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Nieuwe christelijke politiek
Mr Henk P. Medema

Hoezo nieuwe christelijke politiek,
wat is er voor nieuws aan?
Misschien wel dat het nieuwe (vernieuwde) mensen zijn die zich
ertoe aangetrokken vinden – zijn
het misschien jongeren die mÈÈr
zoeken, iets anders dan de oude
christelijke politiek? Laat ik mogen
uitleggen wat ‘nieuwe christelijke
politiek’ zou kunnen zijn.
In het Nederlands Dagblad heb ik
betoogd dat een christen-politicus
door de Heilige Geest leeft, en in
het spoor van die Geest moet wandelen. Net als iedere andere
beroepsbeoefenaar (een slager, een
bakker, een makelaar, een wetenschapper, een journalist, een inter-

net-ontwerper, een uitgever, een
vrachtwagenchauffeur) mag hij
Jezus liefhebben en vindt er vreugde in in de nabijheid van de Heer
te leven. Zoiets heb ik gezegd, en
gedacht dat iedereen het daarmee
wel eens zou zijn. Maar Eimert van
Middelkoop meende dat het op
zichzelf best goed zou zijn om af
en toe te bidden en lofliederen te
zingen, maar vond dat hoogstens
een nevenverschijnsel, waarna
men maar weer spoedig naar het
politieke ambacht moest terugkeren, zo meende hij. Er is nog wat
meer gezegd, maar hierop kwam
het toch ongeveer neer.
Ik ben blij dat ik hier nog een keer

mag zeggen wat ik bedoel. Mijn
ervaring is dat, als ik het aan jongeren vertel, velen feilloos aanvoelen waar het om gaat. Benieuwd
hoe dat nu zal gaan.
Als christen-politicus, of je nu in de
Tweede Kamer werkt of in een
gemeenteraad, in het Europees
Parlement of in de Provinciale staten, heb je constant met drie vragen te maken. De eerste vraag is:
waarover moet ik het hebben? –
dat wil zeggen: aan welke dossiers
moet ik werken, wat is er aan de
(politieke en zakelijke) orde? Soms
mag je of moet je op dat punt kiezen, sommige dingen zijn belangrijker dan andere, sommige zijn

PerspectieF
organiseert groot
Verkiezingscongres

totaal onbelangrijk, maar de politieke werkelijkheid zet ze wel op je
agenda. In feite heeft ook deze
keuze een inhoudelijke component. De tweede vraag van elke
politicus is: als ik dat weet, wat
moet ik dan zeggen? En de derde
vraag (aan die twee eerste minstens gelijk) is: hoe moet ik het
zeggen, op welke manier moet het
door me heengaan, moet het in me
komen, door mij heengaan en van
me uitgaan? Om geen van die drie
vragen kan een christen heen.
Terug nu, van achteren naar voren.
De derde vraag is de vraag van de
leiding van de Heilige Geest. Hij
woont in je, (ver)vult je, kent je van
binnen en van buiten, is in staat je
hart te corrigeren waar het misschien onzuiver is afgestemd op
Gods wil. Hij kan je helemaal doorspoelen en doorwaaien met de
goddelijke rivier en de wind uit de
hemel. De tweede vraag is een
zaak van inhoudelijke aard: heeft
God daar iets over te zeggen, gaat
het om dingen die in het Woord
worden aangeduid of omkaderd?
In sommige gevallen moeten we te

Na een heerlijk diner aan het begin
van vrijdagavond, zullen we eerst
onze Algemene Vergadering van
het najaar houden. We bespreken
dan de begroting, het nieuwe
beleidsplan en het nieuwe politieke programma. We sluiten de
avond af met een borrel.
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Van vrijdag op zaterdag kun je
voor Ä15,- overnachten op
Hydepark in een 1-persoonskamer.
’s Ochtends zullen we na een heerlijk ontbijt de dag openen met God
in de prachtige kapel van
Hydepark. Daarna beginnen we
samen met de gasten die alleen op
zaterdag komen aan ons congres
over de aankomende verkiezingen.
Ook jij bent van harte uitgenodigd
om naar dit spectaculaire congres
te komen! Het is mogelijk om op
vrijdagavond al te komen voor
onze Algemene Vergadering. Je kan
daarna blijven overnachten op de
congreslocatie. Natuurlijk kan je
ook op zaterdagochtend bij het
congres aanhaken. Dan begint het
inhoudelijke gedeelte over de ver-

kiezingen. Meld je zo snel mogelijk
aan, om er zeker van te zijn dat je
een plekje hebt!
Opgave
Je kan je opgeven via www.perspectief.nu/congres Meld je snel
aan, want het aantal plaatsen voor
het congres is beperkt! Het congres
is gratis toegankelijk, tenzij je van
de mogelijkheid om te overnachten gebruik wilt maken.
Details
Datum: 3 & 4 november 2006
Tijd: Vrijdag 18:00 tot
zaterdag 18:00
Locatie: Landgoed Hydepark
Adres: Driebergsestraatweg 50,
Doorn
www.perspectief.nu/congres

Mr Henk P. Medema is uitgever en
publicist in Vaassen

Hyves
Hyves is populair. Mocht je niet
al lid zijn, dan ben je ongetwijfeld al diverse keren lastiggevallen met de vraag of je lid
wilt worden. Hieronder een
korte inleiding voor de mensen
die het nog nÌet kennen.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november organiseert PerspectieF een
groot congres, dat helemaal in het
teken staat van de verkiezingen
voor de Tweede Kamer. We hebben
kamerleden en kandidaat-kamerleden uitgenodigd voor een aantal
mooie debatten. Politicologen en
campagneleiders laten hun analyse los op de campagnes van de
partijen. En dat alles op het prachtige landgoed Hydepark in Doorn!

rade gaan bij de Heilige Schrift, in
andere vinden we daarin geen
aanwijzingen, maar ook dan is het
belangrijk om een gevoelige antenne te vinden voor het begrijpen
van Gods wil. En dan tenslotte
weer de eerste vraag: dat is het
stellen van prioriteiten: wat is
belangrijk genoeg, waar moet ik
me druk om maken? Hoe dichter
de dingen liggen bij het hart van
God, hoe meer ik er aandacht aan
zal willen schenken. Van achteren
naar voren en van voren naar achteren trachten wij in deze drie elementen in de pas te blijven met de
Heilige Geest.

Op Hyves kun je je eigen profiel
neerzetten. Vervolgens kun je
anderen toevoegen als ‘vrienden’. Des te meer vrienden, des
te populairder je bent. Ook kun
je lid worden van een soort fanclubs, ‘hyves’ genaamd. Zo zijn
er Hyves voor de voetbalclub,
de basisschool, je favoriete
gerecht... noem het maar op.
Ook politici hebben Hyves
intussen ontdekt. Bij PvdA-leider Wouter Bos staat de teller
inmiddels al op 14685 ‘vrienden’. JP de MP doet het net nog
wat beter met ‘15911’ internetbuddies. SP-fractievoorzitter
Jan Marijnissen scoort een stuk

slechter met slechts 66 ‘vrienden’.
Ook veel politieke jongerenorganisaties hebben een eigen
hyves en zo ook PerspectieF. Het
ledenaantal kan overigens nog
wel wat omhoog. Met 62 leden
staat PerspectieF nu op een 6e
plaats. Gelukkig nog wel boven
de Jonge Fortuynisten.
JOVD 330
Jonge Socialisten 256
Jonge Democraten 181
CDJA 147
Dwars 97
PerspectieF 62
Jonge Fortuynisten 24
Het is ook mogelijk lid te worden van de PerspectieF-hyves.
Surf naar www.hyves.nl en
maak een profiel aan. Als je al
lid bent, ga dan naar perspectief.hyves.nl

Opgevallen
“Ik kreeg ook een kopje koffie.”
De nieuwe ChristenUnie-voorlichter Joel Voordewind maakt
zijn rol waar. Deze uitspraak
konden wij optekenen uit zijn
mond toen hij rond de val van
het kabinet samen met AndrÈ
Rouvoet een bezoek bracht aan
de koningin.

Db’er Rob Hammenga bij Lingo
Is er nieuwsgebrek bij onze ‘collega’s’ van het CDJA? Dit bericht
is namelijk te vinden op de
website van de jongerenorganisatie van lands’ grootste partij.
Hiermee zullen ze de verkiezingen niet winnen.

Vroeger

hadden we de VOC en de
WIC nu onze eigen

‘abortusboot’

Door Michaël van der Meulen

In de Gouden Eeuw werd ons land door onze eigen
‘roofcultuur’ overspoeld met exotische kruiden, dieren
en grondstoffen. Tegenwoordig gaan we als
Nederlanders niet meer zo prat op onze roofcultuur. Of
misschien toch wel? Is onze expansiedrift die we eerst
bezaten in de vorm van de VOC en de WIC nu omgeslagen in het overdragen van onze ‘cultuur’ in de vorm
van een ‘eigen’ abortusboot?
Sinds de inwerkingtreding van de
Wet Afbreking Zwangerschap
(WAZ) op 1 november 1984 is er
sprake van legale abortus provocatus in Nederland. Een evaluatie van
deze wet staat op stapel door het
regeerakkoord van het Kabinet
Balkende 1. Die evaluatie laat echter op zich wachten en zal waarschijnlijk pas na het zomerreces of
mogelijk volgend jaar plaatsvinden. Tot nog toe prijkt ze nog niet
op de lange termijn agenda van de
Tweede Kamer. Misschien ligt dat
aan de ‘vruchten’ van deze wet of
aan de tussentijdse gemeentelijke
verkiezingen waar het CDA zijn vingers niet aan wilde branden.

betekent (en dat in een periode van
zo’n 22 jaar). De gemaakte kosten
worden vergoed op basis van de
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten.

De ‘vruchten’ van deze wet, die
indertijd met nipte meerderheid
werd aangenomen, zijn wrang.
Jaarlijks worden er namelijk zo’n
30.000 abortussen uitgevoerd wat
100 geaborteerde kinderen per dag

Ook wordt abortus in diverse
onderzoeken in verband gebracht
met borstkanker, bekkenontsteking, onvruchtbaarheid, buitenbaarmoederlijke zwangerschap,
vroegtijdige geboorten en een ver-

hoogde kans op kinderen met een
spastische verlamming. Een verklaring hiervoor is volgens dr.
Poelman de verandering in de hormoonhuishouding.
Dit wat betreft ‘de vruchten’ voor
de ‘moeders’ die geen moeder kunnen of willen zijn. Maar de gevolgen voor de ongeborenen worden
vaak vergeten. Zij zijn helaas rechteloos in ons Burgerlijk Wetboek.
Alleen als er sprake is van erfrechtelijke of troonopvolging telt het
leven van een ongeborene. Dit
beeld wordt bevestigd door het in
2005 inwerking getreden mensenrechtenverdrag dat het recht op
abortus met zoveel woorden al
vastgelegd heeft.

Deze wet levert dus gÈÈn ‘vruchten’
op – het gaat hier om een verziekte
plant. De huidige abortuspraktijk is
naar mijn mening de bevestiging
van het verval van de ‘Westerse’
moraal. De ontkoppeling van liefde,
seksualiteit en huwelijk die in de
jaren zestig van de vorige eeuw
begon, is naar mijn mening nu
‘voltooid’.
Dit wordt bevestigd door een studie van The Institute for Family
Policy, een onafhankelijke internationale organisatie. Deze concludeert dat ÈÈn op de zes zwangerschappen in de Europese Unie nu
eindigt in een abortus. Daarnaast
scheiden in de EU jaarlijks zo’n 1
miljoen Europeanen en wordt ÈÈn
op de drie kinderen in de EU buiten
het huwelijk geboren.

Veel vrouwen krijgen na een abortus te maken met psychische problemen. Zo’n 22 van de 100 vrouwen krijgt na een abortus een
milde vorm van post-abortus-problemen en 16 van de 100 een ernstige vorm daarvan. Ondanks dat
blijken volgens prof. dr. Jochemsen,
directeur van het Lindeboom
Instituut, maar weinig huisartsen
vrouwen te kennen met psychische
problemen bij abortus.

Over dit alles valt niets te lezen in
de reactie van staatssecretaris Ross
(Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) op de voorgenomen evaluatie van de Wet Afbreking
Zwangerschap. Zij ziet gÈÈn aanleiding de wet te wijzigen. Wel pleit
ze voor een onderzoek naar de relatie tussen de psychosociale gevolgen van abortus op vrouwen en
het besluitvormingsproces van een
vrouw tot een abortus. Een goede
besluitvorming zou namelijk de
psychosociale klachten verminderen.
Het CDA en haar staatssecretaris
kunnen natuurlijk proberen de
evaluatie van deze wet eindeloos
uit te stellen om zo electorale
tegenvallers te voorkomen, maar in
feite is de vraag achter deze notitie
in hoeverre mag een overheid
ingrijpen in het persoonlijke (seksuele) leven van haar onderdanen
en welke waarden vormen hierbij
het uitgangspunt? Daarnaast is
het van belang te weten welke vormen van samenleven er in de toekomst zullen zijn en welke cultuur
daarin dominant is.
Durven wij als Christenen hierin te
laten zien dat wij geheel anders
zijn? Dat wij niet beÔnvloedbaar
zijn door de ‘christenmoeheid’ in
het publieke debat. En dat wij kinderen blijven zien als een geschenk
van de HEERE (Psalm 127) en niet
van onszelf, zoals Woman on Waves
vanuit haar ‘spookschip’ probeert
te propageren.

Rel rondom PerspectieF-voorzitter
Begin juni was PerspectieF volop
in het nieuws. Wat was het geval?
PerspectieF-voorzitter Rogier
Havelaar had in Centraal
Weekblad een column geschreven
over de gevaren van webcamseks.
Op deze column zijn veel reacties
binnen gekomen. Het goed gelezen weblog GeenStijl.nl reageerde
met grove uitlatingen op hun site.
Er werden uitlatingen gedaan als
‘sterf gristenhond sterf’. Hierop
deed Rogier aangifte gedaan bij de
politie. Deze liet echter weten hier
niks aan te kunnen doen. Na de
aangifte begon de herrie pas echt.
Rogier verteld zelf verder.

