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Hoopvolle Realisten
We staan op een kruispunt. In een vallei tussen twee bergen.  
Het is nu (eind augustus, red.) de actuele vraag of er nog een kabinet 
gevormd kan gaan worden. Maar het is vooral de vraag wát dat kabinet 
gaat doen. Wordt de fundamentele ongelijkheid in dit land – bij wonen, 
werken, inkomen, welvaart, gezondheid – aangepakt of niet? Blijft dit 
een land waarin vooral de mensen die zichzelf prima kunnen redden 
het goed hebben? Of wordt dit een rechtvaardiger land waarin we meer 
naar elkaar omzien, en beter voor elkaar en voor de schepping zorgen?

Deze zomer las ik, omgeven door bergen, ‘De Tweede Berg’ van 

David Brooks. Hij is columnist van de New York Times en Joodse 

volgeling van Jezus. Op de ‘eerste berg’ gaat het volgens Brooks 

om het najagen van carrière, geld, status, waarbij het vooral om je zelf 

draait. Alles in onze cultuur – en veel in bijvoorbeeld onze belastingwetten 

– moedigt ons ook aan om die ‘eerste berg’ te beklimmen. Maar 

uiteindelijk word je daar doodmoe en diepongelukkig van. Na de vallei 

van crisis en teleurstelling lonkt daarna de ‘tweede berg’.

Op wat David Brooks ‘de tweede berg’ noemt, draait het niet om 

jezelf, maar om naastenliefde. Gaat het niet om geld en goed, 

maar om trouw aan je geliefden, je roeping, om zorg voor 

mensen die je hulp nodig hebben. Die tweede berg is de plek 

waar we mens worden zoals we bedoeld zijn. Dat is ook de 

plek waar wij als christelijk-sociale beweging ons verbinden 

aan kerken, broedplaatsen van naastenliefde, van nieuwe 

inspiratie.

We staan als land en als politiek op een kruispunt. 

Ik hoop en bid dat wij als hoopvolle realisten de 

belichaming van het goede leven kunnen zijn. En 

dat we, juist in deze tijd, aan de slag gaan als 

richtingwijzers naar de ‘tweede berg’ die lonkt.

Met hartelijke groet,

Gert-Jan Segers

ChristenUnie Verbindt

Duurzaamheid

EEN GESPREK TUSSEN GERT-JAN SEGERS 

EN DWIGHT DISSELS

Kan 
ik iets  
voor je 
doen?
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Wordt het koffie op een terras? Of even 

naar de haringkar bij het Binnenhof? 

De fotograaf blikt rond, op zoek naar 

een mooi plaatje. “Voor mij geen haring op de 

vroege ochtend!”, roept Mirjam, terwijl Pieter op 

elk moment van de dag en de nacht wel haring 

kan eten. “En het zit nog in mijn portefeuille ook”, 

zegt hij. “Doe mij maar koffie”, reageert Don, “dat 

zit namelijk in míjn portefeuille.”

Na een laatste loopshot - ‘we lopen aardig op één 

lijn’, grapt Mirjam – gaat het dan toch richting de 

haringkar. Het zou mooi zijn voor het plaatje als 

de meeuwen daar een beetje actief zijn met ha-

ring jatten. En dan is het mooi geweest. Op naar 

de kamer van Gert-Jan Segers voor, jawel, koffie. 

En een goed gesprek natuurlijk.

Hoe hebben jullie die eerste honderd dagen 
ervaren? 

Don: “Nou, het was voor mij wel wennen. Ik was 

hiervoor gemeenteraadslid, dan denk je de politiek 

wel te begrijpen, maar ik ben de eerste periode 

vooral druk bezig geweest om de interne proces-

sen door te krijgen. En de interne planning valt 

me tegen, je bent continu aan het schuiven in je 

agenda.”

Mirjam: “Maar dat heeft ook een leuke kant. Ik  

ga hier naartoe en denk: ‘zo gaat m’n dag zijn’, 

maar altijd als ik in de trein terug zit, is de dag  

totaal anders geweest. Als je dat niet kunt omar-

men, heb je hier echt een heel ellendig leven.” 

