze operatie zorgt vanwege het grote banenverlies en de sluiting van
vliegvelden en kazernes voor veel onrust.
De sluiting van vliegbasis Twente zit de ChristenUnie
dwars: “Met het voornemen om de vliegbasis te sluiten,
negeert het kabinet andere belangen in de regio. De sluiting van de militaire basis betekent waarschijnlijk ook het
einde van de burgerluchtvaart. Dat is een aanslag op de
regio, want dan beperkt het verlies van werkgelegenheid
zich niet tot de vliegbasis alleen, maar verdwijnen ook
arbeidsplaatsen en bedrijven die afhankelijk zijn van de
regionale luchtvaart”. Rouvoet riep het kabinet op om alle
mogelijkheden te onderzoeken om de vliegbasis op te
houden.

Investeren in alternatieven
Het goede nieuws uit de Troonrede is dat het kabinet de
komende jaren veel aandacht geeft aan medisch-ethische
vraagstukken. In 2004 evalueert het kabinet de abortus- en
euthanasiewetgeving. Uitgangspunt daarbij is dat de
geldende regels daadwerkelijk worden nageleefd. “Dat is te
danken aan de betrokkenheid van de ChristenUnie bij de
kabinetsformatie en ik ben daar blij mee”, aldus André
Rouvoet. Toch confronteerde hij het kabinet nog met een
wens: “Ik heb de minister-president tijdens het debat over
de regeringsverklaring gevraagd om de aandacht voor de
immateriële thema’s te vertalen in extra budgetten voor
begeleiding, zorg- en hulpverlening. Hij verwees mij toen
naar de begroting, maar daar is geen bedrag voor dit doel
ingeboekt. Ik reken erop dat het kabinet dit goedmaakt.
Met een bescheiden bedrag van e 20 miljoen kan er al een
heleboel gebeuren”. Rouvoet legde zijn wens neer in een
motie. Het CDA wilde de motie niet ondertekenen, maar de
minister-president bood een kleine opening om over de
inhoud door te praten tijdens de begrotingsbehandeling
VWS. Rouvoet besloot daarom zijn motie aan te houden.

Bedrijfsovername
Er is bestaat al twee jaar lang veel onduidelijkheid over
bedrijfsovernames in de landbouw. Technische discussies
over definities leiden tot enorme stagnaties in de bedrijfsopvolging en tot grote spanningen in gezinnen. “Het is nog
niet zo lang geleden dat het kabinet het belang van duidelijkheid op korte termijn onderstreepte, maar sindsdien is
het stil gebleven”, aldus Rouvoet. Hij vroeg de minister-
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Fractiemedewerkster
Nadine de Roode en haar
man Rik hebben een zoon
gekregen: Yannick.
Hartelijk gefeliciteerd en
Gods zegen namens alle
medewerkers.
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ChristenUnie en internet
We leven in een tijd van snelheid en beelden. Wat nog geen minuut geleden is gebeurd, is al te
vinden op internet. Dagelijks nemen we enorme hoeveelheden informatie tot ons.
Dankzij de krant, de radio, televisie en internet.
De ChristenUnie wil haar boodschap ook via deze kanalen
naar buiten brengen. Spotjes op televisie, radio-uitzendingen, artikelen in de krant en de eigen websites! De
ChristenUnie heeft er momenteel een stuk of 130! Veel kiesverenigingen hebben de afgelopen maanden gebruik
gemaakt van onze aanbieding. Kostenloos een site afnemen
van het partijbureau. Een paar uurtjes in de week en enig
verstand van Word zijn de benodigdheden voor het
draaiend houden van deze site.
Ga nu naar www.ict.christenunie.nl en meld ook uw vereniging aan. Binnen enkele dagen kan uw site operationeel zijn.

www.perspectief.nu
Op de site van de ChristenUnie-jongeren vindt u veel informatie over alle activiteiten, congressen en acties van
PerspectieF. Kijk ook eens naar de vele publicaties over
allerlei uiteenlopende onderwerpen. De bladen en brochures van PerspectieF vindt u hier ook Perspex, Spektakel en
Scripta. De afdelingen zijn een belangrijk onderdeel van
PerspectieF. Zo hebben Kampen, Dronten, Groningen, Den
Haag en provincie Noord-Brabant een eigen website
ontwikkeld.

www.tweedekamer.christenunie.nl

De landelijk site van de ChristenUnie. Dagelijkse vernieuwingen. Een enquête met politieke stellingen, de agenda
van de ChristenUnie en de mogelijkheid om documenten,
congresstukken te downloaden. Ook vindt u hier informatie
over de partij, cursussen, bestellingen en gebed.

Dit is de officiële website van de Tweede Kamerfractie. Op
deze site wordt u wegwijs gemaakt in het werk van de
fractie, maakt u kennis met de fractieleden en kunt u de
actuele kameragenda opvragen. Nieuw op deze site is het
internetdagboek van de fractievoorlichter. Hij zal de bezoeker van deze site meenemen in het werk van de fractie. Alle
Kamervragen, moties en amendementen van de
ChristenUnie-fractie en de officiële plenaire en commissie
bijdragen zijn hier te vinden.

www.bestuurders.christenunie.nl

www.andrerouvoet.nl

De bestuurders van de ChristenUnie, wethouders, burgemeesters, raads- en statenleden, zijn allen verenigd in de
bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Zij hebben een
site met informatie en adviezen op maat. Het complete
Handboek voor bestuurders staat op deze website.
Daarnaast kunnen er documenten worden gedownload,
zoals de Wet dualisering en de Gemeentewet. Momenteel
hebben de bestuurders de mogelijkheid om onderling te
discussiëren via internet. De komende maanden willen we
deze site verder professionaliseren.

Onze Kamerleden hebben ieder hun eigen website. Hun
curriculum vitae, interesses en artikelen kunnen hier
gevonden worden. Uniek is de weblog van André Rouvoet
waar hij op zijn eigen website mee begonnen is. André
houdt een weekboek bij over zijn werkzaamheden als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Op deze manier wil hij
graag aan de bezoekers een kijkje nemen in de keuken van
de ChristenUnie-fractie!

Een paar voorbeelden van lokale sites die uitstekend
verzorgd en actueel zijn:

www.christenunie.nl
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Amsterdam Zuidoost

Meer hoop zonder dope
In het interview met de directeur van het landelijk bureau
van de ChristenUnie is de actie van ChristenUnie
Amsterdam Zuidoost al kort aan bod gekomen. In deze
rubriek meer over de actie Meer hoop zonder dope.
Het begint bij het voorstel van de Commissie
Invoeringsaspecten Behandeling Heroïneverslaving (CIBH)
aan het kabinet. Dit voorstel houdt in, dat de experimenten
die in het verleden zijn begonnen met het gratis verstrekken
van heroïne fors worden uitgebreid. In het rapport van de
Commissie, getiteld: “Over blijvende zorg”, bepleit men om
deze handelswijze nu als regulier beleid in te voeren voor
1000 verslaafden in 11 regio’s. Geen goed idee, aldus de
ChristenUnie Amsterdam Zuidoost. Daarom heeft Yvette
Lont, raadslid ter plaatse, het platform Zorg en Politiek opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van 22 drugshulpverleninginstanties, kerken en ex-drugsverslaafden met als
doel het uitwisselen van behandelmethodes voor drugsverslaving. Diverse acties zijn inmiddels tegen het voorstel
ondernomen. Dit alles onder de vlag: “Meer hoop zonder
dope”. Zo heeft het platform vijf deskundigen en wetenschappers gevraagd het CIBH-rapport te becommentariëren,
wat heeft geleid tot een manifest. Hierin zijn acht tegenargumenten geformuleerd waarom niet zou moeten worden
overgegaan tot uitbreiding van het project “heroïne op
medisch voorschrift” en worden er tenslotte aanbevelingen
gedaan voor alternatief beleid. Kern van de boodschap die
het platform wil uitdragen is, dat een eenzijdige nadruk op
repressief beleid, dat uitsluitend gericht is op het voorkomen

van overlast, losstaat van hulpverlening aan mensen. Zij
willen daarom strijden tegen de verstrekking van heroïne en
pleiten tegen de bezuinigingen op afkickprojecten.
Het platform is inmiddels actief met een flink aantal zaken:
• landelijke gebedsgroepen zijn betrokken bij de actie;
• een protestmars van drugsverslaafden, 25 september;
• een handtekeningenactie is gestart;
• het zal aan alle bestuurders van de ChristenUnie
worden toegezonden en hen zal worden gevraagd dit
manifest te steunen
• samen met de handtekeningen wordt het manifest
aangeboden aan iemand van het kabinet;
• er is een persconferentie georganiseerd in Den Haag;
• diverse zogenaamde microverhalen (verhalen van exdrugsverslaafden die door de hulpverlening waren
‘opgegeven’) gaan naar de media.
Het op deze manier inschakelen van netwerken, kan
wellicht in de toekomst ook op andere beleidsterreinen
gaan werken.

Campagne ‘Meer hoop zonder dope’
Hoe organiseert het partijbureau van de ChristenUnie zo’n campagne?
Enkele punten uit het draaiboek voor de actie:
• Bijeenroepen christelijke verslavingsinstellingen
• Werkbezoek Heroïneverstrekking georganiseerd (Rotterdam)
• Manifest met alternatieven opgesteld
• Handtekeningenlijst rondgestuurd
• Gebedsbrief gemaakt
• Yvette Lont bij het Elfde Uur
• 2Vandaag benaderd
• Persbericht verstuurd
• Opinieartikel aangeboden aan de pers
• Manifest aangeboden aan Erica Terpstra (voorzitter Kamercommissie Zorg)
• Presentatie Manifest aan landelijke pers in Nieuwspoort, Den Haag
• Landelijk demonstratie (protestmars) van Malieveld naar Binnenhof.
• Manifest verstuurd naar Raads- en Statenleden
• De bestuurdersvereniging organiseert debat over drugsbeleid
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Provincie Utrecht

Een kijkje in de keuken van de Utrechtse Staten
Melis van der Groep, statenlid in Utrecht, geeft eens een kijkje in het Provinciehuis van Utrecht. Eens kijken wat zich daar
afspeelt, en wat de ChristenUnie daar bijdraagt.

Scherpe discussies?
Melis van de Groep: “Natuurlijk wordt er wel eens scherp
gediscussieerd. Een recent voorbeeld hiervan betrof de
totstandkoming van het nieuwe college van Gedeputeerde
Staten, het provinciale dagelijks bestuur. Het coalitieakkoord van CDA, PvdA en VVD kon op belangrijke onderdelen
de goedkeuring van onze fractie niet krijgen. De
ChristenUnie heeft de coalitie vooral aangesproken op het
ontbreken van aandacht voor identiteit en levensbeschouwing in het provinciaal beleid. Een gemiste kans, zeker in de
tijd waarin mensen zoeken naar herstel van normen en
waarden. Het treft des te meer, dat het CDA, dat de verkiezingen won, deze kans voor versterking van de christelijke
politiek vooralsnog heeft laten liggen. En onze vragen
werden weinig serieus afgedaan. Jammer”.

Streekplandebatten
Van de Groep: “In de toekomst zijn er wel meer belangrijke
debatten te verwachten. Denk maar aan het streekplan. De
Staten hebben in het afgelopen jaar meermalen laten
blijken de toekomstvisie van het gewest Eemland als
uitgangspunt te willen nemen. Tot op heden – momenteel
ligt er een concept-streekplan op tafel - hebben
Gedeputeerde Staten onvoldoende duidelijk gemaakt

waarom zij de wensen van het gewest, inclusief die van de
gemeente Bunschoten, niet willen overnemen. Daar is het
laatste woord nog niet over gezegd. Zal dat vuurwerk opleveren? We zullen zien.”

Vuurwerkvergunningen
Van de Groep: “De afgelopen tijd is er in de provincie diverse
keren over vuurwerk gesproken. Als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede heeft de landelijke overheid de regels
aangescherpt en de provincie belast met vergunningverlening en handhaving. Maar zoals dat zo vaak gaat, krijgt de
provincie voor die nieuwe taak onvoldoende geld en bleef
het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ over. Elke aanvrager van
een vergunning betaalt de kosten van vergunning en
toezicht. Op zich is dat beginsel terecht, maar het kan ook
onrechtvaardig uitpakken. Toen deze regeling vorig jaar in
de Statencommissie aan de orde kwam heeft de fractie van
de ChristenUnie er de vinger bij gelegd, dat met name de
Oranjeverenigingen daar de dupe van dreigden te worden.
De kosten van een vergunning bij de gemeente waren
enkele tientallen euro’s, maar dat kon nu oplopen van 350
tot wel 500 Euro. Helaas kregen we geen bijval en de regeling werd vastgesteld”.

foto: RD
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Barendrecht

Kerken betrekken bij discussie
over normen en waarden
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Werkbezoek bij
Youth for Christ in
Rotterdam
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Op 12 september hebben de statenfractie van
de ChristenUnie in Flevoland, met de gemeenteraadsfracties uit die Provincie, een werkbezoek gebracht aan Youth for Christ in
Rotterdam. Er werd een bezoek gebracht aan
de Millinxbuurt, waar Youth for Christ een
succesvol jongerenproject heeft lopen. De
gemeenteraadsfractie van Rotterdam en de
statenfractie van Zuid Holland waren ook
aanwezig. Tijdens dit bezoek stond het jeugdbeleid centraal. Het jeugdbeleid is sinds enige
tijd een verantwoordelijkheid van de
Provinciale politiek. De afstemming met
gemeenten loopt echter nog niet altijd even
vloeiend. De ChristenUnie van Flevoland heeft
tijdens het werkbezoek gezien, hoe dit in
Rotterdam is georganiseerd en hoe hier de
afstemming is met de Provinciale politiek. Ook
heeft men in de praktijk gezien hoe zo’n identiteitsgebonden instantie als Youth for Christ
ingepast is in het totaal van de jeugdzorg.
Identiteitsgebonden zorg is een project van de
ChristenUniefractie in Flevoland. De fractie wil
het aanbod en de kwaliteit van de identiteitsgebonden jeugdinstellingen, in de jeugdzorg
in zijn algemeenheid versterken. ChristenUnie
Flevoland heeft zich na de verkiezingen in
maart van dit jaar, voorgenomen zich de
komende vier jaar op vijf speerpunten te
richten. Twee daarvan zijn het jeugdbeleid en
de zorginstellingen en daar concentreert men
Hand zich uitermate goed op!
Schrift

De SGP-ChristenUnie fractie in de
gemeenteraad van Barendrecht
bereidt ook een notitie voor over
normen en waarden met een
toespitsing op de Barendrechtse
situatie. Omdat de kerken van
oudsher "leveranciers" van
normen en waarden zijn
geweest, worden zij in dit proces
allereerst uitgenodigd hun visie
te geven. Begin deze zomer is een
brief aan de Barendrechtse
kerken en predikanten gestuurd
met het verzoek een aantal
vragen te beantwoorden. Deze
vragen concentreren zich rond de
betrokkenheid van de kerken in
de discussie over normen en
waarden en hoe zij er praktische
invulling aan kunnen geven. Aan
de hand van de reacties zal de
SGP-ChristenUnie fractie van
Barendrecht in de notitie aangeven op welke wijze de lokale

kerken bij het normen- en waardendebat betrokken zijn. Naast
de achtergrond van de huidige
landelijke normen- en waardendiscussie wil de fractie ook een
diepere doordenking over de
vraag om welke normen en
waarden het gaat. Vervolgens zal
een Top Vijf of Top Tien worden
samengesteld van de grootste
ergernissen over de publieke
ruimte van de burgers in
Barendrecht. Uit de binnengekomen informatie zullen dan
concrete beleidsaanbevelingen
vanuit het normen- en waardendebat worden gedaan die aan
het gemeentebestuur van
Barendrecht worden voorgelegd.
Vooral het betrekken van de leveranciers van normen en waarden,
de kerken, spreekt aan. Wellicht
een uitstekend idee voor uw
fractie.