“De adressen van mij persoonlijke
websites, die van de band en een
website met vakantiefoto’s, werden gepubliceerd met het verzoek
de gastenboeken vol te zetten.
Toen was het hek van de dam. Ik
belde met de webmaster van de
band en mijn eigen site: “Haal

mijn site direct uit de lucht en sluit
het gastenboek van de site van de
band. NU!”. Echter, het sluiten van
het gastenboek bleek niet voldoende. Er werd op geenstijl.nl melding
gemaakt over de locatie waar ik
komend weekend met de band een
weekendje weg ben, de andere
bandleden werden afgekraakt en
ga zo maar door. Een vriend van
me belde zeer geÎmotioneerd op:
“Wat heb je allemaal gedaan, dat
dit zo uit de hand loopt?”.
Vervolgens ging mij telefoon weer.
Een andere vriend: “Rogier, ze pakken je vriendin Lysette.” Ik belde
direct mijn schoonmoeder op en
vroeg haar een oogje in het zeil te
houden wanneer Lysette achter
internet zou gaan zitten. “Ik vertel
haar alles morgen wel”, dacht ik.
Achteraf een kansloze gedachte. Na
een kwartier belde Lysette mij op
met de vraag waarom ze SMS’jes
kreeg met zeer godslasterlijke
woorden en waarom ze e-mails
kreeg met: “Ik ga je lekker neuken”.

Thuisgekomen deed ik mijn verhaal bij mijn ouders, die nog van
niets wisten. Mijn pa had de hele
dag proberen te bellen, maar ik
was niet in de gelegenheid
geweest de telefoon op te nemen.
Ze reageerden volmaakt.
“Terroristen zaaien angst. Deze lui
zijn maar op ÈÈn ding uit: kwetsen,
kwetsen en nog eens kwetsen. Die
gasten zijn gek, en alles moet maar
kunnen in Nederland”, aldus mijn
pa. Na een kwartier besloten we
het er maar niet meer over te hebben.
’s Avonds ben ik nog bij de politie
langs geweest. Uiteraard kreeg ik
te horen dat ze niets konden doen.
“Ja maar meneer, het kan toch niet
zo zijn dat de politie geen Ènkele
mogelijkheid heeft om dit heel snel
aan te pakken?”, vroeg ik. Mij werd
geadviseerd om vrijdag of maandag naar de politie in Tilburg te
gaan.

De dagen daarna inventariseerde
ik wat er allemaal was gebeurd. De
redacteur van het Nederlands
Dagblad belde mij regelmatig met
de vraag of er nog ontwikkelingen
waren. Het weekend was ik lekker
naar een vakantiehuisje met de
band, dus kon ik even bijkomen.
Vrijdagavond keken we met de
band naar “De Leugen regeert”,
waar Harmjan briljant in debat
ging met iemand van Geenstijl.nl..
’s Maandags werd ik weer veel
gebeld: Kink FM, Fok.nl radio, het
weekblad van de universiteit, het
Brabants Dagblad en anderen. Het
onderwerp kreeg in ieder geval de
aandacht die we ervoor wilden
hebben. Van een docent van mij
begreep ik dat het zelfs in
Duitsland in de krant had gestaan.
De SMS’jes van vrienden, vage
bekenden of mensen die ik helemaal niet kenden stroomden binnen. Dat was erg bemoedigend.

Toen kreek ik een e-mail van geenstijl.nl. Ze hadden mij gehoord op
Fok.nl radio en wilde mij de gelegenheid geven om op de site te
reageren. Dit heb ik vervolgens
gedaan. De reacties die ik toen
kreeg waren ontzettend goed.
“Toch heeft die gristenhond wel
een puntÖ”, was veel te lezen.
Het vervolg is dat we ergens na de
zomervakantie een discussieavond
willen organiseren met onder andere reaguurders van geenstijl.nl. We
laten het thema dus nog niet los.
Nu wordt ik een enkele keer nog ’s
nachts wakker gebeld door iemand
die dat grappig vind, maar verder
valt het aantal vervelende berichten reuze mee. De politie heeft mij
inmiddels laten weten dat ze “geen
aanknopingspunten ziet om de
zaak verder te behandelen.” Dat
hadden we al verwacht.
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Hans Dijkstal

gaat voor

‘één land, één samenleving’
Vier jaar nadat hij het centrum van de politiek heeft
verlaten is Hans Dijkstal. Hij heeft nog steeds een duidelijke mening over politiek, alhoewel hij geen
Minister van Binnenlandse Zaken meer is. Grote zorgen
maakt hij zich over een samen-leving waarin mensen
niet meer samen-leven, maar juist tegenover elkaar
komen te staan. Daarom schreef hij samen met acht
‘collega oud-politici’ het manifest ‘Eén land, één
samenleving’
Door Simcha Looijen

Dijkstal maakt zich grote zorgen
over de beweging die op gang is
gekomen na de dood van Pim
Fortuyn. “De mentaliteit van ‘ik zeg
wat ik denk’ slaat door. Politici proberen elkaar de loef af te steken in
hun uitspraken over moslims en
daardoor verruwd het klimaat.
Groepen worden tegen elkaar
opgezet en dat leidt alleen maar
tot verdeeldheid.”
Tegenstander zullen Dijkstal verwijten dat zijn aanpak niet heeft
geholpen. Als minister van
Binnenlandse zaken en daarna
fractievoorzitter van de VVD is hij
een decennia lang een van de
belangrijkste vormgevers van het

beleid geweest. De grote ‘aanklacht’ is dat Paars en voorgaande
kabinetten in de droomwereld van
de multiculturele samenleving
hebben geleefd. Nederland is mooi,
Nederland is prachtig en met z’n
allen hebben we het heel gezellig.
En Pim Fortuyn zou dan diegene
zijn geweest die de luchtbel heeft
lek geprikt. Volgens Dijkstal is dat
een vertekening van de werkelijkheid. “We waren een heel eind op
weg. Veel allochtonen zijn ook succesvol geïntegreerd. Maar als integratie betekend dat iemand helemaal moet veranderen in een
Nederlander, dan is dat geen integratie, maar assimilatie. Te veel
mensen hopen nog dat Nederland
weer het land van klompen en tulpenbollen wordt.”
Ook 11 september heeft volgens de

politicus, die ook bekend staat als
jazzliefhebber, bijgedragen aan het
doen toe nemen van de verdeeldheid. “Elke moslims werd opeens
een potentiële terrorist. Er ontstond angst voor de Islam. Op dat
gevoel wist Pim Fortuyn heel goed
in te spelen. En daarna zijn anderen op de ingeslagen weg verder
gegaan.”
Debat
Vooral de toon van het debat
bevalt de VVD’er niet. Die is te
hard en leidt tot verdeeldheid. En
die toon is over alle partijen te
bemerken. Ook zijn eigen partij
ontgeldt hij niet. Minister Verdonk
discrimineert, Geert Wilders is een
populist (‘Ik heb hem nog leiding
gegeven toen hij nog verstandig
was’) en Hirsi Ali neemt geen verantwoordelijkheid. Heel vervelend
vond hij het ook niet dat juist Mark
Rutte als lijsttrekker van de VVD
werd gekozen en niet Rita Verdonk.
Dijkstal: “Zo zou je het kunnen zeggen.”
Zijn grootste angst is een verdeeld
Nederland. “Nederland wordt
straks geregeerd door angst.
Gisteren is op Schiphol nog een
vliegtuig teruggekeerd, omdat een
paar mannen er verdacht uit zouden zien. Vandaag zal ongetwijfeld
in het nieuws komen dat nergens
voor nodig is. En zo zijn er zoveel
voorbeelden.”
Rassenrellen
Dijkstal weet niet wat hij van de
toekomst moet verwachten.
Amerikaanse toestanden mis-

Schrikbeeld
Om dit schrikbeeld geen werkelijkheid te laten worden, schreef hij
samen met acht andere oud-politici een manifest. Daarmee hoopt hij
het tij te keren. “De meeste kom je
regelmatig tegen op borrels of
recepties. Dan spreek je met elkaar
en zo is het idee ontstaan. Ik ben
ook heel blij dat Kars Veling (oudKamerlid voor de ChristenUnie) het
manifest heeft willen tekenen.
Maar of ik echt geloof dat zo’n
manifest zin heeft? Het is in ieder
geval een signaal. Ik wil niet mijn
mond houden. Op internet kunnen
mensen het manifest ook ondertekenen. Dat hebben inmiddels meer
dan zesduizend mensen gedaan. Ik
hoop dat er een beweging ontstaat
die ingaat tegen het heersende
populisme.”
schien? Complete rassenrellen?
“Het gaat wel die kant op. De grove
woorden van politici in Den Haag
werken averechts en polariserend.
Ze leiden niet tot integratie, maar
tot segregatie. Ik voorspel dat er
over tien jaar overal aparte getto’s
gevormd zijn. De sociale spanningen nemen dan alleen maar toe en
daarmee het geweld. Het risico van
een verscheurd Nederland legt een
zware hypotheek op de toekomst
van het land. Hoe je ook denkt over
het beleid van mij en mijn voorganger, een ding moet duidelijk
zijn. Het is absurd om te zeggen:
‘De ene aanpak heeft niet geholpen, dus nu gaan we maar iets
anders proberen.’ De weg die de
politiek nu is ingeslagen leidt nergens toe. Alleen naar de afgrond.”

Het manifest werd aangeboden
aan de voorzitters van de verschillende politieke jongerenorganisaties. Als symbool en als oproep aan
de nieuwe generatie. “Alle voorzitters reageren, behalve de jongeren
van het CDA, reageerden enthousiast op het manifest. Daar was ik
erg blij mee. Dat geeft hoop.”
Op www.eenlandeensamenleving.nl kan het manifest ondertekend worden. Van harte aanbevolen. Lees op www.perspectief.nu
het verslag van PerspectieF-voorzitter Rogier Havelaar over het in ontvangst nemen van het manifest.

Rogier Havelaar was één van de jongerenvoorzitters die het manifest
kreeg overhandigd. Hij doet verslag:
Een tijd terug werd ik gebeld door Mohammed Rabbae.
Hij vertelde mij over een initiatief dat hij samen met
enkele andere oud-politici ondernomen had. Vervolgens
stuurde hij mij de volgende e-mail
Geachte heer Havelaar,
Graag doe ik u in de bijlage, vertrouwelijk en onder embargo, de
tekst van het manifest toekomen. Ik
heb intussen, op Renske Leijten (SP)
na ( zij is helaas ziek) de voorzitters
van alle politieke jongerenorganisaties gesproken en uitgenodigd voor
de persconferentie van 4 april. De
uitnodiging is mede namens een
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aantal oud-politieke leiders/politici
(van Kemenade, Terlouw, Tineke
Lodders, Dijkstal, en Bas de Gaay
Fortman). Zij willen een appel doen
op alle burgers van het land om te
werken aan een ontspannen
samenleving, vrij van onderlinge
spanningen en conflicten. De toekomst van Nederland is niet gebaat
bij een verdeelde samenleving,

langs welke etnische of religieuze
lijn dan ook.
Wie denkt aan de toekomst denkt
vooral aan de jeugd. U en uw leeftijdgenoten zijn de voorhoede van
de samenleving. Daarom vinden
bovengenoemde initiatiefnemers
uw aanwezigheid van grote betekenis. Met en in uw aanwezigheid
willen wij tot uitdrukking brengen
dat de boodschap voor een verenigd Nederland ( “één land, één
samenleving”) in goede handen is ,
in uw handen. Tijdens de persconferentie krijgt u allen de gelegenheid
om een woordelijke bijdrage te leveren aan dit positieve moment. Ik
ben blij te constateren dat alle voorzitters positief op deze uitnodiging

hebben gereageerd. Ik zal nog vóór
4 april met u contact opnemen over
de laatste stand van zaken.
De hartelijke groet,
Mohamed Rabbae
Vandaag was dan de persconferentie waarin de oud-politici hun
manifest: “Eén land, één samenleving” aanboden aan voorzitters
van verschillende PJO’s. In een goed
gevulde “nieuwspoort” presenteerden de politici, onder wie oud-fractieleider Kars Veling van de
ChristenUnie, het manifest.
Daarna overhandigden zij het aan
ons. Het manifest kun je nalezen
en ondertekenen op www.eenlandeensamenleving.nl
(tip: zet in het veld bij ‘functie’: “Lid

PerspectieF, ChristenUnie jongeren”!!!!)
Na de persconferentie kregen we
een lunch van de oud-politici. Ik
zat tegenover Hans Dijkstal en
sprak met hem over de verkiezingen van 2002 en hoe hij dat nu
allemaal ervaren had. Het was een
openhartig gesprek, maar in verband met de “nieuwspoort code”
die in het restaurant geldt, vertel ik
niet wat we precies besproken. Wel
kan ik melden dat het verhaal van
Hans Dijkstal anders is dan het verhaal dat ik tot nu toe kende.