Pieter: “Eens, en gelukkig maar. Ik zou ook nooit 

gedijen in een voorspelbare omgeving. Maar wat 

me wel opvalt: laatst voerde ik een stevig debat 

over het treurige toeslagenschandaal en vervol-

gens over het trage herstel in Groningen. Onge-

lofelijk belangrijke zaken. Maar waar ging het die 

dag over in de media? Over een voorzitter die iets 

Tekst: Theanne Boer. Foto’s: Anne Paul Roukema

Mirjam Bikker, Don Ceder en Pieter Grinwis hadden voordat ze in de Tweede 

Kamer kwamen al aardig wat ervaring in de politiek. Maar het Kamerleven is 

andere koek, vinden ze. Hoe is het ze vergaan, de eerste honderd dagen als 

Tweede Kamerlid? Onze drie nieuwkomers blikken terug.

toelaat in een debat in de plenaire zaal, waarvan 

een collega van een andere partij vindt dat het niet 

toegelaten had mogen worden. Zo’n akkefietje in 

de marge is dan toch het politieke nieuws van de 

dag, terwijl er nauwelijks aandacht is voor wat écht 

relevant is voor veel mensen. Ik weet dat het zo 

werkt, maar het was toch even wennen.” 

Mirjam: “Ik krijg ook wel appjes binnen of mailtjes 

van mensen die zeggen ‘zijn jullie alleen maar 

dáármee bezig?’ Dan som ik ook wel op wat er 

verder gebeurt. Bijvoorbeeld, ‘Don is vandaag met 

Koolmees in gesprek over hoe het loopt met het 

UWV.’ Het Haagse beeld in de media is echt een 

ander beeld dan wat wij hier de hele dag aan het 

doen zijn. Het is misschien wel een stukje saaier 

dan het knetterende beeld dat op het achtuurjour-

naal te zien is.”

Jullie hebben alle drie enorme portefeuilles.  
Hoe doen jullie dat? 

Don: “Nou, de enige oplossing is zo snel mogelijk 

meer zetels, haha. Maar zo’n grote portefeuille is 

ook leuk, omdat je over veel belangrijke thema’s 

wat kan zeggen en dingen kunt verbeteren. Maar 

ik denk dat we vooral ook met andere partijen 

moeten samenwerken. Partijen die expertise in 

in de Tweede  
Kamer

De eerste  
honderd dagen

EEN KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE GENERATIE KAMERLEDEN

“ Het Haagse 

beeld in de 
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beeld dan wat 

wij hier de hele 
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doen zijn.”
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huis hebben en die we op bepaalde thema’s voor 

kunnen laten gaan. Op andere thema’s merk 

ik dat ik meer het voortouw neem.. Ik zie een 

samenspel ontstaan met verschillende partijen. 

We controleren met z’n 150-en het kabinet dus ik 

vind dat we als Kamerleden meer mogen kijken 

wie wat doet.” 

Mirjam: “Ik herken dat wel, ik ga heel 

bewust voor die dingen waarvan 

ik vind dat het anders moet, waar 

mensen in de knel zitten, kwetsbaar 

zijn. Voor hen wil ik me met hart 

en ziel inzetten. Rond het prostitu-

tiebeleid gaat het kabinet echt te 

langzaam. Dus wat er ook gebeurt, 

ik zorg dat ik er ben en dat het helder is dat wij een 

stevige aanpak willen van criminele pooiers - ook 

online - en hulp voor slachtoffers in plaats van al-

leen maar onderzoeken en nog eens onderzoeken. 

Er zijn ook debatten waar ik wel heenga, maar niet 

op het eerste stoeltje ga zitten. Dat is een kwestie 

van kiezen. Ik merk dat ik aan het eind van elke 

dag wel kan zeggen: ‘Daarvoor ben ik in Den Haag 

geweest en dat heeft echt iets bijgedragen.’ En dan 

geeft het niet dat ik een hele dag druk ben geweest, 

want ik heb ook iets moois kunnen doen. Dat is fijn 

aan een grote portefeuille: je kunt altijd wel ergens 

verschil maken, hoe klein ook.”  

Pieter: “Ik heb nu vijf-en-een-half ministerie, 

waarvan een deel eigenlijk Carola’s portefeuille is, 

maar die is nu nog te druk met haar demissionair 

ministerschap. Het nadeel is dat ik niet overal tot 

in detail in kan duiken, maar het voordeel is dat 

je breder kan werken. Want al die ministeries zijn 

hartstikke verkokerd. En ook veel collega’s van 

grotere fracties zijn druk binnen hun 

eigen kokertje, terwijl wij de ‘luxe’ 

hebben om over grenzen heen te kun-

nen kijken en werken. Ik heb een hele 

mooie samenhangende portefeuille, 

waarin dat goed kan.” Grappend: 

“Eigenlijk alles wat je ziet als je naar 

buiten kijkt, daar mag ik namens de 

ChristenUnie wat van vinden.” 