Solliciteren naar het ambt van
burgemeester, dat doe je zelf!
Hebt u interesse in het ambt van burgemeester? Denkt u dat u geschikt
bent? Dan nodigen we u van harte uit voor deze dag. U bent ook welkom
als u zich op andere wijze hierbij betrokken weet en lid bent van de
ChristenUnie. Om geïnteresseerde potentiële burgemeesters daarbij te
helpen, organiseert de ChristenUnie voor haar leden een informatiedag
op vrijdag 31 oktober a.s.
Het program begint om 12.30 uur met een koffietafel
Programma
• Twee korte uiteenzettingen met gelegenheid tot vragen:
1. De portefeuille van de burgemeester (ingeleid door Andries
Heidema, burgemeester van Kesteren)
2. Hoe geven we binnen de ChristenUnie vorm aan onze betrokkenheid
bij de werving van burgemeesters
(ingeleid door Arie Slob, lid Tweede Kamer)
• Bespreking over de mogelijkheden tot het structureren van uw
permanente betrokkenheid bij het burgemeester kunnen worden
(o.l.v. Joop Alssema, burgemeester van Staphorst en voorzitter van de
bestuurdersvereniging van de ChristenUnie)
Het einde van de bijeenkomst is gepland op 16.00 uur
Voor informatie kunt u op maandag, donderdag of
vrijdag bellen naar het landelijk bureau en vragen naar Marcel Benard
of Kees Sinke. Aanmelding graag per e-mail ksinke@christenunie.nl

IN

Agenda
6 oktober 2003
Tineke Huizinga in Stiens
Tineke Huizinga zal D.V. in Stiens een spreekbeurt
houden over regionale politiek in relatie tot gemeentebelangen.
De avond is georganiseerd op maandagavond
6 oktober en zal worden gehouden in het Gereformeerd
Kerkelijk Centrum ‘De Hege Stins’. Aanvang 20.00 uur en
de koffie staat om 19.45 uur klaar. Iedereen is van harte
uitgenodigd.

8 november - 10.00 tot 15.30 uur
9e Uniecongres
Het 9e Uniecongres van de ChristenUnie wordt gehouden in Chr. Scholengemeenschap 'Het Streek',
Bovenbuurtweg 1 in Ede.
's Morgens hopen we met de strategie voor de komende
jaren bezig te zijn. We praten dan over Iedereen van de
Partij, een trainingsprogramma voor de betere benutting
van kwaliteiten en gaven binnen een kiesvereniging. Ook
de presentatie naar buiten komt aan de orde. Met de
lancering van een concept voor een Permanente
Campagne willen we de slag maken om als partij nog
vaker zichtbaar en relevant te zijn. Daarnaast schenken
we aandacht aan het afscheid van Eerste Kamerleden.
's Middags concentreren we ons op de financiele zaken
(contributie 2004) en organisatorische zaken voor de
fusie. We eindigen met de bestuursverkiezingen. Wilt u
het congres bijwonen, dan kunt u zich als gast aanmelden voor het 9e Uniecongres bij de secretaris van uw
lokale ChristenUnie. Het programma vindt u in de
Congresbundel, die ook op onze website is opgenomen.
Alle leden zijn daar van harte welkom.

22 november
Congres over de multiculturele samenleving
Evangelische Hogeschool in Amersfoort
De AEL beroept zich op ‘soevereiniteit in eigen kring’ om
niet te hoeven integreren. Veel verenigingen en clubs zijn
georganiseerd langs etnische lijnen. Staat dat de integratie in de weg of is verzuiling juist een goede methode
om te integreren? Of principiëler: gaat het recht om te
mogen organiseren boven de wens van integratie in de
Nederlandse samenleving?
Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie
belegt in samenwerking met de werkgroep christenmigranten van de ChristenUnie een congres over deze
vragen.
Hoofdspreker is prof. dr. M. Fennema, hoogleraar Politieke
theorie van etnische verhoudingen. Eerste Kamerlid
Eimert Van Middelkoop zal een co-referaat houden.
Verder zijn er workshops over o.a. onderwijs, islam en
overheid, lokaal bestuur en de multiculturele
ChristenUnie.
Tijd: 10.30 - 16.00 uur
Meer informatie: Cors Visser tel. 033-4226964,
cvisser@christenunie.nl.

HET LAND

Excursies Tweede Kamer

Rondlopen in de
wandelgangen
van de Tweede Kamer
De ChristenUnie organiseert regelmatig excursies naar de
Tweede Kamer, bestemd voor leden en niet-leden. Een ideale
gelegenheid om eens te bekijken wat u normaal gesproken
alleen op televisie ziet.
Tijdens deze excursies maakt u op verschillende manieren
kennis met de Tweede Kamer en de ChristenUnie-fractie. U
gaat in gesprek met één van onze Tweede Kamerleden, krijgt
een rondleiding door het gebouw en neemt een kijkje op de
publieke tribune. Tenslotte bezoeken we ook nog de Eerste
Kamer en de Ridderzaal. (Programma onder voorbehoud)
Data: 9, 23 (speciaal voor jongeren t/m 30 jaar), 29 en 30
oktober en 12, 19 en 26 november en 10 december (speciaal
voor jongeren t/m 30 jaar) 2003 van 11.30 uur tot 17.00 uur.
Kosten: leden e 10,-, niet-leden e 15,- (incl. lunch en koffie of
thee). De reiskosten zijn voor eigen rekening.
Verdere informatie ontvangt u na aanmelding.
Lijkt het u interessant? Meldt u zich dan nu aan. Er kunnen 20
mensen per excursie mee, dus wacht niet te lang met aanmelden! Nodig gerust anderen uit om mee te gaan! Wilt u eerst
meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Elma van
den Wijngaard: 033-4226972 (maandag, dinsdag en donderdag).
De antwoordbon kunt u opsturen naar ChristenUnie, Excursie
Tweede Kamer, Antwoordnummer 862,
3800 VB in Amersfoort (postzegel hoeft niet, mag wel)

Ja, ik wil graag een kijkje nemen bij de Tweede Kamerfractie!
Ik machtig de ChristenUnie eenmalig de excursiebijdrage
(e 10,- voor leden, e 15,- voor niet-leden) van mijn/onze rekening af te
schrijven.
Mijn voorkeur gaat uit naar:
❏ 9 oktober 2003
❏ 23 oktober 2003 ( jongeren t/m 30 jaar)
❏ 29 oktober 2003
❏ 30 oktober 2003
❏ 12 november 2003
❏ 19 november 2003
❏ 26 november 2003
❏ 10 december 2003 ( jongeren t/m 30 jaar)
❏ Eventueel kan ik ook een andere datum
Ik ben lid / geen lid van de ChristenUnie *
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres
Bank/gironummer
Datum
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Beste vrienden van de ChristenUnie,
De ChristenUnie is van ons allemaal. Dat hebben we ervaren
toen onze partij in één jaar twee zetels moest inleveren. En
we zijn er nog niet overheen. Het zetelverlies leidde tot het
vertrek van drie deskundige en ervaren Kamerleden, maar
daar bovenop moest de ChristenUnie ook nog eens subsidie
inleveren. Dat leidde in 2002 al tot het ontslag van vier van
de dertien fractiemedewerkers en als er niets gebeurt,
moeten we straks opnieuw medewerkers ontslaan, doordat
we ruim een ton minder subsidie krijgen.
Dat is voor ons als Kamerleden een dramatische ontwikkeling. Juist nu de ChristenUnie weer uit het dal omhoog moet
klimmen en we niet alleen maar present willen zijn in Den

Ik word Vriend van de fractie
Ik machtig de ChristenUnie om ieder jaar van de periode
2004 tot en met 2007 het hieronder aangegeven bedrag
af te schrijven van mijn bankrekening.
❏ e 20,❏ meer dan e 20,-, namelijk e
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats

m/v*

Stuur de bon naar Landelijk Bureau ChristenUnie,
antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort
postzegel is niet nodig
* Doorhalen wat niet van toepassing is

(i.v.m. ziekte ontbreekt Jenne de Haan)

Haag, hebben we de ondersteuning van onze fractiemedewerkers zo hard nodig. Ze bereiden onze debatten en werkbezoeken voor en onderhouden de contacten met onze
adviseurs en met de pers. Ik zeg het maar zonder omhaal van
woorden: we hebben in de komende kabinetsperiode
f 110.000,- per jaar extra inkomsten nodig om ons fractieteam niet nog verder in te krimpen. Daarom richten we het
steunfonds Vrienden van de fractie op. De raadsleden en
wethouders van de ChristenUnie hebben al spontaan toegezegd daar een bijdrage aan te leveren.
Maar de fractie is van ons allemaal. Dat moet blijken uit onze
betrokkenheid bij wat u bezighoudt en uit uw betrokkenheid
bij wat ons bezighoudt. Daarin moeten we investeren.
Letterlijk en figuurlijk. Omdat wij uw steun nu meer dan ooit
nodig hebben, maar ook omdat onze betrokkenheid bij u de
kwaliteit van ons werk ten goede komt.
Hoe kunnen we onze wederzijdse betrokkenheid concreet
vormgeven? We nodigen u uit om voor minimaal f 20,Vriend van de fractie te worden, zodat we u kunnen informeren over ons werk. Vrienden van de fractie ontvangen vier
keer per jaar onze Nieuwsbrief en één keer per jaar ons
Jaarboek. We willen u ook graag ontmoeten en nodigen u
daarom één keer per jaar uit op onze Vriendendag in de
Tweede Kamer. Als u zich nu aanmeldt als Vriend(in) van de
fractie ontvangt u een presentje vanuit de Tweede Kamer.
Mogen we ook op u rekenen? Ik hoor graag van u.

Bank/gironr.
Handtekening

de fractie van de ChristenUnie

André Rouvoet
Fractievoorzitter

Adressen
Dagelijks Bestuur
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
t.n.v. bestuur van de ChristenUnie
tel. 033 - 422 69 69 • email: bestuur@christenunie.nl

Landelijk bureau
Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91 • Amersfoort
Correspondentieadres: Postbus 439 • 3800 AK Amersfoort
tel. 033 - 422 69 69 • fax 033 - 422 69 68
Directeur: Henk van Rhee
email: bureau@christenunie.nl
Bankrek.nr. 37.29.30.018, t.n.v. ChristenUnie Amersfoort
Voor adreswijzigingen: ledenadministratie@christenunie.nl

Wetenschappelijk Instituut
mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Adresgegevens: zie landelijk bureau
tel. 033 - 422 69 60 • fax 033 - 422 69 68
email: wi@christenunie.nl / denkwijzer@christenunie.nl
www.wi.christenunie.nl

Tweede Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20018 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 318 29 30 • fax 070 - 318 29 33
email: christenunie@tk.parlement.nl

Eerste Kamer
Fractie ChristenUnie
Correspondentieadres: Postbus 20017 • 2500 EA Den Haag
tel. 070 - 362 45 71

Eurofractie
ChristenUnie - SGP
Correspondentieadres: Postbus 23529 • 3001 KM Rotterdam
tel. 010 - 414 05 34 • fax 010 - 414 15 01
email: info@eurofractie.nl

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
tel. 033 - 422 69 51 • email: info@perspectief.nu

Vereniging van ChristenUniebestuurders
Correspondentieadres: zie landelijk bureau
t.n.v. Corine Dijkstra • Voorzitter: J. Alssema
e-mail: cpdijkstra@christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl
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Carolien Pape
raadslid IJsselstein

Vergeefse
moeite…?
Wij begonnen het nieuwe seizoen
dit jaar goed: een bestuurlijke
conferentie met raad en
burgemeester onder leiding van een
extern bureau met het doel om nu
eens een grote stap te maken in het
dualiseringsproces.
De commissie- en raadsvergaderingen van de afgelopen periode
liepen namelijk meer dan eens uit in gesteggel over ‘huishoudelijke’ zaken, zoals: orde van de vergadering, rol voorzitters,
inspreektijd van burgers, gebruik van de instrumenten zoals
moties en initiatiefvoorstellen. En dat moest nu maar eens afgetikt worden.
De conferentie bereidden wij voor in een werkgroep. Maar een
conferentie van twee dagdelen kostte ons als werkgroep
minstens 9(!) avonden in de twee zomermaanden. Het waren
boeiende avonden, dat wel, waar wij veel hebben besproken
zoals: hoe gaan wij de raad besturen (dus taak en samenstelling
van presidium), hoe groot moet onze griffie worden en hoe geven
wij vorm aan onze volksvertegenwoordigende rol als raad.
Maar wat wordt ik soms moe van al dat vergaderen!! Met name
omdat ik op die manier nauwelijks toekom aan het eigenlijke
politieke werk, zoals het bezoeken en spreken van mensen en
organisaties en het doen van onderzoek.
En dan maakt mijn man ook nog geregeld de opmerking of
iemand zich wel eens afvraagt wat de zin van de dualisering is
en wat dit wel niet allemaal kost??!! En ziet de burger er eigenlijk
wat van?
Nee dus, totnogtoe niet. Je zou feitelijk kunnen zeggen dat het
vergeefse moeite is.

Dank voor:
• het enorme succes van de ‘stop de porno’actie, meer dan
17.000 handtekening en een maatschappelijk debat
• de samenwerking in het platform ‘Zorg en politiek’;
bundeling van zorginstellingen en ChristenUnie om samen
ten strijde te gaan tegen gratis verstrekking van heroïne

Gebed
Bid voor:
• de Tweede Kamerfractie en de komende
begrotingsbehandelingen
• de plannen die platform ‘Zorg en politiek’ hebben ingediend;
dat ze gehoor vinden bij de Tweede Kamer
• permanente campagne die we gaan opstarten
• het trainingsprogramma ‘Iedereen van de partij!’
waarmee we starten

In de politiek ontkom je niet aan op het oog ‘zinloze’ vergaderingen als onderdeel van het werk.
Toch wil ik de momenten van ontmoeting en gesprek met
collega-raadsleden, tijdens en na de vergaderingen niet als
tevergeefs zien. Uiteindelijk mag ik Gods licht verspreiden, waar
ik mij ook bevind.
En wanneer ik dan wel eens moe word van al die ‘zinloze’
vergaderingen denk ik aan 1 Korinthiers 15: 58 waar staat:
‘Wetende dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Here…’
En wat die conferentie betreft: er was na afloop nog een diner kansen te over om Gods licht te verspreiden!!!! Was dat moeite?
Viel reuze mee…
Hand
Schrift
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André Rouvoet wint Thorbeckeprijs

Doe normaal! bevel

In de spiegel van je vrienden...
met bijdragen van Doekle Terpstra en Herman Vuijsje

POLITIEK MAGAZINE

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

Een greep uit de inhoud
van dit nummer...
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In beweging
Op het Uniecongres sprak ik over de
ChristenUnie in beweging. Wat bedoelde ik daarmee? Wil de ChristenUnie
haar reputatie van ambachtelijke
beginselpartij te grabbel gooien en
inruilen voor het etiket buitenparlementaire actiepartij? Natuurlijk niet.
En toch…
Er is onmiskenbaar een ontwikkeling
binnen de ChristenUnie om méér de
samenleving op te zoeken en om het
verhaal van gewone mensen aan te
horen en in te brengen in het Haagse
debat. En daar ben ik blij mee. De
ChristenUnie is een politieke partij die
mensen in beweging brengt. Mag ik
een paar voorbeelden noemen?
Een paar maanden geleden nodigde de
ChristenUnie een aantal christelijke
hulpverleningsorganisaties, zoals
De Hoop, de Tweede Mijl en Victory
Outreach uit om gezamenlijk een
rapport over vrije heroïneverstrekking
te schrijven. Het rapport Meer hoop
zonder dope werd ondersteund door
een demonstratie aan Het Binnenhof
van meer dan honderd ex-drugsverslaafden. Wie kan beter aan
Kamerleden uitleggen dat je iemand
niet na 5 jaar als een hopeloos geval
mag afschrijven dan iemand die zelf
meer dan 20 jaar verslaafd is geweest?

André

Niet lang daarna namen we het initiatief
voor een soortgelijk project met hulpverleningsorganisaties als het Leger des
Heils, het Scharlaken Koord en De Haven.
Nu was het motto: Help de prostituees
eruit! Want de afschaffing van het
bordeelverbod is geen oplossing!
Christelijke organisaties komen in beweging, maar ook individuele christenen.
Een poosje geleden bekeek één van onze
leden een vooraankondiging van het
televisieprogramma Casino Kings van
RTL4. Hij dacht bij zichzelf: “Kan dat
eigenlijk wel? Gokken in het casino
vanuit een luie huiskamerstoel?” Hij
belde de fractie en onze conclusie was:
“Nee, dat kan niet!” De volgende dag riep
ik minister Donner ter verantwoording
tijdens het vragenuurtje en een paar
dagen later moest RTL4 het programma
Casino Kings van de buis halen.
Zo zie je maar: een gerichtheid op de
samenleving gaat niet ten koste van
degelijk en effectief Kamerwerk. Het
versterkt juist de ambachtelijkheid van
de ChristenUnie.

