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MEDITATIE

“Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid
overvloediger zij dan der
schriftgeleerden en der Farizeeën, dat
gij in het Koninkrijk der hemelen
geenszins zult ingaan.”
Mattheus 5:20

Een betere gerechtigheid
Nimmer mag de gedachte postvatten en stellig niet hardnekkig postvatten,
dat er maar één tekst spreekt van een noodzakelijke voorwaarde om in het
Koninkrijk der hemelen in te gaan. Te weten Johannes 3:3: “Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde...”
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E

r zijn meer teksten die spreken
over wat de eis is om in het
Koninkrijk in te gaan. Ook de
bovenstaande tekst behoort tot die
groep. Waarom komen veel mensen
die wij ontmoeten steevast terecht op
die woorden uit Johannes: “Tenzij
iemand wedergeboren wordt?”
Omdat die het meest alle mogelijkheid aan ‘s mensenkant bij de wortel
afsnijdt en omdat die ten diepste zou
vernederen? Als het dat is, kunnen
wij er vrede mee hebben, maar
wanneer de bedoeling is om zich zo
lijdelijk mogelijk op te stellen en om
de Heere de schuld te geven, dan is
het veelvuldig gebruik van Johannes
3:3 uit den boze.
Wat is gerechtigheid?
Wij mogen best eens proberen zelf
een antwoord te geven op deze
vraag. Het betreft een grondbegrip
uit de Heilige Schrift. Mattheus 5:17:
Gerechtigheid is de vervulling van
de wet. Vers 19 gaat over ‘een van de
minste geboden gedaan en geleerd
hebben’. Let op de volgorde: gedaan
en geleerd!

Er schijnt verschil te zijn van gerechtigheid. Zo heb je volgens de tekst
gerechtigheid van schriftgeleerden
en Farizeeën. De gerechtigheid van
tienden geven en wekelijks tweemaal
vasten en niet zijn - met een venijnige trap achteruit - als deze
tollenaar!
Wij kunnen voor alle zekerheid
Paulus (een ex-Farizeeër) het woord
geven. “Hebbende niet mijn gerechtigheid die uit de wet is, doch de
gerechtigheid, die uit het geloof is.”
De gerechtigheid van Christus, de
gerechtigheid die Christus Zelf is en,
door het geloof omhelsd, mijne is.
Tollenaarsgerechtigheid
Deze ging af meer gerechtvaardigd
dan die. We kunnen niet zeggen dat
de Farizeeër zonder gerechtigheid
naar huis ging, maar de gerechtigheid van de tollenaar was stukken
beter, was voor het eeuwige leven
toereikend. Geen luie gerechtigheid,
maar een ijverende gerechtigheid.
Door Woord en Geest bewerkt,
werkt hij ook zelf. Viervoudig geef ik

wijlen ds. H.G. Abma

het ontvreemde terug en de helft van
mijn goederen bestem ik voor de
armen. Ik vergaar schatten in de
hemel en maak mij vrienden uit de
Mammon.
De gerechtigheid van Christus is er
een, die niet ledig en niet onvruchtbaar laat. Het is de gerechtigheid van
de vruchtdragende tak. Die gerechtigheid is, om te beginnen, in mij
een fontein die opspringt tot in het
eeuwige leven en in de tweede plaats
brengt die gerechtigheid stromen
water teweeg, die uit mijn buik
vloeien. Inderdaad een overvloedige
en uitvloeiende gerechtigheid. De
dingen moeten bij ons en in ons
overvloedig zijn. Zodoende maken
wij roeping en verkiezing vast en
wordt ons rijkelijk toegevoegd de
ingang in het eeuwig Koninkrijk van
onze Heere en Zaligmaker, aldus 2
Petrus 1. Indien u deze dingen weet,
zalig zijt gij, zo gij dezelve doet. ■

voorzitter

De Partijadviesraad
In dit nummer van De Banier willen we de schijnwerper richten op de
Partijadviesraad. Een oproep voor de ‘trioverkiezingen’ van D.V. 18
maart mag natuurlijk niet achterwege blijven.
Van een Vertrouwensvergadering
rij kort na de oprichting van
onze partij heeft ds. Kersten
een Vertrouwensvergadering
ingesteld, die door het Hoofdbestuur
werd geconsulteerd in belangrijke
partijaangelegenheden. Men kwam
voor de oorlog alleen bijeen als er
Tweede Kamerverkiezingen waren.
De eerste vergadering werd vanwege
die verkiezingen belegd in 1925.

V

Via een Raad van Advies
Ten tijde van ds. Zandt werd de
naam veranderd in Raad van Advies,
die ten minste één keer per jaar
bijeen kwam. De 29 afgevaardigden,
ook wel ‘vertrouwensmannen’
genoemd, werden uit en door de
leden van de Provinciale Verenigingen gekozen. Hoewel de adviezen
geen bindend karakter hadden,
waren ze voor het Hoofdbestuur wel
‘van gewicht.’
Op 19 december 2014 vergaderde de
Raad van Advies voor het laatst. We
kunnen terugzien op goede bijeenkomsten, waar de discussie in alle
duidelijkheid gevoerd werd, maar
waar de toon werd bepaald door de
verbondenheid rondom het beginsel.
Nogmaals onze hartelijke dank voor
die betrokkenheid!

Naar een Partijadviesraad
Met ingang van 1 januari 2015 zijn
de nieuwe statuten van de SGP in
werking getreden. Daarin is vermeld
dat de partij een permanente Partijadviesraad heeft met een
adviserende en stimulerende taak.
Onderwerp van bespreking zijn
politiek inhoudelijke thema’s,
waaronder verkiezingsprogramma’s
van de partij, het beleidsplan van de
partij en overige partijaangelegenheden. Hiermee is het belang van deze
adviesraad en klankbordgroep voor
iedereen helder! De leden van de
Partijadviesraad worden voor een
periode van vier jaar gekozen door
het Hoofdbestuur en zijn eenmaal
herbenoembaar.
De Partijadviesraad bestaat uit
negentien personen, te weten:
a. 	vier bestuursleden van plaatselijke
kiesverenigingen of afdelingen;
b. twee bestuursleden van provinciale afdelingen die niet tevens
bestuurslid zijn van een plaatselijke kiesvereniging of afdeling;
c. 	zeven actieve politici: drie raadsleden, een wethouder, een
Provinciale Statenlid, een lid van
een waterschap en een
burgemeester;
d. 	zes leden van de partij die niet

M.F. van Leeuwen

behoren tot een van de bij sub-a
tot en met -c genoemde
categorieën.
Inmiddels zijn naar de diverse
geledingen binnen onze partij
brieven verzonden om voor D.V. 16
mei namen op te geven van personen
die qua kennis en ervaring geschikt
zijn om in verbondenheid met het
beginsel als lid van de Partijadviesraad op te treden. In deze startfase
benoemt het Hoofdbestuur de leden.
In de toekomst zal daar de Partijadviesraad ook bij betrokken worden.
Wij horen graag van u!
Een laatste oproep
U vergeet toch niet op 18 maart uw
stem uit te brengen voor het trio
waterschappen, Provinciale Staten
en indirect ook voor de Eerste
Kamer? Blijf niet thuis! Uw stem
voor een christelijk geluid is onmisbaar! ■
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Sjaak Simonse

6

thema

De provincie: een
onmisbare schakel
Nederland heeft nog steeds 12 provincies. Dat leren de kinderen van groep 5 op de basisschool
al bij topografie. De provincies zijn dus heel bekend... Of toch niet? De taken, personen en
verkiezingen van het provinciaal bestuur zijn minder bekend en daarom laat ik daarover aan het
woord: Sjaak Simonse, SGP-fractievoorzitter in Flevoland en Servaas Stoop, SGP-fractievoorzitter
in Zuid-Holland. We hebben niet de ruimte om alle provinciefractievoorzitters even uitgebreid
aan het woord te laten en daarom alleen deze twee. De een komt uit Flevoland: “’t jongste
stukje Nederland” (sinds 1986). De ander komt uit de dichtstbevolkte provincie. In Zuid-Holland
leven er 1265 inwoners op dezelfde vierkante kilometer.

Door Sjon van der Ree Doolaard

A

ls deze Banier verschijnt, is het
nog maar zes dagen te gaan
totdat u ook in de benen komt
om te gaan stemmen. Het is toch
niet vreemd dat ik daarvan uitga?
Dat één gang naar het stembureau
een hoog rendement heeft, beschrijft
Kees van der Staaij ook op pagina 11.
Uw stem, jouw stem telt driedubbel!
Vandaar dat het te wensen is dat u de
innerlijke motivatie voelt om op 18
maart naar de stembus te gaan. Dit
interview met twee van onze provinciale voormannen kan voor nog wat
extra betrokkenheid zorgen.

Wie is Sjaak Simonse?
“Ik woon in Emmeloord, in de
Noordoostpolder. Ik ben al weer zo’n

vijf jaar Statenlid voor de SGP in
Flevoland. In het dagelijks leven geef
ik leiding aan een groothandel in
smeermiddelen, zoals oliën en
vetten.”

