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eerlijke verdeling nodig over jong en oud. Daarnaast zijn we voor 

goed onderwijs en dus tegen onderwijsbezuinigingen. We willen 

de studiefi nanciering behouden en de reiskosten voor MBO’ers 

laten dalen.

Kortom, PerspectieF laat van zich horen. 
Doe jij mee?

Maarten van Ooijen
Voorzitter

Het verkiezingsnummer van de Perspex ligt voor je! Vlak voor dat jij 

je stem uit mag brengen krijg je online of door de brievenbus nog 

alle nieuwtjes over de campagne van PerspectieF, ChristenUnie-

jongeren.

Want PerspectieF zit zeker niet stil deze campagne! Zoals je weet 

is vlak voor de campagne een grote bestuurswissel geweest, waar-

in bijna het hele bestuur wisselde. Met deze nieuwe mensen en 

nieuwe ideeën hebben we drie thema’s gekozen als speerpunten 

voor deze campagne: Godsdienstvrijheid, Onderwijs en Starters.

Voor elk van deze drie thema’s heeft PerspectieF een goed verhaal 

liggen. We komen op voor onder druk staande vrijheden, zoals 

Godsdienst. We doen dit zowel voor godsdienstvrijheid in Ned-

erland, maar ook daar buiten. Starters moeten de mogelijkheid 

hebben een eerste woning te huren of te kopen, daar is dus een 
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De zomer is voorbij en het nieuwe seizoen is weer begon-
nen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en een spetterende 
opening: de verkiezingen op 12 september. Alles leek wel 
te draaien om de verkiezingen, maar er is meer gebeurd. 
Leden van PerspectieF hebben Straatsburg bezocht en 
anderen zijn naar Israël of Kroatië geweest. Ook in Neder-
land was PerspectieF onder andere in Amersfoort actief. 

actualiteiten

In juni is een groep van PerspectieF naar Straats-

burg afgereisd om te kijken wat er gebeurd in 

het Europees Parlement en andere Europese 

instanties zoals het Europees Hof voor de 

Rech-ten van de Mens en de Raad van Europa. 

Europarlementariër Peter van Dalen vertelde 

over zijn werk in Europa. Europa is groter dan 

de Europese Unie, dat klinkt misschien wat 

vaag maar bleek werkelijkheid tijdens de Sum-

merSchool van ECPYN (European Christian 

Political Youth Network). Op deze Sum-

merSchool waren jongeren uit allerlei 

Europese landen aanwezig, ook een aantal van 

PerspectieF. Deze SummerSchool was in 

Zagreb in Kroatië. Een land dat in Europa ligt, 

maar niet bij de Europese Unie hoort. Een las-

tige discussie, zeker omdat Nederland het enige 

land is dat door middel van een vetorecht zorgt 

dat Kroatië niet bij de Europese Unie komt. 

PerspectieF heeft mogen laten zien dat er voor 

Kroatië toekomst is, zeker als corruptie verder 

wordt tegengegaan.

In Nederland heeft PerspectieF onder andere bij het 
ChristenUnie-verkiezingscongres van zich laten horen. In het 
proces naar het congres mocht PerspectieF bijdragen door 
in de selectiecommissie te zitten en nauw bij de verkiezings-
programmacommissie betrokken te zijn. Op het congres 
heeft Maarten van Ooijen gesproken over het belang van 
de jongeren. Diverse werkgroepen van PerspectieF hadden 
moties op het programma geschreven en zo zijn sommige 
met ruime meerderheid aangenomen! Zo kon PerspectieF 
laten zien oog voor de toekomst te hebben. PerspectieF gaf 
door haar actieve houding aan te willen gaan voor een mooi 
nieuw Nederland, te gaan voor de verandering. 

DOE JIJ MEE? 

IK DOE MEE
www.perspectief.nu/
nl/doemee
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Door spanning en nieuwsgierigheid gedreven jongeren trokken naar Straatsburg voor een 

tweedaagse excursie langs de perifere van de Europese macht. Vragen om problemen of 

een schoolvoorbeeld van een verdiepende activiteit van het ‘lokaal’ bestuur als leerschool 

voor de nationale politiek?

Een nachtelijke busrit, welke begon met een wild enthousiasme en grootse motivatie, 

transformeerde dit enthousiasme en motivatie in een ingetogen leergierigheid. Exact 
waar de hedendaagse Nederlandse docent jaloers op zou zijn. Het rendement van een 

verdiepende activiteit lag binnen handbereik, de stille denker. Dat deze overpeinzing ver-

ward kan worden met de onophoudende 

roep van de slaap verdient aandacht. Het 

vragen om problemen vanuit een wild 

enthousiasme en motivatie leek dan ook 

verwaarloosbaar.