Rouvoet

We hebben een centrum-rechts kabinet
met een christen-democratische invloed
en we hebben een minister-president die
zich er niet voor schaamt om de naam
van God in het publiek te noemen. Dat is
mooi en ik ben er oprecht dankbaar voor.
Maar het is niet genoeg! De ChristenUnie
is nodig om het verhaal van gewone
mensen in Den Haag te brengen. Sterker:
om de mensen zèlf in Den Haag te
brengen. Dat hebben we gedaan met exverslaafden en ex-prostituees. Het is nog
maar een begin. Christenen samenbrengen en mobiliseren. Krachten bundelen
en in beweging komen. Samen bouwen
aan een samenleving naar bijbelse
waarden. De ChristenUnie neemt daarin
het voortouw, want… zo’n samenleving is
goed voor iedereen!

Kijk eens wat vaker in de spiegel van je vrienden.
CNV-voorzitter Doekle Terpstra en publicist
Herman Vuijsje reflecteren over de ChristenUnie.
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Volgens senator Egbert Schuurman zijn rechten
en plichten volledig uit balans geraakt. Hij pleit
daarom voor een handvest van plichten.
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Wat doen Kars Veling en Leen van Dijke
nu? Politiek op school en in de bouw.

24

De eerste column van Marcello Stewart,
alias dr. Johnny Love.
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Een impressie van een daklozendag in
Den Haag door Willy de Zoete.
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ook niet vooruit, die emanciperende achterban achterna,
omdat de partij dan niet veel anders zou worden dan een miniCDA, en nog meer te lijden zou krijgen van het Balkenendeeffect.
Ik denk dat Klink ongelijk had met deze fatale diagnose. Er is
een derde weg. Bij de laatste verkiezingen werd ik regelmatig
aan mijn jasje getrokken door kennissen die de stemwijzer
hadden ingevuld en tot hun verbazing op de ChristenUnie
waren uitgekomen. Dat was toch dat partijtje waar ik al een
tijd op stemde? Kon ik ze daar wat meer over vertellen? Was
het bijvoorbeeld waar dat er geen vrouwen lid van mochten
worden?
Ik gaf dan een klein college over de verschillen tussen
ChristenUnie en SGP en over de standpunten van de
ChristenUnie op gebieden als milieu, zorg, inkomenspolitiek en
de publieke sector - standpunten waaraan de linkse partijen in
veel opzichten een puntje konden zuigen. Meestal kreeg ik dan
glazige blikken te zien, en het verbaasde me dan ook niet dat
ik, als ik ze later vroeg waar ze op gestemd hadden, meestal
een andere partij te horen kreeg.
Dat had anders kunnen zijn als de ChristenUnie zich veel meer
had geprofileerd op de feitelijke beleidsopvattingen die ze uit
haar getuigenis-achtergrond distilleert. Het is niet waar, zoals
Klink meent, dat er een tegenstelling zou zijn tussen die twee

Een derde weg voor de ChristenUnie
De ChristenUnie heeft veel punten in huis
die zij altijd al riepen en die nu door andere
partijen worden overgenomen.

Na de tegenvallende verkiezingsresultaten in 2002 en
2003 is de ChristenUnie in een proces van soul searching
beland. Was de nieuwe partij te ver van zijn beginselen
afgedreven? Was het hoogmoed, te denken dat ook van
buiten de vertrouwde achterban kiezers konden worden
aangetrokken?
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Eén van de commentatoren was Ab Klink, directeur van
het wetenschappelijk bureau van het CDA. In het
Nederlands Dagblad van 2 november 2002 luidde hij in
feite de doodsklok over de ChristenUnie. De partij kon
niet voor- en niet achteruit, constateerde hij. Niet terug
naar de getuigenispartij, omdat de achterban zich emancipeert en minder nadruk legt op de oude dogma's. Maar

dingen. Zwevende kiezers zijn pragmatisch: ze maken lijstjes.
Als een partij veel van de punten op hun lijstje waarmaakt,
stemmen ze daarop. Dat die punten voortkomen uit een overtuiging die wellicht de hunne niet is, maakt daarbij weinig uit.
Zie het succes van de Socialistische Partij. Daarop stemmen
zowel gestaalde linkse kaders als gewone mensen. Waarom
zou de ChristenUnie dat ook niet voor elkaar krijgen?
Maar dan moeten die zwevende kiezers dat wel te horen
krijgen. De ChristenUnie heeft een hele serie punten in huis die
zij, of haar voorgangers, altijd al riepen en die nu schoorvoetend door andere partijen worden overgenomen. Dat geldt
voor immigratie en integratie, een gezond subsidiariteitsdenken met betrekking tot de EU, niet aan de markt verkwanselen
van de spoorwegen en andere publieke voorzieningen, en een
consequente, zuivere staatsopvatting.
Als de ChristenUnie daarmee nu eens uitdrukkelijk voor het
voetlicht trad, naast de vertrouwde punten als abortus, euthanasie en zondagsrust. Dan weten ook de niet-christelijke
kiezers welk lijstje ze moeten afvinken. Bij de laatste verkiezingen was dat niet zo.

THEMA
CNV-voorzitter
Doekle Terpstra
Wat vind ik als voorzitter van het CNV van de ChristenUnie?
Interessante vraag. Laat ik beginnen met het benoemen van de
overeenkomsten: de ChristenUnie is een herkenbare christelijk
sociale partij met milieu hoog in het vaandel. Dat zijn dingen waar

Duurzaamheid en rentmeesterschap
zijn voor beide partijen kernwaarden.
het CNV ook voor staat. Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn
voor beide partijen kernwaarden. Wij komen op voor het belang
van arbeiders en werkgelegenheid in Nederland en werken aan
een goed sociaal zekerheidsstelsel voor de zwakken in de samenleving. Wij doen dat onder andere via cao’s, het lidmaatschap van
adviesorganen als de SER en de Stichting van de arbeid. De
ChristenUnie door mee te besluiten over wet- en regelgeving.
Het beperkte aantal zetels in de Tweede Kamer hoeft daarbij

ChristenUnie moet meer pro-actief worden
geen beletsel te zijn voor een interessante politieke rol. Door zich
te richten op een aantal kernthema’s kan ook een kleine partij
wel degelijk grote invloed uitoefenen op wet- en regelgeving.
Wat ik daarom jammer vind, is dat de ChristenUnie weinig proactief is en niet vaak met eigen voorstellen komt. Juist langs deze
weg kunnen individuele Tweede-Kamerleden een verschil maken
en de doelstellingen van de eigen partij realiseren. Bovendien
blijft zo duidelijk en wordt zichtbaar, waar de partij voor staat.
Wat de relatie tussen het CNV en de ChristenUnie betreft, lijkt het
me de moeite waard om daarin te investeren. Niet alleen omdat
leden van het CNV stemmen op de ChristenUnie of er lid van zijn.
Maar vooral omdat zowel het CNV als de ChristenUnie vaak
dezelfde inzet hebben op het terrein van sociale zekerheid,
waarbij naar de mening van het CNV de overheid schild voor de
zwakken moet zijn.

Ook op het terrein van ontwikkelingssamenwerking zijn er
verschillende raakvlakken. Vooral nu in een tijd van globalisering
er toch aan allerlei kanten door de ‘rijke’ landen handelsbarrières
worden opgeworpen, is het belangrijk oog te blijven houden
voor de noden en problemen van minder welvarende landen.
U ziet het: ik zie voldoende interessante uitdagingen en kansen
liggen voor de ChristenUnie en volg dan ook met belangstelling
de ontwikkelingen. En ik hoop in de toekomst (nog) meer in het
landelijke debat van de ChristenUnie te horen en zien.
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INPERSPECTIEF
Campagnetour
Bert Heuvelman

Gerald Troost op tournee voor ChristenUnie-jongeren

‘Hé, wat doe jij er aan?!’
Het komende jaar gaat PerspectieF samen met de Gerald Troost op tournee. Ook een groot
aantal jongerenorganisaties doet mee, waaronder plaatselijke ‘Youth for Christ’-afdelingen,
studentenverenigingen, jeugdvereniginggroepen, Soosen en Youth Alpha.
We willen een serie spetterende concerten neerzetten. Solo-optredens afgewisseld met
samenzang, worship en bezinning. André Rouvoet, Tineke Huizinga en Arie Slob zullen
geregeld binnen komen waaien. Thema van de avonden is: “Hé, wat doe jij er aan?!”
Wat is jouw, wat is mijn opdracht als christen in deze samenleving?

Gerald Troost is een jonge en veelbelovende
zanger/schrijver, afkomstig uit Veenendaal.
Na een aantal bands en een soloproject verscheen
in september 2000 zijn eerste solo-album ‘Met
andere ogen’. Een jaar later volgt het album
‘Eindeloos’. Afgelopen oktober verscheen zijn
nieuwste dubbel CD ‘Bovennatuurlijk’.
Gerald: “Mijn passie is om met muziek en teksten
iets door te geven van de liefde van God. Ik ben
betrokken bij het werk van Dorcas Hulp en werk
een aantal dagen voor Bartiméus, met blinde
mensen. Ik ben een artistiek en visionair persoon.
Ik heb een gevoelig karakter. Soms overgevoelig
en dat is een valkuil. Ik houd van reizen, lekker
Italiaans eten, kunst en cultuur, sport en 'chillen'
in een sauna of zwembad. Ik ben getrouwd en
sinds 8 maanden vader!”

enorm belangrijk, dat jonge mensen ook de
waarde van de ChristenUnie gaan inzien. Zaken als
drugs, abortus en seks op TV worden door veel
jonge mensen afgekeurd. Ze zien echter niet de
link met de politiek. En dat moet veranderen.”

Word nu lid van PerspectieF
En ontvang gratis de nieuwe 2CD
van Gerald Troost ‘Bovennatuurlijk’
Ja, ik word lid van PerspectieF,
ChristenUnie-jongeren
En machtig PerspectieF de contributie af te schrijven van
mijn rekening.
Naam:

Foto: Di Gianni Gospel Power

Wat heb jij met de ChristenUnie?
”De ChristenUnie werkt vanuit bijbelse waarden
en normen en dat juich ik toe. Als Nederland iets
nodig heeft, dan is het wel een Leider. We hebben
te lang gedacht, dat we de wijsheid in pacht
hebben. Van mij mag de ChristenUnie nog meer
haar best doen om een jonge grote doelgroep aan
te spreken. Op scholen, kerken en evenementen.

Hand
Schrift

Postcode:
Woonplaats:
Tel. nr:
E-mail:
Geb. datum:
Rek. nummer:

Jongeren hebben voorbeelden nodig
waaraan ze zich kunnen spiegelen.
6

Adres:

Dat kan met trendy en radicale creatieve uitingen
zoals muziek, cabaret en ook sport. Ik vind het

Handtekening

Contributie per jaar:
12-17 jaar
e 7,18-26 jaar
e 12,27-30 jaar
e 17,-

INPERSPECTIEF
Je bent jongerenwerker van beroep, je hebt een
publiek dat vooral bestaat uit jongeren. Wat heb je
met 'jongeren'?
”Jongeren zijn de toekomst. Jongeren zijn eerlijk.
Jongeren hebben ook voorbeelden nodig waaraan
ze zich kunnen spiegelen.”
Wat betekent je christen-zijn voor je?
”Het geeft perspectief! Ik kan niet geloven, dat wij
mensen alleen zijn geboren om weer te sterven.
Ik geloof, dat er meer is na de dood. Ik geloof, dat
Jezus Christus de weg is tot God. Het leven op zich
is vrij uitzichtloos, maar als je Jezus Christus
aanneemt als jouw persoonlijke Verlosser, dan
wordt het leven een groot avontuur! Juist omdat
je een doel vindt om voor te leven.”
Waar maak je je kwaad om? Wat zou er in
Nederland moeten veranderen?
”Ik kan me kwaad maken om de vrije manier
waarop er in Nederland met seksualiteit wordt
omgegaan. Wat bedoeld is om vanuit liefde aan
elkaar te geven, wordt nu geprofileerd als iets wat
je willekeurig kunt 'pakken' wanneer je daar zin in
hebt. Liefde wordt vervangen door egoïstische lust.
In mijn nummers en in mijn leven wil ik een alternatief laten zien.”

VAN DEN TEMPEL
HERPLAATSING
BDU

Foto: Digianni Gospel Power

Kerstconcert PerspectieF
en Gerald Troost
20 december aanstaande organiseren PerspectieF,
ChristenUnie-jongeren en Gerald Troost een groot
kerstconcert. We doen dat in samenwerking met
Youth for Christ Amersfoort en Gospelkoor Testify.
Ook André Rouvoet zal aan het programma meewerken.

Het belooft een spectaculaire avond te worden!
Zorg dat je erbij bent!
Lokatie:
Entree:
Aanvang:

ROC ASA Amerstein
Matthijs Vermeulenstraat 1, Amersfoort
e 6,20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Hand
Schrift
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POLITIEK
Tweede Kamerfractie
Nico Schipper

Bevel tegen asociaal gedrag

Doe normaal!
De ChristenUnie introduceerde tijdens de behandeling van de justitiebegroting een nieuw instrument om asociaal gedrag aan te pakken: het Doe normaal! bevel en het Ik-doe-normaal-contract.
Weer wat nieuws. Waar is dat voor nodig? Alsof er nog niks gedaan wordt aan de bestrijding van
overlast. Wat is dat voor bevel? Wat is de meerwaarde ervan? Vragen genoeg voor de initiatiefnemer: André Rouvoet.
Er wordt een heleboel gedaan om agressief en intimiderend
gedrag en allerlei vormen van overlast aan te pakken. Van
preventief fouilleren tot cameratoezicht. Maar het is de vraag
of deze aanpak voldoet. Preventieve en ook repressieve maatregelen hebben hun grenzen. Bovendien hebben politiemensen en andere toezichthouders niet altijd voldoende
bevoegdheden om asociaal gedrag echt tegen te gaan.
Intimiderend rondhangen is bijvoorbeeld niet strafbaar.

Nederlandse variant
André Rouvoet: “Er is geen dorp of stad in Nederlanders
zonder een groepje notoire raddraaiers. Meestal zijn het
zogenaamde ‘probleemjongeren’. Ze veroorzaken een hoop
overlast. Iedereen ergert zich er groen en geel aan, maar er
lijkt geen kruid tegen gewassen. Om deze raddraaiers aan te
kunnen pakken, hebben wij het Doe normaal! bevel en het
Ik-doe-normaal-contract geïntroduceerd”. De fractievoorzitter
van de ChristenUnie legt uit waar het bevel en het contract
vandaan komen en wat de bedoeling ervan is: “Het Doe
normaal! bevel is de Nederlandse variant op de Britse ASBO –
anti-social behaviour order. Het is een strafrechtelijke maatregel waarmee iemand wordt verplicht om zich gedurende
een bepaalde periode te onthouden van asociaal gedrag. Het
Ik-doe-normaal-contract is de variant op het ABC – acceptable behaviour contract. Hierin beloven overlastplegers dat zij
zich gedurende een overeengekomen periode beter zullen
gedragen. Ouders, scholen of jeugdwerkers kunnen betrokken worden bij de naleving van het contract”.
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Foto: Mark Smidt

Vervangende hechtenis
Als is vastgesteld dat iemand zich herhaaldelijk en stelselmatig schuldig maakt aan één of meer van de gedragingen,
die tezamen of afzonderlijk kunnen worden omschreven als
asociaal gedrag kan het Openbaar Ministerie (OM) hem of
haar dit feit ten laste leggen. André Rouvoet: “De rechter
kan vervolgens uitspreken dat de verdachte zich gedurende
een vastgestelde periode overeenkomstig de vordering van
het OM moet gedragen. Dit Doe normaal! bevel heeft de
vorm van een zogeheten ‘maatregel’. Als de verdachte zich
niet houdt aan de vastgestelde bepalingen, dan volgt een
vervangende hechtenis van maximaal 1 jaar”.
En wat houdt het Ik-doe-normaal-contract dan in? Rouvoet:
“De betekenis van het contract is dat degene die zijn handtekening zet zich gebonden weet om te handelen zoals is
afgesproken. De sanctie op het niet nakomen van het
contract is dat in dat geval een Doe normaal! bevel gevorderd zal worden”. Hij heeft vanzelfsprekend ook nagedacht
over de uitwerking van de voorstellen: “De meest voor de
hand liggende uitwerking van het Doe normaal! bevel in het
Nederlandse stelsel betreft een toevoeging van een vierde
afdeling aan titel IIA Wetboek van Strafrecht, luidende
‘Bevel zich te onthouden van bepaalde gedragingen’”. Het
Doe normaal! bevel en Ik-doe-normaal-contract worden
gepositioneerd als een aanvulling op het scala van bestaande maatregelen om overlast te bestrijden of verloedering
aan te pakken, zowel strafrechtelijk als vanuit de bestuurlijke of welzijnsinvalshoek.