Smeermiddelen? Daar weten de
politieke tegenstanders wel raad
mee, neem ik aan?
“Ja, dat is een grap die snel gemaakt
is. Ik vertel dan met een knipoog dat
ik van mijn smeermiddelen mooi
gebruik kan maken in de politiek.”
Wie is Servaas Stoop?
“Ik woon in Dirksland op het eiland
Goeree-Overflakkee. - Nee, dat is
geen Zeeland, maar Zuid-Holland.
- In het dagelijks leven ben ik
waarnemend burgemeester van de
Hoeksche Waardse gemeente
Korendijk. In Provinciale Staten ben

ik actief vanaf eind 1992.”
Provinciaal bestuur
Op 18 maart gaan we stemmen voor
het waterschap, maar ook voor de
provincie. Weer later stemmen de
Statenleden voor de Eerste Kamer.
Wat de gemeente is, is duidelijk,
want dat is lekker dichtbij. De
landelijke overheid is ook niet
onbekend, want daarvoor is de
meeste aandacht in de media en dat
spreekt het meest tot de verbeelding.
De provincie zit ertussenin en wordt
daarom wel ‘tussenbestuur’ genoemd. Soms is er wrijving tussen
de verschillende bestuurslagen.
Stoop: “In een rapport over de
provincies stond: ‘zonder wrijving is
er geen glans’ en dat beschrijft de
toegevoegde waarde van de
➜
provincie.”
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De top 4 van de SGP-lijst voor Zuid-Holland, met Servaas Stoop als tweede van rechts.
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Wat is de toegevoegde waarde
van de provincie? Waar houdt de
provincie zich mee bezig?
Stoop: “Het takenpakket van de
provincie is niet heel vast omlijnd in
de zin van dat je dit wel en dat niet
mag doen, maar de vereniging van
provincies (IPO) heeft wel een lijst
met kerntaken opgesteld (zie kader).”
Simonse: “De gemeente is voor
sommige dingen gewoon te klein,
want een bus stopt niet bij de grens
van de gemeente. Dat is iets wat zich
tussen plaatsen afspeelt. Daarom
moet het provinciebreed worden
afgesproken. Zo ook het groen- en
natuurbeleid. Een natuurgebied
overlapt gemeentegrenzen en is
daarom ook typisch iets voor de
provincie. Aan de andere kant is er
landelijk soms minder betrokkenheid op de regionale problemen en
dan zou een regionaal probleem
gemakkelijker verwaarloosd kunnen
worden als de landelijke overheid
erover gaat.”

Om de structuur van het provinciebestuur beter te begrijpen, is het
goed om het te vergelijken met de
bekendere bestuurslagen. De functies zijn niet helemaal vergelijkbaar,
maar het geeft wel een indruk van de
onderlinge verhoudingen.
Op landelijk niveau is de belangrijkste bestuurder de minister-president.
Bij de plaatselijke overheid is dat de
burgemeester. Bij de provinciale
overheid is dat de commissaris van
de koning.
Op landelijk niveau hebben we de

ministers, bij de plaatselijke overheid
de wethouders, bij de provinciale
overheid zijn dat de Gedeputeerde
Staten.
Op landelijk niveau hebben we de
Tweede Kamerleden, bij de plaatselijke overheid de raadsleden, bij de
provincie hebben we de Provinciale
Staten.

Wat merkt de SGP’er van de
provincie?
Stoop: “De provincie heeft niet vaak
direct met individuele burgers te

De zeven kerntaken van de provincies
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)
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maken. Als het gaat over een provinciale weg of over het openbaar
vervoer, weten mensen ons heel
goed te vinden. Als ze bij de gemeente geen gehoor vinden,
benaderen ze regelmatig de
provincie.”
Simonse: “Concreet kan de burger
onze werkzaamheden wel opmerken.
De SGP wil de motorrijtuigenbelasting verlagen en dat merkt de burger
wel. Ook gebruiken veel mensen het
openbaar vervoer. De burger zal
zeker opmerken hoe dat is
georganiseerd.”

Wat zijn belangrijke thema’s voor
Zuid-Holland?
Stoop: “Wij gaan samen voor
Zuid-Holland! Wat betreft de
ruimtelijke ordening weten we dat
we niet iedereen tevreden kunnen
stellen. Toch proberen we wel met de
betrokkenen te zoeken naar realistische oplossingen. Zuid-Holland
heeft een heel gevarieerd landschap
en daardoor liggen er grote uitdagingen voor ons. In de achterliggende
periode hebben we ons ook ingezet
voor het behoud van cultureel

In deze provincies doet
de SGP mee.

erfgoed. Meer aandacht voor de
visserij is ook nodig, want niet alle
partijen lopen daar hard voor.”

strijd voor een groot gedeelte
gestreden en de uitslag was soms een
harde dobber.”

Wat staat centraal in Flevoland?
Simonse: “Hoewel Flevoland nog
heel jong is als provincie, kan het je
verbazen hoe het toch zo als thuisland kan voelen. De samenvoeging,
die gelukkig van de baan is, was dan
ook nergens goed voor.
Flevoland is een provincie die volop
in ontwikkeling is en waar het
landschap en de infrastructuur nog
grote veranderingen kunnen ondergaan. De uitbreiding van Schiphol
kan nergens zo goed als in de relatief
lege Flevopolder.
In Flevoland wordt er veel aandacht
aan landbouw en visserij besteed.
Als SGP zetten we ons beste beentje
voor om de landbouwstructuur te
versterken. (Het is trouwens wel
lastig om de bereikte punten ook uit
te venten in de media.)
Wat opvallend is, is dat we in
Flevoland al wat verder zijn met de
windmolens. In andere provincies is
dat nog een heet hangijzer voor de
komende periode. Bij ons is die

Verkiezingen
Waarom is het belangrijk om de
SGP ook in de provincie te hebben?
Stoop: “De SGP wil ook in de
provincie rentmeester zijn over de
openbare ruimte, het milieu en de
natuur. Het welbevinden van de
inwoners is heel belangrijk. Ik vind
dat de SGP vanuit haar overtuiging
goed aan dat welbevinden kan
bijdragen.”

Hoe groot is de kans dat er een
zetel bij komt?
Simonse: “Als de mogelijkheid op
een tweede zetel zich eens aandiende, dan is die nu het grootst. Wat de
uitslag zal zijn, is pas duidelijk op 18
maart.”
Stoop: “Voor een derde zetel in
Zuid-Holland hebben we heel veel
extra stemmen nodig. Maar als
iedere SGP’er gaat stemmen, kan het
daar niet aan liggen.”
Daar zijn de twee Statenleden het in
ieder geval over eens. Elke stem is er
een en er mag er geen verloren gaan.
We hebben de kans om het Bijbelse
geluid te laten horen. De SGP kan
dat geluid laten horen en meewerken
aan een provincie waarin het goed
leven, wonen en werken is.
Verwachting
In Flevoland wordt elke fractievergadering begonnen met een stukje uit
de Psalmen. Er zijn ongeveer 60
vergaderingen geweest en aan het
begin van de komende periode zal er
dus ook gelezen worden uit Psalm
62. Daar staat: “Van Hem is mijn
verwachting. Hij is immers mijn
Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog
Vertrek; ik zal niet wankelen.” Dat is
een goed begin voor een nieuwe
periode in de provincie. ■
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H. Quik & Zonen b.v. Quickly Best-sellers b.v.
aardappelgroothandel potato processing

Akkerseweg 13b 5321 HG Hedel
Tel. +31 (0)73 599 20 93
www.hquik.nl

Akkerseweg 13b 5321 HG Hedel
Tel. +31 (0)73 599 91 08
www.quicklybestsellers.nl
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Mis het niet!
Dat uw stem op 18 maart dubbel telt, wist u al. Het gaat niet alleen over de Statenverkiezingen,
maar indirect ook over de Eerste Kamer. Maar deze keer is het zelfs driedubbel! We stemmen
namelijk ook voor de waterschappen. De vorige Banier was daaraan gewijd. Zonder goedwerkende
waterschappen vallen alle mooie plannen (ook letterlijk) in het water.
heid in Twente. Daarover gaat het in
de statenzalen. Kwesties, waar de
SGP het verschil in kan maken!
Daarom is het goed dat de campagnes voor de provincies ook écht gaan
over die provincies.
Laat de verhalen over Zeeland,
Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en alle andere provincies goed
uit de verf te komen!

Door Kees van der Staaij

Christelijk geluid in de
provincies
et is belangrijk dat in de
Staten een christelijk geluid
wordt gehoord. Maakt het
provinciebestuur zich bijvoorbeeld
sterk voor een wielerronde op
zondag, of kies je voor zondagsrust
zoals de SGP wil?

H

Wat de provincie doet, is vaak
minder zichtbaar. Maar besluiten
van de provincie raken elke burger!
De bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Gelderland. De
verkeersveiligheid op de provinciale
wegen in Zeeland. De werkgelegen-

Eerste Kamer
De nieuwgekozen Statenleden
kiezen een nieuwe Eerste Kamer.
Onafhankelijk, constructief, principieel – dat kenmerkte steeds de
koers van de SGP ook in de Eerste
Kamer. Goede plannen kregen onze
steun – ook als hervormingen en
bezuinigingen niet met gejuich
werden begroet, maar wel nodig
waren. Slechte plannen wezen we af,
bijvoorbeeld de invoering van
enkelbandjes om bezuinigingsgaten
bij het gevangeniswezen op te vullen.
En dat de SGP het verschil kan
maken, is in de afgelopen jaren wel
bewezen.
Met veel respect en waardering zien
we terug op de enorme inzet die

senator Holdijk al zo lang aan de dag
legt. We zijn dankbaar voor de
kracht die God hem daarvoor gaf.
Ook tijdens zijn ziekte toont hij een
ongelooflijke plichtsgetrouwheid!
Die onafhankelijke, constructieve en
principiële houding is ook onze
nieuwe lijsttrekker Peter Schalk op
het lijf geschreven. Als we kijken
naar de stevige trend van stemmenwinst in de afgelopen tijd, maken we
bovendien een goede kans op een
extra zetel. Wat zou het mooi zijn als
we een dubbele stem in de senaat
zouden krijgen, en Diederik van
Dijk als tweede SGP’er kan
aanschuiven.
Ga stemmen!
Reden te over dus om uw stem op 18
maart D.V. uit te brengen. Laat geen
stem onnodig verloren gaan en stem
SGP! We hebben een goed verhaal.
Geen verhaal van eigen kracht. Wij
belijden dat wij in alles afhankelijk
zijn van Gods zegen, van Zijn
sparende hand. In onze politieke
koers hebben wij de wijsheid niet in
pacht, maar willen wij ons laten
leiden door de wijsheid van Zijn
Woord. ■
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terugblik

Gaswinning Groningen
De SGP hoort graag kerkklokken luiden. Onlangs was dat
helaas toch anders, tijdens het debat over de gaswinning.
Groningen luidde terecht de noodklok.