Was de stille denker de slaperige dromer 

geworden? In plaats van het vragen om 

problemen werd er stevig gevraagd naar 

problemen. Peter van Dalen werd ge-

trakteerd op een vergelijkende vraag over 

mogelijke toetreding van Oekraïne. Het 

(b)engeltje van het jaar, Judith Sargentini, 

werd geserveerd met vragen over fun-

damentele kwesties onder het fair-trade 

debat en de passieve houding van het 

Europees Parlement ten aanzien van de 

implementatie van de Dodd-Frank-Act in 

Amerika. Scherpte verdrong de dromer 

en discussie de stilte. Het beeld van de 
schijnbare stille denker veranderde in 
welbespraakte politici. Niet het verwacht-

te educatieve rendement, wel de vrucht 

van de ‘lokale’ bestuurlijke leerschool. Op 

naar de nationale politiek.

PerspectieF 

op bezoek in 
Straatsburg

Jaap Jan Krikken
Werkgroepvoorzitter 

Ontwikkelingssamenwerking
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Niet voor de 
verandering, 
maar wel 
voor onderwijs

Op 11 juli 2012 deed de rechtbank Den Haag vonnis over een 
belangrijk onderwijsthema, namelijk de langstudeerdersboete. 
Volgens de rechtbank is de maatregel van staatssecretaris Halbe 
Zijlsta niet onrechtmatig.1 Het ziet er wederom naar uit dat een 
verandering toch echt doorgevoerd gaat worden in onderwijs-
land. Veranderingen, daar staat de ChristenUnie niet onwelwil-
lend tegenover. Integendeel, tijdens haar congres van 30 juni jl., 
werd haar motto nog eens duidelijk: ‘voor de verandering’. Hoe 
staat de ChristenUnie tegenover het feit dat het onderwijs allicht 
fl ink op de schop gaat?

In haar verkiezingsprogramma maakt de ChristenUnie duidelijk dat onderwijs een invester-
ing behoort te zijn en geen kostenpost. De ChristenUnie pleit voor meer vrijheid van scholen, 
te investeren in leraren  en bezuinigt vooral niet op het passend onderwijs.2 Meerdere onder-
werpen zijn niet vreemd in de confessionele hoek. Zo is het intensiveren van de betrokkenheid 
van ouders bij het onderwijs één van de aandachtspunten van de ChristenUnie. Dit soort ge-
luiden zijn ook bij de andere confessionelen, zoals het CDA, te horen.3 Niettemin komt de CU 
met een gedegen – en vooral onderscheidend – onderwijsplan.

De ChristenUnie staat niet onwelwillend ten opzichte van veel onderwijsmaatregelen. Zo is 
zij bijvoorbeeld niet tegen de invoering van de langstudeerdersboete. Gelukkig is de 
ChristenUnie echter op sommige punten ChristenUnie echter op sommige punten nietniet voor de verandering. Zij is namelijk  voor de verandering. Zij is namelijk niet voor de verandering. Zij is namelijk nietniet voor de verandering. Zij is namelijk niet voor het 
behoud van de basisbeurs. De basisbeurs moet in stand gehouden worden voor de bachelor 
en de masterstudie. Goed nieuws voor studenten! De basisbeurs wordt dus niet omgezet in 

De ChristenUnie is
 een partij die voor 
de verandering is, 

maar niet de veran-
dering als dat geen 

verbetering is.

opinie
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Niet voor de 
verandering, 
maar wel 
voor onderwijs

1 Berg van den, M. (2012), Rechter: Langstu-

deerdersboete is ok, BNR (deerdersboete is ok, BNR (deerdersboete is ok http://www.bnr.

nl/meernieuws/372631-1207/rechter-langstu-

deerdersboete-is-o.k. geraadpleegd op 12 juli 

2012).
2 Ik heb gebruik gemaakt van het concept 

verkiezingsprogramma, m.n. de pagina’s 22-27.
3 Zie bijv. Balkenende, J.P. (2002), Anders en beter,Anders en beter,Anders en beter

Aspekt, p.14.

een sociaal leenstelsel. Dit is in lijn met de opmerkingen die reeds eer-
der door de ChristenUnie zijn gemaakt, zoals door Arie Slob, dat het 
constant leven op de pof geen goede zaak is. De ChristenUnie neemt 
hiermee een eigen markante positie in, omdat andere partijen de ba-
sisbeurs liever zien verdwijnen. 

Dat de ChristenUnie een goed onderwijsprogramma heeft, welke 
echt rekening houdt met de student behoeft geen nadere uitleg. Ook 
PerspectieF heeft hierin een stem. dat heeft geresulteerd in het feit dat 
naar aanleiding van de Studentmasterplan dat PerspectieF heeft 
gelanceerd, er in het verkiezingsprogramma gepleit wordt om meer 
ruimte te geven aan de ontwikkeling van het campusonderwijsmodel. 
dit model is een integraal onderwijsconcept waarbij kwaliteitsimpuls
wordt beoogd en tevens het tekort aan studentenhuisvesting ge-
reduceerd zal worden. dat spreekt toch iedere student aan?