Nieuwe afdeling PerspectieF in

Hoogeveen
Vanaf november 2005 heeft PerspectieF een afdeling in
Hoogeveen. Sjoerd, Koen en Derjan willen zich inzetten
om andere jongeren voor de politiek te werven en de
ChristenUnie in Hoogeveen te helpen.
Door middel van een brief stelde
ChristenUnie Hoogeveen voor om
op dinsdag 25 oktober om de tafel
te gaan met de leden van
PerspectieF uit Hoogeveen om te
praten over een aparte afdeling.
Daarop reageerden 2 jongeren,
Sjoerd Cnossen en Derjan
Westerveen. Dit waren er niet
bepaald veel, maar niet iedereen
heeft daar genoeg tijd voor of zin
in. Ook de provinciaal contactpersoon van Drenthe, Koen Meesters,
was daarbij aanwezig. Tijdens de
vergadering is gelukkig gebleken
dat de twee leden die gereageerd
hadden en de contactpersoon
samen een afdeling wilden starten.
Koen kan niet volledig meewerken
binnen de afdeling omdat hij ook
contactpersoon is en zich al veel
inzet binnen de fractie van de
ChristenUnie in Hoogeveen.
Ongeveer twee weken erna is de
eerste vergadering belegd en zijn
de taken verdeeld. Sjoerd is voorzitter, Koen penningmeester en
Derjan secretaris.
Doel
Het is belangrijk dat de jongeren van nu ook enthousiast worden

gemaakt voor de politiek. Want de
jongeren zijn de toekomst, vooral
de christelijke jongeren zijn daarin
belangrijk! Daarnaast leek de
ChristenUnie het gemakkelijk om
jongeren de hand-en-span diensten te laten doen. Zij konden dit
bijvoorbeeld doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij het plakken van posters, bij het uitdelen
van folders tijdens de verkiezingsmarkt en bij het beantwoorden
van vragen tijdens de inloopavond
konden zij helpen.
Wanneer PerspectieF Hoogeveen
meer jongeren enthousiast heeft
kunnen krijgen, kan de
ChristenUnie de taken wat meer
toeschuiven op de PerspectieF en
zullen zij binnen de ChristenUnie
een belangrijkere plek innemen.
Afgelopen jaar
PerspectieF Hoogeveen heeft als
eerste actie naar buiten toe alle
kerken in Hoogeveen in een brief
gevraagd naar een contactpersoon.
Helaas is daar geen reactie op
gekomen.
Er is over nagedacht hoe jongeren
zijn te trekken. Toen kwam de open
dag van de ChristenUnie in de

Tweede Kamer. De jongeren die er
interesse in hadden om met
Rouvoet te praten of de Tweede
Kamer van dichtbij te zien, zouden
vast ook wel in de jongerenafdeling van de ChristenUnie actief
willen zijn. Daarvoor zijn dus posters gemaakt met daarop een uitnodiging om mee te gaan, onder
de kop: ‘Praatje maken met André
Rouvoet?’.
Misschien dat de poster niet
opvallend genoeg was of niet
genoeg op de jongeren was
gericht, want er waren geen jongeren die zich hadden opgegeven.
Vervolgens zijn de drie jongeren
die al in de afdeling zaten naar
Den Haag gegaan. Zo hebben deze
jongens kennisgemaakt met de
Tweede Kamer(zie foto). Doordat
geen jongere zich opgegeven had,
was het helaas ook niet nodig om
een praatje te maken met André
Rouvoet.
Nu/ toekomst
Na dit uitstapje is er niets meer

gedaan. Af en toe wordt er wat
gemaild. Er zijn ook nog geen
mogelijkheden bedacht om met
de jongeren in contact te komen.
Sjoerd en Derjan zitten bij dezelfde kerk in Hoogeveen en Koen bij
een andere kerk in
Noordscheschut. Er zijn dus weinig
contacten met andere kerken, ook
door de brieven zijn geen contacten gelegd.
Samen gaan we nog vergaderen
en brainstormen om tot ideeën te
komen. Een idee waarbij het ook
zeker is dat er jongeren op af
komen. Ook zou het een mogelijkheid kunnen zijn om jongeren aan
te spreken op een jongerenbijeenkomst waarbij je een stand op kan
zetten.
Met het zicht op 22 november, de
landelijke verkiezingen, gaat
PerspectieF Hoogeveen misschien
ook nog een keer een jongerendebat plannen in samenwerking met
het CDJA. Het CDJA heeft al eerder
debatten georganiseerd, ook vóór
de afgelopen gemeenteraadsver-

kiezingen.
Ook gaat PerspectieF de
ChristenUnie in Hoogeveen nog
helpen voor de verkiezingen.
Verder hebben we dus nog geen
dingen gepland.
Tips
Wanneer er PerspectieF-leden zijn
die een afdeling hebben gestart en
tips kunnen geven, bijvoorbeeld
hoe je met jongeren in contact kunt
komen, of die andere, al eerder
geslaagde activiteiten hebben georganiseerd, kunnen die tips opsturen naar
perspectief_hoogeveen@hotmail.c
om. Zo kan PerspectieF Hoogeveen
een betere start maken en verder
werken aan de oprichting.
De nieuwe afdeling heeft nog geen
website. Daarom zet ze alle te vermelden informatie op www.christenunie.hoogeveen.nl.

Christelijk Sociaal
Jongerencongres komt eraan!
Vorig jaar organiseerde PerspectieF samen met een aantal
andere jongerenorganisaties het eerste Christelijk Sociaal

Het bestuur

Jongerencongres (CSJC). Komende april zal de tweede editie
worden gehouden. PerspectieF blikt vooruit met Peter de

Sjoerd Cnossen (18) is voorzitter.
Hij volgt een MBO opleiding
Infratechniek. “Ondanks dat het
ooi zo christelijke Nederland
steeds meer ontkerkelijkt, wil ik
toch als christen Gods wil naleven. Dit niet alleen in de kerk,
maar ook in ons dagelijks leven
én in het besturen van ons land”.
Derjan Westerveen (18) is secretaris. In Leeuwarden volgt hij de
MBO-opleiding levensmiddelentechnologie. “Door een afdeling te
starten kon ik mijn vrije tijd nuttiger besteden en wilde ik mij
actief inzetten voor de
ChristenUnie. PerspectieF is
belangrijk omdat in de politiek
mensen moeten blijven getuigen
van God en dat daardoor Gods wil
invloed mag blijven hebben. Daar
wil ik mij ook voor inzetten”.
Koen Meesters (25) is de penningmeester. Hij is werkzaam als
instructeur bij de KLM
Luchtvaartschool in Eelde en daarvoor heeft hij bij de
Belastingdienst gewerkt.
Daarnaast maakt Koen deel uit
van de steunfractie van de

Kluyver, voorzitter van het CSJC.

ChristenUnie in Hoogeveen en zit
hij in het campagneteam. “Mijn
motivatie komt voort uit een
behoefte om getuige te zijn van
God en om te zien naar onze
naasten. Vooral bij de
Belastingdienst heb ik mij regelmatig er over verbaasd hoe ons
land met haar burgers omgaat.
Ook het doorgeschoten individualisme heeft tot gevolg dat er
steeds meer eenzaamheid is bij
ouderen en dat de onderlinge
betrokkenheid bij jong en oud
steeds kleiner wordt. Ik vind dat
de ChristenUnie hier een grote rol
in kan betekenen, zeker met de
gemeenteraadsverkiezingen achter de rug waarbij de Voor Elkaarcampagne een duidelijke richting
aangeeft”.

ook wel eens iets voor een ander
vrijwilligerswerk zeg maar. Soms
heb ik het gevoel dat ik daar geen
tijd voor heb, dat ik te druk ben
met dingen waarbij er meer ‘in for
me is’, zeg maar.
Maar helemaal niets doen, dat zou
ik niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Een beetje er tussenin
denk ik.

Wat is het Christelijk-Sociaal
Jongerencongres precies?
Het Christelijk - Sociaal
Jongerencongres is eigenlijk het
kleine broertje van het Christelijk
Sociaal Congres. Dat congres wordt
georganiseerd door allerlei organisaties die zich ‘christelijk-sociaal’
noemen.
Wij jongeren gaan nu voor de
tweede keer hetzelfde doen. En wij,
dat zijn in dit geval de CNV-jongeren, het CDJA, Jong GMV en
PerspectieF. Allemaal organisaties
die wat hebben met het begrip
christelijk-sociaal. Wat dat precies
is, christelijk-sociaal? Tja, daar
gaan we het op 27 april over hebben.
Wat is het thema van dit jaar en
wat wil je ermee bereiken?
Het thema is “What Is In For Me?“.
Er wordt vaak gezegd dat mensen
steeds minder solidair zijn met
elkaar, minder voor elkaar over

hebben. Mensen, ook jongeren,
stellen zich vaker de vraag: What’s
In for me?, wat schiet ik er mee
op?
Daar gaan we het over hebben. Ik
vraag me af of dat echt zo is. En als
het echt zo is, is het dan erg? Als je
wat goed doet voor een ander, is
het dan erg als je daar zelf ook iets
beter voor kunt worden?
Wat heb jij zelf eigenlijk met het
thema te maken.
Goede vraag! Dat weet ik eigenlijk
nog niet zo goed. Natuurlijk doe ik

Wat is jouw rol bij dit congres?
De vier organisaties hebben met
elkaar een congrescommissie
samengesteld. Namens PerspectieF
mag ik leiding geven aan die commissie. Daar heb ik ontzettend veel
zin in. Het zal best druk zijn, maar
er is genoeg ‘in for me’!
Welke datum moeten we dus in
onze agenda vrijhouden?
27 april 2007! Ik zou hem zeker
vrijhouden, want het wordt een
prachtig congres!
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De Molukse gemeenschap in een notedopje:

‘Satu Bantu Sutuz’
Door Jolanda van Zwieten

kwamen de Molukkers in de
negentiende eeuw als militairen in
dienst van Nederland. Dat bleven
ze tot na de Tweede Wereldoorlog.

Bij migranten denk je niet meteen
aan Molukken. Toch zijn zij ÈÈn van
de oudste groepen allochtonen in
Nederland. Begin jaren vijftig van
de vorige eeuw deden 12.500
Molukse oud-soldaten hun intrede
in Nederland. Deze groep is inmiddels uitgegroeid tot 50.000 mensen: de Molukse gemeenschap. Wie
zijn ze eigenlijk, wat is hun
geschiedenis en hoe denken zij
anno 2006?
Back to the fifties
Geheel vrijwillig ging de intocht in
Nederland niet bepaald. Na de soevereiniteitsoverdracht en de opheffing van het KNIL konden IndonesiÎ,
Nederland en de Molukse militairen het niet eens worden over de

plaats van demobilisatie.
Uiteindelijk besloot men om de
Molukkers tijdelijk naar Nederland
over te brengen. Omdat de
Molukkers zelf en de rest van
Nederland er vanuit ging dat het
om een tijdelijk verblijf ging, was
integratie geen levensdoel.
Integendeel, buiten de randstad
werden er kleine dorpen door heel
Nederland bevolkt met Molukse
wijken. De tijdelijke opvang werd
destijds als een noodoplossing
gezien.
De relatie tussen Nederlanders en
Molukkers dateert overigens al van
eeuwen geleden. Na jarenlange
gedwongen samenwerking met de
Nederlanders in de specerijhandel

Trauma
EÈn van de idealen van de Molukse
immigranten was de Republik
Maluku Selatan (RMS), in het
Nederlands de Republiek der ZuidMolukken, een in 1950 op Ambon
uitgeroepen staat. Nadat
Indonesie in 1949 onafhankelijk
was geworden werd het KNIL, het
Koninklijk Nederlands Leger van
Nederlands Indie, in 1950 ontbonden. Bij aankomst in Nederland
kregen de Molukse soldaten te
horen dat zij waren ontslagen uit
het KNIL. De gevoelens van vernedering daarover en de frustraties
over de uitzichtloosheid van hun
situatie hebben, zo is achteraf
geanalyseerd, een traumatisch
effect gehad op hun kinderen. Zij
zetten het onverwerkte verdriet
van hun ouders om in de geweldsuitbarstingen die in de jaren
zeventig plaats hadden, en
gebruikten de vlag van de RMS
daarbij als vaandel in de strijd om
erkenning. Zij maakten onschuldige slachtoffers en slaagden er
daardoor in aandacht af te dwingen voor de problemen van de
Molukse gemeenschap in
Nederland.

De afgelopen decennia lijkt het
politieke ideaal van een onafhankelijke RMS onder de Molukkers in
Nederland steeds verder verbleekt.
Sociologen menen dat het roodgroene RMS-embleem nu vooral
wordt gedragen als teken om de
eigen identiteit te benadrukken
van ‘het Molukker-voelen, maar
dan wel in de Nederlandse samenleving’. Daarbij komt het RMS ideaal vooral terug in de steun voor
de Molukken vanuit Nederland.
Pinkstergemeente
Opvallend is het grote aantal christenen onder de Molukkers in
Nederland. Dit in tegenstelling tot
het traditionele Molukse volk, waar
een gelijke verdeling tussen christenen en moslims bestaat. Het
Nederlandse leger wilde destijds
liever christenen dan moslims in
zijn leger. In de jaren 50 was de
kerk een bindende factor voor de
Molukse gemeenschap. In de wekelijkse bijeenkomst heerste een
gevoel van saamhorigheid. Zelfs de
preek werd in het Maleis gehouden. Evenredig aan hun
Nederlandse geloofsbroeders heb-

ben Molukkers ook hun
Pinkstergemeenten gesticht die
schril afsteken tegen de traditionele kerken. De meeste Molukkers
hechten veel waarde aan de persoonlijke geloofsbeleving. De rol
van de kerk wordt daarbij overigens steeds kleiner.
Marokkanen
Zoals de tweede generatie
Marokkanen zich afzet tegen de
cultuur van hun ouders, zo zetten
de Molukse jongeren zich in de
zeventiger jaren zich tegen hun
ouders af waarbij de treinkaping
veelal gezien wordt als ÈÈn van de
belangrijkste uitingen van verzet.
Grote problemen, veroorzaakt door
Molukse jongeren, behoren inmiddels tot het verleden. Daarnaast is
er een positieve overeenkomst als
het gaat om familie. Collectivisme
staat centraal. Bij problemen springen familieleden bij en in vroegere
tijden werd er royaal geld gestuurd
naar het Molukse thuisfront. Satu
Bantu Sutuz, zo luidde de naam
van een Molukse hulporganisatie
uit Nistelrode: ‘de een helpt de
ander’. Onder Molukkers is de uitdrukking meer dan een gezegde,
vertelt Polly Roemloes van de organisatie. Het is een maatschappelijke verplichting. ‘Het is een ongeschreven regel onder Molukkers
dat je elkaar helpt.’