D

e SGP is kritisch over het
kabinetsbeleid. Minister
Kamp houdt de mogelijkheid
open om na de zomer de gaskraan
toch weer verder open te draaien,
terwijl de SGP terughoudendheid
bepleit.
In het debat vroeg Elbert Dijkgraaf

“Groningen luidt
de noodklok.”

aandacht voor schadeafhandeling en
moeilijke verkoop van woningen.
Ook bepleitte hij een duurzame
langetermijnvisie:
“In het energieakkoord is meer
aandacht voor groene stroom dan
voor duurzame warmte, zoals
benutting van restwarmte en geothermie. Ik vind dat we hier een
forse slag in moeten maken. Minder
windmolens en meer benutting
rest- en aardwarmte, zodat de
gasproductie in de toekomst makkelijker teruggeschroefd kan worden
zonder dat onze warmtevoorziening
in het geding komt.” ■

De Martinitoren in Groningen
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Haatimams
Een congres in Rijswijk met sprekers uit het buitenland. Dat
is niet zo bijzonder. Tot bleek dat er verschillende imams
kwamen preken die de Jihad verheerlijken. Zeker na de
opstapelende terreuraanslagen, ook op Joden, zou de
overheid beter moeten weten.

D

e SGP stelde daarom Kamervragen. Een groot deel van het
parlement bleek ongerust.
Minister Koenders trok spoedig
alsnog de visa in.
Kees van der Staaij sprak van een
verstandig besluit: “Het is goed dat
het Kabinet het zekere voor het
onzekere neemt en de visa intrekt.
Als er een bosbrand dreigt, moet je

niet met vuur spelen: in tijden van
dreiging moet voor een veilige weg
gekozen worden.”
Ook in het verleden heeft de SGP
verschillende keren aandacht
gevraagd voor de komst van haatpredikers naar Nederland. ■

van een ander

Vuile handen door nietsdoen
Tijdens

een

van

de

Banierrondleidingen

in

het

voorjaarsreces kreeg ik de vraag: waarom citeer je in de
rubriek ‘Van een ander’ zo vaak uit de Volkskrant M’n
antwoord: de Volkskrant lees ik het best, en daarin staan
vaak artikelen die geschikt zijn voor ‘Van een ander’.

N

a deze ontboezeming zal het
niemand verbazen dat ik dit
keer citeer uit de Volkskrant.
En wel uit een column van de
journalist Max Pam, dit keer over
fans van Feyenoord. Die hebben in
Rome een spoor van vernielingen
getrokken. De baas van Feyenoord,
daarop aangesproken, weigerde z’n
excuses daarvoor aan te bieden.

maken. Enzovoort. Ongetwijfeld
gebeurde dat uit angst voor competitieuitsluiting en schadeclaims, maar de
lafhartigheid van zijn vluchtgedrag
zal niemand zijn ontgaan. Wat je ook
altijd hoort, is dat weinigen het voor
de grote groep goedwillenden verpesten, terwijl televisiebeelden laten zien
dat die groepen helemaal niet zo klein
zijn.

De kop boven het artikel luidt: ‘Vuile
handen door nietsdoen’. Uitgangspunt is de stelling dat iemand altijd
vuile handen maakt. Neemt hij de
ene beslissing, dan is hij er ook
verantwoordelijk voor dat de andere
beslissing niet is genomen. Daar is
natuurlijk veel over te zeggen. Pam
schrijft er dit over:

Genieten van rellen
Een paar jaar geleden ging ik voor het
eerst weer eens naar een voetbalwedstrijd en niet ver van mij hoorde ik
een tribune zingen: ‘Wie niet springt,
die is een Jood’, en dat soort dingen.
Het viel mij op dat niemand van de
50 duizend toeschouwers daartegen
in opstand kwam. Na afloop ging
men gewoon naar huis en ik had niet
de indruk dat het publiek zich ergens
aan had gestoord. Misschien werkte
het mechanisme dat je ook wel ziet bij
een drenkeling: hoe meer omstanders,
hoe kleiner de kans dat hij (of zij)
wordt gered. (…) Maar het is ook
mogelijk dat al die duizenden toeschouwers diep in hun hart genieten
van de rellen en de vernielingen en
daarom die minderheden gewoon hun
gang laten gaan.

“Supporters van Feyenoord hebben
onlangs huisgehouden in Rome,
waarbij historische oudheden zijn
vernield. Toen die luitjes terugkwamen op Schiphol, bleken zij daar geen
enkele spijt van te hebben. (…) Het
opmerkelijke was dat de Feyenoorddirecteur Eric Gudde zich zei te
schamen voor ‘het hersenloze gedrag’
van zijn supporters, maar dat de club
verder geen excuses aanbood.
Het gebeurde buiten het stadion,
iedereen kan zich wel Feyenoordsupporter noemen, de club had er
eigenlijk helemaal niets mee te

Een voetbalclub, een vol stadion en
een groep hooligans vormen moeiteloos een metafoor voor de islam, de
moslims en de hoofdafsnijders van IS.
Ook hier hoor je altijd dat het om een
kleine groep gaat, terwijl de meerder-

heid vredelievend is. En dan zijn er
natuurlijk altijd moslims die zeggen
dat zij er niets mee te maken hebben,
omdat zij die aanslagen niet hebben
gepleegd.
Maar zoals je Joden best mag vragen
wat ze van de staat Israël vinden en
rooms-katholieken best mag aanspreken op het kind misbruikende gedrag
van priesters, zo is er niets op tegen
moslims te vragen zich te distantiëren
van het geweld dat in naam van de
islam wordt gepleegd.
Vluchtgedrag
De vijf moslims, die daar onlangs in
deze krant over schreven, vinden dat
echter niet nodig. De briefschrijvers
Samya Khamlichi, Siham el Baroudi,
Omar Zeamari, Amine el Morabit en
Khadija Kadrouch-Outmany zouden
samen een uitstekende directie van
Feyenoord vormen. In elk geval
hebben zij de toon en het vluchtgedrag
al helemaal te pakken.
Meer respect - om dat woord maar
eens te gebruiken - heb ik voor de
moslims die vorige week rond een
synagoge in Oslo ‘een menselijke ring
van vrede’ vormden. Dat er in plaats
van duizend, zoals verwacht, slechts
twintig moslims kwamen opdagen en
dat een van hen enkele jaren geleden
nog een speech tegen Joden en homo’s
heeft afgestoken, alla - de bedoeling
was goed. Eric Gudde zou van deze
moslims heel wat kunnen leren.” ■
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ADVERTENTIES

“Hoe komen wij aan
een hypotheek?”
Maak een
afspraak voor
een adviesgesprek.

Starter op de woningmarkt of doorstromen naar een grotere woning? Uw
huis verbouwen of hypotheek oversluiten? Begin met een goed gesprek bij
Van Ommeren Financieel Advies. Wij weten de weg in de financiële wereld
en kennen alle kansen van de huidige regelgeving. Maak een afspraak
voor een vrijblijvend adviesgesprek. U krijgt antwoord op al uw vragen.

Financiële vragen? Verstandige antwoorden!
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Sparen

Albert Plesmanstraat 2 | 3772 MN Barneveld | 0342 - 42 16 53 | www.vanommeren-fa.nl
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Dringend verzoek
uit China
Grote vraag naar het boek
Gebedsgestalten.

ker

. Bak
Ds. F

Helpt u mee aan een herdruk?
Stort uw gift op:
NL 02 INGB 0000 320 666
t.n.v. Stichting China

Hartelijk dank.
Postbus 1150 | 3900 BD Veenendaal

De nieuwe collectie hangt in
Opheusden en Ederveen voor u klaar!
Met de comfortabele stoffen en zachte pasteltinten van de nieuwe
collectie maakt u uw garderobe weer compleet. Er is weer een ruime
keus voor dames en heren. Niet alleen in de gezellige voorjaarstinten,
ook in gedekte kleuren hebben we een ruime collectie.
Openingstijden

Dinsdag - zaterdag van 9.30 - 17.30 uur
Vrijdag koopavond

Bruinehorst 23, 6744 PA Ederveen, T 0318 - 57 81 10

Burg. Lodderstraat 52, 4043 KM Opheusden, T 0488 - 44 20 00

verdieping

Stikstofoorlog: economie vs. natuur

Guido de Brès-Stichting
Wetenschap p elijk Instituut SGP

Dinkel 7
3068 HB Rotterdam

Natuurgebieden in Nederland staan onder druk. Doordat de overheid natuurbehoud moet
garanderen is economische ontwikkeling rond deze natuurgebieden grotendeels tot stilstand
gekomen. De Programmatische Aanpak Stikstof moet de ontstane impasse tussen natuurbehoud
en economische ontwikkeling gaan oplossen.
Door Frank Lekkerkerk,
stagiair-onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP

V

eel natuurgebieden hebben een
te hoge toevoer van stikstof.
Kwetsbare flora en fauna
worden hierdoor bedreigd. Met de
Programmatische Aanpak Stikstof
(hierna: PAS) willen het Rijk en de
provincies het hoofd gaan bieden
aan twee zaken. In de eerste plaats
moet de PAS ervoor zorgen dat
stikstofgevoelige natuur kan blijven
voortbestaan. Tegelijk moet er
ruimte vrijkomen voor economische
ontwikkeling, zodat problemen rond
vergunningverlening van projecten
die stikstofuitstoot verhogen,
worden opgelost.
Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd
gaat in op de vraag welke impact de
totstandkoming van de PAS heeft op
de uitvoering van het beleidsplan.
Deze vraag heb ik onderzocht vanuit
bestuurskundig perspectief. In kaart
is gebracht welke factoren positief
bijdragen aan de uitvoering van de
PAS en welke factoren een negatief
effect kunnen hebben. Deze informatie is verzameld door interviews
met verschillende experts en betrokkenen. Hierna volgen de
belangrijkste punten die naar voren
komen uit het onderzoek.
Om uitvoering van de PAS goed te
laten verlopen is het belangrijk dat
de provincies alle belanghebbenden
voortdurend informeren en blijven
betrekken bij het proces. De betrokkenen moeten weten wat van hen

wordt verwacht. Ook dienen alle
partijen zich aan de gemaakte
afspraken te houden. Als partijen op
elkaar gaan wachten, kan dit het
opgebouwde vertrouwen snel te niet
doen. Het draagvlak wat er nu is
voor de PAS, heeft juist verbetering
en versterking nodig. Het Rijk en de
provincies kunnen dit doen door zelf