De ChristenUnie is een partij die voor de verandering is, maar niet de 
verandering als dat geen verbetering is. Ook wanneer het gaat om het 
onderwijs. Kwaliteit is het uitgangspunt, dat mag altijd op positieve 
aandacht rekenen binnen de ChristenUnie. daar wil de ChristenUnie 
zich hard voor maken in de komende periode. Een toekomstig besten-
dig onderwijsbestel.  

Sander van ’t Foort & Femke van de Kolk
Bestuurslid Politiek &

 werkgroepvoorzitter Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een toekomstig 
bestendig onderwijs-

bestel. 
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“Verantwoordelijkheid 
nemen zit in onze genen”

interview ARIE SLOB
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“Verantwoordelijkheid 
nemen zit in onze genen”

Waarom zouden mensen eigenlijk op de 
ChristenUnie stemmen?
“Ik heb gesproken met mensen van de poli-

tie, die zeiden dat ze gewoon ChristenUnie 

gaan stemmen. Dat hadden ze nooit eerder 

gedaan. Dat bemoedigd mij enorm. Ik hoop 

dat we vanuit een mooie lijst en een mooie 

programma dat we de Nederlandse kiezer 

ervan kunnen overtuigen dat een stem op 

de ChristenUnie een zeer goed bestede stem 

is. De ChristenUnie is een partij die betrouw-
baar is, een goede bestuursstijl  heeft en ook 

goed door heeft dat we in tijden van crisis op 

zoek moeten naar een weg uit de crisis.”

“Er zijn meerdere terreinen die nu gewoon 

muurvast zitten, op de woning- en arbeids-

markt en in de zorg bijvoorbeeld. Daar moet 

echt hervormd worden. Doen we dat niet, 

dan zijn we er voor verantwoordelijk dat za-

ken die voor mijn generatie vanzelfsprekend 

zijn, voor de generaties na ons onmogelijk 

worden. We moeten ook gewoon erkennen 
dat we in een schuldencrisis zitten. We 

moeten er op gericht zijn om die schulden-

berg kleiner te maken. We moeten ook naar 

een kleinere overheid, maar we kunnen niet 

alles bij de overheid vandaan halen en over 

de schutting naar de samenleving gooien. 

We moeten streven naar een mooie balans 

in de verhouding tussen de overheid en de 

samenleving.”

Plaatst u zich hiermee tussen Emile 
Roemer (SP) en Mark Rutte (VVD)?
“Net als de SP hebben wij een sociaal hart en 

oog voor de zwakkeren in samenleving, maar 

ik mis bij de SP urgentie om de schulden aan 

te pakken. Bij de VVD zie ik wel weer de wil 

om de overheidsfi nanciën op orde te bren-

gen, maar de VVD wilde onlangs bijvoorbeeld 

eventjes drie miljard euro bij de allerarmsten 

op deze aarde vandaan halen om onze eigen 

begroting op orde te krijgen. Zoiets is on-

bestaanbaar voor de ChristenUnie.”

Tijdens het kabinet-Balkenende IV en bij 
het lente-akkoord heeft de ChristenUnie 
laten zien verantwoordelijkheid te willen 
nemen. Kunnen we u ook na 12 septem-
ber aan de onderhandelingstafel ver-
wachten?
“Verantwoordelijkheid nemen zit in onze 

genen. Wij zitten niet in de politiek om al-

leen maar langs de kant wat te roepen en 

om schone handen te houden. Het is heel erg 

belangrijk dat wij een positie krijgen waarin 

we ook echt met kracht kunnen spreken. De 
kiezer is straks aan het woord. Die heeft kiezer is straks aan het woord. Die heeft kiezer is straks aan het woord
kunnen zien hoe wij ons de afgelopen tijd 

hebben opgesteld.”

U staat voor het eerst als lijsttrekker op 
de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. 
Hoe voelt dat?
“Ik heb het zelfs nog nooit lokaal gedaan. Het 

is een mooie nieuwe dimensie aan mijn werk. 

Op het moment dat ik het stokje overnam 

van André Rouvoet, wist ik dat er in het geval 

van nieuwe verkiezingen een afweging moest 

worden gemaakt. Uiteindelijk heb ik mij met 

overtuiging beschikbaar gesteld en ben ik blij 

met de steun vanuit de partij.”