Bekende Nederlanders van Molukse afkomst

Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst is een
bekende Nederlandse voetballer.
Hij speelt vooral op de linkerflank
van het veld, waar hij zowel in de
verdediging als op het middenveld
uit de voeten kan. Hij begon zijn
prof-carriËre bij Feyenoord, maar
werd meteen uitgeleend aan RKC
Waalwijk. Na een aantal seizoenen
keerde hij terug bij Feyenoord,
maar vertrok later naar het buitenland. Hij maakte een succesvolle
periode door bij de Schotse
Glasgow Rangers en een mindere
bij de Londense club Arsenal.
Momenteel speelt hij voor het FC
Barcelona van Frank Rijkaard.
Daarmee won hij afgelopen jaar de
Champions League. Hij is ook een
vaste waarde in het Nederlands
Elftal. Tot nu toe speelde hij 60
interlands.
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Denny Landzaat

Simon Tahamata

Denny Landzaat is ook een bekende Nederlandse voetballer van
Molukse afkomst. Hij begon zijn
profcarriëre bij Ajax. Daar kwam
hij echter maar 1 keer aan spelen
toe in de competitie en mocht 3
minuten invallen in de kwartfinale
van de UEFA Champions League
tegen. Hij vertrok naar MVV.
Daarna speelde hij voor de
Tilburgse club Willem II en het
Alkmaarse AZ. Met AZ hij zelfs de
derde plaats in de Eredivisie en de
halve finale in de UEFA Cup. Zijn
debuut voor het Nederlands Elftal
was in juni 2001 tegen Estland. In
juli 2006 tekende hij een contract
voor drie jaar bij de Engelse club
Wigan.

Simon Melkianus Tahamata is een
voormalig Nederlands voetballer
van Zuid-Molukse afkomst, die
zowel voor Nederlandse als
Belgische clubs speelde. Daarnaast
kwam hij 22 keer uit voor het
Nederlands elftal, waarin hij twee
doelpunten maakte. Simon
Tahamata speelde vier seizoenen
Ajax, voordat hij naar BelgiÎ vertrok. Daar speelde hij bij Standard
Luik. Met deze club werd hij in
1982 en 1983 landskampioen. In
1984 keerde hij terug naar
Nederland om bij Feyenoord te
spelen. Vanaf 1987 speelde hij
opnieuw in de Belgische competitie, achtereenvolgens bij Beerschot
en Germinal Ekeren. Tahamata
sloot zijn actieve loopbaan af in
1996. Op dit moment is hij actief
als jeugdtrainer bij Ajax.

John Lilipaly
John Lilipaly zat namens de PvdA
bijna twaalf jaar in de Tweede
Kamer. Hij was het eerste
Nederlandse kamerlid van Molukse
afkomst. Lilipaly werd geboren in
Ihamahu, Nederlands-IndiÎ.
Aanvankelijk werkte hij als onderwijzer in het basisonderwijs. Als
voetballer speelde hij rond die tijd
in het Nederlands amateur-elftal.
In 1986 werd hij voor de PvdA
gekozen in de Tweede Kamer. Een
jaar eerder was hij lid geworden
van deze partij, na eerst lid te zijn
geweest van de PPR. Als kamerlid
zette hij zich met name in voor
etnische minderheden en voor de
verbetering van de waterkwaliteit.
John Lilipaly is de vader van televisiepresentratice Carolyn Lilipaly.

Sam Pormes
Sam Pormes is Eerste-Kamerlid
voor GroenLinks. Hij is de eerste
Nederlandse senator van Molukse
afkomst. Pormes is sinds de jaren
zeventig actief in de Molukse
beweging. Hij zou een vertrouweling zijn geweest van de treinkapers die in 1977 bij De Punt een
trein gijzelden. In mei 2005 meldde het weekblad HP/De Tijd dat
Pormes in 1976 zou hebben deelgenomen aan een guerrillatraining
die destijds in Zuid-Jemen werd
gegeven door Palestijnse terroristen. Pormes werd geschorst en
ging tegen zijn royement in beroep
bij de partijraad. Het royement
werd ongedaan gemaakt. Als
gevolg hiervan trad Herman Meijer
af als voorzitter van GroenLinks. Hij
verzocht de rest van het bestuur
aan te blijven.

Verslag

Geslaagde Summer School
in

Litouwen

Begin juli vond in het Litouwse stadje Birstonas de
derde International Summerschool van PerspectieF
plaats. Op de International Summerschool komen
jongeren uit heel Europa bij elkaar om elkaar te spreken en gedachten en ideeën uit te wisselen over christelijke politiek. Jonathan van Tongeren doet verslag.

Ik begin met een kleine terugblik.
Op de eerste International
Summerschool in Kortenberg
(België) besloten verschillende
christelijke politieke jongerenorganisaties tot de oprichting van het
European Christian Political Youth
Network (ECPYN). Sindsdien is de
International Summerschool een
van de belangrijkste activiteiten
van ECPYN.

Birstonas, het pittoreske Trakai
hadden bezocht. Hier woont een
etnische minderheid, de Karaïm,
die van Turkse afkomst zijn en een
geloof praktiseren dat draait om
de tien geboden.
We vervolgden onze weg naar
Birstonas, dat ligt in een nationaal
park ‘De bochten van de Nemunas’.
De Nemunas is de grootste rivier

Dit jaar werd de summerschool
voor het eerst in Oost-Europa georganiseerd, nadat vorig jaar
Lunteren was aangedaan. Vanuit
Nederland reisden een viertal
PerspectieF’ers af naar Vilnius,
waar we hartelijk werden ontvangen door Paulius Saudargas en zijn
vrouw Milda van de Jongerensectie
van de Litouwse Christen
Democraten. Doordat we een dag
eerder aankwamen, waren we in
de gelegenheid wat van de
Litouwse hoofdstad te zien en dat
is echt een aanrader! Een vijfde
deelnemer uit Nederlander was
zelfs al een aantal dagen eerder
naar de meest zuidelijke van de
Baltische staten afgereisd om er zo
nog meer van te kunnen zien.

van Litouwen en die liep vlak achter ons conferentieoord langs. De
natuur was er schitterend en ook
over het weer was de hele week
niets te klagen.

Op zaterdag begon het programma van de International
Summerschool, maar niet voordat
we op weg van Vilnius naar

Tijdens en na het eten was er
ruime tijd voor informele kennismaking tussen alle deelnemers,
waaronder zowel veel bekende als

Toen het leeuwendeel van de deelnemers van allerlei nationaliteiten
aanwezig was, werd de
International Summerschool
geopend en gaven de deelnemende organisaties een presentatie
over hun eigen organisatie en/of
partij en de politieke situatie in
hun land. Daarna was er een rijk
en voedzaam diner, met liefde
bereid door een oudere dame die
gedurende de hele Summerschool
ons van ieder natje en droogje
voorzag.

veel nieuwe gezichten. Ook werd
de landelijke omgeving verkend en
de mooiste plekjes opgezocht.
Zondag na het ontbijt bezochten
we de viering in de Rooms-katholieke kerk aan de overkant van de
straat. Bij terugkomst stonden er
verschillende spreekbeurten op
het programma. Eerst luisterden
we naar een voordracht over
Tolerantie van Godsdienst en
Politieke Oorlogvoering, een lastig
onderwerp dat dan ook wat discussie losmaakte. Vervolgens ging
Giedriui Surplys met ons terug
naar de wortels van de christelijke
politiek, om te zien hoe het wel en
niet moet, wat de valkuilen zijn en
wat we kunnen doen om die te
vermijden.
Na de lunch deelde Paulius
Saudargas met ons zijn gedachten
over Jongeren en christelijke politiek, uiteraard kwam hier de ervaring van de PerspectieF-ers goed
van pas, maar de Litouwers bleken
zeker niet voor ons onder te doen
in creativiteit.
Na een stevige bak koffie stonden
een aantal workshops op het programma. De Roemeense Laura
Radu sprak met de deelnemers

over Reproductive Medical
Assistance en de ethische vraagstukken die hierbij een rol spelen,
waarna de aanwezigen werden
verdeelt in twee kampen die verschillende belanghebbenden in
een bepaalde casus moesten verdedigen. Op deze manier werd duidelijk wat de concrete implicaties
van bepaalde ethische overtuigingen kunnen zijn. Na deze workshop gaf Paulius een training
Omgaan met de media, waarin
aan de hand van demonstraties
duidelijk naar voren kwam dat je
vooral je eigen boodschap naar
voren moet brengen en je niet
moet laten verleiden tot discussies
over minder belangrijke punten.
Na dit serieuze programma stond
er een luchtiger onderdeel op het
programma, amateur-krijgers verbeelden een steekspel uit de
Middeleeuwen, onder het toeziend
oog van het standbeeld van
Groothertog Vytautas.
Op maandag werd de hoofdmoot
van het programma gevormd door
een training in onderhandelen,
door Hinke Pietersma (een specialist in het trainen van diplomaten),
deze training mondde uit in een
simulatiespel en werd erg goed
ontvangen. Na het eten was er tijd

om te zwemmen of even te ontspannen in de sauna en het bubbelbad vlakbij.
Op dinsdag bezochten we het
Litouwse Parlement. Ook hier
deden we veel op van de Litouwse
geschiedenis. We hoorden bijvoorbeeld hoe de burgers het parlement hadden verdedigd tegen het
Rode Leger dat het weer onder
Russische controle wilde brengen.
Ook kwamen we oude bekenden
als Jaap de Hoop Scheffer en Jeltje
van Nieuwenhoven tegen, weliswaar op portretten, zij waren ons
namelijk voor geweest.
De dinsdagavond en woensdag
verbleven we nog in Vilnius, wat
ons de tijd bood om het geografisch middelpunt van Europa te
bezoeken en na te denken over de
toekomst van de ECPYN. Er zijn
diverse plannen voor meer ECPYNactiviteiten en intensivering van
de contacten. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn in de ECPYN en de
internationale contacten van
PerspectieF, dan vind je meer informatie op www.ecpyn.org .
Jonathan van Tongeren is actief lid
van PerspectieF en hoofd van het
secretariaat van de ECPYN

Geef je snel op, want vol is vol!
Wat gaan we doen?:
• Bezoek aan het Europees Parlement en de
Eurofractie van de ChristenUnie/SGP
• Bezoek aan de Raad van Europa
• Straatsburg verkennen
• En nog veel meer…
Meld je aan door je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en paspoortnummer te mailen
naar internationaal@perspectief.nu gericht aan Ruth van Otterloo.

Dit keer geen foto-reportage van
voorzitter Rogier Havelaar, maar
van het hele bestuur van
PerspectieF. Zij brachten deze
zomer namelijk een weekend door
in een huisje in Haaksbergen om
na te denken over de toekomst van
de vereniging en de komende verkiezingen. Op de site is een uitge-
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breid schriftelijk verslag te vinden..

‘Antillen horen net als
Schiermonnikoog bij Nederland’
John Leerdam (1961) is sinds begin 2003 lid van de
Tweede Kamerfractie voor de Partij van de Arbeid.
Daarvoor was hij was directeur en artistiek leider van
Cosmic Theater in Amsterdam. Als enig Kamerlid van
Antilliaanse afkomst heeft hij zich opgeworpen als het
politieke gezicht van deze groep en als deskundige.
Zou u voor de gemiddelde leek
kunnen uitleggen welke band
Nederland heeft met de Antillen?
Nederland en de overzeese gebieden vormen samen het Koninkrijk
der Nederlanden. De overzeese
gebieden zijn een aantal eilanden
die liggen voor de kust van
Venezuela. Op de Antillen is veel
zichtbaar van de Nederlandse
architectuur. Het heeft wat weg
van een kleurrijk Amsterdam.
Koningin Beatrix is het staatshoofd, maar ze hebben wel een
eigen regering. Die heeft veel zelfstandigheid in het nemen van
beslissingen, maar is financieel
nog steeds erg afhankelijk van
Nederlandse steun.
De gewone Nederlander lijkt niet
heel veel meer met de Antillen te
hebben. Wat zegt u dat?
Dat is iets zorgelijks. Ik denk dat de
Nederlandse overheid daarin is

De Nederlandse Antillen zijn een
land binnen het Koninkrijk der
Nederlanden, bestaande uit vijf
eilanden in de CaraÔbische Zee.
Het totale landoppervlakte is ongeveer 800 km≤, terwijl het aantal
inwoners ongeveer 180.870
bedraagt . De hoofdstad en tevens
verreweg de grootste stad van de
Nederlandse Antillen is Willemstad
op het eiland CuraÁao.
De eilanden werden aan het eind
van de 15e eeuw ontdekt door
Alonso de Ojeda en in 1634 door de
West-Indische Compagnie op de
Spanjaarden veroverd. In de loop
der tijden zijn de eilanden enige
malen in handen geweest van
andere Europese mogendheden.
Aan deze koloniale status kwam
een eind toen op 15 december 1954
het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden na acht jaar onderhandelen ondertekend werd door

tekortgeschoten. Nederland moet
weer van de Antillen gaan houden:
de Antillen horen bij Nederland. Ze
horen er net zo goed bij als
Schiermonnikoog.
We moeten ermee beginnen de

‘Nederland zal geen
inmenging van
Venezuela tolereren’
kinderen op school zoveel als
mogelijk over de Antillen te vertellen, zodat er een liefde voor de
eilanden ontstaat. Onbekend
maakt onbemind. Wist je dat de
Antillen langer bij Nederland
horen dan Limburg? Met een aantal moties, waarmee ook de
ChristenUnie heeft ingestemd, heb
ik voor elkaar gekregen dat er bij
cultuur en in het onderwijs meer

aandacht voor de Antillen wordt
gevraagd.
Eigenlijk zouden we een campagne
moeten beginnen met voorbeeldAntillianen. Er zouden meer documentaires over de Antillen moeten
komen. Ook de regering zou meer
kunnen doen, maar vooral het
koningshuis zou de Antillen nog
veel meer op de agenda kunnen
zetten. Het heeft het afgelopen
jaar een bezoek gebracht aan de
Antillen en aangekondigd dat dit
jaar weer te doen. Dat is positief.
De mensen zien koningin Beatrix
echt als de moeder van het
Koninkrijk. En als laatste zouden
ook de kerken meer kunnen doen.
Hoe ziet u dat voor zich?
Themapreken over de Antillen?
Nee, dat niet, maar bijvoorbeeld
via de omroepen. Die hebben van
die grote jongerendagen. Waarom
organiseren we niet een keer zo’n
jongerendag op Sint-Maarten of
CuraÁao onder het mom dat we
alle jongeren in het koninkrijk bij
elkaar willen brengen? Dat zou
toch geweldig zijn.
In Nederland wordt redelijk negatief gedacht over Antillianen. Wat
vindt u daarvan?
Het tij is aan het keren. Als ÈÈn
ding duidelijk is, dan is het wel dat
we moeten stoppen met polariseren. Dat was iets van de laatste
twee jaar. Een goed voorbeeld
daarvan is het plan van Rita
Verdonk om jonge Antillianen die
geen baan hebben terug te sturen.
Dat is niet de oplossing.
Maar dingen veranderen. We hadden vorig jaar Koninkrijksdag.
Daarbij vierden we de eenheid van
het koninkrijk. Daar was bijna de
volledige regering aanwezig, inclusief de koningin.