“De PAS moet de
ontstane impasse
oplossen.”
het goede voorbeeld te geven en de
handen uit de mouwen te steken. Dit
is ook belangrijk om te kunnen
voldoen aan de strakke planning van
het programma.
Provincies moeten goed bijhouden
of afspraken worden nagekomen.
Door de vinger aan de pols te
houden, kan het positieve effect van
de maatregelen op de natuur zo goed
mogelijk worden benut. Hierdoor

komt er ruimte vrij die voor nieuwe
economische ontwikkeling kan
worden ingezet. Belangrijk is dat
provincies met de juiste gegevens
werken. Berekeningen die als
onderbouwing bij vergunningverlening gebruikt zijn, kan de rechter bij
toetsing dan niet als onbetrouwbaar
terzijde schuiven. Verder dient de
organisatie van de provincies op
orde te zijn. Nieuwe taken die de
PAS met zich meebrengt, kunnen ze
anders niet naar behoren uitvoeren.
Het rapport geeft de kritische
punten aan waaruit blijkt of provincie- en waterschapsbesturen hun
werk goed doen. Met de uitkomsten
van dit onderzoek kunnen vertegenwoordigers van de SGP in provincies
en waterschappen hun controlerende
taak versterken en hun visie op de
spannende combinatie van natuur
en economie nog beter uitdragen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u het
onderzoek ontvangen, stuur dan een
bericht naar wi@sgp.nl. ■
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Varia

Agenda
Dinsdag 17 maart, 12.30 – 13.10 uur
Residentie Pauzedienst
C.G. van der Staaij, ds. H. Juffer en F. van
Riessen (organist)
Den Haag, Noordeinde 25, Waalse Kerk
Woensdag 18 maart 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. Th.L. Zwartbol
Stavenisse, geb. OGGiN
Donderdag 19 maart 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. A. Verschuure uit Scherpenzeel
‘s Gravendeel, Rijkestraat 8, geb. GGiN
Woensdag 25 maart 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. S. Maljaars uit Middelharnis
Bruinisse, Schoolstraat 13, geb. GGiN
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Woensdag 8 april 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. A.T. Huijser uit Sliedrecht
Kruiningen, Hansweertsestraatweg 1,
geb. GG
Donderdag 16 april 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. J. van Belzen uit Oosterland
Scherpenisse, Schoolstraat 2, geb. GG
Woensdag 22 april 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. J.M.D. de Heer uit Middelburg.
Yerseke, Oude Boogaert 2, geb. GG
Dinsdag 12 mei 2015, 19.30 uur
Tijdrede
Ds. G.M. de Leeuw uit Opheusden
Genemuiden, Taghof 3, geb. GG

NB: Voor alle genoemde data geldt: ‘Deo
volente’.

Welkom op de 94e jaarvergadering!
zaterdag 25 april, 10.00 – 15.00 uur
Uitgelichte onderdelen van het morgenprogramma:
· Afscheid van mr. G. Holdijk (Eerste Kamer) en ds. D. Heemskerk en
H. Uil (HB).
· Introductie P. Schalk, lijsttrekker Eerste Kamerverkiezingen

Agendapunten voor de volgende Banier
(23 april) kunnen via debanier@sgp.nl
bij het partijbureau t.a.v. Sjon van der
Ree Doolaard worden ingeleverd. De
inleverdatum is uiterlijk donderdag 2
april. De daaropvolgende Banier zal op
donderdag 21 mei 2015 verschijnen.

Thema voor de middag “Terrorisme in Nederland”
· Drs. H.W.M. Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid)
· Statements: drs. B. Belder (Europarlementariër), mr. C.G. van der
Staaij (Tweede Kamerlid) en K.J.G. Kats (burgemeester Zuidplas)
· Forumdiscussie o.l.v. dhr. J. Hoekman (journalist RD)

Meer informatie: T. 010 - 72 00 775
www.sgp.nl/agenda

Adres: Euretco B.V., Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
Aanmelding: via de afdeling/kiesvereniging

VARIA
Verkiezingscampagneagenda
Houd voor verdere bijeenkomsten en informatie de websites van de provincies en
waterschappen in de gaten. Niet alle bijeenkomsten worden vermeld.
Flevoland
Dinsdag, 17 maart, 19.30 uur
Urk, Menorahkerk
Tijdwoord
Ds. A. van Heteren en ds. G.M. de Leeuw
Gelderland
Vrijdag 13 maart, 19.30 uur
Apeldoorn, Musschenbroekstraat 11, Hoornbeeck College
Breunis van de Weerd en Evert Mulder (provincie Gelderland)
Lambert Polinder (waterschap)
Jan Kloosterman (debatleider)
Dinsdag 17 maart, 19.30 uur
Bezinningsavond
Arnhem, geb. GG
Ds. D.J. Budding, ds. J. Koppelaar en stud. W.A.
Zondag
Utrecht
Vrijdag 13 maart, 19.30 uur
Veenendaal, Kerkewijk 149, Christelijk Lyceum
Regioavond
Peter Schalk, Gijs van Leeuwen, Piet van Leeuwen en Marco Verloop
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Zaterdag 14 maart
Regiotour
Aanmelden: sgp@provincie-utrecht.nl, vol=vol
Opstappen in Zeist, Utrechtse Heuvelrug,
Veenendaal en Rhenen
Maandag 16 maart, 19.30 uur
Zeist, Joubertlaan 5, Rehobothkerk
Slotbijeenkomst
Elbert Dijkgraaf, Gijs van Leeuwen, Floor van Os
en Gerrit Boonzaaijer
Zeeland
Vrijdag 13 maart 2015, 19.30 uur
(Ledenvergadering 19.00 uur)
Yerseke, Jolstraat 1, Ds. G.H. Kerstenschool
Voorzitter van de gemeentelijke afdeling
Ds. C. van Krimpen
Mannenkoor Ethan
Zuid-Holland
Vrijdag 13 maart 2015, 19.45 uur
Dirksland, Beatrixlaan 31, De Schakel
Servaas Stoop (provincie Zuid-Holland)
Roelof Bisschop (Tweede Kamer)
Wim de Jong (waterschap Hollandse Delta)
Maandag 16 maart 2015 19.30
Servaas Stoop (provincie Zuid-Holland)
Verdere informatie: www.sgpzh.nl
Dinsdag 17 maart 2015, 19.30 uur
Ridderkerk, M. v. Comenestraat 8, Elimkerk
Slotbijeenkomst
Peter Schalk (Eerste Kamer)
Henk van Dieren (provincie Zuid-Holland)
Wim de Jong (waterschap Hollandse Delta)

Fotoverantwoording:

De Banier

94e jaargang
maart 2015
nummer 03

DE PARTIJ
DE STAATKUNDIG GEREFORMEER
LEDENMAGAZ INE VAN

Voorpagina: Servaas Stoop, lijsttrekker voor de provincie Zuid-Holland.
Foto door Cees van der Wal; Pagina 6: Hoofdfoto door Hendrik de Boer;
Pagina 8, 18-21: door Cees van der Wal; Pagina 12 en 28: Wikimedia
SGP &
Provincie
Op 18 maart
telt uw stem
driedubbel!

interview

Twee SGP’ers
in de Eerste Kamer?
18

Links Diederik van Dijk en rechts lijsttrekker Peter Schalk

Op 18 maart gaat u dus naar de stembus. Heel goed, u bent u blijkbaar bewust van uw voorrecht
én de noodzaak om te stemmen! Op geen enkel stembiljet staat dat u voor de Eerste Kamer stemt
en toch doet u dat wel. Niet direct natuurlijk, want u stemt op het Statenlid van de SGP in uw
provincie. Maar, u zult het zien: 69 dagen nadat u op hem hebt gestemd, gaat hij naar zijn
provinciehuis en stemt. Resultaat: een stem op het Eerste Kamerlid van de SGP. Met uw stem erbij
is de kans aanzienlijk groter dat er twee Eerste Kamerleden van de SGP komen.
Door Sjon van der Ree Doolaard

P

rediker zegt: “Twee zijn beter
dan een; want zij hebben een
goede beloning van hun
arbeid.” De kanttekening legt uit: “Te
weten voor zoveel zij lichter hun
voornemen kunnen volbrengen, dan
dat zij alleen waren zonder iemands
hulp; want dewijl zij elkander helpen,
zo gaat hun arbeid beter voort, en
hebben zij beter gewin.” Ik was in
Den Haag om Peter Schalk (53) en
Diederik van Dijk (43) te vragen naar
hun voornemen, arbeid en gewin.

Hoe kwamen jullie bij de Eerste
Kamer?
Schalk: “Ik ben bijna acht jaar geleden
gevraagd of ik op de derde plaats op
de lijst wilde komen. Sinds die tijd
heb ik met de heren Holdijk en Van
den Berg kunnen samenwerken. Het
gaf me ervaring in het becommentariëren van wetsvoorstellen en de
mogelijkheid om allerlei contacten op
te doen met andere partijen. “
Van Dijk: “Vanaf 1996 werk ik op het
Binnenhof. Toen de positie van de
SGP steeds belangrijker werd onder
kabinet-Rutte I, was er behoefte aan

een frequenter contact tussen de
Eerste en de Tweede Kamer. Ik werd
vanuit de Tweede Kamerfractie
aangesteld als verbindingsschakel
tussen de beide fracties.”