Waar zijn eigenlijk uw drijfveren geweest 
om u kandidaat te stellen als lijsttrekker?
“Ik heb een enorme liefde voor mensen en 
een diep verlangen om als christen in de 
politiek actief te zijn en te laten zien dat we 

vanuit onze overtuiging een boodschap voor 

heel Nederland hebben. Het is een zware, 

maar zeker ook een hele mooie taak. En een hele mooie taak. En een hele mooie taak
ik kan met trots achter mij kijken als ik onze 

kandidatenlijst zie.”

Toen André Rouvoet afscheid nam al fractievoorzitter van de 
ChristenUnie, eind april 2011, nam Arie Slob het stokje over als 
fractievoorzitter en partijleider. Toen de PVV uit de onderhan-
delingen met CDA en VVD stapte, is het snel gegaan. Samen met 
D66 en GroenLinks begon de ChristenUnie aan de onderhandel-
ingen met CDA en VVD. Deze vijf partijen vormden uiteindelijk het 
zogenoemde Lente-akkoord. Nu in aanloop naar de verkiezingen 
wordt Slob volledig gesteund door zijn partij en de gehele achter-
ban om zo verandering te brengen voor Nederland

Een mooie balans 
in de verhouding 

tussen de overheid 
en de samenleving 

is nodig

Jan-Hendrik van Sligtenhorst
Hoofdredacteur PerspeX

Ik heb een enorme
liefde voor mensen

Een stem op de
ChristenUnie is 
een zeer goed 
bestede stem
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Kijk voor meer informatie op
www.prolife.nl/collectief/perspectiefj ongeren

Net als Jeannette zien wij het leven als een wonder, een geschenk van God. Waardevol maar 
ook kwetsbaar. Als het leven als een geschenk wordt gezien, wint het leven aan waarde, zelfs 
als gezondheid afneemt. Juist dan verdient het leven zorg, aandacht en bescherming.

Vanaf 1 juli 2012 werken DVZ en Pro Life samen onder de naam Pro Life Zorgverzekeringen.  

Wij bieden een zorgverzekering die past bij een christelijke levensovertuiging. Die je helpt goede en 

betaalbare zorg te vinden. Kies voor de zorgverzekeraar, die je verzekert van verantwoorde zorg.

Leven verdient zorg,
aandacht en bescherming

Jeannette Schoonderwoerd

advertentie
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volgen. Politiek, daar ging het over. Hoe slecht 
het allemaal gaat, Amerika, de euro, verloede-
ring van de maatschappij, pensioenrechten 
en ga zo maar door.

En meneer Pool was niet de enige die op deze 
manier zijn mening uitte. Vrijwel alle Oost-
Europese locals klaagden. Soms zonder re-
den, maar vaak ook met. Het viel mij op dat 
het vaak blijft bij klagen en er een grote mate 
van passiviteit heerst.

Wij Nederlands klagen ook. Met reden? Vol-
gens mij niet. Wij hebben geen fascistische 
overheid, geen werkloosheidscijfers die de 
40% overstijgen, geen hoofdstad die nog 
moet herstellen van een recente oorlog en 
vooral wel airconditioning in de trein. Daarom 
blijven mijn backpack en ik voorlopig even 
hier. In het land van het slechte weer. Mis-
schien moeten we daar gewoon over blijven 
klagen.

Mijn zomer stond in het teken van Oost-Euro-
pa. Het ontdekken van andere steden en cul-
turen. Met een backpack. In een trein. Nooit 
had ik gedacht mijzelf ‘backpacker’ te voelen 
en toch gebeurde het. Backpackers hebben 
sympathie voor elkaar. Je ziet een lotgenoot 
lopen en er gaat een blik over en weer die 
zegt: ‘Het is goed, ik weet wat je meemaakt. Jij 
en ik, wij begrijpen elkaar’.

Op deze reis kwam ik niet alleen veel andere 
reizigers tegen, ik ontmoette ook bijzonde-
re mensen. Na het missen van de ene trein, 
maakte ik dapper een reservering voor de vol-
gende. Ik stapte in der Zug en ging op zoek 
naar mijn plaats. Die was er niet, een treinstel 
ontbrak. Gans verhit van woede vroeg ik de 
conductrice: “And now what?” Ik besloot het te 
proberen bij een 6-persoons coupe waar nog 
twee plaatsen vrij waren. “Oh well off course 
my dear, take a seat.” Het bleek een getrouwd 
stel, zij uit Duitsland, hij uit Amerika. Daarnaast 
nog een Poolse man en vrouw, verder geen 
relatie. Na wat gechitchat in het Engels, werd 
het tijd voor wat serious business. Meneer 
Pool mengde zich in het gesprek en de taal 
switchte naar het Duits (note to self: Duits le-
ren). Tot op zekere hoogte kon ik het gesprek 

De vakantietijd is weer voorbij. Voor politiek Nederland
stond die in het teken van de voorbereidingen op de 
verkiezingen. Regelmatig rapporteerden de media over 
verkiezingslijsten en presenteerden partijen hun stand-
punten.