Hoe kijkt men eigenlijk vanaf de
Antillen naar Nederland? Hoe erg
schaadt zo’n voorstel van Rita
Verdonk de relatie?
Het beeld dat op de Antillen van
Nederland heerst, is overwegend
positief. Wel zijn mensen gekwetst
en geschokt door de manier waarop er in Nederland over de Antillen
is gesproken. Dat is niet goed. Dat
werkt ook niet. Dat vind ik niet
alleen, maar ook Arie Slob en
Wouter Bos zeggen dat. Slechts een
klein deel van de politici, waaronder Wilders, kan niks anders dan
polariseren. Ik hoop op mijn
manier eraan bij te dragen dat
beschadigde beeld te herstellen. Er
mag geen sprake zijn van zij-wij.
De basis van samenwerking moet
zijn het streven om samen de problemen op te lossen

‘Antillen hoorden
eerder bij Nederland
dan Limburg’
PerspectieF heeft een tijdje geleden voorgesteld om de Antillen de
status van provincie te geven. Hoe
kijkt u daar tegen aan?
Ik heb daar een tijdje geleden een

opinieartikel over geschreven. Het
heeft voordelen. Daarmee is wel
het hele vraagstuk over de toelatingsregeling van Antillianen tot
Nederland van tafel. Ook zou
Nederland financiële middelen ter
beschikking kunnen stellen om de
tekorten weg te werken. De inwoners van Sint-Maarten en Saba
hebben onlangs in een referendum
aangegeven een hechtere band
met Nederland te willen. Dat zou
de status van provincie kunnen
zijn. De bevolking van CuraÁao wil
echter weer een status aparte. We
zullen samen moeten kijken wat
de mogelijkheden zijn om de mensen op de Antillen het beste perspectief te geven.
Er is ook sprake van geweest dat de
Antillen mogelijk bedreigd zouden
worden door Venezuela. Hoe zit
dat eigenlijk?
Venezuela zou een oogje hebben
op de Antillen. Minister Bot heeft
echter afgelopen maand een
bezoek gebracht aan Venezuela en
duidelijk gemaakt dat de Antillen
bij Nederland horen en dat
Nederland geen inmenging van
Venezuela zal tolereren. Daarmee
is de kou wel uit de lucht.

Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen.

Nederlandse Antillen en
Aruba de 13e provincie?

Per 1 januari 1986 verwierf Aruba
een aparte status. Dit hield in dat
Aruba de status van Land binnen
het Koninkrijk verkreeg en op 1
januari 1996 onafhankelijk zou
worden. Het uitgangspunt van
onafhankelijkheid (en daarmee
dus de status aparte) voor Aruba is
in 1994 geschrapt zodat sindsdien
het Koninkrijk der Nederlanden
bestaat uit de Nederlandse
Antillen, Aruba en Nederland.
De officiÎle taal op de Nederlandse
Antillen is Nederlands. De volkstaal
op de zogeheten Benedenwindse
eilanden is het Papiaments. De economie van de Nederlandse Antillen
steunt op drie pijlers: het toerisme,
de olie en de (financiÎle) dienstverlening.

Het is al enige tijd terug dat
PerpectieF de scriptie Bestuur in
Balans uitgaf. EÈn van de voorstellen van PerspectieF is om het
koninkrijk eenvoudiger in te richten. De verhouding tussen de
Antillen, Aruba en Nederland geregeld in het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden. De
drie landen zijn op papier gelijkwaardig. Maar de Nederlandse
Antillen als landsverband begint
scheuren te vertonen. De gehouden referenda op de eilanden wijzen erop dat de meeste eilanden
een zelfstandige band met
Nederland willen. Dit is het
moment om het Koninkrijkstatuut
te herzien.

De problemen op de Antillen zijn
onze problemen. Als het daar niet
goed gaat, merken we het hier en
andersom. Iedereen binnen het
koninkrijk heeft hetzelfde paspoort. Je kunt vrij makkelijk naar
Nederland komen als het op te
Antillen niet goed gaat. Dat wil
niet zeggen dat alle Antilianen
voor problemen zorgen, maar dat
de problemen van de Antillen makkelijk naar Nederland komen.
Er moet in overleg naar gestreefd
worden de Nederlandse Antillen en
Aruba in ÈÈn provincie onder te
brengen met een gemeente of vijf.
Niet om te herkoloniseren, maar
omdat burgers van het Koninkrijk
der Nederlanden een passend

bestuur verdienen. Een provincie is
veel minder nadrukkelijk aanwezig
dan een landsregering. De eilanden hebben als gemeenten voldoende autonomie om hun toekomst vorm te geven. Door decentralisatie van allerlei taken kunnen
gemeenten veel lokale accenten
leggen.
De moeizame onderhandelingen
tussen landen zijn verleden tijd. De
eilanden kunnen gewoon meedoen
bij de verdeling van de potten voor
grote steden problematiek en EU
regio’s. Papiaments krijgt dezelfde
status als het Fries.
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Bas Lont is binnen PerspectieF
Politiek Commissaris voor
Binnenlandse Zaken en Justitie

‘Wat zal het burgerforum
ons gaan brengen?’
Door Peter-Jan van Tuil

Je kent ze wel, die spotjes op tv. “In Nederland kiezen we de Tweede Kamer al 100
jaar ....”. Het zal duidelijk zijn, in ons land is een Burgerforum dat zich buigt over de
manier waarop de Tweede Kamer gekozen wordt. Het begon voor mij allemaal in
februari
Op een koude zaterdag klepperde
de bus. Niets bijzonders de post,
werd bezorgd. Opvallende envelop
was voor mij die van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Goed, ik
ben politiek op plaatselijk niveau
actief, maar wat heeft dat te
maken met dat ministerie?
Nieuwsgierig open ik de envelop
om kennis te nemen van de
inhoud. Een brief van minister
Pechtold. In die brief feliciteerde hij
mij met het feit dat ik de brief had
ontvangen. Ik was een van de
50.000 Nederlandse burgers aan
wie deze brief verstuurd was. In de
brief werd mij voor het eerst onthuld dat er in Nederland een
Burgerforum ging komen.
Ik was niet direct enthousiast.
Erger nog, ik dacht in eerste
instantie in termen van “typisch
D66-gedoe” en “Kansloze missie”.
Maar toch...

er bij een collega thuis deze brief
ook bezorgd, weliswaar 4 keer (alle
stemgerechtigden in dat gezin),
maar het getal van 50.000 kwam
mij al realistischer voor.
Langzaam zakte het hele
Burgerforum naar de achtergrond.
Eerlijk gezegd, het bestaan was ik

al weer vergeten tot de dag dat
mijn vrouw belde of ik wel rekening had gehouden met een bijeenkomst diezelfde avond in
Zwolle.
Het onderwerp “burgerforum”
werd ingeleid met een promo-film,
een toespraak en door een leuk

Mijn nieuwsgierigheid werd
geprikkeld. Dus ik besloot uiteindelijk toch maar naar de website te
surfen waar naar werd verwezen.
De gevoelens werden sterker, maar
tegelijkertijd besloot ik dat het
bezoeken van een informatie bijeenkomst toch geen kwaad kon. Na
kort overleg met mijn vrouw
besloot ik dus om mij op te geven
voor een informatie bijeenkomst.
De maandag op het werk heb ik
links en rechts eens geÔnformeerd
wie er nog meer deze brief had
ontvangen, en eerlijk gezegd was

stuk cabaret. Daarna konden de
aanwezigen kiezen uit een drietal
workshops. Alles was er op gericht
om de deelnemers de informatie
te verstrekken over wat er allemaal
op stapel stond. Gaandeweg de
avond raakte is steeds enthousiaster over het fenomeen
Burgerforum.
Aan het eind van de avond legde ik
mijn kaart toch nog in de bak
“even nadenken”. Een ja wilde ik
wel geven, maar thuis moest het
ook geen protesten oproepen en
op het werk moest ook eerst overlegd worden over eventuele
bezwaren.
Toen uiteindelijk die twee hobbels
overwonnen waren heb ik mij
opgegeven. Groot was de verrassing/vreugde toen ik uit al die
mensen die zich hadden opgegeven (3000) ik een van de gelukkige
was. De zin groeide met sprongen.
Langzaam drong ook het besef
door dat ik onderdeel mocht uit
gaan maken van een zeer bijzonder iets. In ieder geval mocht ik
deel uitmaken van het eerste
Burgerforum. De overheid vroeg, in
mijn beleving, voor de eerste keer
140 willekeurige burgers om een
advies. 140 Burgers waar van
opleiding, intelligentie, werk,
afkomst of wat dan ook van geen
belang was. 140 Burgers die zich
serieus willen buigen over een
simpele vraag:”Hoe moet in de
toekomst de Tweede Kamer gekozen worden?”. Dit keer zou het
adviserende antwoord op die
vraag niet komen vanuit het ambtelijke apparaat maar gewoon vanuit de bevolking. Ik was nieuwsgierig naar hoe dit hele proces zou
gaan verlopen, een groep willekeu-

rig gekozen burgers die elkaar niet
kent wordt bij elkaar in een burgerforum gezet om tot een eensluidend advies te komen.
Deze nieuwsgierigheid vormt voor
de meeste burgerforumleden ook
de grootste uitdaging. Dit werd mij
wel duidelijk tijdens de eerste bijeenkomst. Tijdens een eerste kennismaking heerste overheersend
het gevoel dat wij 140 uitverkorenen waren. Omdat van de 140
geselecteerden maar bitter weinig
personen verstand hebben van het
onderwerp is er de eerste bijeenkomsten veel tijd en energie gestoken in de theorie. Wat is een kiesstelsel eigenlijk? Welke onderdelen
maken deel uit van een kiesstelsel?
Hoeveel kiesstelsels zijn er eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen
van ieder kiesstelsel? Zomaar een
greep uit de vragen die beantwoord moeten worden wil je tot
een goed advies komen.
De sfeer aan het begin van de middag was gespannen te noemen.
Wat zou het burgerforum ons gaan
brengen? In de oude TweedeKamer-zaal werden we door vicepremier Zalm geÔnstalleerd. Bij
deze installatie was, hoe kan het
ook anders, minister Pechtold aanwezig. Beiden hielden een korte
toespraak, aan het eind van de 2e
toespraak (Zalm) was het
Burgerforum officieel geÔnstalleerd.
We kunnen beginnen nu....
Peter-Jan van Tuil is lid van het burgerforum. Daarnaast is hij tijdelijk
voorzitter van de ChristenUnie in
Enschede.

Geschiedenis Nederland Burgerforum
Tussen 1814 en 1849 kende
Nederland verkiezingen voor de
Tweede Kamer via een stelsel
waarbij een absolute meerderheid nodig was om gekozen te
worden, en waarbij per district
werd gestemd. Het ging bovendien om een stelsel van getrapte
verkiezingen. De provincies fungeerden als kiesdistricten. Per
provincie werden meerdere leden
gekozen. Het waren getrapte verkiezingen, want een beperkt aantal kiezers koos de leden van
Provinciale Staten, en die verkozen op hun beurt de TweedeKamerleden.
Bij de Grondwetsherziening van
1848 werden rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer
ingevoerd. Ook hier betrof het een
stelsel waarbij een absolute meerderheid vereist was om te worden
gekozen, in combinatie met een
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districtenstelsel. Dat stelsel bleef
tot 1917 bestaan.
De Eerste Kamer, waarvan de
leden tot dan toe door de koning
werden benoemd, werd voortaan
via getrapte verkiezingen gekozen.
Door de Grondwetsherziening van
1917 kreeg Nederland evenredige
vertegenwoordiging. Dat leidde
ertoe dat politieke partijen een
grotere rol gingen spelen, omdat
zij centraal staan bij de kandidaatstelling.
De evenredige vertegenwoordiging leidde er verder toe dat politieke partijen na verkiezingen
meer moesten samenwerken,
omdat na verkiezingen niet langer ÈÈn stroming automatisch
een meerderheid had. Vanaf 1918
worden kabinetsformaties daarom moeizamer en langduriger.

In de jaren zestig van de vorige
eeuw kwam een discussie op
gang over het opnieuw invoeren
van een districtenstelsel. Vooral
D66 (en in mindere mate de PvdA)
verwachtten dat een districtenstelsel tot grotere duidelijkheid in
de Nederlandse politiek zou leiden. Bovendien leidt een districtenstelsel tot een hechtere band
tussen kiezers en gekozenen.
De ChristenUnie is vanouds
tegenstander van een districtenstelsel. Landelijk weet de partij
nog wel een relatief groot aantal
stemmen binnen te halen, maar
wanneer er een districtenstelsel
zou worden ingevoerd, dan zal de
ChristenUnie waarschijnlijk in
weinig plaatsen een meerderheid
van stemmen halen.
Bron: www.tweedekamer.nl

Ons kiesstelsel bepaalt de manier waarop we de leden van de
Tweede Kamer kiezen. Veel Nederlanders hebben moeite om zich
te herkennen in de mensen die hen vertegenwoordigen in de
Tweede Kamer. Het zijn de politieke partijen die de Kamerleden op
de kieslijst plaatsen. Zij bepalen zo In feite hebben daarmee de
politieke partijen de macht in handen. Zij bepalen immers wie er
op hun lijst komen te staan.
Het Burgerforum gaat zich verdiepen
in andere mogelijkheden voor ons
kiesstelsel.
Misschien moeten Kamerleden wel
voortaan voor hun eigen achterban
zorgen. We stemmen dan niet meer
op politieke partijen, maar juist op
de personen. Misschien moeten we
juist Nederland in kiesdistricten
onderverdelen. Dan stemmen we op mensen uit onze eigen omgeving. Of misschien moeten kiezers wel meer stemmen kunnen
uitbrengen. Zodat ze duidelijk kunnen maken welke partijen wat
hen betreft moeten samenwerken in een regeringscoalitie.
Zo zijn er ongetwijfeld nog meer manieren om ons kiesstelsel te
verbeteren.
Het Burgerforum gaat zich hierin verdiepen. In november 2006
brengt ze een advies uit aan het kabinet.