Over continuïteit hoeven we ons
geen zorgen te maken?
Schalk: “De heer Holdijk neemt
afscheid na bijna 25 jaar. Aangezien
er maar een zetel was, is er geen
zittend Kamerlid dat door kan gaan.
Toch hebben Diederik en ik genoeg
ervaring opgedaan om op dat spoor
door te kunnen gaan.”

interview
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Hoeveel tijd zal het werk in de
Eerst Kamer vergen?
Schalk: “Volgens de ervaringsdeskundigen ben je twee dagen bezig
met dit werk. Slechts een dag in de
week (op dinsdag) komen de leden
van de Eerste Kamer bijeen om de
wetsontwerpen die al door de
Tweede Kamer zijn aangenomen nog
eens te bespreken. De andere dag is
voor voorbereiding enzovoort.”
Waarom zijn jullie gevraagd voor
de Eerste Kamer?
Van Dijk: “Het Hoofdbestuur zocht
naast Peter naar een jurist en aangezien ik al nauw met de Eerste Kamer
verbonden was, hebben ze waarschijnlijk genoeg reden gevonden
om mij daarvoor te selecteren.”
Schalk: “Het is bijzonder nuttig als je
kunt beschikken over een breed
netwerk en ervaring op allerlei
terreinen. Door mijn werk bij de

RMU heb ik het voorrecht om zo
breed te kunnen kijken. Daarnaast is
het wel zo dat ik geen gespecialiseerde jurist ben, maar meer een
generalist.”

Hoe groot is de kans dat we twee
Kamerleden krijgen?
Van Dijk: “Als we een goede uitslag
bij de verkiezingen van 18 maart
behalen, is een tweede Kamerzetel
reëel.”
Schalk: “In 2011 had Utrecht 21
stemmen te weinig voor een tweede
zetel. Dat zit zó dichtbij! Het is
noodzaak dat iedereen stemt en het
is ook een voorrecht dat je in deze
tijd op een partij kunt stemmen die
Gods Woord laat horen in de Eerste
Kamer. Roep elkaar op om te
stemmen!”
Hoe belangrijk is de tweede zetel?
Schalk: “Het is natuurlijk geweldig

als je dingen samen kunt doen. Je
kunt een debat nog zo goed voorbereiden, maar als je een
‘sparringpartner’ hebt, beïnvloedt je
elkaars creativiteit. Op het moment
dat je een snelle beslissing moet
nemen, kun je dat met z’n tweeën
veel beter doen.
Daarnaast kun je het werk veel beter
verdelen, want het is echt heel veel.”

Hoe zal het gaan als er toch maar
een zetel voor de SGP is?
Van Dijk: “Voorlopig werk ik dan
door bij de Tweede Kamer en blijf ik
de verbindingsschakel met de Eerste
Kamer.”
Schalk: “Ik zie er echt naar uit dat ik
het niet alleen hoef te doen. Dat kun
je invullen op meerdere dimensies.
Ik hoop op een tweede zetel, maar ik
hoop nog meer dat God ons wil
zegenen in dit hoge ambt.”
➜

ADVERTENTIES
Zeven herdenkingsconcerten met muziek,
overdenkingen
en de bijzondere
levensverhalen van
Holocaustoverlevenden

www.70jaar.nl

herdenkings

CONCERTEN
thema: 70 jaar na de Holocaust
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Arnhem

2

12 maart

Amersfoort

3

16 maart

Drachten

4

18 maart

5

9 april

6

28 april

7

30 april

kaarten bestellen
telefoon:
033 422 04 04 (ma-za van 9-22 uur)
e-mail:
concert@christenenvoorisrael.nl
internet:
www.70jaar.nl

Elburg

muziek: o.a. Holland Koor

Middelburg

muziek: o.a. Holland Koor

Postbus 1100
3860 BC Nijkerk
christenenvoorisrael.nl

Schiedam

muziek: jongerenkoor Jigdaljahu
sprekers: o.a. C.G. van der Staaij

Amsterdam
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bezoek onze nieuwe website!

STH Records CD1415022

Romance
Romantische melodieën
voor piano en orkest.
Wouter Harbers - piano
‘Een CD met smaak’ € 16,90
STH Quality Classics CD1414262

Bach Bewerkt
Transcripties van bekende
Bachwerken voor piano.
Jaap Eilander piano
‘Veelbelovend talent’ € 14,90

www.sthrecords.nl
STH Records | Barendrecht
T: 0180-760999 | E: info@sthrecords.nl

interview
Schalk: “Wat dat betreft willen wij
ook door in de geest van Holdijk. Hij
werd ook als sleutelfiguur door de
media benaderd, maar hij zei dan
dat hoe meer druk er op hem zo
komen, hoe steviger hij met beide
benen op de grond zou blijven staan.
Op die manier willen wij ook in alle
rust kijken naar de voorgestelde
zaken en nuchtere, maar gewetensvolle beslissingen nemen.”

Is er een roeping voor dit hoge
ambt?
Schalk: “Van een directe roeping wil
ik niet spreken, maar als ik door de
SGP wordt benaderd, is dat niet om
het even. Even heel persoonlijk: ik
ervaar dat als een middellijke
roeping die ik niet mag negeren.”
De Eerste Kamer
Dit jaar bestaat de Eerste Kamer 200
jaar. Al 48 jaar maakt ook de SGP
daar deel van uit. Soms waren er
zelfs twee zetels voor de SGP.

Wat doen de 75 senatoren?
Schalk: “De leden van de Eerste
Kamer bespreken de wetsontwerpen
die al door de Tweede Kamer zijn
aangenomen. Ze letten daarbij
vooral op de technische kanten van
het voorstel: de deugdelijkheid van
de wet en de samenhang met andere
wetten. Ze kijken of een wet goed is
voor Nederland.”
Maar kijkt de Tweede Kamer
dan niet of een wet goed is voor
Nederland?
Schalk: “Niet alle partijen kijken
daarnaar, maar je zou wel uitzondering kunnen noemen...”
Wat is het verschil in werkwijze
tussen de twee Kamers?

Van Dijk: “De verschillende taakopvatting van Tweede en Eerste Kamer
kwam wel heel scherp naar voren
rond het debat over het ritueel
slachten. De Tweede Kamer liet zich
leiden door de opgezweepte emoties
in de samenleving rond het welzijn
van dieren. De Eerste Kamer plaatste
deze discussie in een breder verband
en wees op de klassieke vrijheidsrechten, in dit verband vooral de
vrijheid van godsdienst. In dit licht
verwierp de Eerste Kamer het
voorstel tot een verbod op ritueel
slachten.”

Vertraagt de Eerste Kamer de
wetgeving niet?
Schalk: “Dat is vaak het verwijt,
maar het is juist goed als wetten
goed doordacht worden. De Eerste
Kamer is er namelijk niet om het
goede te stichten, maar wel om het
kwade te weerhouden, zei men eens.”
Is de Eerste Kamer te politiek
geworden?
Van Dijk: “Nee, ik geloof dat de
Eerste Kamer over het algemeen
hetzelfde doet als in het verleden.
Haar gewicht is echter groter geworden, omdat de coalitiepartijen zich
niet van tevoren hebben verzekerd
van een meerderheid in de Eerste
Kamer.”

Diederik, ben je niet te veel
geïnfecteerd door de manier van
werken in de Tweede Kamer?
Van Dijk met een knipoog: “We
zullen wel iets meer aan pr doen dan
Holdijk deed. (Dat zal Holdijk wel
als een compliment zien.) We willen
werken aan een passende profilering
van de Eerste Kamerfractie.”
Nog even over het woord senaat.
Dat betekent ‘raad van ouderen’.
Behoren jullie geen oude wijze
heren te zijn?
Schalk met een lach: “Die wijsheid
straalt wel van Diederiks gezicht,
vind je ook niet?”
Van Dijk gaat daar snel serieus op in:
“Je wordt inderdaad geacht enige
levenservaring te hebben en kennis
te kunnen putten uit bestuurlijke en
maatschappelijke functies. Ik denk
dat wij beiden daaraan voldoen.”
Voordat deze heren hun werk in
de Eerste Kamer kunnen starten,
moeten er dus eerst nog verkiezingen zijn.
Schalk: “Tot 18 maart moeten we de
focus op de provincie laten liggen.
Maar daarna kunnen we er niet
omheen dat het ook om de Eerste
Kamer gaat.”
Van Dijk: “We moeten werken alsof
het van ons afhangt, maar in het
besef dat de uitkomst volstrekt in
Gods hand ligt. Het mag ons gebed
zijn dat Gods Naam straks helder in
de senaat klinkt. Er is niets waaraan
Nederland méér behoefte heeft.” ■
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Provinciale Statenverkiezingen

Drie keer SGP stemmen
18 maart zijn de verkiezingen. Voor de
waterschappen, zoals u in de vorige Banier las.
Maar ook voor de Provinciale Staten. Wat doen
de Provinciale Staten eigenlijk? Welke SGP’ers
voeren de kandidatenlijsten aan? En wat heeft
dat te maken met de Eerste Kamerverkiezingen?
Op deze bladzijden leest u er meer over.

Rectificatie
Per abuis stond in de rubriek Waterschapsverkiezingen van het februarinummer aangegeven dat in de
waterschappen Stichtse Rijnlanden en Hollandse
Delta wordt deelgenomen met een combinatielijst
van ChristenUnie en SGP. Dit is niet juist. In beide
waterschappen neemt de SGP zelfstandig deel aan
de verkiezingen. Onze excuses voor deze verkeerde
informatie!