POLITIEK
Interview
Henk van Rhee

Bij de algemene beschouwingen in de Eerste
Kamer pleitte senator Schuurman dit jaar voor een
Nationaal Handvest van Plichten. Volgens
Schuurman zijn we volstrekt doorgeschoten in
onze aandacht voor rechten. Als iedereen alleen
maar rechten heeft en geen plichten, gaat het echt
mis. Chaos en verloedering zijn dan het perspectief. Anders gezegd: veel van onze huidige problemen zijn het gevolg van een eenzijdige aandacht
voor grondrechten en individualistische ontplooiing. Een vraaggesprek over de rol van plichten bij
het herstel van normen en waarden.

Schuurman:
‘Nationaal Handvest van Plichten’
Kan de politiek of de overheid wel een rol spelen bij het herstel
van waarden en normen? Dat is toch vooral iets van het privéleven en innerlijke overtuiging?! Plichten opleggen helpt dan niet.
Als ik over plichten begin, dan merk ik, dat velen – ook hier in
deze bezonnen Kamer - direct vrezen, dat ik hen de traditionele of kerkelijke waarden en normen wil opleggen. Voor het
gemak maken ze daar gelijk de bekende karikaturen van en
dan lopen hen de zelf opgeroepen rillingen al snel over de
rug. Je bent in hun ogen al heel gauw benepen. Toch is er een
breed besef, dat er geen overheid kan functioneren zonder
dat je in een land uitgangspunten deelt. Mijn vraag is dan:
valt er iets gezamenlijk te doen? Vasthoudend aan eigen
overtuiging en waarden en normen en tegelijk ook elkaar
vasthoudend.
Maar moet je niet constateren, dat we gewoon met te veel
stromingen te maken hebben. Binnen socialisme, liberalisme
en christendom bestond in ons land nog wel een norm voor
zoiets als goed burgerschap. Maar de geïndividualiseerde
moderne mens en bepaalde migrantengroepen hebben daar
andere ideeën of misschien wel helemaal geen ideeën over...

10

Hand
Schrift

In het publieke domein treden momenteel inderdaad grote
misstanden en toenemende spanningen op. Mensen met
verschillende waarden- en normen systemen komen met
elkaar in aanraking. Je ziet steeds meer botsingen. Denk aan

hinderlijk rijgedrag of de discussie over hoofddoekjes.
Gewelddadige conflicten zijn niet uitgesloten. De multiculturele samenleving kan echt een drama worden. Een socioloog
vroeg zich onlangs terecht af: “hoe houden we de boel bij
elkaar?” De overheid kan tenslotte van niemand vragen zijn
levensovertuiging prijs te geven. Ik denk, dat de politiek
daarom toch aan een minimum van gemeenschappelijke
waarden en normen moet werken om de samenleving leefbaar te houden.
Hoe wilt u dan al die verschillende overtuigingen bij elkaar
brengen. Nederland opnieuw kerstenen? Goed voor het land,
maar dat regelt u niet vanuit de Eerste Kamer. Welk handvat
heeft de politiek over het hoofd gezien om dit wel voor elkaar
te krijgen?
In onze Grondwet en in de Verklaring van de Rechten van de
Mens worden grondrechten of vrijheidsrechten verleend aan
natuurlijke personen, mensen zoals u en ik, en rechtspersonen zoals bedrijven, instellingen en verenigingen. Terecht
wordt op deze rechten vaak een beroep gedaan. Zo is er
gelukkig een recht op christelijk onderwijs. Maar met een
beroep op rechten alleen kan de samenleving toch uit elkaar
vallen. Daarom staat er in artikel 29 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens ook: “Ieder heeft
plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk

POLITIEK

is.“ Spreken over plichten in een verklaring van rechten is best
opvallend. Eigenlijk moet je stellen, dat het plichtenverhaal
helemaal niet nieuw is. We hebben het alleen schromelijk
verwaarloosd door alleen maar over rechten te spreken. Er
moet daarom een soort evenwichtsherstel komen tussen luid
verkondigde rechten en nauwelijks genoemde plichten.
Oké, maar dan weer de vraag: hoe wilt u dat doen in dit geestelijk versplinterde land? Voorlopig de rechten maar terzijde schuiven en vooral nadruk leggen op plichten?
Nee, de bestaande grondrechten zijn nodig, maar niet voldoende. Vrijheden, rechten dus, worden al te vaak misbruikt. De vrije
meningsuiting via de moderne massamedia bijvoorbeeld leidt
tot ergerlijke uitwassen. Wat de satire over de koningin betreft
gaat mij die vrijheid mij veel te ver. Het commentaar van de
premier daarop kun je niet weghonen. Laten we maar eens
doortasten en bij de strafrechter bezien, of sommige van die
uitingen misschien toch niet vallen onder belediging en majesteitsschennis. Met een beroep op rechten en vrijheden is onze
maatschappij meer en meer een ‘permissive society’ geworden,

zou een actuele vertaling moeten krijgen. Het Handvest gaat
trouwens ook rechtspersonen aan. Wanneer bedrijven een
verantwoordingsplicht wordt opgelegd met betrekking tot de
introductie van risicovolle technologieën - bijvoorbeeld genetische manipulatie van landbouwgewassen – moet dat bedrijf
ook de kosten van de veroorzaakte negatieve gevolgen
betalen. Nu worden de kosten altijd afgewenteld op de
gemeenschap. Zo'n verplichting zal bedrijven voorzichtiger
maken. En de overheid, die zelf niet voldoende is toegerust om
te beoordelen of nieuwe technologieën nu wel of niet voor de
gemeenschap of de natuur gevaarlijk zijn, kan die bedrijven op
hun verantwoordelijkheid aanspreken. Daar zal een duidelijke
preventieve werking van uit gaan.
Gaat dat echt werken?
De werking van zo’n handvest is vooral een kwestie van
opvoeden, scholen en goed voorbeeld geven. Daar moet je het
beleid op gaan richten. Dat kost tijd, maar het is de enige weg.
Instant-oplossingen bestaan er niet voor dit probleem. We
moeten af van die hijgerige korte-termijn-politiek. Die is

anders dreigt verloedering en chaos
een maatschappij waarin alles toelaatbaar is. In naam van de
vrijheid van meningsuiting kennen we openlijke aansporingen
tot misdaad, geweld, verkrachting en vernedering van mensen,
vaak vrouwen. Misbruik van rechten brengt het publieke
domein, de samenleving, in gevaar. Daarom zou ik willen pleiten
voor een Nationaal Handvest van Plichten en verantwoordelijkheden. Zo’n Handvest kan voorkomen, dat vooral onder invloed
van allerlei niet te beheersen krachten en machten als media en
techniek de ‘res publica’ een chaos wordt.
Maar dan de vraag: wat moet er precies in dat Handvest komen
te staan?
Onze plichten dus. Een deel van die plichten kennen we al.
Denk bijvoorbeeld aan de belastingplicht en andere plichten in
relatie tot overheid. Maar er zijn ook maatschappelijke plichten; ouders hebben voor hun kinderen een zorgplicht, huwelijkspartners voor elkaar en in de nieuwere wetgeving spreken
we al over arbeidsplicht. En vergeet de inburgeringsplicht voor
migranten niet. Het zou trouwens niet gek zijn die plicht nog
wat uit te breiden en iedereen, die hier wil inburgeren te
verplichten minimaal één vers van ons volkslied te leren. Maar
er is meer: het zal ook moeten gaan over de plicht om de
schepping of natuur te verzorgen en te bewaren, de plicht om
het leven te respecteren. Wederzijds respect is een plicht die
autochtonen en allochtonen jegens elkaar dienen te betrachten. “Wat u wilt dat u de mensen doen, doet gij hen evenzo”,

vooral geschikt voor de media, maar niet voor de oplossing
van onze echte problemen. We moeten creatief nadenken over
prikkels, die het nemen van verantwoordelijkheid stimuleren.
Dus ruimte voor zorg en onderwijs, waar maatschappelijke
verantwoordelijkheden vorm krijgen, financiële beloning voor
productie, die geen wissel trekt op de natuur en een ‘doe
normaal bevel’ voor jongeren die zich aan hun plichten
onttrekken. Wat dat laatste betreft steun ik van harte het
initiatief van onze fractie in de Tweede Kamer. Ik geef overigens toe dat niet elke verplichting bij nalatigheid met juridische maatregelen kan worden bestraft. Maar dan blijft er voor
het onderwijs en voor de onderlinge omgang in de publieke
ruimte nog wel een niet te verwaarlozen appel van uit gaan.
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Foto’s: Rufus de Vries
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C A M PAG N E
Nieuws
Joël Voordewind en Bert Heuvelman

Zichtbaar en relevant
De Permanente Campagne begint op gang te komen. In de vorige Handschrift heeft u al iets kunnen lezen
over de actie “Meer Hoop zonder Dope” en de actie “Stop de Porno!”. Nu het vervolg.

Stop de Porno
Op 21 oktober zijn de ruim 17.000 handtekeningen van de actie “Stop de Porno!”
overhandigd aan de vaste
Kamercommissie voor Cultuur. Het actiecomité overhandigde de commissie niet
alleen een grote stapel handtekeningen,
maar presenteerde ook het plan voor een standaard omslaghoesje voor pornografische en erotische bladen. Inmiddels heeft
André Rouvoet dit idee voor een omslaghoesje ook in de Kamer
aan de orde gesteld. Meer nieuws op www.stopdeporno.nl

’t Zal je maar gebeuren!
Foto: M.J. de Haan

Platform HOOP
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Het platform HOOP (Hulp Organisaties Opvang (ex)Prostituees)
bestaat uit tien christelijke organisaties en is opgericht op initiatief van de ChristenUnie. In de afgelopen maanden is een manifest opgesteld om de regering te wijzen op schaduwkanten van
de opheffing van het bordeelverbod. Uit het manifest blijkt, dat
maar liefst 75 procent van de prostituees zou
willen stoppen. De meesten van hen kunnen
dit niet, omdat ze schulden hebben. In het
manifest wordt de overheid dringend geadviseerd om de opheffing van het bordeelverbod
nog eens kritisch tegen het licht te houden.
Van de vermeende voordelen van deze wet
hebben de hulpverleners in de praktijk weinig
tot niets gemerkt. Nog steeds belanden talloze
meisjes en jonge vrouwen door middel van
vrouwenhandel, loverboy-praktijken en
psychisch en/of lichamelijk geweld tegen hun
wil in de prostitutie. De organisaties van het
platform dringen in het manifest er op aan om:
1. middelen vrij te maken om meer aan preventie te doen;
2. de hulpverlening te versterken met uitstapprogramma's
3. de hulpverlening te verbreden naar de prostituanten (bezoekende mannen).
Op 4 november 2003 hebben Toos Heemskerk (Scharlaken Koord)
en Joël Voordewind (campagnemanager ChristenUnie) dit manifest overhandigd aan mevrouw M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer.

Op 28 oktober bracht Tineke Huizinga een bezoek aan ‘Opa’
Jan Hendriksen in het programma ’t zal je maar gebeuren’
van de EO. Hij is een gepensioneerde varkensboer, die het niet
kan aanzien dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat
worden gezet. Het gaat vaak om gezinnen met kinderen, die
al meer dan 5 jaar in Nederland verblijven. Hij richtte, samen
met anderen, twee jaar geleden de Stichting Noodopvang op
om voor huisvesting te zorgen. Dit zijn de schrijnende gevallen die buiten het beperkte pardon vallen, waar minister
Verdonk van Vreemdelingenzaken toe heeft besloten.

Subsidie voor reïntegratie
ex-gedetineerden
Op 24 oktober bracht André Rouvoet een werkbezoek aan
Stichting Ontmoeting in Ede. Die stichting houdt zich bezig
met reïntegratie van ex-gedetineerden. Door allerlei bureaucratisch gedoe dreigt de stichting zijn subsidie te verliezen. De
ChristenUnie werkte samen met de fracties van SGP, CDA en
PvdA al aan een amendement, om - net als voorgaande jaren zonodig tegen de zin van de minister de subsidie van deze
stichting en de verwante Stichting Exodus veilig te stellen.
Het amendement werd met kamerbrede steun aangenomen.
André: “Ik Ben
opnieuw onder de
indruk van de motivatie van een stel van
die gasten, die hier
de kans grijpen om
een nieuwe start in
hun leven te
Foto: Mark Smidt
maken...”

Meer nieuws op www.christenunie.nl/campagne

PA RTI J
Interview

Kars Veling nog steeds in politieke zaken

Dick Schinkelshoek

De Verenigde Naties in de klas
Kars Veling, tegenwoordig werkzaam in
Den Haag op een zwarte school te midden van
legio culturen: “Hier zit echt de hele Verenigde
Naties in de klas, zoveel nationaliteiten…” Hoe
vergaat het hem? “Ik voel mij hier op mijn plek.”

Er heerst een enorme verscheidenheid, het is
een wereld die ik niet van zo dichtbij kende.
Kars Veling is sinds april dit jaar voorzitter van de Centrale Directie van het
openbare Johan de Witt College in Den Haag. De grotendeels zwarte school
voor VMBO, HAVO en VWO kent zes vestigingen. Het merendeel staat in de
Schilderswijk. Het Johan de Witt College heeft 2400 leerlingen. Veel aandacht
wordt geschonken aan leerlingen die nog maar pas in Nederland zijn. Voor hen
zijn er speciale onderwijstrajecten. Contact met de leerlingen probeert Veling
te onderhouden door regelmatige gesprekken met een leerlingenpanel. Zo
komt hij erachter, wat er bij leerlingen leeft en wat hun vragen zijn.
“Een boeiende baan, op een boeiende school. Er heerst een enorme verscheidenheid, het is een wereld die ik niet van zo dichtbij kende. En grappig is: mijn
oud-collega’s op het Greijdanuscollege in Zwolle vertelden mij bij mijn benoeming hier, dat ik vroeger eens gezegd heb, dat ik graag op een school als deze
wilde werken. Ik kan mij dat zelf niet eens meer zo herinneren.”
Hoe verhoudt het Johan de Witt College zich tot het Greijdanus College?
“Het zijn heel verschillende scholen, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Ik
heb dan dat leerlingenpanel en dan merk je, dat hier eigenlijk hetzelfde leeft,
dat leerlingen met dezelfde vragen lopen. Het zijn allemaal kinderen, met
plannen, problemen, soms balorig, waar hebben leerlingen het allemaal
over….? Thuis, tegenvallende resultaten, uitgaan … Nu is dit natuurlijk een
openbare school, maar het is geen kleurloze school! Er zitten hier leerlingen
van allerlei pluimage: moslims, hindoes, mensen zonder een duidelijke religieuze overtuiging… Dat geldt ook voor de docenten. We hebben ook christelijke
leerlingen. In Den Haag is een Afrikaanse gemeente. Het zijn met name
Ghanezen, heb ik gehoord. Ik wil daar binnenkort langs gaan.”

U hebt als lijstrekker ooit gezegd, dat de Nederlandse
samenleving net een studentenhuis is. Iedereen zorgt,
dat zijn eigen kamer netjes is, maar de gezamenlijke
keuken is een puinhoop. Slaagt u er op uw plaats in om
iets aan die keuken te doen?
“Ja, dat voorbeeld kan ik mij herinneren. Ik heb ook in
mijn nieuwe baan veel met politieke zaken te maken.
Het integratiebeleid, de onderwijsproblematiek, de
inrichting van de Haagse binnenstad, allemaal sociale
en maatschappelijke kwesties, die mij altijd hebben
geïnteresseerd. Als christen voel ik de verantwoording
om in deze samenleving werkzaam te zijn. Ik ben daar
nu op een andere manier mee bezig dan vroeger, niet
meer partijpolitiek. En dat bevalt mij uitstekend. Ik ben
nog altijd lid van de ChristenUnie, maar ik houd mij niet
meer met actieve politiek bezig. Die periode heb ik
afgesloten. Ik ben hier goed op mijn plaats.”
Maar de problemen zijn groot en het imago van de
Schilderswijk is ook niet al te best.
“Met enkele van mijn leerlingen heb ik onlangs de
Schilderswijk verkend. Ik weet nu, waar John voetbalt
en waar Aysel achter de kassa een zakcentje verdient.
Ook ’s nachts ben ik een keer op pad geweest. Er is hier
een preventieteam, waar ook Marokkaanse vaders in
zitten, dat in samenwerking met de politie een oogje in
het zeil houdt. Door mee te gaan, probeer ik de wijk een
beetje te leren kennen. Veel verhalen over problemen
op zwarte scholen heb ik op het Johan de Witt niet
bevestigd gezien. Van huis uit hebben allochtone jongeren vaak veel meer respect voor ouderen meegekregen
dan hun blanke leeftijdsgenoten. Van collega’s weet ik
dat orde houden op een “witte school” vaak veel moeilijker is. De mensen hebben het hier maatschappelijk inderdaad vaak niet makkelijk, zeker vanwege hun andere
Hand
achtergrond, die ook weer onderling heel divers is. Maar Schrift
ze leven daar en hebben ook wensen en verwachtingen.
Zoals goede scholing voor hun kinderen.”
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Interview
Dick Schinkelshoek

Leen van Dijke over ‘christelijk bouwen’
Bouwbedrijf Koninklijke Volker Wessels Stevin is de
nieuwe werkplek van Leen van Dijke. Van Dijke kreeg er
de functie van ‘ambassadeur’. “De aannemersbranche
kan goed bouwen, maar slecht communiceren met de
samenleving”, legt Van Dijke uit. Ik ontmoette hem in
het Tweede Kamergebouw. De politiek blijft trekken.
“De behandeling van de VROM-begroting, daar moet je
als ambassadeur van zo’n bouwbedrijf toch bij zijn.”