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX

column
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Godsdienst is geen rugzak die thuisgelaten kan worden, de rugzak gaat altijd mee. 

Maar toch gebeurt het in Nederland dat de rugzak thuis moet blijven. Net voor het 

zomerreces laaide de discussie weer op over de positie van de ‘weigerambtenaar’. 

Een ambtenaar vertegenwoordigt een ‘neutrale staat’ en binnen de neutrale staat 

is geen plaats voor de beleving van godsdienst. Een ander voorbeeld is de rituele 

slacht. De belangen van dieren zouden zwaarder wegen dan de vrijheid om de re-

gels van je eigen geloof na te leven. De scheiding van kerk en staat en de roep om 

godsdienstvrijheid in te perken kom je ook op andere vlakken tegen. Zo was Youth 

for Christ enkele jaren geleden in het nieuws omdat de subsidie voor het jongeren-

werk leek te worden ingetrokken. De reden hiervoor: een religieuze organisatie zou 

Godsdienst
vrijheid, 
dat speelt toch 
helemaal 
niet in 
Nederland?

Tijdens de campagne heeft PerspectieF drie speer-
punten,waaronder godsdienstvrijheid. Maar waarom gods-
dienstvrijheid? Is dat in Nederland nou zo problematisch. 
Hier zijn toch geen vervolgde christenen, moslims, joden en 
andersgelovigen? Iedereen mag thuis toch geloven wat hij 
of zij wil. Dit is exact het probleem. Godsdienst beleven is 
toegestaan zolang het thuis gebeurd. Wanneer godsdienst 
in het publieke domein komt, is het over met de vrijheid. 

Godsdienst is geen
rugzak die thuis-
gelaten kan worden

opinie
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Godsdienst
vrijheid, 
dat speelt toch 
helemaal 
niet in 
Nederland?

igen net zo zwaar wegen in het publieke 

debat als die van de liberalen, socialisten, 

etc. Doordat er geen hiërarchie in grond-

rechten is, moet het debat dus over de 

inhoud gaan. Dit betekent dat als een vrij-

willigersorganisatie goed werk levert het 

een subsidie krijgt, ongeacht de grondslag 

van de organisatie. Het betekent ook dat er 

voor de ‘weigerambtenaar’ gezocht moet 

worden naar een pragmatische oplossing. 

Hij kan immers alle heterostellen wel trou-

wen.  

PerspectieF wil zich hard maken voor de 

laatstgenoemde visie op neutraliteit. Er 

moet ruimte zijn voor godsdienst in het 

publieke domein. Godsdienstige argu-

menten staan dan niet lager in hiërarchie 

dan andere argumenten, maar de hiërar-

chie verdwijnt. Aan deze visie wordt handen 

en voeten gegeven door een actie waarin 

PerspectieF haar steun wil uitspreken aan 

bedrijven, organisaties en scholen die 

onder druk staan.

geen neutraal jongerenwerk kunnen doen. 

En afsluitend, als meest actuele voorbeeld: 

de SGP mag geen vrouwen weigeren op de 

lijst. Het gelijkheidsbeginsel wordt daar-

mee belangrijker geacht dan de vrijheid 

van vereniging en de vrijheid van gods-

dienst.

Deze situaties hebben een gemene deler: 

ze geven blijk van een bepaalde visie op 

de defi nitie van neutraliteit. In alle situaties 

is er geen ruimte voor de uitoefening van 

godsdienst in het publieke domein Daar-

naast wordt de neutraliteit zo principieel 

uitgelegd dat er geen plaats is voor een 

pragmatische oplossing. Als gevolg hier-

van worden godsdienstige argumenten in 

het publieke debat niet geldend verklaard. 

Er is echter ook een andere visie mogelijk.

De praktische uitwerking van deze visie 

komt neer op het toelaten van godsdienst 

in het publieke domein. Niet alleen het 

christendom, maar alle godsdiensten. Zo is 

iedereen vrij om zijn geloof uit te dragen. 

Wanneer dit zou gebeuren zouden de ar-

gumenten van christenen en andersgelov-

Er mag geen 
hierarchie in 

grondrechten zijn

Reint Baas
Bestuurslid Politiek

Er moet ruimte zijn
voor godsdienst in 

het politieke domein
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“Ik ben er 
helemaal 

klaar voor”

verkiezingstijd opzoeken, maar vooral 

ook daarbuiten. Als partij moeten we al-
tijd bereikbaar zijn. Voor nu is het tijd 

om in actie te komen zodat onze boodsc-

hap zo lang mogelijk in de hoofden van de 

mensen blijft. Ik ben er helemaal klaar voor!”