Door Henri Pool

W

aar gaat de provincie over? Het antwoord
op die vraag moet u eerst weten, voordat
u kunt beoordelen welke kant een
politieke partij met de provincie op wil. Kijk op
pagina 8 en 27 van deze Banier voor een uitleg
over wat de provincie doet.
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De Statenleden die u kiest, hebben nog een heel
bijzondere taak: ze kiezen de leden van de Eerste
Kamer. Dus hoe meer zetels de SGP in de provincie heeft, hoe meer ze er ook in de Eerste Kamer
krijgt. Zorgt u dat Peter Schalk en Diederik van
Dijk in de groene bankjes mogen plaatsnemen?
Zoek dan snel uit op welke SGP’er u mag stemmen. ■

Drenthe
Willem van Hartskamp (36)
Hoogeveen
Lijst 10
www.hoogeveen.sgp.nl
Slogan: “SGP… omdat het om U gaat!”
• Bescheiden subsidiering voor (lokale) kunst en cultuur.
• Aandacht voor breedtesport in Drenthe.
• Subsidiestop op topsportevenementen en het binnenhalen van een groot wandelevenement voor een breed
publiek.
Ziehier enkele onderscheidende speerpunten van de SGP
Drenthe. Progressief, constructief en Bijbelvast! SGP Drenthe… omdat het om U gaat!

Overijssel

Flevoland

Dirk van Dijk (63)
Genemuiden, Lijst 9
www.overijssel.sgp.nl
Slogan: “Samen-werken & samen-leven”

Sjaak Simonse
Emmeloord
Lijst 9
www.sgpflevoland.nl
Slogan: “Voor elkaar in Flevoland”

Wij willen bouwen:
a. banen voor werklozen, vooral in Twente.
b. betere infrastructuur: verbreding N35 en A1, N36 veiliger, N340/377 opwaarderen, spoor Zwolle-Enschede
elektrificeren.
c. ruimte voor agrarische bedrijven.
Wij willen bewaren:
a. energiebesparing stimuleren en duurzame energie
bevorderen
b. zuinig omgaan met schaarse ruimte
c. omzien naar elkaar

De landbouw in Flevoland is drager van het landschap
en een pijler van de economie. We moeten de landbouwstructuur versterken. Alle aandacht voor leefbaarheid in de dorpen. De visserij krijgt onze volle
steun en wij zijn voor de aanleg van een buitendijkse
haven bij Urk. Verkeersproblemen bij Roggebot, N50
en Nijkerkerweg moeten worden opgelost.

Provinciale Statenverkiezingen

Gelderland

Utrecht

Klaas Ruitenberg (57)
Opheusden
Lijst 9
www.stemsgp.nu
Slogan: “De daad bij het Woord”

Gijs van Leeuwen (53)
Houten
Lijst 9
www.hetbestevoorutrecht.nl
Slogan: “Het beste voor Utrecht”

De SGP wil mooie streken in Gelderland. In de Bommelerwaard ruimte voor de tuinders. In Rivierenland
goede transportmogelijkheden en een bloeiende Betuwe. In de Food-Valley de voedselvoorziening als topprioriteit. Op de Veluwe rust, ontspanning en zorg. In
de stedelijke gebieden minder winkels, meer woningen. In de Achterhoek aandacht voor het ambacht.

SGP Utrecht gaat voor: bedrijvigheid, bereikbaarheid,
veiligheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en vitaliteit
van de Provincie. Onze doelen zijn: veilige provinciale
wegen, lage belastingen, volop ruimte voor landbouw,
bescherming van het erfgoed (historische dorpsgezichten en kerken), geen grootschalige windenergie
en ruimte voor OV, fiets én auto!

Zeeland

Zuid-Holland

Goos Roeland (64)
Sint-Annaland
Lijst 5
www.zeeland.sgp.nl
Slogan: “Betrouwbaar en daadkrachtig”

Servaas Stoop (52)
Dirksland
Lijst 9
www.sgpzh.nl
Slogan: “Samen voor Zuid-Holland”

De politiek heeft behoefte aan mensen met een nuchtere, zakelijke en tegelijk gedreven inbreng met respect voor anderen en als fundament de Bijbelse waarden en normen. Een provincie die ook in de toekomst
zelfstandig hoort te blijven. Zeeland, de provincie waar
wij ons elke dag thuis voelen. De SGP staat ervoor! U
ook?

Gedreven door principes gaan we voor een mooie, bestuurbare, bedrijvige, bereikbare, natuurlijke, vitale,
waterrijke provincie. We zijn zorgvuldig met open
landschap, vóór innovatie, geven agrariërs ruimte. We
hebben aandacht voor verkeer(sveiligheid) en de leefbaarheid in kleine kernen. We zijn zuinig op kerken en
molens. Samen voor Zuid-Holland!

Noord-Holland (gezamenlijke lijst)

Noord-Brabant (gezamenlijke lijst)

Michel Klein (41),
#1 ChristenUnie, Bussum
Jan van Zaane (59),
#4 SGP, Koog aan de Zaan
Lijst 11
www.noordholland.christenunie.nl
Slogan: “Geef geloof een stem”

Hermen Vreugdenhil (38)
#1 ChristenUnie, Nieuwendijk
Arie van Loon (32),
#2 SGP, Veen
Lijst: 14
www.noordbrabant.christenunie.nl
Slogan: “Goed leven in Brabant”

Houdt u van eerlijke politiek? Aandacht
voor leefbaarheid in alle regio’s van
onze provincie? Verantwoorde zorg
voor diegene die het nodig heeft? Evenwicht tussen
stad en polder, werk en overige bezigheid, eigen en
openbaar vervoer? Zorg voor de schepping, en dit alles
vanuit Bijbels besef? Stem 18 maart in Noord-Holland
dan juist op de ChristenUnie-SGP!

De SGP in Brabant staat samen met de
ChristenUnie voor een maatschappij op
Bijbelse principes: omzien naar elkaar
en de kwetsbare medemens, evenwicht tussen welvaart en welzijn, dienend leiderschap in het openbaar
bestuur, balans tussen werken en ontspanning, rentmeesterschap en duurzaamheid. In afhankelijkheid
van God. Dat is Goed leven in Brabant.
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Bij zijn verrassende uitnodiging aan de
Palestijnse voorzitter Abbas en de Israëlische president Peres om bij hem in het
Vaticaan te bidden om vrede, legde paus
Franciscus zondag in Betlehem een link
naar Jezus’ geboorteplaats. ‘Op deze
plaats waar de Vredevorst is geboren,
nodig ik u beiden uit voor een intens gebed tot God om vrede. Mijn huis in het
Vaticaan staat open voor zo’n bidstond.’
De paus verbond tijdens zijn driedaagse
‘bedevaart van gebed’ nadrukkelijk het
christelijk geloof met de bescherming
van kinderen. Zoals het Kind Jezus een
teken van God is, zo zijn de kinderen
van vandaag ‘een teken van hoop en leven, en tevens een graadmeter voor de
gezondheid van gezinnen, de maatschappij en de hele wereld’.
Franciscus herinnerde eraan dat misbruik, dwangarbeid, geweld en mensenhandel het huilen smoort van miljoenen
kinderen. ‘Maar hun moeders huilen
voor hen, als moderne Rachels.’ Willen
we voor kinderen zorgen, voor en met
hen bidden? Of negeren wij hen, omdat
we het druk hebben met onze eigen zaken?’
Vaak haalde de rooms-katholieke kerkleider symbolische voorbeelden uit de
Bijbel aan. In de Heilig Grafkerk in Jeruzalem erkende hij dat de weg naar relatieherstel met de Orthodoxe Kerk lang
is.
▶▶ vervolg op pagina 7
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Dit aanbod geldt alleen als je de afgelopen 6 maanden geen (proef)abonnement hebt gehad.
Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, zie hiervoor www.nd.nl/privacy.
Paus neemt het op voor kinderen
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christelijk betrokken

Congresuitnodiging

Op vrijdag 27 maart D.V. organiseert de SGP een congres:

“SGP en
politiek-bestuurlijke
verantwoordelijkheid”
SGP-politici komen steeds meer voor principiële dilemma’s te staan. Deze signalen hebben ook het Hoofdbestuur (HB) van de SGP bereikt. Signalen die het HB zeer serieus neemt en waar ook over gesproken is. Naar
aanleiding daarvan organiseert de SGP voor bestuursleden van plaatselijke afdelingen/kiesverenigingen, gemeentelijke en provinciale afdelingen en voor SGP-politici en –bestuurders een congres over het dragen van
politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid. Met het oog op de toekomst wil het HB handvatten geven binnen
welke kaders een SGP’er op een geloofwaardige wijze politicus, bestuurder of bestuurslid kan zijn en blijven.
Tijdens het congres zullen mr. A. Weggeman (fractievoorzitter van de SGP in de gemeente Capelle a/d IJssel)
en drs. P.A. Zevenbergen (HB-lid) spreken. Daarnaast zijn er vijf workshops:

1) SGP als coalitiepartner in een kleurrijk college
De SGP kan terechtkomen in een college waarbij het de enige christelijke partij is. Hoe stelt de SGP zich in een
college op? Binnen welke grenzen neem een partij deel aan een college? Waar zet de wethouder of collegepartij op in?

2) SGP-wethouder zijn in het krachtenveld van eigen fractie, gemeenteraad en collegeleden
Wat is kenmerkend voor een SGP-wethouder? Hoe positioneert hij zich in het college? Hoe stelt hij zich op ten
opzichte van de SGP-gemeenteraadsfractie? Wat zijn valkuilen?

3) SGP-raadslid en het spanningsveld tussen principe en compromis
Het Woord van God en het daarop gegronde partijbeginsel vormen het vertrekpunt voor elk SGP-raadslid bij
het bepalen van een standpunt. Hoe verhouden principe en compromis zich en wat is de grens van compromis
zoeken?

4) Wat is de verhouding tussen bestuur kiesvereniging/afdeling en fractie (en wethouder)?
Wat is de positie van een bestuur van een kiesvereniging/afdeling ten opzichte van een fractie en ten opzichte van een SGP-wethouder? Hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar en wat als er frictie is tussen
bestuur en fractie/wethouder of tussen fractie en wethouder? Hoe ga je daarmee om?