Bouwen voor
kinderen en kleinkinderen
“Het concern is een enorme speler op de complexe markt van
alles wat met bouwen te maken heeft; van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw, nettenbouw, wegenbouw, …en die
markt is zo complex, omdat er vaak heel ingewikkelde procedures zijn en iedereen ambitieuze doelstellingen heeft. De
minister wil 80.000 woningen per jaar bouwen, de gemeente en
de provincie willen dingen, en een concern als Volker Wessels heeft
ook bepaalde doelstellingen, zoals het verdienen van een goede
boterham en continuïteit voor het bouwbedrijf. Daarom is het
daadwerkelijk verwezenlijken van plannen een lastige klus. Op dat
speelveld probeer ik én de publiek geformuleerde doelstellingen
én de doelstellingen van Volker Wessels bijeen te brengen.”

Als ik sommige debatten hoor, dan jeuken
mijn handen. Wat zou ik graag inspringen!
Geeft u eens voor de helderheid een voorbeeld van wat u
onlangs gedaan hebt?
“Neem een dorp in Zeeland. Het bedrijf heeft een grondpositie.
De zaak ligt er al jaren stil zonder dat precies duidelijk is, waar
dat nu aan ligt. Ik ga dan op zoek naar de oorzaken daarvan en
kom in gesprek met politiek verantwoordelijken en vraag: wat
willen jullie? Levensloopbestendige woningen, woningen voor
starters …; maak het eens duidelijk. Met die gegevens kijk ik
met één van de Volker Wessels bedrijven of we een realiseerbaar vernieuwend planontwerp kunnen ontwikkelen.
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In de politiek heb ik altijd de publieke zaak willen dienen. En
Hand
Schrift dat wil ik op deze nieuwe positie niet verloochenen. En dat
hoeft ook niet, want het concern is zich goed bewust van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid en ik kan die zo op een
vernieuwende wijze vorm geven. Je mag als concern een boter-

ham verdienen, maar doe dat dan door dat te bouwen, waar de
samenleving echt op zit te wachten.”
Klopt het gerucht, dat u altijd een duimstok in uw binnenzak
hebt? Had u dat ook in de politiek?
“Ja, omdat er nu eenmaal veel gemeten moet worden. Dat is
mijn vak. Nee, dat is gekkigheid… Ik heb ‘m nu in de auto laten
liggen. Tijdens mijn politieke carrière had ik mijn duimstok niet
altijd bij me, alleen soms voor een verhaal als metafoor. Die
duimstok herinnert mij absoluut aan mijn herkomst.
Trekt de politiek nog?
“Als ik sommige debatten hoor, dan jeuken mijn handen. Wat
zou ik daar dan graag inspringen! Moet ik niet teveel laten
blijken, hoor, anders denken ze dadelijk: daar heb je dat orakel
uit Middelburg weer. Ik kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven,
en ik heb daar altijd affiniteit mee gehad. Daarom is het zo
plezierig, dat ik nu mijn politieke ervaring en een baan in het
bedrijfsleven aan elkaar kan knopen.”
Bestaat zoiets als ‘christelijk bouwen’?
“Een heiden en een christen stapelen op dezelfde manier de
stenen op elkaar. Alleen van een christen verwacht ik, dat hij zich
nadrukkelijker afvraagt, wáár en onder welke omstandigheden
hij dat doet. Voor een christen is het een bouwen in Gods schepping en ik leg ook graag het accent op het feit dat je verantwoordelijkheid draagt om te bouwen aan een samenleving,
waarin je ook je kinderen en kleinkinderen graag ziet leven.”
Slaagt u erin om daar bij Volker Wessels iets van te realiseren?
“Daar wil ik mijn best voor doen. En als mensen vinden dat ik
iets doe dat niet in overeenstemming met mijn christelijke
levensovertuiging is, dan wil ik daarop aanspreekbaar zijn. Want
je bent christen in de kerk, én op je werk.”

PA RTI J
Europese verkiezingen
Thijs van Daalen, voorzitter ChristenUnie
plaats te vergeven. We hebben meerdere kandidaten.
Mensen met veel ervaring en nieuwe goede kandidaten. Dat
maakt dat in alle gevallen mensen teleurgesteld moeten
worden. De procedure om te komen tot kandidaatstelling is
heel open geweest. Iedereen die mee wilde dingen kon solliciteren en zijn of haar kandidatuur via de eigen kiesvereniging stellen. We willen u nu via de kiesverenigingen ook

Diegene zal vijf jaar het gezicht van de
ChristenUnie in Europa bepalen en ook het
gezicht van Europa bij de ChristenUnie.

Foto: Mark Smidt

Europa krijgt de laatste tijd de nodige aandacht.
Wel of niet een referendum over de grondwet; er
is lang over gesproken. Het stabiliteitspact; voor
en tegenstanders van strikte handhaving liepen
te hoop. Opvallend is dat in dat geweld de
Europese parlementariërs nauwelijks de pers
haalden. Dat moet anders. Dat zal ook anders.

graag grote invloed geven op de samenstelling van de lijst.
Daarin is met name de eerste positie van belang. Dat is
degene die de komende vijf jaar het gezicht van de
ChristenUnie in Europa zal bepalen en ook degene die het
gezicht van Europa bij de ChristenUnie zal bepalen.
Het bestuur kandideert twee personen voor die ene plaats.
Hans Blokland en Peter van Dalen. Via een korte campagne
krijgen beide kandidaten de gelegenheid zich te presenteren.
Onderdeel van die campagne is hun presentatie in deze
HandSchrift. Daarnaast is het de bedoeling om nog voor het
Uniecongres drie regionale avonden te beleggen waar u met
hen kunt kennismaken. Zij zullen daar hun denkbeelden
uiteenzetten en u kunt met hen in debat gaan. De campagne
eindigt op het Uniecongres waar de keuze gemaakt wordt
door de vertegenwoordigers van de kiesverenigingen.
Toch wel een noviteit binnen de ChristenUnie. In goed
overleg met beide kandidaten opgezet. Zij willen de strijd om
de eerste twee plaatsen met open vizier aangaan. Beiden
hebben er zin in om de uitdaging in Europa aan te gaan.
Opnieuw, of voor het eerst. Bijbels gefundeerde politiek
uitdragen en voorleven ook in het Europese parlement.

Op 10 juni 2004 zijn er verkiezingen voor het
Europese parlement. Wij Nederlanders mogen
dan naar de stembus om onze 27 afgevaardigden
te kiezen. Een teruggang overigens van 15%.
Wij doen als ChristenUnie ook aan de verkiezingen mee.
Samen met de SGP op een gecombineerde lijst. Om die
verkiezingen goed voor te bereiden is er bij leven en welzijn
op 24 januari 2004 een Uniecongres. Dan komt het manifest waarmee we de verkiezingen willen ingaan aan de
orde. Er zal gesproken worden over de campagne.
Ook een belangrijk thema is de samenstelling van de
nieuwe lijst met kandidaten voor Europa. Dat levert een
dilemma op. Menselijkerwijze gesproken zullen we niet
meer mogen verwachten dan dat slechts de eerste twee
kandidaten op de gecombineerde lijst in het Europese
parlement kunnen komen. Voor de ChristenUnie is dus één

Door deze keuze voor te stellen betekent het ook dat
tenminste één zittende parlementariër niet terug kan
komen. Rijk van Dam staat op de derde maar onverkiesbare
plaats van de lijst. Rijk had graag verder willen gaan. Als
bestuur zijn we ons zeer bewust van de teleurstelling die dit
voor hem is. Graag bevelen we aan dat u hem en zijn gezin in
uw voorbeden bij de Here brengt. Maar ons gebed is niet
minder van belang voor alle kandidaten. God wil ons veel
geven. Mogen wij dat straks opnieuw ook in Europa uitdragen.

Regionale kennismakingsavonden:
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open en koffie: 19.45 uur.
Apeldoorn • 15 januari 2004
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) • Gen. van Heutzlaan 55
Gouda • 21 januari 2004
Pauluskerk • Willem de Zwijgersingel 3
Groningen • 22 januari 2004
Refajahkerk • Adres: Galenuslaan 1

Hand
Schrift

15

E U RO PA
Verkiezingen
Hans Blokland

Maak Brussel geen tweede Moskou
Wie is Hans Blokland ?
Ik werd in Oegstgeest geboren. Mijn vader was een in
Antwerpen geboren predikant en mijn moeder een in
Boedapest geboren kunstschilder. Beide hebben de verschrikkingen van twee wereldoorlogen meegemaakt, eerst als kind
en later als volwassene. Nooit meer oorlog betekende iets in
ons gezin. Grote indruk op mij maakte de opstand in
Hongarije in 1956. Zeker ook omdat mijn beide ouders zich
intensief inzetten voor de opvang van Hongaarse vluchtelingen door en in Nederland.
In 1968 werd de Praagse lente met geweld onderdrukt. In
dezelfde tijd streed Israël voor zijn bestaan. Het was voor mij
een periode van politieke bewustwording mede gevoed door
mijn studie economie, die verrijkt werd met colleges reformatorische wijsbegeerte. De hoogleraren Mekkes, van Riessen en
Schuurman wezen door hun colleges en publicaties een denkrichting die mij stimuleerde tot de keuzes die ik gemaakt heb.
Wat deed ik tot nu toe ?
Hoewel ik niet bewust gekozen heb voor een politieke carrière, heb ik nooit de verantwoordelijkheden ontlopen. Zo werd
ik raadslid, statenlid, wethouder en europarlementariër. En
vervolgens ook plaatselijk, provinciaal en landelijk bestuurslid.

Kandidaat Lijsttrekkers
Waarom die drijfveer voor Europa ?
In mijn werk ben ik geraakt door de relatie economie en
milieu. Hoe kunnen we een economische ontwikkeling bevorderen die Gods schepping ontsluit, was daarbij voor mij de
kernvraag. Daarom is het werken aan duurzame ontwikkeling
van de samenleving op het raakvlak van milieu en economie
een voortdurende opdracht. En in Europa ligt daarvoor een
ruim speelveld. De tweede drijfveer om in Europa actief te
blijven is de uitbreiding met 10 landen, waarvan 8 Midden- en
Oost-Europese. De omwenteling van 1989 was voor mij een
gebedsverhoring. Vanaf 1 mei 2004 mede aan ons in het

De tweede drijfveer om in Europa actief
te blijven is de uitbreiding met 10 landen,
waarvan 8 Midden- en Oost-Europese.
Europese Parlement de uitdaging, om van die toetreding een
succes te maken. Een moeilijke en zware opgaaf, niet in het
minst voor de mensen daar.
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Hand Waar ga ik voor in het EP ?
Schrift Ik wil me er voor inzetten dat die nieuwe Europeanen zich zo
snel mogelijk echt thuis zullen voelen, evenals mijn vader en

moeder toen ze zich in Nederland vestigden. Dat betekent dat Brussel
geen tweede Moskou mag worden. De machtscentra moeten zich dus
in de nationale hoofdsteden bevinden en niet slechts in Parijs en
Berlijn. Afspraken die de lidstaten met elkaar maken, moeten ze
houden! Wat de lidstaten zelf kunnen, moeten ze niet uitbesteden aan
Brussel.
Vrede betekent voor mij ten diepste vrede in Christus, vrijheid is voor
mij geestelijke vrijheid om God te dienen naar zijn Woord en welvaart
geen materialisme, maar een situatie waarin we ervaren dat geldt
‘opdat het u welga’. Op die basis wil ik de samenwerking met medestanders verder verbreden. We delen in Europa waarden en normen
waarvan de wortels in de Joods-christelijke traditie zijn terug te
vinden. Waar mogelijk zal ik opkomen voor de heilzame werking van
Gods geboden ook in de Europese wetgeving. Wel zeer rechtstreeks is
dat aan de orde bij de vraag wat christelijke ethiek ons te zeggen heeft
op het terrein van de menselijke genetica, zoals bij onderzoek op
menselijke embryo’s en kloneren.
Wat ga ik doen om onze partij beter te betrekken bij Europa?
• Uitbouwen van onze website (www.eurofractie.nl)
• Spreekbeurten in het land en het uitnodigen van
bezoekersgroepen
• Pro-actieve voorlichting over onze standpunten via de nieuwsbrief
• Opzetten van een discussieplatform voor partijleden.

E U RO PA
Verkiezingen
Peter van Dalen

Oude liefde vergaat niet
Wie is Peter van Dalen ?
Ik ben 45 jaar en heel gelukkig getrouwd. Ons huwelijk is gezegend
met 3 fijne jongens. En toch, ik heb een oude liefde: Europa. Al sedert
m’n studie geschiedenis & internationale betrekkingen heb ik een tik
van Europa overgehouden. Ik hoop in het EP de gelegenheid te
krijgen die relatie nauwer aan te halen.
Wat deed ik tot nu toe ?
Tijdens m’n studie werkte ik voor RPF fractievoorzitter Leerling
(terreinen: volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking). Daarna
was ik korte tijd docent geschiedenis & staatsinrichting voordat ik bij
de Eurofractie SGP/GPV/RPF ging werken. Vervolgens: het ministerie
van Verkeer & Waterstaat waar ik spoedig verantwoordelijk werd voor
de betrekkingen met het Europese Parlement. En nu na diverse functies plv. directeur luchtvaart bij de Inspectie V&W: erop toezien dat
het vliegen in ons land veilig en milieu-verantwoord geschiedt.
Steeds was ik politiek actief: als lid van het Euro-Advies-college en in
Houten bijvoorbeeld als fractievoorzitter van de RPF/GPV
Raadsfractie.
Waarom die drijfveer voor Europa ?
Die oude liefde heeft me niet blind gemaakt, integendeel. Europa is
uniek en heeft enerzijds veel bijgedragen aan onze wereld: vrede,

in debat
welvaart. Anderzijds, “meer Europa moet, meer Europa doet je goed”
is ook niet hét antwoord. Daar ligt voor mij dè uitdaging: Europa is
een feit en vanuit je verantwoordelijkheid voor God en je bewogenheid
voor mensen moet je de koers van Europa beïnvloeden. Via een bijzondere route: geen nationalisme, geen Euro-federalisme maar een realistische weg geïnspireerd door Gods Woord en de vrijmaking door Jezus.
Ambassadeur van God in een omgeving waar macht en Euro’s het voor
het zeggen lijken te hebben. Dat vereist drive om te kunnen netwerken
en samenwerking met mensen van andere taal en cultuur. Dat vind ik
leuk en ik kan dat ook.
Waar ga ik voor in het EP ?
Je moet kiezen, àlles oppakken kan niet. Cruciaal is:
• Europa is behoorlijk af en moet enkele grote projecten goed voltooien:
de Uitbreiding verantwoord realiseren, de Interne Markt vervolmaken
óók met afspraken over sociaal beleid, afspraken over grensoverschrijdende onderwerpen zoals asielbeleid, politie en justitie en steeds de
vraag stellen: moet dit of dat Europees geregeld worden of kunnen de
landen dat ook zelf best regelen;
• Samenwerking (in één fractie zou fantastisch zijn) met politici voor wie
eveneens Gods Woord fundament is;
• Nederland heeft eigen belangen en komt daar voor uit: dus ruimte
voor eigen buitenlands- en defensiebeleid, voor onderwijs, volksgezondheid, belastingen, versterking concurrentiekracht (werkgelegen-

heid !), maar ook: een volwaardige Commissaris mét stemrecht;
• Afspraak is afspraak: het gerotzooi met het Stabiliteitspact heeft laten
zien dat grote landen kennelijk vaak de sterkste zijn: een blamage !
Dus: afspraken handhaven, desnoods voor het Europese Hof.
Wat ga ik doen om onze partij beter te betrekken bij Europa?
Het gesprek over Europa moet meer en beter gevoerd worden.
Dat vereist betere informatievoorziening en communicatie:

Ambassadeur van God in een omgeving
waar macht en Euro’s het voor het zeggen
lijken te hebben.
Eurofractie-nieuwsbrieven, spreektijd op partijcongressen. En:
workshops om samen na te denken over ons Europese werk. En
dat in begrijpelijke taal. Als u net als ik de Conventie-tekst hebt
doorgeworsteld zult u begrijpen: zo’n taalgebruik alsjeblieft niet !
Ter afsluiting
Ik vroeg m’n vrouw wat ze van m’n oude liefde vond. Ze moest
een paar keer diep zuchten en zei toen: “Ik sta er helemaal
achter “. Ik hoop U ook !