Ixora over haar ambities: 
“Politiek is echt mijn passie. Ik wil graag 

dat de boodschap waar ik namens de 

ChristenUnie achter sta wordt gehoord en dat 

het breed wordt gedragen in de samenleving. 

We zijn geen partij met 70 zetels, maar als 

kleine partij kunnen we wel degelijk invloed 

hebben. Stiekem droom ik wel van de eerste 

motie-Balootje, haha. Ik denk dat het wel 

goed is om te dromen, want daardoor blijf je 

doelbewust.”

Ixora over de campagne: 
“De jongeren die ik met de ChristenUnie 

wil bereiken, moeten we niet alleen in 

interview 
IXORA BALOOTJE

Politiek is echt
mijn passie

Ixora: 
“Hoe ik het in mijn hoofd haal om op 23-ja-

rige leeftijd mezelf kandidaat te stellen voor 

de Tweede Kamer? Je moet lef hebben en als 

je iets echt wilt, moet je het gewoon doen. Ik 

heb altijd al geroepen dat ik politiek actief 

wilde zijn en nu kwam de gelegenheid om het 

op een wat hoger niveau te doen. Het is voor 

mij een hele mooie verrassing dat ik op een zo 

hoge plek sta. Het is een unieke ervaring!”

“Op mijn zestiende vond ik op school 

maatschappijleer al heel erg leuk en toen ik 

tijdens mijn mbo-opleiding ook les over open-

baar bestuur kreeg, was ik gelijk verkocht. 

Toen ik God in mijn leven leerde kennen, 
wist ik gelijk dat de ChristenUnie de partij 
was waar ik moest zijn. Sinds ongeveer een 

jaar ben ik fractievoorzitter in de deelraad 

Rotterdam Alexander van ChristenUnie-SGP. 

Het werk vergt veel tijd en energie, maar het 

bevalt mij hartstikke goed.”

Jan-Hendrik van Sligtenhorst
Hoofdredacteur PerspeX

Stiekem droom ik
wel van de eerste 
motie-Balootje

Ze is 23 jaar, fractievoorzitter van de 
ChristenUnie-SGP in de Rotterdamse 
deelraad Prins Alexander en staat op plek 
negen van de kandidatenlijst. Aange-
naam kennis te maken, Ixora Balootje. Ik 
sprak het aanstormend talent in de stad 
waar haar politieke carrière begon.
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blijven twijfelen, maar soms moet je ook 

gewoon gaan. De dag dat het Catshuis-

beraad vastliep en bekend werd dat er nieu-

we verkiezingen kwamen, gaf voor mij de 

doorslag.”

Wat zijn punten waarop jij je wilt focus-
sen?
“Iets wat ik heel erg belangrijk vind is het 

voorkomen van bezuinigen op ontwik-

kelingssamenwerking. Wij laten indirect 

mensen in sloppenwijken meebetalen aan 

onze schulden. Verder wil ik me focussen op 

het onderwijs, omdat het zo essentieel is voor 

de toekomst van ons land.”

Nu komt er een spannende periode aan, 
hoe sta je hier in?
“Ik heb de spannendste en mooiste plek. Als ik 

wordt verkozen, is het sowieso groot feest. Als 

blijkt dat het niet of niet nu gaat gebeuren, 

dan is het ook goed.”

De vraag waarop iedereen het antwoord 
wil weten: Waarom de switch van televisie 
naar politiek?
“Het heeft iets te maken met het feit dat ik 

al heel lang tv doe en dat ik toe ben aan een 

nieuwe fase in mijn leven. Ik heb veel mensen 

ontmoet die zich inzetten voor een betere 

wereld, mensen die op hun eigen manier  het 

verschil maken. Dat is wat mij motiveert. Ik 

wil iets veranderen, ik wil invloed hebben. 

Televisie is een massamedium waardoor je 

veel mensen bereikt, maar het is ergens ook 

maar entertainment. Dus je kunt niet heel 

veel meer dan mensen prikkelen.”

Wat denk je te kunnen bereiken?
“Met televisie was ik altijd bezig op micro-

niveau, de kleine verhalen. Maar ik liep aan 

tegen oneerlijke verdelingen in de wereld, on-

recht, regelingen waarbij mensen benadeeld 

worden. Om daar iets aan te doen moet je 

op de plek zijn waar beslissingen worden ge-

nomen en dat is in Den Haag.”

Hoe denk je invloed te kunnen hebben?
“Ik kan goed praten en kan mensen mee-

krijgen als ik een bepaalde kant op wil. Je bent 

maar 1 van de 150, maar wel 1 van de 150.” 