5) SGP en omgaan met principiële kwesties
Hoe gaat een SGP’er om met principiële onderwerpen als de bouw van een moskee? Kan een SGP-wethouder/
raadslid wel meewerken aan de openstelling van meer winkels op zondag? Welke handvatten kunnen meegegeven worden als het om principiële kwesties gaat?

Informatie & aanmelden
Het congres begint om 14.00 uur in het Van Lodestein College, Zuiderinslag 1 te Hoevelaken. Meer informatie
over de workshops kunt u vinden op www.sgp.nl/congres. Ook vindt u daar het aanmeldformulier om u voor
het congres op te geven.

Van harte welkom!
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Recht doen
Met gevoel voor menselijke verhoudingen

Onze advocaten zetten uw belangen op
scherp. Met de juiste balans tussen aandacht
en afstand. Breedte en scherpte. En veelzijdigheid en specialisme, onder andere op het
gebied van arbeidsrecht, bouwrecht, ondernemingsrecht, letselschaderecht en familierecht.

Bunschoten

|

Veenendaal

|

Advies nodig?
www.bvd-advocaten.nl
Werkendam

|

Hardinxveld-Giessendam
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STOFFERING
STOFFERING

SLA APCOMFORT
SLA APCOMFORT

MEUBELEN
MEUBELEN

WOONACCESSOIRES
WOONACCESSOIRES

ADVIES
ADVIES

Vos CRC reinigt op professionele wijze
uw luchtcondensors.

Van
Van Wolfswinkel
Wolfswinkel Woninginrichting,
Woninginrichting,
uw
meubelzaak
uw meubelzaak en
en woningstoffeerder
woningstoffeerder inéén.
inéén.

Wij reinigen uw luchtcondensors op professionele wijze.
Vervuilde luchtcondensors leiden tot onnodig veel
energieverbruik en mechanische slijtage van de
compressoren. Door uitval onder hoge druk in de
zomerperioden valt het productieproces in storing
door oplopende binnentemperaturen.
Vervuiling leidt ook tot onnodige corrosie van de aluminium
lamellen van de condensor. Laat uw luchtcondensors nog
voor de warme periode professioneel reinigen.

Komt u een keer langs? De koffie staat klaar.
Komt u een keer langs? De koffie staat klaar.

Valkseweg 57, 3771 RD Barneveld • Tel.: (0342) 41 32 79
Valkseweg 57, 3771 RD Barneveld • Tel.: (0342) 41 32 79
E: info@vanwolfswinkelwonen.nl • I: www.vanwolfswinkelwonen.nl
E: info@vanwolfswinkelwonen.nl • I: www.vanwolfswinkelwonen.nl

Vijzelweg 4 • 5145 NK • Waalwijk • Tel: 0416 692775
www.voscleaning.nl • info@voscleaning.nl
Een eerste analyse is geheel vrijblijvend en gratis.

jongeren

De provincie, waar kiezen we voor?
Op 18 maart staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten
en waterschappen gepland. Ook jij mag dan weer je stem laten
horen. Heeft het eigenlijk nut om te stemmen?

of wetten doorgang krijgen. De
laatste tijd is door de krappe meerat biedt de provincie jou?
derheid van de coalitie en
Natuurlijk wil je over goede constructieve oppositiepartijen in de
en veilige wegen rijden, met Eerste Kamer, de rol van de Eerste
bus en trein kunnen reizen of op een
Kamer van doorslaggevend belang
eerlijke manier een bouwvergunning
gebleken. Als de verdeling in de
voor je huisje krijgen. Maar je wilt ook Eerste Kamer afwijkt van de verdedat er voldoende werk is in jouw
ling in de Tweede Kamer, kunnen
provincie en er niet te veel of te weinig wetten moeilijker hun doorgang
mensen wonen. Over al deze zaken
vinden. De vertegenwoordiging in
gaat de provincie. De meerwaarde van de Eerste Kamer is gebaseerd op het
de provincie zit in het overkoepelende aantal stemmen in de provinciale
van de gemeentes en het regionale
verkiezing. De Statenleden van de 12
karakter van deze overheid. Denk
provincies kiezen de 75 leden van de
hierbij aan de provinciale wegen die
Eerste Kamer. De Eerste Kamerde gemeentegrenzen overschrijden,
verkiezingen volgen een aantal
maar die ook niet bij het landelijk
weken na de provinciale verkiezinniveau gerekend kunnen worden.
gen, op 26 mei 2015. Op deze dag
brengen alle Statenleden hun stem
uit op een kandidaat. Niet iedere
Provincie - Eerste kamer
stem telt even zwaar. Na uitbrengen
Daarnaast is stemmen voor de
van deze stemmen wordt dit per
Provinciale Staten niet slechts een
provincie gewogen naar aantal
stemming die alleen over de provin- inwoners van die provincie.
cie gaat. Het kiezen van de
Provinciale Staten heeft namelijk
Rol jongeren
direct invloed op de vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. De Eerste
Jongeren kunnen hun invloed op de
Kamer beslist na de Tweede Kamer
provinciale maar ook landelijke
Taken provincie en rolverdeling

W

politiek vergroten door actief mee te
denken in de Provinciale Staten. Dit
kan allereerst door te gaan stemmen
op 18 maart aanstaande. Daarnaast
staan de Provinciale Staten open
voor participatie van jongeren. Dit
kan via provinciebrede jongerenparticipatie of door actief mee te
draaien met de fractie. Ook via
lokale jongerenorganisaties kan er
goed meegedacht worden.
Stem SGP op 18 maart

Voor ons als jongeren valt er genoeg
te kiezen. Het Hoofdbestuur van de
SGP heeft ingezet op vitalisering en
dit vertaalt zich in verschillende
jongeren die in besturen participeren
maar ook hoog op de verkiezingslijst
genoteerd staan. Het is belangrijk om
voor een goede balans te zorgen met
voldoende verjonging. Stem daarom
aanstaande 18 maart op de SGP in
jouw provincie! ■
Lisanne den Hartog,
commissie Binnenland
Contact: lisannedodewaard@
hotmail.com
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Europa

Op werkbezoek in China
In Peking (Beijing) staat op dinsdag 6 januari de zon aan een
helderblauwe lucht. Vermeldenswaardig, want meestal
wordt

de

Chinese

metropool

gekenmerkt

door

de

karakteristieke grauwsluier van smog die de stad bedekt als
een verstikkende deken.

“Met een goed
gevoel blikken
we terug op het

Door Walter van Luik, beleidsmedewerker
Nederlandse delegatie ECR groep

B

as Belder brengt deze januariweek als rapporteur van het
Europees Parlement (EP) voor
de relatie Europese Unie (EU)-China
met medewerkers Elise van Doorn
en Walter van Luik een werkbezoek
aan China op uitnodiging van het
Nationaal Volkscongres.
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Na aankomst wordt koers gezet naar
de Ministeries van Buitenlandse
Zaken en Handel en de Grote Hal
van het Volk voor gesprekken over
onder andere het strategisch partnerschap tussen de EU en China,
economische samenwerking en de
rol van China in de wereld. De
volgende dag brengen we een bezoek
aan het bureau voor religieuze
zaken, waar van gedachten gewisseld
wordt over de godsdienstvrijheid in
het land. Ook bezoeken we de
commissie voor etnische zaken om
het vraagstuk van minderheden en
de situatie in Tibet en Xinjiang te
bespreken. De middag staat in het
teken van een boeiend rondetafelgesprek met Chinese wetenschappers
over de relatie tussen de EU en
China.
Ondertussen gaat de luchtkwaliteit
in de stad merkbaar achteruit. Op
donderdag bereikt de hoeveelheid
fijnstof een waarde die 20 keer zo
hoog is als aanbevolen door de

WHO. Tijd om de stad te verlaten.
We reizen comfortabel naar het
zuiden via de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Beijing en Shanghai. De
1318 kilometerlange spoorlijn is in
slechts tweeënhalf jaar tijd aangelegd. Onderweg passeer je de langste
brug ter wereld (164 km) en wordt
de schijnbaar onbegrensde bouwwoede zichtbaar in de steden die we
passeren. Variërend van architectonische parels, soms in de meest
wonderlijke vormen, tot saaie
simultaangebouwde mega-appartementencomplexen die half leeg
staan. Als het aan president Xi ligt,
gaat de rem erop voor de eerstgenoemde variant, getuige een recente
speech waarin hij de “lichtzinnige
krankzinnigheid van rare gebouwen”
hekelt. Voor Westerse ogen zijn dit
juist de meest aantrekkelijke
gebouwen.
We maken een tussenstop in Lingfeng, een dorp nabij Suzhou. We
worden uitbundig verwelkomd door
de lokale autoriteiten en inwoners.
In Lingfeng wordt succesvol getracht
de dorpsgemeenschap levendig te
houden door het voorzieningenniveau sterk te verbeteren. Dit moet
voorkomen dat te veel mensen naar
de grote stad trekken.
‘s Avonds bereiken we miljoenenstad
Shanghai (ruim 24,1 miljoen inwoners) waar we op vrijdag spreken
met vertegenwoordigers van de het

werkbezoek.”

lokale volkscongres en een vertegenwoordiger van de Shanghai Free Trade
Zone, een pilotproject waarbij het
concept van vrijhandel wordt uitgeprobeerd. Dit project moet de opmaat
zijn voor een nieuw nationaal handelsbeleid in de toekomst.
Met een goed gevoel blikken we terug
op het korte maar inhoudsvolle
bezoek. ■

HAAGSE PROPJES

Actualiteiten en ontwikkelingen in politiek en samenleving
door Menno de Bruyne, voorlichter Tweede Kamerfractie SGP

Op de vuist

O

nlangs werd er hevig gevochten in het parlement van Turkije. Eén van de ‘geachte’ afgevaardigden belandde pardoes een
verdieping lager omdat een politieke
tegenstander hem over een muurtje
duwde. Dit soort taferelen kennen
we ook uit landen als Rusland, Italië
en Griekenland, waar de temperatuur nog wel eens hoger wil oplopen
dan in onze lage landen bij de zee.

eenige malen tot de orde had geroepen, het recht had ontzegd om voor
heden de vergadering bij te wonen.
Dit forsche ingrijpen van den voorzitter veroorzaakte in de vergadering
groot tumult. Van alle kanten, vooral
door leden van de katholieke fractie,
die zich het dichtst bij het spreekgestoelte bevonden, werd geroepen ‘er
uit’, en een der katholieke afgevaardigden riep: ‘landverrader’.”