Hand
Schrift
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Gezocht

50 mensen

die serieus hun gewicht willen beheersen
op een gezonde en verantwoorde manier.
Ik zal u helpen uw doel te bereiken.
Bel voor vrijblijvende afspraak:
Caroline van der Hout, tel. 070 320 59 00
Gratis individuele begeleiding

Gegarandeerd succes!

DE WILDE
HERPLAATSING
BDU

PA RTI J
Iedereen van de Partij!
Klaas Quist

Een (on)gewone avond in
Hilversum - een impressie
Het was nog wat stil om kwart voor zeven.
Enkele bestuursleden, de koster en dat was
het dan. Tijdens het klaarzetten van overheadprojector, scherm en andere dingen druppelden er al meer mensen binnen. Al met al een
mooie opkomst van zo’n 15 personen. Dit biedt
perspectief voor een goede avond.

Samen groeien. Dat wil men in Hilversum en daarom gaf
men zich op voor de training Iedereen van de Partij! Op
het kantoor in Amersfoort zijn de vragenlijsten verwerkt
die door leden, bestuur en fractie thuis zijn ingevuld. De
uitslag van deze zogenaamde organisatiemeter is
uitgangspunt voor de trainingsavond. Het doel voor deze
avond is helder. Op basis van de uitslag moet Hilversum
concrete doelen stellen, hindernissen in kaart brengen en
sterkten inzetten.
Tijdens het voorstelrondje blijkt dat er verschillende
verwachtingen zijn. Samenhang, meer mensen activeren,
weten wat de kiezers vinden, duidelijker profiel van de
lokale ChristenUnie zijn onderwerpen die worden
genoemd. “Ik kom alleen vanavond”, zegt één van de
deelnemers dapper. “Vergaderen om te vergaderen, daar
doe ik niet aan mee. Als er wat gedaan moet worden, een
kraam, een enquête, iets ludieks wil ik graag meehelpen.”
Dat deze trainingsavond meer is dan een doorsnee vergadering is dan nog niet duidelijk.
Flexibele organisatie is als minimumfactor uit de organisatiemeter gekomen. Voor Hilversum is dit herkenbaar.
We praten samen uitgebreid over mogelijke oorzaken èn
oplossingen. Eenvoudig is dat niet. “Geen goedkope retoriek die er bij de kiezers in gaat als koek,” wordt opgemerkt. Een ander is het daarmee eens, maar “een meer
SP-achtige aanpak van problemen is wel nodig. Zij weten
wel wat bij de burgers leeft.” Wanneer iemand de vergelijking maakt met een boom valt veel op zijn plaats. “Een
boom is stevig en sterk vanwege het wortelstelsel en de
brede stam. Maar aan de uiteinden, de takken en bladeren is hij flexibel waardoor hij instaat is heel te blijven bij
harde winden. Zo moet de ChristenUnie ook zijn: goed
gefundeerd, maar wel flexibel. De organisatiestructuren

moeten doelmatig zijn.” Daar zijn we het mee eens. Hoe
vertaal je dat naar de praktijk.
In de loop van de avond bleek steeds meer dat bestuur en
fractie elkaar nodig hebben, maar niet goed weten welke
inbreng ze van elkaar kunnen verwachten, laat staan dat
duidelijk is hoe de leden en kiezers betrokken kunnen
worden. De afspraak wordt gemaakt dat bestuur en fractie
beide hier verder over nadenken. Het eerste doel voor de
komende periode is gesteld.
Als het tegen tien uur loopt hebben we een drukke avond
achter de rug. Vele gedachten zijn gewisseld. Iedereen is het
er over eens dat het samen nadenken van bestuur, fractie en
leden over het functioneren van de lokale ChristenUnie
zinnig is geweest. Iedereen van de Partij! reikt handvatten
aan om de cirkel te doorbreken. De start is gemaakt om
samen verder na te denken en plannen te maken.”

Iedereen van de Partij! reikt handvatten
aan om de circkel te doorbreken.
Inderdaad, veertien dagen later krijg ik een afschrift van een
uitnodiging om samen verder na te denken en ideeën
concreet te maken.
Ik lees in de uitnodiging twee concrete gespreksthema’s:
1 Hoe kunnen we meer mensen betrekken bij ChristenUnie;
2 Welk onderwerp moet de fractie tot speerpunt maken en
daarmee actief de publiciteit opzoeken?
Méér mensen méér betrekken bij de politiek van de
ChristenUnie. Dat wil de ChristenUnie bereiken met Iedereen
van de Partij! Wat mij betreft is Hilversum goed van start
gegaan en hebben ze de koers te pakken.

Hand
Schrift
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De Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid 2003 is op 17 november toegekend aan
André Rouvoet. Dat is een felicitatie waard!
Nu de verkiezing tot Politicus van het jaar niet
meer bestaat, is de Thorbeckeprijs de meest
prestigieuze prijs die een politicus in de wacht
kan slepen. Behalve André Rouvoet waren
onder anderen ook Jozias van Aartsen (VVD),
Femke Halsema (GroenLinks) en Camiel Eurlings
(CDA) genomineerd. De prijs voor politieke
welsprekendheid werd eerder uitgereikt aan
Frits Bolkestein (VVD), Hans van Mierlo (D66)
en Paul Rosenmöller (GroenLinks).

Thorbeckeprijs
voor André Rouvoet
De jury roemt in haar rapport het grote vakmanschap van
André Rouvoet. Hij combineert de bereidheid, om dwars
tegen de politieke modes in, beschaving in woord en
gebaar te laten prevaleren met een grote parlementaire
effectiviteit en scherpte. De jury toont vooral respect voor
de kracht van diepe overtuiging in het optreden van de
fractievoorzitter van de ChristenUnie. “Daaruit concludeer
ik dat goed spreken meer is dan een aangeleerde vaardigheid. Het is niet een kunstje dat ik heb geleerd, maar het
heeft te maken met de christelijke overtuiging van
waaruit wij werken”, aldus André Rouvoet in een reactie.

Traditie
20
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De fractievoorzitter van de ChristenUnie zet met zijn
optreden in de Tweede Kamer een traditie voort, “die
eerst door het GPV, bij monde van mannen als Pieter
Jongeling en Gert Schutte en later, samen met de RPF in

de ChristenUnie is gevestigd, en die geruime tijd in de
Eerste Kamer en, helaas te kort in de Tweede Kamer,
door Kars Veling gestalte is gegeven. Een grote traditie
die nu opnieuw gestalte krijgt door het optreden van de
uit de RPF afkomstige Rouvoet”. De winnaar is met deze
passage uit het rapport enorm in zijn sas: “Het is dus
eigenlijk een prijs voor de partij. Om te kunnen zeggen
wat je denkt, moet je weten waar je voor staat. Het is
onze overtuiging waardoor wij met bevlogenheid
spreken. Neem bijvoorbeeld Harry van Bommel van de
SP, die ook genomineerd was. De mensen van de SP zijn
ook sterk ideologisch bevlogen. Dat doet iets voor je
manier van debatteren”.

De jury toont vooral respect voor de kracht
van diepe overtuiging in het optreden van
de fractievoorzitter.

POLITIEK
Tweede Kamerfractie
Nico Schipper

Hectische herfst rond begrotingsbehandelingen

Gideonsbende
boekt resultaten
Na Prinsjesdag komt in de Tweede Kamer de ene na de
andere begroting voorbij. De woordvoerders en medewerkers
van de kleinere fracties moeten alles uit de kast halen om dit
‘circus’ te kunnen bijbenen. Ook voor de ChristenUnie was
het weer een hectische herfst. Met lange dagen en korte
nachten, maar soms ook mooie resultaten…
Foto: Mark Smidt

Er werden ook buiten de begrotingsbehandeling om belangrijke zaken besproken. Tijdens het overleg over de notitie
Fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid vroeg landbouw-woordvoerder Arie Slob aandacht voor de positie van jonge boeren.
Twee weken later maakte hij zich boos over het voornemen
van de minister van Verkeer & Waterstaat om een kamerbrede
motie vóór een combitunnel bij Nijverdal naar de prullenbak
te verwijzen. Tineke Huizinga liet in het debat over de nota
‘Aan elkaar verplicht’ weten, dat er meer rekening gehouden
moet worden met het criterium godsdienstvrijheid bij de
beoordeling of een land in aanmerking komt voor ontwikkelingshulp. Een paar dagen later hield ze een pleidooi voor een
akkoord inzake huurmatiging: “Huurders worden volgend jaar
hard getroffen door de bezuinigingen op huursubsidie, ziektekosten en sociale zekerheid, maar ook door de loonbevriezing.
Het lijkt mij daarom voor de hand liggen om parallel aan het
Sociaal Akkoord een huurakkoord voor twee jaar te sluiten”.

Steun in de rug voor de noordelijke
provincies
Arie Slob bewees de noordelijke provincies een grote dienst
tijdens de behandeling van de begroting Economische Zaken.
Hij diende een motie in, waarin hij de regering verzoekt zich in
te spannen om ook na 2006 de uitvoering van de zogenaamde
Langman-afspraken met de drie noordelijke provincies in
financiële zin mogelijk te maken. Deze afspraken voorzien in
stimuleringsgelden voor de regionale economie. Het Rijk had
zich in 2000 weliswaar voor 10 jaar verbonden aan de uitvoering van de Langman-afspraken, maar onvoldoende geld gereserveerd voor de looptijd na 2006. Ondanks de afwijzende
reactie van de staatssecretaris steunde een
Kamermeerderheid de motie van Arie Slob. Dat betekent een

belangrijke steun in de rug voor de noordelijke provincies bij
de onderhandelingen over een voortzetting van de financiële
steun. Het kabinet wil zich bij het regionale economische
beleid in de toekomst richten op de Randstad en de zwakkere
economische regio’s zich aan de sterkere laten optrekken.

Geen steun voor motie over meer
financiële armslag gemeenten
Tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse
Zaken stelde de ChristenUnie de belabberde financiële positie
van de gemeenten aan de orde. De bezuinigingsmaatregelen
van het kabinet ontnemen gemeentebesturen de financiële
ruimte om eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dat
bevalt de ChristenUnie niet. Arie Slob: “Het kabinet hanteert
decentralisaties als bezuinigingsinstrument. Meer taken,
minder geld”. Met de ene hand schuift het kabinet steeds
meer taken door naar het gemeentebestuur en met de andere
hand doet het een greep in de gemeentekas”. Hij hekelde
onder andere de stevige korting op het gemeentefonds en de
gedeeltelijke afschaffing van de OZB: “Los van de financiële
gevolgen is het ook een principieel punt: mag u de gemeenten
zo beknotten in hun bestuurlijke vrijheid om eigen beleid te
maken”. Een motie voor onderzoek naar alternatieve mogelijkheden om gemeenten meer financiële armslag te geven, kreeg
uiteindelijk geen Kamermeerderheid omdat de PvdA haar
steun introk.

Gemis aan visie op een nieuwe
krijgsmacht
De ChristenUnie vindt dat het kabinet onverantwoord hard
ingrijpt in de krijgsmacht. Dat is niet verantwoord vanwege de
politieke ambities die Nederland terecht heeft inzake de eigen Hand
Schrift
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Ik mis de visie op een nieuwe krijgsmacht.
Die visie zou bepalend moeten zijn voor
de maatregelen die genomen worden.

Foto: Willy-Janne Heemskerk-Hogewoning

rol op het wereldtoneel. Tineke Huizinga: “Ik mis de visie op
een nieuwe krijgsmacht. Die visie zou bepalend moeten zijn
voor de maatregelen die genomen worden en niet de toevallige financiële krapte van dit moment”. Ze vroeg zich af of de
Nederlandse krijgsmacht niet door de bodem zakt: “De kritische ondergrens is bereikt”. Tineke Huizinga onderbouwde dat
door erop te wijzen dat de Nederlandse ambities – twee
vredesoperaties en één gevechtsoperatie tegelijkertijd – door
inkrimping van het aantal gevechtsbataljons en het niet
paraat stellen van het derde mariniersbataljon niet langer kan
worden waargemaakt. Ze plaatste vraagtekens achter de voorgenomen afstoting van F-16’s, vooral vanwege de bijbehorende sluiting van vliegbasis Twenthe. Dat betekent
waarschijnlijk ook het einde van de burgerluchtvaart,
waarmee tot 2015 gebruikerscontracten zijn afgesloten. Tineke
Huizinga vroeg aandacht voor het alternatieve plan om het
2e-lijnsonderhoud te concentreren op Twenthe.

Rechtvaardige prijzen voor duurzame
productie
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De primaire producenten mogen niet de dupe worden van de
prijzenoorlog tussen de supermarkten. De ChristenUnie wil
naar een systeem met eerlijke en realistische prijzen voor de
producenten van zuivel, vlees, groenten en fruit door een laag
BTW-tarief toe te passen op duurzaam geproduceerde producten en een hoog BTW-tarief op niet-duurzaam geproduceerde
producten. Arie Slob: “Boeren en tuinders kunnen op dit
moment alleen producten leveren aan de supermarkten als zij
aan hoge duurzaamheidscriteria voldoen (Eurep-CAP), maar
krijgen daar geen cent extra voor. Supermarkten zijn zelfs niet
bereid een kostendekkende prijs te betalen en daar komt nu
dan ook nog een prijzenoorlog overheen”. Hij deed een beroep
op de minister: “U moet passende maatregelen nemen. De
supermarkten zijn de machtigste schakel in de keten en de
primaire producenten de zwakste. Het is een taak van de overheid om te waken over evenwichtige machtsverhoudingen in
de samenleving en over rechtvaardige prijzen”. Toen de minis-

ter toezeggingen op dit punt deed, kon Arie Slob een kamerbreed gesteunde motie intrekken.

Geld kleutertoets naar bestrijding
achterstanden
De ChristenUnie is een voorstander van meer zelfstandigheid
voor de scholen en minder regeltjes in het onderwijs. De boodschap van Arie Slob aan het adres van de minister was daarom
duidelijk: “U moet stoppen met het opleggen van een toetsencircus”. Hij was met name kritisch over de verplichting om een
kleutertoets af te nemen: “Voor wie doen we dit eigenlijk”.
Slob benadrukte dat er niemand op zo’n toets zit te wachten.
De scholen niet en de onderwijsdeskundigen niet. Bovendien
bleek vorig jaar dat ook de meeste fracties er niks voor voelen:
“Het kan toch niet zo zijn dat de minister alleen zo doordramt,
omdat er iets over een kleutertoets in het regeerakkoord
staat?” Arie Slob diende een amendement in om het gereserveerde geld voor de toetsen over te hevelen naar de bestrijding van onderwijsachterstanden. Een meerderheid van de
Tweede Kamer steunde dit amendement. De minister moet de
kleutertoets schrappen.