Was er een moment dat je dacht, nu ga ik 
ervoor?
“Al jaren lang ben ik aan het nadenken om 

deze stap te nemen. Ik heb lang getwijfeld 

en gewacht op wat God tegen me zei. Ik kon 

“Ik ben toe aan een nieuwe
fase in mijn leven”

Herman Wegter is de grote 
verassing op de kandidaten-
lijst van de ChristenUnie. Hij is 
vooral bekend als presentator 
bij de EO, maar heeft nu beslo-
ten de gok te wagen en zich te 
richten op de politiek. 

interview 
HERMAN WEGTER

Ik wil iets 
veranderen, ik wil 
invloed hebben

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX

Al jaren ben ik aan
het nadenken om 

deze stap te nemen
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Veel jongeren die net afgestudeerd zijn, vin-

den geen werk. Juist zij willen gaan werken 

en een eigen boterham gaan verdienen. 

Ook kunnen deze jongeren hun studenten-

kamer vaak niet inruilen voor een huur- of 

koopwoning, omdat ze nog geen inkomen 

hebben. Er is ook een groep dertig-minners 

die wel geld verdient maar vaak kunnen 

deze jongeren geen huis kopen of huren 

omdat de prijzen van wonen in Nederland 

uit de pan gerezen zijn. Voor het oplossen 
van de vastzittende arbeids- en woning-
markt (zowel koop als huur) zijn diverse 

oplossingen aangedragen. Vaak werd bij 

deze oplossingen ook geprobeerd om 

de kosten van vergrijzing tegen te gaan. 

In het nieuws horen we de laatste tijd regelmatig over de Euro-
crisis en andere crises. Maar het wordt vaak niet concreet gemaakt 
voor jongeren en meestal roepen mensen maar wat. Terwijl juist 
wij als jongeren de komende ‘betalers’ zijn! Solidariteit tussen 
generaties is van groot belang, daarom moeten we nu samen de 
schouders er onder zetten.

opinie

Lucht in de 
huizenmarkt?

Opluchting!

D
is

n
ey
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Deze hervormingen zijn noodzakelijk van-

wege de huidige tekorten en de aanko-

mende vergrijzing. Maar bovenal moeten 

we nu hervormen omdat anders de jon-

geren van 2012 in 2042 geen brood meer 

kunnen kopen, omdat zij dan heel veel aan 

de overheid moeten betalen. Het is niet 

erg om te betalen voor gepensioneerden 

en voor de zorg, maar we moeten het wel 

kúnnen betalen. Daarom moeten de pen-

sioenen nu gekort worden, de vakbonden 

zijn ook niet meer tegen het korten. 

Als er niet wordt gekort blijft ook de ar-
beidsmarkt vastzitten en schuift de rek-
ening door naar, inderdaad, de jongeren.

Nu is dit allemaal best lastig. Het is ingewik-

kelde materie en de gevolgen van besluiten 

komen heel dichtbij, in je eigen portemon-

nee. We moeten realistisch blijven, er moet 

hervormd worden. Het verziekte fi nanciële 

systeem kan anders, het moet anders! Doe 
jij mee om ons geluid te laten horen?
Laten we samen sterk staan om het verhaal 

van jongeren over de toekomst te laten ho-

ren! 

1 Het zou goed zijn als de hy-

potheekrenteaftrek wordt afge-

bouwd naar 30% in plaats van 

52% nu. Bovendien zou een huis 

net zo behandeld moeten worden 

als een investering in bijvoorbeeld 

een vakantiehuisje of boot, en dus 

moet een huis niet in de belasting 

naar werk maar in de belasting 

naar sparen en beleggen terecht 

komen.

Maar juist deze oplossingen kunnen nog 

wel eens voor jongeren slecht zijn, omdat 

er met een middel (bijvoorbeeld het niet 

korten op pensioenen of het aanpassen 

van de woningmarkt) wordt geprobeerd 

om te veel problemen op te lossen. 

Nu is het moment om te veranderen en de 

jongeren perspectief te bieden. We moeten 

het idee van de welvaart die we hadden, 

loslaten en we moeten gaan voor welzijn. 

Niet hoeveel geld we hebben, maar het 

goede gevoel is belangrijker. Dit kan door 

de hypotheekrenteaftrek te hervormen. De 

subsidie aan rijke huizenbezitters moeten 

we bijstellen naar een aanmoediging voor 

de huizenkoper. Dit hervormen duurt jaren, 

omdat het belastingsysteem moet worden 

aangepast1, daarom moeten we nu begin-
nen met lucht brengen in de huizen-
markt. Anders schuiven we het probleem 

alleen maar door. Voor huurwoningen 

moeten we naar een systeem met goede 

prijzen in verhouding tot het inkomen dat 

de huurder heeft, het mag niet zo blijven 

dat mensen met een behoorlijk inkomen 

een sociale huurwoning bezet houden ter-

wijl een startend jong stel met een baby 

graag in die woning zou willen wonen. Dit 

scheefwonen moet tegengegaan wor-
den, dat klinkt misschien wat populistisch 

maar uiteindelijk wordt iedereen er beter 

van. Jongeren kunnen een huis huren of 

kopen en mensen met meer inkomen en 

meer spaargeld profi teren er ook van om-

dat de markt weer leeft en doorschuift.