Nee, dan onze keurige Kikkerlanders.
Toegegeven: Geert Wilders gaat wel
eens verbaal op de vuist met Diederik Samsom, en Alexander de Grote
Pechtold probeert z’n VVD-evenknie
Halbe Zijlstra regelmatig de tent uit
te vechten, maar verder dan bekvechten, komen onze huis-, tuin- en
keukenkamerleden niet.

“Een bode begaf zich naar mr. Rost
van Tonningen, die bleek van drift
het spreekgestoelte verliet, om hem
te beduiden dat hij de zaal moest
verlaten. Toen de heer Rost van Tonningen geen aanstalten maakte om
aan het bevel van den voorzitter te
voldoen en verschillende leden dicht
tegen hem opdrongen, kon een begin van handgemeen moeilijk uitblijven.

Sensationeel
Dat neemt niet weg dat óók in ons
nette Nederlandse parlement Kamerleden wel eens letterlijk op de
vuist gingen. De misschien wel
meest sensationele keer was in
1939. Degene die de rel uitlokte was
de brallerige NSB’er Rost van Tonningen. In de officiële Handelingen is
hierover niets terug te vinden, maar
des te meer in de als altijd ook toen
al sensatiebeluste Telegraaf. Een
paar citaten uit het redactionele ooggetuigeverslag vanaf de perstribune:

“Er ontstond in de kamer eenig
handgemeen, nadat de voorzitter
van de Kamer den nationaal-socialistischen woordvoerder, dien hij reeds

Op een gegeven ogenblik raakten de
heeren Van der Putt en Rost van Tonningen elkaar aan, hetgeen voor den
nationaal-socialist Woudenberg aanleiding was om de heer Van der Putt
bij de schouders te grijpen en in een
bankje neer te drukken. Terwijl de
griffier, eenige leden en boden probeerden verder handgemeen te
voorkomen, sprong een der boden
boven op een tafel en van daar op
den rug van den heer Woudenberg,
die daarna door eenige menschen in
bedwang werd gehouden en, nadat
de heer Rost van Tonningen gedwongen was de zaal te verlaten,
met een zacht lijntje naar buiten
werd gebracht ter kalmeering...”

Moge het er in de tegenwoordige
Tweede Kamer wat woester aan toe
gaan dan pakweg 20 jaar geleden, ik
zie Emile Roemer nog niet in de nek
springen van premier Rutte of Kees
van der Staaij Alexander Pechtold in
z’n blauwe D66-stoel drukken…

Collegiale omgang
Het tweede incident speelde zich af
in de deftige Eerste Kamer. Partij in
dit conflict waren VVD’er Baas en ir.
Adams van de Boerenpartij. Boer
Adams was tijdens de oorlog niet
zuiver op de graat geweest, hetgeen
voor de liberaal Baas (zelf één van
Adams slachtoffers!) reden was om
te verklaren dat wat hem betreft van
een collegiale omgang met de Boerenafgevaardigde geen sprake kon
zijn.
Daar zou het bij zijn gebleven, ware
het niet dat beide senatoren elkaar in
de koffiekamer letterlijk tegen het lijf
liepen. De woordenwisseling liep zo
hoog op dat de boer de liberaal toevoegde: “Jij proleet.” De liberaal liet
dat niet op zich zitten en diende hem
van repliek met een vuistslag, waardoor Baas een blauw oog opliep.
De affaire eindigde ruim een maand
later. In een brief aan de voorzitter
liet Adams weten dat hij ontslag
nam. De reden: “De onwaardige, en
bovenal onwettige bejegening welke ik gedurende de twee voorafgaande vergaderingen (…) onder uw
- weinig gezaghebbende - leiding
heb moeten ondervinden”. ■
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koken met klasse

KEUKENSTUDIO REGIO OOST

Keukenstudio Regio Oost biedt u alle kans en ruimte om
uw smaak vorm te geven. We presenteren u in de vernieuwde showroom keukens die echt meer dan alleen een
lust voor het oog zijn. Kom nu langs voor een offerte op
maat, of kijk op www.keukenstudio.nl en maak een afspraak. Keukenstudio Regio Oost levert in heel Nederland
Keukenstudio Regio Oost biedt u alle kans en ruimte om
en ook daarbuiten handgeschilderde maatwerkkeukens.
uw smaak vorm te geven. We presenteren u in de verOok de complete montage (incl. sloopwerk, leidingwerk)
nieuwde showroom keukens die echt meer dan alleen een
kunnen wij indien gewenst voor u regelen.
lust voor het oog zijn. Kom nu langs voor een offerte op
maat, of kijk op www.keukenstudio.nl en maak een afspraak. Keukenstudio Regio Oost levert in heel Nederland
en ook daarbuiten handgeschilderde maatwerkkeukens.
Ook de complete montage (incl. sloopwerk, leidingwerk)
kunnen wij indien gewenst voor u regelen.

koken met klasse

Keukenstudio Regio Oost

Bordeaux

Roussillon

Keukenstudio Regio Oost

Molendijk Noord 59

Beaujolais

7461 JG RIJSSEN

Gascogne

Molendijk Noord 59

7461 JG RIJSSEN

T. 0548 530340

www.keukenstudio.nl

T. 0548 530340

www.keukenstudio.nl
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Buiten beeld

“Je kunt alleen meespelen
als je op het veld staat”
Arie van Loon

Bart Meijboom

In 2007 zat de ChristenUnie/SGP in Noord-Brabant dicht tegen een tweede zetel aan. Bij de
Provinciale Statenverkiezingen van 2011 werd geen enkele zetel gehaald. Hoe is het om vier
jaar langs de zijlijn van de provinciale politiek te staan? Een interview met de eerste twee
SGP’ers op de gecombineerde lijst: Arie van Loon (32) en Bart Meijboom (30).
Door Henri Pool

Vanwaar dat zetelverlies in 2011?
Meijboom: “In 2007 haalden we met
een gemiddelde opkomst zo’n 20.000
stemmen. In 2011 was de opkomst
veel hoger en haalden we maar
14.000 stemmen. We zijn er dus
6000 kwijtgeraakt.”
Hoe was dat?
Van Loon: “Ontzettend jammer. We
waren ontgoocheld. We waren er
vanuit gegaan die ene zetel te
behouden.”
Wat heeft Brabant gemist in die
vier jaren?
Van Loon: “Een helder, constructief en
principieel geluid. Als christelijke partij
heb je een stabiele achterban en hoef je
niet te pleasen. Je bent minder gevoelig
voor wat in de mode is. Wat ons
betreft, had de provincie jeugdzorg niet
op deze manier bij de Brabantse
gemeenten over de schutting moeten
gooien. De provincie had daarin veel
meer moeten ondersteunen.”

Kun je nog iets bereiken als je aan
de zijlijn staat?
Meijboom: “Weinig. Als je geen zetel
hebt, ben je uitgepraat. De eerste
SGP-man Jan Luteijn werd al snel
burgemeester in Zuid-Holland. Als
je voorman wegvalt, kun je de
contacten niet warm houden.”
Van Loon: “Je kunt alleen meespelen
als je op het veld staat. Anders ben je
niet meer dan een lobbygroep met
een mening. Je hebt niets meer te
bieden.”
Wat doen jullie eraan om in deze
verkiezingstijd weer in beeld te
komen?
Meijboom: “De SGP zit vooral in het
land van Heusden en Altena en in
Sprang-Capelle. Daar gaan wij aan
de slag. De ChristenUnie is meer
verspreid en zit bijvoorbeeld ook in
Bergen Op Zoom, Best en Eindhoven. De enkele leden die wij in die
regio hebben zitten, proberen we op
de hoogte te houden van de activiteiten en daar waar mogelijk erbij te
betrekken.”

Met welke boodschap?
Van Loon: “Dat wij een ander
perspectief bieden. Niet alleen
economie, zoals rechtse partijen
roepen. En niet alleen maar natuur,
zoals links zegt. Aandacht voor
mensen, rentmeesterschap en ja, ook
economie. Politiek is nooit
eendimensionaal.”
Hoe groot is de kans om nu wel
een zetel te halen?
Van Loon: “We hopen dit keer wel
een zetel te halen. De achterban
voelt de noodzaak aan, omdat
iedereen weet dat dit geen vanzelfsprekendheid is. En als ChristenUnie
en SGP kunnen we profiteren van
Tweede Kamerfracties en raadsfracties in Brabant die het erg goed
doen!”
Meijboom: “In 2011 zag je ook een
stukje verwijdering tussen de SGP
en de ChristenUnie op landelijk
niveau. Dat speelde door. Nu gaat
dat veel beter en hebben we goede
hoop op die zetel. En we bidden
voor een tweede!” ■
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Hoge kwaliteit
hollandse prijzen

Onze
pluspunten
Direct de
laagste prijs!
Service verlenen
vanuit de genen!

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze eigen montageteams
monteren de keukens zorgvuldig. De afspraken die we maken, zijn
helder en komen we altijd na. Bovendien zit service verlenen in onze
genen. Daarom waarderen klanten ons met hoge cijfers.

HaarlEm

Altijd de
vóórdeligste
keuze!
Eigen montageteams!
Uitsluitend
tevreden
klanten!

nunspEEt

rijssEn

kEstErEn
sint-annaland

GOEs

www.dbkeukens.nl

adEE kEukEns rijssEn

avanti kEukEns kEstErEn

kEur kEukEns HaarlEm

ardi kEukEns En sanitair sint-annaland

pElma kEukEns GOEs

arma kEukEns En sanitair nunspEEt