Steun voor strijd tegen illegale houtkap
Diverse milieu- en ontwikkelingsorganisaties hebben in de
afgelopen weken aandacht gevraagd voor de invoer van illegaal gekapt hout. Naar schatting is 50% van het tropisch hardhout dat in Nederland wordt verhandeld illegaal
geproduceerd. Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over
het hoge tempo waarin de oerbossen in landen als Indonesië,
Rusland, Brazilië, Kameroen en Cambodja worden aangetast.
De illegale houtkap is een bedreiging voor de longen van de
aarde. De ChristenUnie wil een Europees invoerverbod op illegaal gekapt hout. Tijdens de behandeling van de VROM-begroting diende Tineke Huizinga een motie in, die de regering
opdraagt zich hiervoor in te spannen als Nederland in 2004
voorzitter is van de Europese Unie. Een meerderheid van de
Tweede Kamer steunde de motie.
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De beste uitgaven van de ChristenUnie
‘Altijd de moeite waard’ opstellen voor G.J. Schutte
George Harinck en Michiel Niemeijer
In deze bundel opstellen schrijven 35
ministers, Kamerleden, parlementaire
journalisten en andere betrokkenen
over hun ervaringen met Gert Schutte
in zijn werk en als persoon. Het geeft
een veelkleurig inzicht in dit alom
gewaardeerde Kamerlid, maar ook in
de (christelijke) politiek. Auteurs zijn
o.a.: Jan Peter Balkenende, Wim Kok,
Gerrit Zalm, Leen van Dijke, Ed Nijpels,
André Rouvoet, Kars Veling en Jeltje
van Nieuwenhoven. • e 24,95 - 235 p.

Meedoen? Meedenken? Meelezen?
In een democratische samenleving worden opinies gevormd
en getoetst. Daar heb je kennis en eigen visie voor nodig.
Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie
investeert daarin. Kennis en visie ter versterking van de
christelijke politiek. Doet u mee?! Steun ons, juist nu!

Meldt u nu aan als donateur en ontvang ‘Dienstbare overheid’ én ‘Altijd de moeite waard’ als welkomstgeschenk!
Daarmee heeft u het eerste jaar donateurschap er meteen al
ruimschoots uitgehaald, want dat kost slechts e 26,- per jaar
(voor jongeren onder de 27 jaar zelfs maar e 14,-). Als donateur
krijgt u vijf nummers van DenkWijzer en alle andere publicaties die wij produceren. In 2004 zijn dat waarschijnlijk boeken
over landbouw en over de multiculturele samenleving en nog
enkele Korte Commentaren. Bovendien kunt u dan meedoen
met onze digitale KennisNetWerken.
Voor meer informatie over deze en andere publicaties, het
donateurschap en alles wat u verder wilt weten van het WI:
www.wi.christenunie.nl

Dienstbare overheid - christelijk-staatkundige visie op politiek en
overheid Roel Kuiper
Een vervolg op de publicatie ‘Dienstbare samenleving’.
Het geeft een actuele visie op rol en taak van de overheid op basis
van christelijke uitgangspunten. Begrippen als macht en gezag, wet,
recht en gerechtigheid, democratie en tolerantie worden uitvoerig
besproken en leiden tot een verhelderende visie op een dienstbare
overheid • e 11,50 - 118 p.
Richting Europa - christelijk-staatkundige visie op de Europese
Unie
Benjamin Anker en Sander Luitwieler
In deze publicatie wordt stilgestaan bij de rol en taak van de Europese
Unie vanuit een christelijk-staatkundig perspectief.
Hoe zou het Europa van morgen eruit moeten zien? Zijn er alleen wat
aanpassingen nodig of moet het een heel andere opzet krijgen? Een
onmisbaar boek voor wie meer over Europa en de visie van de
ChristenUnie daarop wil weten. Een must have richting de Europese
verkiezingen en het referendum over de Europese grondwet!
• e 12,50 - 140 p.
Gedeelde wereld - armoedebestrijding en christelijke politiek
Maarten Hamelink en Cors Visser
Structurele armoedebestrijding is nodig. Niet alleen de gevolgen,
maar ook de oorzaken van armoede moeten worden aangepakt. Voor
de Nederlandse politiek kan dit verregaande consequenties hebben.
Gedeelde wereld is tot stand gekomen in samenspraak met tal van
christelijke organisaties en is een boeiende bijdrage aan de discussie
over armoedebestrijding in de wereld. • e 12,50 - 144 p.

Graag ontvang ik:
ex
ex
ex
ex

Altijd de moeite waard
Dienstbare overheid
Richting Europa
Gedeelde wereld

❏ Ja, ik word donateur van het Wetenschappelijk Instituut en
ontvang ‘Dienstbare overheid’ en ‘Altijd de moeite waard’
❏ Ja, ik machtig de ChristenUnie eenmalig het bedrag
af te schrijven van mijn bankrekening
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Bank/gironr.
Handtekening

Stuur de bon naar: Landelijk bureau van de ChristenUnie,
Antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort (postzegel hoeft niet, mag wel)

COLUMN
Marcello Stewart, alias dr. Johnny Love

Sterven, om te groeien
31 december 2003 houden GPV en RPF op met hun bestaan
en gaan over naar ChristenUnie. In Johannes 12:24 staat
‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de
aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar
indien het sterft , zo brengt het veel vrucht voort.’
De verschillen tussen de partijen GPV en RPF houden op te
bestaan en we krijgen een vernieuwd en helder gezicht
onder de naam ChristenUnie. Met de afronding van deze fantastische fusie
(sterfproces), komt er meer tijd en ruimte om krachtig naar buiten te treden.
Tot mijn vreugde zag ik, dat het hele congres van 8 november achter de
verfrissende permanente campagne-aanpak stond. Het zaad ChristenUnie is
geplant en zal uitgroeien tot één van de hoge bomen in Nederland met veel
verschillende vruchten. Een boom, waar ook ruimte is voor tropische vruchten, daarmee doel ik op een bekende groep die nog tamelijk onbekend is in
Nederland, de christen-allochtonen.

Foto: Mark Smidt

Ik heb de dikke Van Dale erbij gepakt en gekeken naar de juiste betekenis van
het woordje allochtoon: ‘gevormd van elders aangevoerd materiaal’. Nu ik
toch bezig was, zocht ik gelijk de betekenis op van het woordje autochtoon:
‘gevormd van ter plaatse aangetroffen materiaal’.
Op basis van eigen onderzoek schat ik, dat er zo’n 450.000 christen-allochtonen zijn in Nederland. Ik heb vernomen, dat het CBS nooit onderzoek hiernaar heeft gedaan. Als men praat over allochtonen in Nederland, denkt men
het eerste aan moslims. Zodra er maar één of andere discussie over allochtonen op de televisie of radio plaatsvindt, dan nodigt men altijd weer een
moslim-allochtoon uit. Men nodigt nooit een christen-allochtoon uit om zijn
mening te geven als het gaat om kwesties als zwarte scholen en hoe je het
allochtonenprobleem in Nederland moet aanpakken.
Men weet vaak nog geen raad met dit christelijke, van elders aangevoerde
materiaal. Ik werd bijvoorbeeld eens uitgenodigd door een Christelijke hogeschool om een lezing te geven. Vooraf aan deze lezing werd er in de kerk een
speciale meeting gehouden. Doordat ik in de file stond, kwam ik een half
uurtje te laat bij de kerk. Daar aangekomen werd mij de toegang geweigerd
door de koster van de kerk. Hij vroeg aan mij: “Wat kom je doen?” Ik zei: “Ik
ben uitgenodigd.” De koster: “Maar dit is een Gereformeerde kerk”. Waarop ik
antwoordde: “Ja, dat klopt en daar wil ik naar binnen.” Koster: “Ja, maar dat
mag niet.” Hoe ik deze meneer ook met handen, voeten en mimegebaren
probeerde uit te leggen, dat ik gastdocent was en in de kerk aanwezig moest
zijn, hij hield voet bij stuk. Ik mocht er niet in voor mijn lezing over de emancipatie van de christen-allochtonen. Daar sta je dan.
Met André Rouvoet aan het roer, die op een afstand ook wat weg heeft van
een allochtoon, kunnen we het land in. Want laten we eerlijk zijn, volgens
Johannes 17:16 zijn we ín deze wereld, maar niet ván deze wereld. Dat wil dus
zeggen, dat alle christenen allochtonen zijn.

24

De ChristenUnie is naar mijn mening een partij gevormd uit verschillende
materialen, zowel ter plaatse aangetroffen als van elders aangevoerd en de
Hand
Schrift partij kan een fantastische mix zijn van gelovigen in Nederland. Zoals Dokter
Johnny Love het op zijn manier zou zeggen: ‘Dan krijgen mijn normen meer
waarde, weet je wel!’

De werkgroep
ChristenUnie Multicultureel
•
•
•
•

ChristenUnie wil meer Kleur op het palet (RD)
ChristenUnie mikt op migrant (AD)
Actie ChristenUnie tegen stemvrees allochtonen (ANP)
Partij wil christelijke allochtonen (Contrast)

Dat waren de koppen van de nieuwsberichten na de
eerste ‘Talkshow’ van de werkgroep ChristenUnie
Multicultureel. De ‘show’ is speciaal opgezet voor
migranten die geïnteresseerd zijn in politiek en in het
bijzonder in de ChristenUnie. Het zag er letterlijk zwart
van de mensen. Muziek en tropische hapjes zorgden
voor een sfeer die deze doelgroep aanspreekt. Maar
daar kwamen de 80 bezoekers niet alleen op af. Zij
wilden wel eens weten of die ChristenUnie zich het lot
van de christen-migranten aan wilde trekken. En de
ChristenUnie op haar beurt wilde graag hen beter leren
kennen.
Er werd gerapt, een sketch opgevoerd door dr. Johny
Love, samen gezongen en er was een forumdiscussie
met onder meer Tineke Huizinga. Centrale stond de
vraag: ‘waarom zijn christen-migranten zo weinig
betrokken bij de politiek.’ Dit komt, zo liet de zaal
weten, doordat een groot aantal christen-migranten
naar Nederland is gevlucht vanwege geloofsonderdrukking door de politiek in het land van herkomst. Politiek
is dus iets gevaarlijks en staat voor veel migranten
gelijk aan corruptie en schandalen. Dus, aangekomen in
Nederland is het verstandig om je als christen vooral
verre te houden van de politiek, zo was de indruk.
Als ChristenUnie hebben we vooral proberen duidelijk
te maken, dat we als christenen en dus ook christenmigranten vanuit ons geloof de opdracht hebben om
ons in te zetten voor de naaste en de samenleving. Dat
we een lamp op een berg moeten zijn en het zout in
deze wereld. En dat we ons zonder angst in Nederland
wel met politiek kunnen bezighouden om daar Gods
leefregels uit te dragen.
Aan het eind van de dag hebben zeven mensen zich als
vrijwilliger opgegeven bij de kiesvereniging Rotterdam.
Inmiddels zijn de andere grote steden ook benaderd
om soortgelijke bijeenkomsten te houden. Zo krijgen
we meer kleur op het pallet van de ChristenUnie.
Als u in uw stad ook zo'n Talkshow voor christenmigranten wilt houden, neem dan contact op via:
jsvoordewind@christenunie.nl
We komen graag bij u langs.
Joël Voordewind,
namens de werkgroep ChristenUnie Multicultureel
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Luuk Tigelaar, penningmeester
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Ruime meerderheid voor centrale inning contributies

Contributies 2004
Volgend jaar zullen voor het eerst alle contributies centraal geïnd worden.
Alle leden ontvangen daarvoor al in januari een acceptgiro. Dat heeft het
Uniecongres van 8 november met een zeer ruime meerderheid besloten.
Deze verandering was nodig om de volgende redenen:
• de nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen vraagt om een centrale door een accountant gecontroleerde
registratie van betalende leden;
• de combinatie van inning deels door verenigingen en deels door het partijbureau werd te duur, onder andere
door een ingewikkeld computerprogramma;
• de combinatie van verschillende inningsvormen zorgde de afgelopen jaren voor ernstige liquiditeitsproblemen
op het partijbureau;
• de bank wil ons liquiditeitstekort alleen financieren, als we tot centrale inning overgaan.
Met deze centrale inning krijgt de partij weer een gezonde financiële basis. En kan er door minder administratieve
rompslomp nog meer aandacht komen voor de politieke inhoud en het uitdragen daarvan. De centrale inning
betekent overigens op geen enkele manier een aantasting van de zelfstandigheid van de plaatselijke vereniging.
Die vereniging krijgt uiterlijk 1 juni het deel van de contributie bestemd voor de lokale activiteiten. Het congres
stelde de contributie voor 2004 vast op e 40 voor hoofdleden en e 20 voor gezins- en reductieleden. Als u als reductielid in aanmerking wilt komen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw lokale unie.
Mocht u vragen hebben over uw contributie, dan kunt u daarover contact opnemen via e-mail of door te
bellen met 033 - 422 69 69.

IN

HET LAND

Velsen

Door Frank Visser

“Gelijk David de reus Goliath versloeg” schreef een
journalist van de IJmuider Courant. Een mooier
compliment kan een éénmansfractie van de
ChristenUnie haast niet krijgen. Raadslid Frits Korf
ontdekte dat de kwartaalrapportages van de
gemeente Velsen (66.000 inwoners), die inzicht
moeten geven in de financiële stand van zaken, niet
deugen. Hij constateerde maar liefst 16 verschillen
met de begroting voor 2003 van in totaal 2.105.000

Foto: Frank Visser

Twenterand
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euro. Hij stelde bovendien vast dat er na vaststelling door
de raad achteraf is gerommeld met de eerste rapportage.
Met dit gedegen onderzoekswerk haalde Frits Korf de
voorpagina van de krant. En dat terwijl hij wegens een
zakenreis naar Zuid-Korea zelf niet aanwezig was op de
betreffende raadsvergadering! Met dank aan de
GroenLinks die spreektijd afstond om het ChristenUnie
verhaal voor te lezen.
Korf blijft de gemeentelijke financien kritsch volgen. “De
gemeente moet aan de burgers goed verantwoorden wat
er met hun geld gebeurd”. Hij ondernam samen met
andere oppositiepartijen actie tegen door de gemeente
verstrekte voorfinancieringskredieten voor de opbouw
van het Forteiland in het Noordzeekanaal. De kredieten
waren voor ruim 450.000 euro door de gemeenteraad
vrijgegeven. Uiteindelijk financierde de gemeente echter
tot 3,6 miljoen euro voor. Frits Korf: “Toen de nieuwe
wethouder 5 maanden functioneerde stond er bij de 3de
kwartaal rapportage 2002 nog steeds P.M. (pro memorie),
alsof er niets bijzonders was! Terwijl het college wist dat
er een groot tekort ontstaan was. Het nadelig bedrag
voor de gemeente Velsen kan oplopen tot enkele miljoenen euro’s. Ook voor de aanvraag van provinciale subsidie
werden de zaken te rooskleurig voorgesteld.” Een onderzoeksbureau bracht in opdracht van de raad uiteindelijk
alles in beeld. De raad informeerde dus het college i.p.v.
andersom. Uiteindelijk heeft deze kwestie geleid tot een
motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijke
wethouder vanwege het niet volledig informeren van de
raad. De wethouder is uiteindelijk via een politiek ontslag
per direct ontslagen.

Door Frank Visser

Gemeenten hebben een zorgplicht voor het ophalen van
afval. Veel gemeenten hebben daarvoor een eigen afhaaldienst. Hiervoor zijn veel gemeenten echter te klein. Zij
kiezen vaak voor privatisering. Het nadeel van deze optie
is dat de invloed van de gemeente op de besluitvorming
afneemt terwijl de gemeente wel verantwoordelijk is. De
gemeente Twenterand (33.000 inwoners) zat na een
gemeentelijke herindeling met het probleem hoe haar
afval het beste kon worden opgehaald en verwerkt. In de
oude gemeenten waren twee totaal verschillende systemen in gebruik. ChristenUnie-wethouder Bert Lambers
zocht een oplossing waarbij er ook winst zou zijn voor het
milieu. “Voor de ChristenUnie is rentmeesterschap
immers een belangrijk uitgangspunt”. Hij legde zijn oor te
luisteren bij andere gemeenten en vond een derde alternatief: de ROVA (www.rova.nl). De ROVA is een overheidsbedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van de

deelnemende gemeenten. Dit zijn er inmiddels 19 waaronder Zwolle, Apeldoorn, Amersfoort en Urk. Het voordeel
van deze gemeentelijke samenwerking is dat de gemeenten de zorgplicht uit handen kunnen geven aan een
gespecialiseerd bedrijf zonder dat ze hun beslissingsbevoegdheid verliezen. Zij krijgen immers aandelen in het
afvalverwerkingsbedrijf. Dit gaat Twenterand veel voordeel opleveren. Zo wordt de afvalstoffenheffing voor
burgers binnenkort voor een deel bepaald op basis van
het aantal volle containers via het zogenaamde Diftar
systeem. Burgers kunnen zelf kiezen uit drie maten
containers en betalen meer naarmate ze deze vaker
buiten zetten. Dit wordt geregistreerd met computerchips
op de containers. De afvalstroom wordt hierdoor beperkt,
wat goed is voor het milieu, en daardoor kan ook de afvalstoffenheffing voor de burgers omlaag.