Hebben jullie ook verrassende samenwerkingen 
gehad met partijen of partijleden? 

Mirjam: “Jawel, als kersvers Tweede Kamerlid 

vond ik de behandeling van prostituees in de co-

ronacrisis heel schrijnend. Ze kwamen heel lastig 

aan financiële steun, waardoor ze in ingewikkelde 

leefomstandigheden kwamen. Gelukkig had Don 

als oud-raadslid de gegevens van Sylvana Simons 

en toen heb ik even met haar contact gezocht. 

We zijn het zeker niet altijd eens hierover - om het 

zacht uit te drukken - maar juist hierop hebben 

we een verbinding weten te maken. Daarna 

schoof GroenLinks ook aan en werd het heel 

breed, en konden we juist voor deze groep zorgen 

dat de steunmaatregelen toegankelijk werden.” 

Pieter: “Wat ons stempelt, is dat we alledrie ook 

gemeenteraadslid zijn geweest. Die periode is zó 

belangrijk voor mijn functioneren iedere dag hier. 

We hebben daardoor ervaringskennis opgedaan; 

ik heb vaak wel een beeld van een straat, of een 

huis, een gezin, of een bedrijf op m’n netvlies. 

En in de Haagse raad had ik altijd 22 andere 

raadsleden nodig om een meerderheid te krijgen, 

hier zijn dat er 75 Kamerleden. Die gerichtheid op 

samenwerking en op het creëren van meerder-

heden heb ik daar – hij wijst richting het Haagse 

stadhuis - heb ik dáár geleerd.” 

Kunnen jullie alledrie eens zeggen wat jullie leren 
van de meer ervaren Carola en Gert-Jan? 

Don: “Carola kan heel goed het speelveld over-

zien. Ze voelt heel goed aan waar de knelpunten 

zitten. Van haar leer ik dat ik soms tot tien moet 

tellen. En Gert-Jan, ja, is Gert-Jan!” 

Mirjam: “Ik vind dat Gert-Jan de breedte van chris-

telijk Nederland zo goed kent. En wat ik dan heel  

Don Ceder

Don Guno Maria Ceder (1989) is geboren en getogen in 

Amsterdam Zuidoost (de Bijlmer). Hij heeft een Surinaamse 

vader en een Ghanese moeder. Al jong kreeg Don te maken 

met armoede en ongelijkheid. Als kind herinnert hij zich 

leeftijdsgenoten  die met allerlei problemen kampten. Er 

was armoede, ouders zaten in de schulden en bij sommigen 

ging het zo ver dat ze uit hun huis moesten.  

Afgelopen jaar overleed de moeder van Don. Zij leerde hem 

dat je omstandigheden niet altijd bepalen wat je wel of niet 

kunt doen, maar dat het vooral gaat om je motivatie. Die 

motivatie heeft Don van jongs af aan gehad: opkomen voor 

kwetsbaren en om recht te doen  

aan rechtelozen. 

Op zijn 17e begon Don aan een studie rechten aan de 

Vrije Universiteit. Al snel kwam hij tijdens zijn studie bij de 

ChristenUnie terecht. Hij liep negen maanden stage bij de 

Tweede Kamerfractie en werkte onder andere voor Kamer-

lid Cynthia Ortega-Martijn. In 2015 startte Don zijn eigen 

advocatenkantoor in Amsterdam. Vanuit zijn missie om 

te strijden tegen de schuldenindustrie die mensen in grote 

problemen brengt, hielp hij talloze mensen. 

Als advocaat zag hij dat je niet alleen mensen moet bij-

staan, maar dat je ook naar beleid, wetgeving en de uitvoe-

ring daarvan moet kijken. Daarom besloot hij om politiek 

actief te worden en het probleem ook dáár aan te pakken. 