D66-kamerlid Boris van der Ham:

‘Als partij moeten we vaker blind
zijn voor onze fouten’
Door Jolanda van Zwieten

‘Wij zijn een liberaal-linkse partij. Dit betekent dat we ontplooiingsmogelijkheden
voor iedereen willen bewerkstelligen en iedereen gelijke kansen willen geven. Ik
ben het niet eens met de mensen die beweren dat we ons met onze ethische speerpunten zoals het homohuwelijk op een hellend vlak begeven en een deur naar bijvoorbeeld polygamie zouden openen. Het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht
komt juist voort uit de huidige normen en waarden van monogamie en trouw die
ook door christenen onderschreven worden.’

Aan het woord is Boris van der
Ham, 32, sinds 2002 kamerlid voor
D66. De partij wordt sinds decennia verguisd en bejubeld. Perspex
voelde hem aan de tand en zocht
naar verschillen en overeenkomsten in het gedachtegoed van D66
en de ChristenUnie.

“Deze mensen moeten
dan maar een ander
beroep kiezen”
Het jongste kamerlid van D66 is
een sympathieke en prettige man
om naar te luisteren. In iedere zin
valt het woord vrijheid, gelijkheid
of keuzemogelijkheid. Maar wat
gebeurt er met die trouwambtenaar die geen homohuwelijken wil
sluiten op grond van zijn religieuze
overtuiging? Hier botsen toch twee
grondrechten, het anti-discriminatiebeginsel en de vrijheid van godsdienst. Hoe gaat D66 hiermee om?
‘Op termijn moet iedereen deze
wet uitvoeren, wat de persoonlijke
motieven ook zijn. Als je bij het
woord homo nu eens neger invult?
We kunnen toch niet iedereen met
bepaalde opvattingen die ruimte
in hun beroep geven?’
De tegenstand bij het homohuwelijk kan religieus onderbouwd worden met een beroep op de vrijheid

daat zal stellen – wanneer jullie
blad uitkomt, is dat toch al
bekend?. Een voorkeur voor ÈÈn
van beiden spreekt hij niet uit.
Waar gaat de politicus op letten
bij de nieuwe lijsttrekker? ‘Punten
die ik het belangrijkst vind, zijn
onderwijs, innovatie, sociale zekerheid en opkomen voor de zwakkeren. D66 is een partij van individuele ontplooiing. Wij willen het
beste uit mensen halen, maar oog
houden voor uitzonderingen. Juist
mensen die afwijkend zijn, kunnen
de samenleving ingrijpend veranderen. Denk maar aan Philips met
zijn gloeilampjes. Hoewel wij veel
hoogopgeleide kiezers trekken, willen wij juist opkomen voor de
zwakkere in de samenleving.

Trots
D66 staat er niet zo rooskleurig
voor in de peilingen en kampt met
een imagoprobleem. Hoe ziet het
kamerlid de toekomst van de partij?
‘Van mijn zetel ben ik geen dag
zeker, maar dat houdt me ook
weer scherp. Het gaat niet alleen
om de lijsttrekker, maar om het
totale plaatje. We zijn een partij
die ergens voor staat en het hangt
van de partijleden af op welke plek
ik word gezet. Ik zal zeker enkele
argumenten aandragen om mij op
een hoge plaats te zetten.’ Welke
argumenten zijn dat dan? ‘De
afgelopen jaren heb ik veel voor
het milieu gedaan. Op het
Europees referendum ben ik ook
erg trots. Samen met PvdA en
Groen Links hebben we het toch
maar voor elkaar gekregen dat er
een referendum over de grondwet
kwam.’

van godsdienst. Het andere geval,
racisme, biedt geen wettelijke
bescherming. ‘Ik blijf erbij dat de
wet gewoon uitgevoerd moet worden. Iemand met een hoofddoekje
op kan ook geen rechter zijn, want
een rechter behoort neutraal te
zijn. We kunnen gewoon geen
rekening houden met allerlei religieuze bezwaren van mensen. Deze
mensen moeten dan maar een
ander beroep kiezen, het is niet
anders.’

Lousewies of Alexander?
Woedt er bij de VVD een hevige
strijd over de kandidaat-lijsttrekker, D66 lijkt gezellig mee te doen.
Alexander Pechtold heeft zich
inmiddels kandidaat gesteld voor
het lijsttrekkerschap, Lousewies
van der Laan twijfelt momenteel
nog. Althans, in de media. Boris
van der Ham vertrouwt ons alvast
toe dat Lousewies zich zeker kandi-

Blind
Het partijcongres van D66, afgelopen zaterdag 13 mei, is Boris van
der Ham meegevallen.
Dreigementen van leden waarbij in
stemming gebracht zou worden of
de partij opgeheven moest worden, zijn als sneeuw voor de zon
verdwenen. Het was juist erg gezellig. In plaats van een opheffingsmotie werd er een andere motie
aangenomen: tussen de discussies
door moet er muziek gedraaid
worden. Aldus geschiedde en tijdens de wave die hieruit voortkwam, toonde D66 zich meer verbroederd dan ooit tevoren.

Boris van der Ham over
vertrekkende Kamerleden
Daardoor kwam ons land voorop te
staan als land van emancipatie en
gelijke behandeling. Ook is hij het
kamerlid met de meeste initiatiefwetsvoorstellen uit de hele
Nederlandse geschiedenis. Als politicus was hij menselijk, oprecht
geÔnteresseerd in collega’s, hoewel ik er nooit achter kwam wat
hij werkelijk vond. Ik heb veel van
hem geleerd, zowel hoe het wel en
hoe net niet moet, en ik wens hem
al het beste!

“Van mijn zetel
ben ik geen dag
zeker”
‘Wij zijn erg rationele mensen.
Altijd alles beargumenteren en
altijd kritisch naar elkaar. De afgelopen maanden hebben we dat ook
ontzettend veel gedaan, daar
maken we geen geheim van richting de media. Maar soms moeten
we eens wat minder rationeel zijn
en iets vaker blind zijn voor onze
fouten. Ik denk zeker dat we dan
sterker naar voren komen.’

Dit interview met Boris van der Ham is gehouden voor de val van het
kabinet en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. Inmiddels is duidelijk dat er binnen de D66-fractie een heuse leegloop gaande is. De
Tweede-Kamerleden Boris Dittrich, Lousewies van der Laan en Ursie
Lambrechts hebben allen aangegeven bij de komende verkiezingen niet
meer herkiesbaar te zijn.
Het zal dringen worden voor een verkiesbare positie op de lijst, ondanks
de leegloop van de huidige fractie. In de peilingen staat D66 namelijk al
geruime tijd op 2 zetels. Lijsttrekker Alexander Pechtold heeft echter aangegeven voor de acht zetels te zullen gaan.

Tegelijkertijd zien we graag dat
Nederland voorop loopt op het
gebied van technologische ontwikkelingen. We moeten daarom blijven investeren in onderwijs.’

Ursie Lambrechts
Lambrechts had als eerste aangegeven niet meer beschikbaar te
zijn. Jammer, want het is mijn
leukste collega in de Kamer. We
verschillen erg van elkaar als persoon, maar ik vond in haar wat ik
het beste vind van D66: praktisch
zijn, niet zeuren en vol vuur je
werk doen. Hoe Ursie zich heeft
ingespannen voor de partij en voor
onze onderwijs-standpunten was
uitmuntend. Tijdens de crisismomenten van de afgelopen jaren
was zij nuchter, integer en onafhankelijk. Zij was erg betrokken bij
individueel leed van mensen. Haar
oprechte woede over misstanden
bij fractievergaderingen waren
legendarisch. Ursie is een vrouw
om van te houden!

Boris Dittrich
Ook het vertrek van Boris Dittrich
begrijp ik. Net als Ursie zat Boris al
sinds 1994 in de Kamer. Hij is het
kamerlid dat het initiatief nam om
het homohuwelijk te introduceren.

niet kandidaat stelt en heb haar
dat ook gezegd. Sommige van haar
argumenten begrijp ik ook niet. Ik
denk dat de verschillen tussen
Alexander Pechtold en Lousewies
eigenlijk erg klein zijn, dus dat die
visies helemaal niet zo ver van
elkaar afliggen. Mijn inschatting is
dat Lousewies uiteindelijk geen
twee kapiteins op een schip wilde,
en geen afscheid wil nemen van
haar kapiteinsschap. Begrijpelijk,
maar ik vind het jammer. Hoe dan
ook: Lousewies is in die enkele
jaren dat ze in Kamer zat een enerverende collega geweest. We konden erg lachen samen, waren het
vaak eens, ook wel eens niet, maar
deelden dezelfde passie voor het
sociaal-liberale denken. We deelden de visie van een brede linksliberale partij.

Lousewies van der Laan
Lousewies van der Laan zal ook
niet meer beschikbaar zijn voor de
lijst. Hoewel dat de afgelopen
weken al rondgonsde, ging ik er
niet van uit dat dit waarheid zou
worden. Bij de lijsttrekkerverkiezingen heb ik uiteindelijk op haar
gestemd, en ik had haar graag op
nummer 2 van de lijst gezien. Ik
vind het zeer jammer dat ze zich
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PerspectieF’er doet gooi
naar

Kamerzetel

Ed heeft altijd in de kop van Noord-

jaartje preses geweest en ook

Op plaats 8 van de kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer staat Ed Anker. Hij is 28 jaar en lid van
PerspectieF. Daarnaast is hij raadslid voor de
ChristenUnie in Zaanstad. “Ik wil heel graag in het
Kamer. Is het niet nu, dan later.”
Holland gewoond: geboren en
opgegroeid in Beverwijk en later
verhuisd naar de Zaanstreek verhuisd. Afkomstig uit een vrijgemaakt nest, werd hij bijna natuurlijk lid van het GPJC, de jongerenorganisatie van de GPV. “Dat wilde ik
graag. Ik heb me eigenlijk altijd
daarmee verbonden gevoeld. Ik
voelde me eigenlijk altijd al thuis
bij het GPV. Ik las in de krant de
stukken van Schutte en Van
Middelkoop, en later van Rouvoet
en Veling, en dacht: ‘Dat zijn mijn
mannen.’”
Zijn interesse voor politiek werd
gewekt door een bevlogen geschiedenisleraar en een goede vriend,
die politiek geÔnteresseerd was.
“Dat maakte een beetje dat ik
terecht kwam bij de studie politicologie. Uiteindelijk werd het
bestuurskunde.” Ed studeerde
twee jaar geleden af op een onderzoek naar de hervorming van de
sociale zekerheid.
Hij was erg actief in het studentenleven. “Ik ben actief lid geweest
van Navigators
Studentenvereniging in
Amsterdam. Ik ben zelfs nog een

hoofdredacteur van het verenigingsblaadje, kringleider en allemaal van dat soort dingen – ik heb
dus wel een lange studententijd
gehad.”
De politiek liep daar altijd wel als
een rode draad doorheen. In 1997
kreeg hij de vraag of hij geen lid
wilde worden van de steunfractie.
Daarnaast nam de Zaandammer
zitting in verschillende commissies

“Ik solliciteer wel naar
een verkiesbare plaats”
van de gemeenteraad. Dat ging
ruim 6 jaar zo door. “In november
2004 wilde Egbert Boersma, ons
raadslid, stoppen en die vroeg of ik
geen interesse had. Ik stond nummer 2 op de lijst, dus was ook de
aangewezen persoon. Toen heb ik
het gedaan.”
Vanaf het begin ging het meteen
al erg goed. Hij mocht zijn maidenspeech meteen houden tijdens de
Algemene Beschouwing, de
belangrijkste vergadering in het
jaar. “Bij ons waren de fractievoor-

zitters toch vooral oude mannen,
en die hadden allemaal een verhaal dat ze van het papier voorlazen. Ik had gewoon mijn tekst uitgewerkt, maar niet nog eens een
hele versie gemaakt die ik zou
voorlezen. Ik leg de hele boel op
tafel en begon er een beetje uit de
vuist mee aan de gang gegaan.
Dat vond iedereen geweldig. Ik
kreeg groot applaus en er stond de
volgende dag ook een stukje in de
krant: ‘Opmerkelijk debuut.’”
Als snel behoorde de PerspectieF’er
tot een van de meest gewaardeerde raadsleden. “Er is een lokale
partij die elk jaar een ‘politicusvan-het-jaar-verkiezing’ houdt. Ik
kwam in november in de raad en
stond in februari al als een-nabeste raadslid op de lijst.”