Rentmeesterschap is een
belangrijk uitgangspunt
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Den Haag

HET LAND

Door Willy de Zoete

Foto’s: Serge Ligtenberg

Impressies daklozendag
ChristenUnie Den Haag
8.45 u. De eerste pot koffie loopt vol. Er zullen er nog vele volgen.
Kleumend komt de eerste gast binnen. “Ah, koffie, lekker. Ik ben
helemaal verstijfd, zó koud onder die brug” Een tweede komt
binnen met de mededeling “ik wil afkicken, maar ik weet niet
hoe”. Eén van de vrijwilligers gaat even met hem apart zitten.
De derde arriveert, een oudere man, in tegenstelling tot de
anderen het “prototype”van de dakloze. Kapotte lange overjas,
wollen muts, stok. Hij had geluk, hij heeft in een echt bed
kunnen slapen. “Ik heb gedaan wat u gezegd hebt” zegt hij tegen
één van de diaconaal werkers. “In de douche gegaan, haren
gewassen”. Hij wil niet mee naar het badhuis, maar wél graag
naar de kapper. Eén voor één druppelen nog meer mannen
binnen, totdat er bijna dertig zijn. Samen met een vrijwilliger
vertrekken ze naar de Hammam, het oosters badhuis, om anderhalf uur later schoon en warm weer terug te komen. Leerlingen
van een plaatselijke school hebben inmiddels voor een lunch
gezorgd, en rekken volgehangen met warme kleding. Om de
beurt kan ieder die dat wil naar de
stoelmassage en de pedicure. “De
mannen zorgen goed voor hun
voeten”, vertelt de laatste, “Ze
moeten er natuurlijk ook de hele dag
op lopen.” Over de paar slaapzakken
die klaarliggen moet met de diaconaal werker worden overlegd, zij
weet precies wie er het hardst één
nodig heeft. Maar, alles gaat in een
ontspannen sfeer. Inmiddels zijn er
aardig wat persmensen binnengekomen. Daklozen zijn blijkbaar een
“item” in de media. Toch schrikken de

Meer nieuws op www.christenunie.nl/inhetland

meeste journalisten als ik, op de vraag waarom de ChristenUnie
een dag voor daklozen organiseert, vertel dat er maar 40 nachtopvangplaatsen zijn voor de 400 tot 600 daklozen die in onze
stad rondlopen. We willen er voor zorgen dat daklozen ook voor
het gemeentebestuur een “item” worden, en kunnen daar de
hulp van de media wel voor gebruiken. Wat ik de journalisten
niet vertel is, dat voor mijzelf deze dag ook nieuw inzicht heeft
opgeleverd. Mijn stad, waar ik als Christen medeverantwoordelijk
voor ben, telt mensen die er even akelig aan toe zijn als sommige
mensen in de derde wereld. Misschien komt het door eigen
schuld, maar…. wie leeft niet van genade?

Kort
Westland In deze nieuwe gemeente van bijna 100.000 inwoners
vonden 19 november herindelingsverkiezingen plaats. ChristenUnieSGP haalde 2 van de 37 zetels. Lijsttrekker Arie van Heteren is hier
dankbaar voor. “Op basis van de laatste Tweede-Kamerverkiezingen
schommelden we tussen de één en twee zetels. Nu het er twee zijn
geworden, is toch wel uitgekomen waar we op hoopten.” (FV)
Maarssen In oktober toerde de theatervoorstelling “the ancient art of
the genital origami” van het gezelschap ‘The penis puppetry’ door
Nederland. In deze voorstelling doen twee naakte Australische
mannen twee uur lang kunstjes met hun geslachtsdeel. In verschillende plaatsen protesteerde de ChristenUnie tegen deze smakeloze show.
Jan Boogerd, raadslid in Maarssen, schreef een open brief aan het
plaatselijke Pim Jacobstheater. “Mij ontgaat hoe deze ‘oude Australische kunst’ kan bijdragen aan een verrijking van het culturele aanbod
in ons schone dorp aan de Vecht. Of is dit niet de bedoeling,
maar is het alleen de opzet om met dit soort vertoningen de
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kassa te laten rinkelen? Onze fractie kwalificeert deze voor- Schrift
stellingen als smakeloos en in strijd met algemeen geldende
fatsoensnormen.” (FV)

OVERDENKING
Ron van der Spoel

Esther 4:14-16

Niet voor niets!
Als je in een vergadering zit, denk je wel eens: Wat doe ik hier? Je hebt
passie voor het doel, waar je mee bezig bent. Je zit vol plannen en je
weet, waar het naar toe moet, terwijl er toch niets uitkomt, uit de
vergadering. Dan denk je wel eens: wat doe ik hier?
Deze vraag leefde ook bij Esther. Esther werd met alle andere mooie
vrouwen in het land opgepakt, omdat de koning een nieuwe koningin
wilde. De koning had al een koningin, Vasti, ook een mooie vrouw. Maar
die was afgedankt. Na een bras- en drankorgie van de koning en zijn
Foto: Mark Smidt
vrienden had zij namelijk geweigerd zich in al haar schoonheid te laten
bewonderen door die waarschijnlijk voor het merendeel dronken mannen. Dat was de
reden, dat Vasti uit de gratie van de koning viel en daarom moest er een nieuwe koningin
komen. Alle mooie vrouwen uit dat grote koninkrijk – vooral jonge meisjes - werden
daarom verzameld. En Esther hoorde daar ook bij. Het leek te mooi om waar te zijn. Ze
zou misschien de vrouw van de koning worden, maar Haar selectie betekende voorlopig
alleen maar, dat ze in een harem terechtkwam. En daar mocht je niet meer uit, als je er
eenmaal in zat. Eigenlijk was het dus een gevangenis, maar dan met veel luxe, genoeg te
eten en te drinken. En zelfs als je koningin werd, bleef je in die gevangenis, want ook dan
had je niets te vertellen. En daar kwam Esther dus terecht.
In de harem raakt Esther in een enorm dilemma. Haar volk, de joden, dreigt vernietigd te
worden, maar ondanks dat ze zo dicht bij de macht zit, kan ze niks doen. De regels en
gewoonten aan het hof maken dat onmogelijk. Doordat ze gevangen is in een harem,
kan ze niets doen. Dan komt Mordechai langs met de boodschap, dat ze niet voor niets
op deze plaats is.
Ook de ChristenUnie stond dit jaar dicht bij de macht. Meepraten over een regeringscoalitie. Velen hebben zich toen afgevraagd of je met je de nog bescheiden omvang van de
partij wel iets kunt betekenen in het landsbestuur? Maar zit je dan niet gevangen in klein
denken over jezelf? In een ‘harem’? Denk dan aan de woorden van Mordechai: “wie weet,
of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt”.
Ons leven is te allen tijde in de hand van God. Te midden van alles wat er gebeurt, is God
altijd aanwezig. God heeft Zijn plan, Zijn weg, ook met de ChristenUnie. God had
plannen met Esther. Esther kwam in de harem van de koning, omdat God daarin de hand
had. God was er. God is altijd bij je. En juist als het moeilijk is, is er ook altijd de keus om
de weg van God te gaan. Bijvoorbeeld door je in die situatie af te vragen: “wat doe ik
hier?” Ben ik hier misschien wel juist op dit moment omdat God me daar wil hebben, om
Zijn wil te doen. Kies dan ook de weg van God. Je bent er niet voor niets. De ChristenUnie
is er niet voor niets!

Agenda
Meer info op
www.christenunie.nl/agenda

20-12-2003
Kerstconcert van PerspectieF en
Gerald Troost, Amersfoort.

10-01-2004
Nationale Gebedsdag Haarlem,
Rotterdam, Utrecht, Groningen,
Leeuwarden, Zwolle
en Apeldoorn.

17-01-2004
Training Debatteren en
Presenteren Amersfoort.

22-01-2004
Politiek jongerencafé i.s.m. het
CDJA , Den Haag.

24-01-2004
Uniecongres, Ede.

20-03-2004
Kadercursus Gemeentepolitiek
Amersfoort.

24-04-2004
Uniecongres.

06-11-2004
Uniecongres.

PA RTI J
Voorzitter Werkgroep
Vrouwen
Jetty Boerma-Buurman

Begin oktober is het initiatief genomen tot oprichting van een
vrouwenwerkgroep binnen de ChristenUnie. Dat gebeurde naar
aanleiding van het vrouwensymposium van 27 september, waar een
kleine honderd ChristenUnie-vrouwen bijeen waren. Al bestaat er nog
geen officiële doelstelling, de belangrijkste is voor Jetty Boerma-Buurman,
voorzitter van de werkgroep-in-oprichting, wel helder:
‘meer vrouwen betrekken bij de christelijke politiek.’

Welke rol gaan vrouwen
spelen in de ChristenUnie?
Van de stemmen die op de ChristenUnie werden
uitgebracht in januari 2003 kwam 61 procent van
vrouwen. ‘Die 61 procent vind je niet terug op bestuurlijk
of vertegenwoordigend niveau’, stelt Boerma-Buurman,
‘Een aparte werkgroep kan juist meer aandacht geven
aan het functioneren van vrouwen binnen de partij.
Op het symposium waren heel wat vrouwen die zeiden:
we willen wat meer doen in de ChristenUnie. De vraag
was alleen hoe we dat dan móesten doen.’

Onderzoek
De vrouwenwerkgroep-in-oprichting is een initiatief
dat vooralsnog gedragen wordt door vrijwilligsters.
Noodgedwongen. ‘Zoals iedereen weet is er op het
moment binnen de ChristenUnie geen geld om de vrouwenwerkgroep te ondersteunen’, licht Boerma-Buurman
toe. ‘Momenteel wordt onderzocht of we via het ministerie van Binnenlandse Zaken subsidie kunnen krijgen.
Vanaf het symposium gerekend, zullen we nog zeker een
jaar in deze onderzoeksfase zitten. Zolang blijft het een
groep van vrijwilligers die nadenkt over, hoe vrouwen
een rol kunnen spelen in de ChristenUnie. In januari
komen we voor de tweede keer bij elkaar om daar verder
over te spreken.’

Nieuw
Het opzetten van een afzonderlijke vrouwenwerkgroep
is een novum binnen de Christenunie, al zijn vrouwen
altijd in zekere mate actief geweest binnen de partij en
haar voorlopers. Boerma-Buurman: ‘Wij hebben geconstateerd, dat er meer vrouwen zijn die meer willen. Dat is

echt een gedachte die leeft onder vrouwen. Ze zijn
enthousiast voor deze partij. Juist omdat ze de meerwaarde van de ChristenUnie inzien!’ En om alle misverstanden
uit de wereld te helpen, stelt ze: ‘Dit is níet een initiatief
dat op feministische of vrijzinnige uitgangspunten is
gebaseerd. Het is voor de ChristenUnie belangrijk dat er
geen vergeten groepen worden gecreëerd binnen de
partij. Je zou kunnen zeggen, dat het symposium wat dat
betreft voor veel mensen een eye-opener is geweest. Er
bestond behoefte aan. Dat blijkt ook welk uit het feit dat
er rond de honderd vrouwen aanwezig waren.’

SGP
Een van de onderwerpen die uiteraard binnen de nieuwe
werkgroep aan bod zal komen, is de verhouding tot de
SGP. Boerma-Buurman: ‘In verschillende plaatsen in het
land lopen vrouwen die politiek actief zijn tegen de
bezwaren van de SGP aan. Over het formuleren van een
officiële opmerking hierover moeten we nog goed nadenken, maar het ondersteunen van deze vrouwen zou zeker
een doelstelling van deze werkgroep kunnen zijn.’

Welkom om mee te denken
De vrouwenwerkgroep-in-oprichting is momenteel
twaalf vrouwen sterk. Deze twaalf reageerden positief
op de vraag om mee te werken aan het opzetten van
een werkgroep, waarin zou worden nagedacht over de
rol van vrouwen in de ChristenUnie. Iedereen die mee
wil denken in de werkgroep is van harte welkom.
Schrijf naar ‘vrouwenwerkgroep ChristenUnie’,
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort.

Hand
Schrift
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COLUMN
Raadslid IJsselstein
Carolien Pape

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
wie is de mooiste in het land?
Bij het thema van deze Handschrift moest ik denken aan
deze zin uit een sprookje en aan het bijbelgedeelte, waar de
discipelen zich afvragen ‘wie de meeste is’. Daar gaat het
natuurlijk vaak om in de politiek: wie is de beste politicus,
wie debatteert het beste (over dat laatste hoeft André zich in
ieder geval geen zorgen meer te maken...), wie krijgt het
meeste stemmen, wie komt het meest in de media en wie
ziet er het beste uit (en dan gaat het meestal over vrouwelijke politici...). In mijn geschiedenis als raadslid heb ik ook in
heel wat spiegels gekeken:
• De spiegel van de krant: hopend op een goede pers, maar
tegelijk merken, dat zij zeer subjectief omgaan met onze
mening;
• De spiegel van de kledingwinkel: nieuwe kleding kopen om
mijn onzekerheid te verbergen, terwijl ik genoeg heb om
aan te trekken;
• De spiegel van mijn politieke voorgangers: mijzelf vergelijken met hen, maar mijn stijl als politicus is anders;
• De spiegel van de democratie: succes en invloed afmeten
aan het aantal binnengehaalde moties, maar de mening
van de meerderheid is niet noodzakelijk de beste
• De spiegel van de andere fracties: het ingewikkelde taalge-

bruik van sommige fracties, dat niet te
volgen is, maar in het begin dacht ik dat
het zo hoorde...;
• De spiegel van de kiezers: een bedankkaartje van de één en een afkeurend
gemompel van de ander.
Ik kan mij nog heel goed mijn eerste echte
daad als raadslid herinneren. De dag na mijn
eerste raadsvergadering zat ik total-loss op de
bank, hopend dat iemand mij zou bellen en
zou zeggen, dat ik het heel goed gedaan had.
Bijzonder kwetsbaar voel je je na zo'n eerste
Aan wie spiegel ik
prestatie als politicus. Er belde niemand en ik
mijzelf en welke
ben toen in de eerste plaats bij mezelf te rade
gegaan, of ik zelf tevreden was (zelf ben ik
spiegel bepaalt
tenslotte mijn beste vriend) en vervolgens
ben ik naar de Here God gegaan. In de
mijn beeld?
ontmoeting met Hem werden dingen als het
resultaat, het effect, de invloed en de macht enorm gerelativeerd.
Voor Hem zijn wij namelijk altijd de beste en de mooiste. En
heel af en toe krijg je dan van mensen ook een schouderklopje
of een kaartje of zelfs een prijs(!)...
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PA RTI J
Campagne
Klaas Quist

Op naar de 30.000 leden!
verkiezings-campagne met ‘kandidaat-Kamerleden’

Ja, ik doe mee aan de actie
‘op naar de 30.000!’

en de training ‘Iedereen van de Partij!’ laat zien, dat

Naam:

steeds meer mensen iets hebben met de ChristenUnie.

Adres:

Dat is ook wat we willen; méér mensen méér betrekken,

Postcode:

om samen onze boodschap uit te dragen.

Telefoonnummer:

De ChristenUnie start daarom ook een nieuwe ledenwerfactie en daar
willen we u bij betrekken. U kunt namen opgeven van familieleden,
vrienden en bekenden van wie u weet, dat ze zich thuis voelen bij de politiek van de ChristenUnie. Deze mensen benaderen wij dan met de vraag
of ze lid willen worden van onze partij. We hebben (nieuwe) leden nodig
die willen meedenken en meedoen. Mensen die geen tijd hebben maar
ons wel financieel willen steunen, zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.
Maar er is nog een reden waarom de ChristenUnie deze actie start. In 2004
wordt zo goed als zeker een deel van de overheidssubsidie gekoppeld aan
het aantal leden van een partij. U begrijpt het, een mooi moment om het
ledenaantal uit te breiden. We hebben nu ruim 25.000 leden. Verras ons en
uzelf door massaal namen aan te dragen. Op naar de 30.000!

Ik denk dat de volgende personen best lid willen worden.
U mag mijn naam noemen, wanneer de ChristenUnie
deze mensen gaat benaderen.

Het groeiend enthousiasme voor de permanente

m/v*

Woonplaats:

Naam:

m/v*

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam:

m/v*

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam:

m/v*

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
* streep door wat niet van toepassing is
Stuur de bon naar: Landelijk Bureau ChristenUnie,
‘Op naar de 30.000!’ Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Of vul de bon in via www.christenunie.nl