Matthijs de Snoo
Bestuurslid Politiek

Het is niet erg om
te betalen voor 

gepensioneerden en 
voor de zorg, maar 
we moeten het wel 

kunnen betalen

We moeten het idee
van de welvaart die 
we hadden, loslaten 
en we moeten gaan 

voor welzijn.
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Hoe betrouwbaar zijn peilingen?
Hoe betrouwbaar ze zijn kan je nooit écht zeggen. Je weet 
niet precies of de verhouding in de peiling een goed beeld 
geeft van de verhouding in de maatschappij. Wel geeft een 
peiling aan of een partij een betere of slechtere koers vaart. 
Als een partij structureel laag staat betekent dat natuurlijk 
wel iets. Hetzelfde als een partij zetels erbij wint. Maar uit-
eindelijk is het wachten op de uitslag zelf. Kortom, achter de 
TV zitten op 12 september!

Wat zijn de belangrijkste punten uit
het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie voor mij als jongere?
Dat ligt eraan wat jij als jongere belangrijk vindt. In het 
verkiezingsprogramma staat van alles over werken, stu-
deren, naar school gaan, vergoedingen voor jongeren met 
een beperking, starterswoningen etc. Wat ik in ieder geval 
erg belangrijk vind, is dat de ChristenUnie toont een partij 
te zijn die écht voor goed en betaalbaar onderwijs wil gaan: 
de basisbeurs voor studenten behouden en investeren in 
leraren in het middelbaar onderwijs!

Waarom is stemmen op de 
ChristenUnie belangrijk?

Zoals je misschien weet is de slogan van de ChristenUnie 
deze campagne ‘voor de verandering’. En zo is het ook.  Want 
de ChristenUnie wil verandering doorvoeren in Nederland. 
Veranderingen zijn namelijk nodig! Bijvoorbeeld fi nanciële 
veranderingen om de crisis op te lossen, maar ook culturele ver-

houding in mentaliteit: minder ‘ik’ en meer ‘wij’. 

FAQ: 
VERKIEZINGEN?
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Wat doet PerspectieF tijdens de campagne?
PerspectieF gaat heel wat acties ondernemen. Zo proberen we op veel stu-
dentenmarkten te zijn, begin september, als het collegejaar weer begint. Ook 
gaan we twee debatten organiseren; in Leiden en in Ede. De ene gaat over 
‘katholiek & politiek’, de andere over het onderwijs in Nederland. Vervolgens 
organiseren we ludieke acties en een feest.   

Wie zijn de kandidaat Kamerleden die 
PerspectieF extra onder de aandacht 
brengt en waarom?
Dat zijn er twee: Herman Wegter (plaats 7) en Ixora Balootje (plaats 9). Wij den-
ken dat zij beiden heel goed een jongere doelgroep kunnen vertegenwoor-
digen en daarom geven we hen extra podium. Zo staan ze bijvoorbeeld op 
onze speciale jongerenfolder, en zullen ze vaak aanwezig zijn op de activi-
teiten die PerspectieF tijdens de campagne organiseert. 

En dan, na de verkiezingen?
Dan worden de stemmen geteld en wordt uitgerekend hoeveel personen elke 
partij mag leveren voor de nieuwe Tweede Kamer. Dat gebeurt heel nauwkeu-
rig. En dan is het afwachten welke partij zal gaan regeren!

door Bob Lapajian en Femke van der Kolk
Werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
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12
 september

Stem op 

HERMAN WEGTER

“Ik ben toe aan een 
nieuwe fase in mijn leven”

IXORA BALOOTJE

“Ik ben er helemaal 
klaar voor”

Stem voor de verandering: ChristenUnie

ChristenUnie voor onderwijs
De ChristenUnie is voor goed onderwijs en dus tegen onderwijsbezuinigingen. 

We willen de studiefi nanciering behouden en de reiskosten voor MBO’ers laten dalen.

ChristenUnie voor godsdienstvrijheid
Je hart laten spreken, dat vindt de ChristenUnie belangrijk. We maken ons sterk voor 

godsdienstvrijheid in Nederland maar ook daarbuiten.

ChristenUnie voor kansen voor jongeren
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en kan 

betalen. We zorgen dus dat jongeren een eigen (huur) huis hebben door een eerlijke 

verdeling onder jong én oud.