“De selectiegesprekken
waren loodzwaar”

De eerste negen kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Van links naar rechts: JoÎl Voordewind, Andre Rouvoet, EsmÈ Wiegman- van
Meppelen- Scheppink, Ernst Cramer, Tineke Huizinga, Arie Slob, Martine van
Meekeren-Vonk, Ed Anker, Cynthia Ortega-Martijn
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In het najaar van 2005 gaf de
ChristenUnie aan op zoek te zijn
naar nieuwe potentiÎle TweedeKamerleden. Hierop besloot hij te
solliciteren, omdat hij graag
Kamerlid wil worden. Er volgde een
selectieprocedure met een aantal
pittige gesprekken. “Ik vond het
heel leuk, maar die gesprekken
waren ook loodzwaar. Ze vroegen
echt door. Zij vroegen dan: ‘Wat
kun je toevoegen aan de fractie?’
en dan zei ik: ‘Dit en dit en dit.’ En
dan zij weer: ‘Oh, denk je dat ze dat
nog niet goed genoeg kunnen?’ Je
merkte wel dat ze niet zomaar
iemand op die lijst willen zetten. Ik
hoopte dat ik rond de 15e plek op
de lijst zou staan, dan zou ik het
zeker niet slecht doen. Ik was
natuurlijk erg blij toen ik de brief
kreeg en las dat ik op nummer 8
stond. Heel stiekem hoop je er op.
Ik heb wel gezegd: ‘Jongens, ik
begrijp dat we niet grossieren in
verkiesbare plaatsen, maar in alle
bescheidenheid solliciteer ik er wel
naar. Of het nu gebeurt of later.’”
Anker vermoedt wel dat plek 8

toch net te laag op de lijst is om
echt gekozen te worden. “Hoe
groot ik die kans acht? Minimaal.
We staan nu op zes zetels in de
peilingen; stel dat we die halen en
stel dat we in een kabinet deelnemen, dan schuiven er misschien
wel mensen door. Maar ik denk
niet dat die kans heel groot is.
Misschien met voorkeurstemmen.
Ik heb in studentenland een netwerk. Ik denk wel dat ik in mijn
netwerk en lokaal een campagne
ga voeren. Dat ben ik wel van
plan.”
Hij weet nog niet heel goed wat hij
moet verwachten van de komende
campagne. “ChristenUnie focust
zich op de eerste zes kandidaten.
Daar hoor ik dus niet bij. Ik wil
eigenlijk wel proberen in de jongerenhoek campagne te voeren.
Omdat ik merk dat ik daar het
beste in ben. Ik kan een verhaal
houden dat jongeren aanspreekt.
Dat is ook de reden waarom ik zo
hoog op de lijst sta. In het rapport
stond: ‘Doordat Ed zo hoog op de
lijst staat, willen we laten zien dat
ook jongeren serieus worden genomen.’ Eerlijk is eerlijk, dat is ook
mijn ervaring.”
Mocht hij onverhoopt toch worden
gekozen, dan heeft hij voor zichzelf
wel een aantal politieke speerpunten. “Het is niet iets waar ik enorm
veel verstand van heb, maar het

integratiedebat vind ik heel interessant. Vooral dan over de vraag
hoe we omgaan met religie en de
scheiding van kerk en staat. Ik vind
dat een machtig interessant
onderwerp. Ik vind het ook heel
belangrijk, omdat aan de godsdienstvrijheid toch aan alle kanten
wordt gemorreld. Dat vind ik eng.
Mensen scheren een extreme moslim heel makkelijk over een kam
met een orthodox gereformeerde.

“Ik kan een verhaal
houden dat jongeren
aanspreekt”
Die zijn eigenlijk ook wel een beetje raar.”
Ook de sociale zekerheid heeft zijn
interesse. “Het is een heel ingewikkeld dossier, omdat er heel veel
verschillende krachten in het werk
zijn tussen bedrijfsleven en overheid en werknemersorganisaties
natuurlijk ook nog. Ik vind het wel
eng om te zien hoe erg de nadruk
wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Daar tegenover
staat het ChristenUnie-verhaal.
Dat is gewoon een heel warm programma, waarin mensen worden
opgeroepen naar elkaar om te kijken. Mensen worden niet aan hun
lot overgelaten en ik denk dat dat
iets is waar we heel sterk in zijn.”

Selectiecommissie over Ed
Ed Anker is sinds enige tijd als
vertegenwoordiger van de
ChristenUnie actief in de
gemeenteraad van Zaanstad. Hij
heeft zich daar geprofileerd als
een generalistisch ingesteld politicus die op een reeks van veelsoortige terreinen goed uit de
voeten kan. Het permanent bijhouden van een weblog illustreert zijn gerichtheid naar buiten en zijn inzet om met de buitenwereld te communiceren en
verantwoording af te leggen,
zowel aan zijn achterban als

daarbuiten. Zijn uitstraling correspondeert met zijn jeugdige
leeftijd. Hij weet zich in de media
goed te profileren en profiteert
daarbij van een losse, ontspannen uitstraling en een ongecompliceerd taalgebruik. Ed Anker is
een samenbindende en stimulerende persoonlijkheid. Met hem
hoog op de lijst laat de
ChristenUnie zien dat zij niet
alleen een partij is van veertigplussers, maar dat zij ook plaats
biedt aan getalenteerde jongeren.

Verslag
selectiecommissie
Een selectiecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van
een kandidatenlijst. Namens
PerspectieF heeft Annemieke
Schouten zitting gehad in de
selectiecommissie voor de Tweede
Kamerlijst. Zij vertelt van haar
ervaringen.
Door de val van het kabinet zijn de
verkiezingen voor de Tweede
Kamer wat dichterbij gekomen.
Misschien heb je je er tot nu toe
nog helemaal niet mee bezig
gehouden. Zo is het mij deze keer
niet vergaan. Van december 2005
tot en met maart 2006 mocht ik
namens PerspectieF deelnemen
aan de selectiecommissie die voor
de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen moest zorgen.
Dit heb ik met veel plezier
gedaan!
Allereerst heeft de commissie
ruim 70 sollicitatiebrieven doorgenomen en vervolgens zijn al
deze mensen uitgenodigd voor

een gesprek. De commissie heeft
zich daarvoor in drieÎn gesplitst.
Wat dus betekent, dat iedere commissie ongeveer 25 gesprekken
heeft gevoerd. Naar aanleiding
van deze gesprekken is een eerste
selectie gemaakt voor de lijst. De
mensen die hier doorheen zijn
gekomen, werden uitgenodigd
voor een tweede gesprek. In dit
gesprek werden zij gevraagd een
presentatie te houden. Daarnaast
ging de commissie een gesprek
aan naar aanleiding van een politiek onderwerp uit de actualiteit.
En tenslotte werd ook gevraagd
naar de persoonlijke motivatie en
werkhouding van de sollicitant.
Naar aanleiding van deze gesprekken is uiteindelijk met veel zorgvuldigheid een lijst met 29 kandidaten samengesteld. Deze lijst is
met een adviesrapport
voorgelegd aan het bestuur van
de ChristenUnie, die de lijst integraal heeft overgenomen.

Maar dat heeft niet opgewogen
tegen het plezier waarmee ik aan
deze commissie heb deelgenomen. Het was bijzonder leerzaam,
allereerst omdat ik hierdoor
zoveel verschillende mensen van
onze partij heb leren kennen. Ik
leerde veel van de sollicitanten,
maar ook van de mede commissieleden.
En ik kan jullie verzekeren:
de ChristenUnie heeft veel talentvolle leden!
Daarnaast ben ik natuurlijk ook
heel tevreden over het feit dat
er een aantal PerspectieF’ers op de
lijst voorkomen. Allereerst op
nummer 10 onze voorzitter Rogier
Havelaar. Daarnaast hebben ook
Marcel Benard en Rita KlapwijkPoppe een plaatsje gekregen op
de lijst. Wat ons betreft kunnen de
verkiezingen komen (en
hoefden ze dus ook niet tot
november uitgesteld te worden!).
Op naar de verkiezingen en laten
we hopen: op naar de zes zetels!

Je zult wel begrijpen dat hier heel
wat uurtjes in zijn gaan zitten.

Alle stemmen tellen
Onlangs heeft de Tweede Kamer de
kiesdrempel verlaagd. Dit betekent
dat er voor een kandidaat nog
maar 7500 stemmen nodig zijn om
in de Kamer gekozen te worden.
Dit is vooral voor kandidaten die
lager op de lijst staan aantrekkelijk.
Normaal gesproken zullen zij niet
gekozen worden, maar door een
voorkeursactie zouden zij toch nog
een serieuze kans maken. Het campagneteam van de ChristenUnie
heeft aangegeven ‘niet negatief’ te
staan tegenover een voorkeurscampagne van ChristenUnie-kandidaten, zolang deze aanhaakt en
past binnen de campagne van de
ChristenUnie. “Het mag niet zo zijn
dat kandidaten hele andere standpunten gaan innemen. Niet dat
iemand opeens over de AOW hele
andere dingen gaat roepen over de
AOW.”

PerspectieF-kandidaat. Als voorzitter van PerspectieF maakte hij al
zijn opwachting in menig tv-programma. Hij reikte de omstreden
‘Heiden-van-het-jaar-Award’ uit
aan VVD-coryfee Hans Wiegel en
heeft een grote potentiÎle achterban via het bekende weblog geenstijl.nl.

Perspex heeft een top-vijf gemaakt
van ChristenUnie-kandidaten die
volgens haar een goede kans zouden maken om met voorkeurstemmen gekozen te worden. Hierbij
zijn de al zittende Kamerleden uitgesloten.

4. Leon Meijer, plaats 23 op de
lijst

1. Joel Voordewind, plaats 4 op
de lijst
Joel Voordewind is voorlichter bij
de Tweede-Kamerfractie en daarvoor hoofd van de Permanente
Campagne geweest. Was daarnaast lijsttrekker voor de
ChristenUnie in Amsterdam.
Uiteindelijk net niet gekozen, maar
dankt daaraan wel zijn bekendheid. Werd door de werkgroep
Evangelischen naar voren geschoven als hun man. Dus Joel, handjes
in de lucht en het komt wel goed.

2. Rogier Havelaar,
plaats 10 op de lijst

3. Cynthia Ortega-Martijn,
plaats 5 op de lijst
Volgens de selectiecommissie is het
aan haar om het stereo typebeeld
van de ChristenUnie als witte partij
te doorbreken. “Zij is als
Antilliaanse de verpersoonlijking
van het gegeven dat de
ChristenUnie geen blanke partij
van de ‘bible belt’ is.” De redactie
van Perspex heeft haar twijfels of
dit haar gaat lukken, omdat dit
beeld deels gewoon klopt. Er ligt
dus een zware taak op haar schouders. Cynthia, zet hem op!

Op plaats vier Perspex’ eigen huiscolumnist. Assistent voor europarlementariÎr Paul van Buitenen,
maar wat voor deze campagne nog
belangrijker is: Leon heeft een aantal jaren in IsraÎl gewoond. Heeft
deze man het in zich om genoeg
‘christenen voor IsraÎl’ aan te spreken? Leon, mazzeltov!

5. Freek Brouwer, plaats 19 op
de lijst
Afkomstig uit het ChristenUniebolwerk Urk. Misschien is dit zijn
kans om als gevaarlijke ‘outsider’
met steun van de lokale bevolking
een gooi te doen naar een
Kamerzetel. In dezelfde categorie
vallen ook Melis van der Groep
(Bunschoten-Spakenburg) en
Arthur Vlaardingerbroek
(Rotterdam)

Rogier Havelaar is onze eigen

De rode
lantaarndrager
Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen had PerspectieF voor het eerst een
heuse campagneleider. Ook bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen heeft
PerspectieF weer een echte campagneleider. Dit maal is het Sander Beukelman.
Vertel eens wat over jezelf...
Ik ben dus Sander Beukelman. Ik
ben 19 jaar en ik ga na de zomer
communicatie studeren in Ede. Ik
ga dan wonen in Wageningen.
Momenteel woon ik in
Zwijndrecht. Ik werk als koerier.
Waarom heb je gesolliciteerd voor
campagneleider?
Mede omdat Rogier (voorzitter
PerspectieF, red.) dat vroeg. Ik ben
Provinciaal Contactpersoon voor
PerspectieF in Zuid-Holland, maar
dat is niet heel spannend. Ik wilde
iets uitdagenders en dan is dit een
project om met beide handen aan
te pakken. Het lijkt me erg leuk.
Wat wil je met de campagne
bereiken?
Ik wil PerspectieF op een positieve
manier op de kaart zetten, zowel

voor christelijke als niet-christelijke
jongeren. Onlangs bleek weer uit
een onderzoek dat veel jongeren
politiek saai vinden. Dat beeld wil
ik doorbreken.
Wat kunnen we van PerspectieF
verwachten deze campagne?
We beginnen komende week pas
met het schrijven van een campagneplan. Helemaal precies kan ik
het dus niet zeggen. Ik wil in ieder
geval dat PerspectieF op zoveel
mogelijk plaatsen aanwezig is en
we moeten veel de publiciteit
opzoeken, om zo ook de
ChristenUnie een handje te helpen.
Waarom heb je zelf eigenlijk voor
de ChristenUnie gekozen?
Ik vind dat de ChristenUnie een
frisse wind laat waaien in de politiek. De SGP vind ik ook een sympa-

thieke partij, maar ik kan me niet
vinden in haar vrouwenstandpunt.
Het CDA heeft wetsvoorstellen
gesteund, waar volgens mij geen
enkele christen achter kan staan.
De ChristenUnie blijft tenminste
achter haar standpunten staan.
Daar is lef voor nodig. Daarnaast is
de ChristenUnie ook gewoon een
gezellige partij. De mensen zijn erg
positief. Het zijn geen christenen
die zich helemaal hebben terug
getrokken uit de samenleving,
maar juist volop het maatschappelijk debat opzoeken.

Op een eervolle laatste plaats van
de ChristenUnie-lijst staat Rita
Klapwijk, tot voor kort bestuurslid
van PerspectieF en nu fractiemedewerker voor de ChristenUnie in
de Tweede Kamer. Geldt voor haar
‘last but not least’ of is zij slechts
lijstvulling? Het woord is aan Rita
zelf.
Hoe voelt het nu als rode
lantaarndrager?
Tja, tja... wat moet ik daar nu op
antwoorden? Ik vind het wel leuk.
Ik krijg in ieder geval veel enthousiaste reacties uit mijn omgeving.
Er zijn zelf mensen die campagne
voor me willen gaan voeren.
Ben je blij dat je op de lijst staat
of baal je omdat je zo laag staat?
Ik had zelf aangegeven dat ik op
een lage plek wilde, maar dit is
meteen wel erg laag. Ik maak zelf
de vergelijking met Rita Verdonk.
Zij heet ook Rita en wilde bovenaan de lijst staan en ik sta juist
helemaal onder aan de lijst.
Jij bent dus de Rita Verdonk van
de ChristenUnie?
Haha, dat klinkt ook weer zo fout!

Toch even een serieuze vraag.
Waarom sta je op de lijst?
Ik vind het belangrijk dat er een
redelijk aantal jongeren en vrouwen op de lijst staan. Binnen de
ChristenUnie zijn ze enthousiast
en ik geloof dat ik zelf ook wat te
bieden heb.
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En dan over vier jaar hoger op de
lijst?
Ik zit hier op een goede plek om
te kijken hoe het me bevalt. Over
vier jaar kan ik dan altijd nog kijken of ik op een hogere plek wil.

Vacature Regiobestuur
dinsdag 01 augustus 2006 14:19 Ook altijd al actief bezig willen zijn voor PerspectieF?
Dan krijg je daar nu de kans voor!! Doordat de interne structuur verandert zijn wij per
1 oktober op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een functie willen vervullen in één
van de vier regiobesturen.
De regiobesturen die per 1 oktober worden samengesteld vormen de schakel tussen de
lokale afdelingen en het landelijk bestuur. De regiobesturen nemen elk drie provincies
voor hun rekening en voeren hierbij de volgende taken uit:
•
•

•
•
•
•

Ondersteunen van leden die een lokale afdeling willen starten;
Onderhouden van contacten met besturen van kiesverenigingen, provinciale contactraden en plaatselijke en provinciale fracties van de ChristenUnie (voor zover dit
relevant is);
Het ondersteunen van leden die zitting hebben in besturen van kiesverenigingen,
(steun)fracties van de ChristenUnie en jongeren- en jeugdraden;
Het met elkaar in contact brengen van lokaal- en regionaal actieve leden en het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen (netwerken);
Zorgdragen voor de continuïteit van de lokale afdelingen;
Stimuleren en ondersteunen van lokale afdelingen in het organiseren van activiteiten;

We zijn op zoek naar mensen met enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en inzicht in of ervaring met het ondersteunen van vrijwilligers.
Geïnteresseerd? Stuur nu alvast je CV met een korte motivatie naar Aldert de Boer,
bestuurslid interne organisatie, via intern@perspectief.nu. Ook als je meer informatie
wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-21557843.

Gezocht:
Redactieleden voor Perspex

Actieve jongeren, bewogen politiek…
Wij zijn PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. We zijn een actieve
vereniging met ongeveer 2200 leden. PerspectieF wil zich in het (internationale) politieke landschap profileren als jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst
het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. ken.
Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

Algemeen Secretaris
De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en
besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het
beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving van
het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handleidingen. De secretaris wordt ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken worden verdeeld.
Wij zoeken iemand die:
• Overtuigd christen in spreken en handelen is
• Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van PerspectieF en de ChristenUnie, lid
is van PerspectieF
• Enthousiast is en goed kan samenwerken
• Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
• Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
• Voldoende tijd (zo’n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen
• Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft
Wij bieden:
• een interessante en afwisselende bestuursfunctie;
• een ruime onkostenvergoeding
de algemeen secretaris krijgt een laptop ter beschikking
Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.
Sollicitaties kunnen voor 6 oktober gestuurd worden naar Annemieke van der Horst:
bestuur@perspectief.nu
...Wat doe jij er aan?

Mail voor meer informatie naar perspex@perspectief.nu
Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers is er weer plaats voor nieuwe
enthousiaste mensen in de redactie van de Perspex. Belangrijkste verantwoordelijkheden van de commissie:
• uitgeven van het politiek jongerenmagazine Perspex (5x per jaar)
• leden op de hoogte brengen van de verenigingsactiviteiten en -nieuws, het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie, politiek nieuws en achtergronden
• stimuleren van betrokkenheid en bevorderen van maatschappelijke bewustwording
van leden door verschillende thema's aan de orde te stellen in een aantrekkelijke
vormgeving en door taalgebruik dat jongeren aanspreekt
• namens de vereniging naar buitentreden middels artikelen die geschreven zijn vanuit een christelijke politieke visie en waarin andere meningen en politieke visies
geconfronteerd worden met het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de
ChristenUnie
We zijn op zoek naar mensen met:
• een journalistieke inslag
• affiniteit met (christelijke) politiek
• gevoel voor de doelgroep van de Perspex
Lijkt het je wat? Of heb je meer vragen? Schroom niet en neem contact met ons op.
Stuur je CV met een korte motivatie naar Simcha Looijen, hoofdredacteur van Perspex,
via perspex@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht.
Bellen mag ook, naar 06-46416229.

Gezocht: Internetredacteur
Mail voor meer informatie naar politiek@perspectief.nu
Wegens vertrek van twee redactieleden zoekt PerspectieF voor het verzorgen van de
website enthousiaste jongeren met:
• Affiniteit met PerspectieF
• verstand van websites en internet
• toegang tot internet
• Gevoel voor uitstraling
• Gevoel voor grafische vormgeving (niet noodzakelijk, wel een pre)
Van Internetredacteuren wordt verwacht dat ze regelmatig beschikbaar zijn om nieuwe content op de website te plaatsen.
Geinteresseerd? Stuur je CV met een korte motivatie naar Harmjan Vedder, vice-voorzitter, via politiek@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres
terecht. Bellen mag ook, naar 06-45020595
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Een stage bij de ChristenUnie?
Stage lopen… kun je overal. Maar stage lopen in zo'n dynamische omgeving als de
Tweede Kamer? Dicht bij het 'centrum van de macht'? Boven op het nieuws? Samen
met andere christenen? Dat is toch echt iets bijzonders.
De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie heeft plaats voor een paar enthousiaste
en gemotiveerde stagiairs (m/v), die gáán voor christelijke politiek. Naast een stel aardige collega's bieden we je een stagevergoeding. Als de onderstaande advertentie je
aanspreekt, stuur dan een sollicitatiebrief met een cv naar:
ChristenUnie
T.a.v. mr. J. Pot
Postbus 20018
2500 AE Den Haag
Voor de periode tot en met januari 2007 zijn de stageplekken bezet. Voor de periode
vanaf januari 2007 is het mogelijk te solliciteren voor de stageplek in de functie van
assistent-voorlichter. Stageplekken in de functie van assistent-beleidsmedewerker
komen waarschijnlijk pas vanaf september 2007 beschikbaar. Hou er rekening mee dat
we ook daarvoor een sollicitatieprocedure starten om een keuze te maken uit de
beschikbare kandidaten.

Assistent-voorlichter
Stagiair (m/v)
Takenpakket
• Screenen van het parlementaire nieuws
• Verzorgen knipselkrant
• Schrijven van persberichten
• Beheren en actualiseren van de website
Profiel
• Relevante studie op tenminste HBO-niveau
(bijvoorbeeld communicatie of journalistiek)
• Politieke belangstelling en affiniteit met de ChristenUnie
• Basiskennis HTML
• Enige ervaring met webbeheer
Wil je meer weten over deze functie? Bel dan even met Jacob Pot, onze ambtelijk-secretaris. Telefoon: 070 318 2929 (tijdens kantoortijden).

Colofon:
Perspex wordt uitgegeven door
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Redactie:
Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Jochem Meeuwsen
Maarten Laarhoven
Jolanda van Zwieten
Michaël van der Meulen
Rianne van der Sar
Jacco Overeem
Columnist
Leon Meijer
Redactieadres Perspex:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nu
Lidmaatschap:
E 12,50 per jaar

Dagboek New York
Willemijn Don is promovendus in de
Franse literatuur aan New York
University en woont sinds augustus
2005 in New York City. Voor Perspex
hield zij een dagboek bij uit een van
Nederlands vroegere koloniën.

Vrijdagavond
Het klinkt misschien gek, maar de
week begint voor mij op vrijdagavond. We komen dan als bijbelkring van Redeemer Presbyterian
Church samen om met elkaar
Bijbelstudie te doen en voor en
met elkaar te bidden, en dat is een
goed eind- en startpunt van de
week. Vanavond bestuderen we
Romeinen 9, een lastig gedeelte
met moeilijke vragen over de uitverkiezing en Israël. Om ongeveer
tien uur stoppen we met het officiële gedeelte. Een aantal mensen
(advocaten met name) heeft nog
niet gegeten, en daarom praten we
verder in een Koreaans restaurant
– we kringen namelijk in ‘Koreatown’. Als ik na middernacht naar
huis loop (het kan echt, in sommige buurten), bedenk ik me dat ik

geen melk meer heb voor in de koffie morgenochtend. Geen nood, de
supermarkt is hier 24 uur per dag
open...
Zaterdag
Het vaste ritueel van de zaterdagmorgen is inmiddels een gesprek
met ‘thuis’ via MSN, met webcam
en headset. De hele familie wil
natuurlijk even bijpraten, dus mijn
morgen is snel voorbij. ’s Middags
moet ik toch echt nog aan de studie, het eind van het semester is in
zicht en dat betekent: papers
schrijven. Ik vind het heerlijk dat ik
m’n eigen tijd in kan delen, maar
het nadeel is dat ik eigenlijk nooit
klaar ben. Er is altijd wel wat te
lezen, te schrijven of in te leveren.
Maar goed, m’n bijbelkringgenoten
werken ook bijna allemaal meer
dan 60 uur per week...
Zondag
Vandaag preekt dominee Tim
Keller in Redeemer Presbyterian
Church over de “revolutionaire
boodschap van Jezus” aan de hand

van de wonderbare spijziging
(Markus 6). Een gedeelte waar we
vaak romantische gevoelens over
hebben (“Jezus bij een picknick”),
maar dat Keller interpreteert als
een revolutie: de mannen willen
Jezus tot koning kronen. In plaats
van een legeroefening te geven,
predikt Jezus zijn revolutionaire
boodschap: Hij brengt niet de
dood, maar het leven, komt niet
om de macht te grijpen maar om
Zichzelf op te offeren. Zijn wij
bereid om zo ‘revolutionair’ te zijn,
om ons op te offeren voor de mensen om ons heen? Dat kan alleen
als Jezus zowel onze Zaligmaker als
ons Voorbeeld is.
Na de kerkdienst strijk ik met een
vriendin in Central Park neer, waar
we genieten van het mooie weer
en de mensen om ons heen: de
Afro-Amerikaanse jongens met
hun acrobatische toeren, de yuppen met hun baby’s in bugaboos,
de Aziatisch-Amerikaanse man die
z’n dochtertje leert cricketen en
uiteraard de onvermijdelijke touristen. We komen allebei tot de
conclusie: we love NY!
Maandag
De werkweek begint weer, en vandaag wil ik toch echt mijn lastige
paper over Derrida afkrijgen. Ik
neem al mijn bibliotheekboeken
over het onderwerp mee en ben
niet van plan ze mee terug te sjouwen. Al moet ik dan ook heel de
nacht doorgaan... Ook de bieb is 24
uur per dag open, dus dat is geen
probleem. Helaas werkt mijn
lichaam niet mee aan dit plan: om
kwart voor 12 ’s avonds geef ik het
op. Ik lever wel mijn boeken in,
maar moet morgen toch nog het
een en ander nakijken.
Dinsdag
Eindelijk lever ik mijn paper in, en
de rest van de dag kabbelt voorbij.
’s Avonds ga ik naar een interes-

sante lezing over Lévinas, door
Frankrijks ‘best geklede’ en ‘meest
ijdele’ filosoof: Bernard-Henri Lévy.
Omdat er geen ‘normale’ zitplaatsen meer zijn, mag ik tussen de
vertegenwoordigers van de
Israëlische en Franse ambassades
zitten...
Woensdag
Ik begin aan mijn volgende project:
over Frankrijk tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Maar ook doe ik een
verwoede poging om eindelijk
beroemd te worden: auteur Alain
Robbe-Grillet, lid van de prestigieuze Académie Française, komt een
seminar geven waarvan een
gedeelte wordt uitgezonden op de
Franse TV! Helaas kan ik geen intelligente vraag bedenken, dus de
kans dat ik in beeld kom is wel wat
magertjes...
Donderdag
Ik werk vandaag maar thuis, want
op de campus is het een gekkenhuis: 6000 studenten ontvangen
hun bul in een gezamenlijke ceremonie in Washington Square Park.
Erg persoonlijk is het uiteraard
niet, maar het is wel een leuk
gezicht, al die studenten in hun
paarse toga’s met zwarte hoedjes...
Vrijdag
Vandaag ga ik op bezoek bij mijn
nieuwe hospita. Het is een lieve
oude dame, en de kamer met eigen
badkamer is ruim. Volgend jaar ga
ik, als alles goed gaat, in één van de
mooiste buurten van Manhattan
wonen, vlakbij Central Park, in het
meest imposante appartementengebouw. En: ik hoef er niets voor te
betalen! Gratis woonruimte in één
van de duurste steden ter wereld...
Voor de zoveelste keer verwonder
ik me over de zorg van mijn
Hemelse Vader.

Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk te gebeuren,
tenminste 4 weken voor het eind
van het jaar. Dit kan per mail
(ledenadministratie@christenunie.nl) of per brief.
Informatie:
PerspectieF,
ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu
Bestuur PerspectieF:
Voorzitter: Rogier Havelaar (voorzitter@perspectief.nu)
Secretaris: Annemieke Schouten
(secretaris@perspectief.nu)
Politiek: Harmjan Vedder
(politiek@perspectief.nu)
Penningmeester: Anton de Wit
(penningmeester@perspectief.nu)
Mediazaken: Simcha Looijen
(perspex@perspectief.nu)
Intern: Aldert de Boer
(intern@perspectief.nu)
Internationaal: Ruth van Otterloo
(internationaal@perspectief.nu)
Communicatie: Margreet Schutte
(promotie@perspectief.nu)
Vormgeving en Druk:
Van der Weij, Hilversum
NAW-gegevens
PerspectieF registreert NAW
gegevens van alle leden.
Zorgvuldig geselecteerde derden
stellen wij af en toe in staat om u
gerichte aanbiedingen te doen.
Vragen of bezwaar? Neem dan
contact op met de ledenadministratie. Dan vermelden we dat u
geen aanbiedingen wilt.
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