In 2018 werd hij lijsttrekker van de ChristenUnie Amsterdam, 

en met groot succes: voor het eerst behaalde de Chris-

tenUnie een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Vol 

energie deed Don het werk in de gemeenteraad. Zo kwam 

hij met het voorstel om mensen zonder documenten extra 

ondersteuning te bieden en om prostituees 

die een ander beroep kiezen sneller aan 

een eigen woning te helpen. Na bijna drie 

jaar als gemeenteraadslid maakte Don 

in maart van dit jaar de overstap naar de 

Tweede Kamer. Daar zet hij zich onder 

andere in voor een betere jeugdzorg, een 

humaner asielbeleid en minder armoede. 

Nog een paar feitjes over Don: vorig jaar 

heeft hij de militaire reservistenopleiding 

gevolgd en nu is hij tweede luitenant of-

ficier reservist. Op zijn 16e kocht hij van 

een goede vriend 

een draaitafel. Dat was het begin van 

iets moois; Don werd namelijk parttime 

DJ. Don heeft een vriendin en woont 

nog steeds in Amsterdam Zuidoost.

“Van Carola 

leer ik dat ik 

soms tot tien 

moet tellen.”

“Je kunt altijd 

wel ergens
verschil maken, 

hoe klein ook.”

Volg Don via:
@donceder 

/donceder 

/dceder

@donceder
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Mirjam Bikker

Op 8 september 1982 werd Mirjam Bikker in Gouda 

geboren. In groep 7 verhuisde ze met haar familie naar 

Nunspeet. Mirjam fietste dagelijks met vriendinnen naar 

het VWO aan het Lambert Franckens college in Elburg. 

Eigenlijk is ze van jongs af aan een krantenlezer en mistte 

ze geen achtuurjournaal. Maar toen in Nunspeet de 

gemeenteraadsverkiezingen kwamen en haar vader actief 

werd voor de RPF groeide de interesse voor samenleving 

en politiek helemaal. 

In 2000 slaagde ze voor het VWO en begon ze aan een 

studie Rechten in Utrecht. Naast de studie was Mirjam 

actief op de studentenvereniging C.S.F.R. Of het nu een 

Buitenlandse Reiscommissie of een bijbelkringcommissie 

was, Mirjam genoot er allemaal van. Het duurde dan ook 

niet lang voordat ze gevraagd werd om voorzitter te wor-

den van de Utrechtse vereniging, en vervolgens ook van 

het landelijk bestuur. 

Fietsend door Utrecht zag Mirjam ook met 

eigen ogen de diepe schaduwkanten die 

een stad kent. Daklozen in de portieken, 

ook van het eigen studentenhuis of kwets-

bare vrouwen op het Zandpad langs de 

Vecht. In haar bijbaan als fractiemedewer-

ker bij de ChristenUnie Utrecht leerde ze 

hoe ze kon opkomen voor deze mensen in 

de knel. Maar ook wat de grote meerwaar-

de is van christelijke politiek. Ze noemt haar 

leermeester Wim Rietkerk als inspirator om 

politiek actief te zijn. Vastberaden was ze dan ook toen 

ze op 23-jarige leeftijd voor de ChristenUnie lijsttrekker 

werd voor de Utrechtse gemeenteraad. Opkomen voor 

kwetsbaren, dat is de rode draad in het politieke werk van 

Mirjam. In Utrecht grepen de problemen bij de raampros-

titutie aan het Zandpad haar aan en zette ze zich in om 

de grote misstanden in die industrie aan te pakken. Uitein-

delijk heeft het geleid tot het sluiten van het Zandpad.

Niet alleen lokaal was Mirjam bij de ChristenUnie betrok-

ken. Als jurist was ze met veel plezier werkzaam bij de 

Tweede Kamerfractie. In 2013 stopte ze met de lokale poli-

tiek. Inmiddels getrouwd en met een jong gezin, verhuisde 

ze terug naar haar geboortestad naar Gouda. In 2015 

maakte Mirjam de overstap van medewerker in de Tweede 

Kamer naar Kamerlid in de Eerste Kamer. Daar viel ze op 

in haar strijd voor de bescherming van de rechtstaat. Van-

af 31 maart 2021 is Mirjam Kamerlid in de Tweede Kamer.

Als je haar vraagt naar haar levensmotto 

dan zal ze zeggen: “Het is mijn verlangen 

om Jezus te volgen. Dat gaat met vallen en 

opstaan. Maar dat is mijn dagelijks gebed.”  

Zo probeert ze elke dag weer naar moge-

lijkheden te zoeken om het goede te doen, 

recht te zoeken en om de ander werkelijk 

te zien. Zo komt 

deze samenleving  

tot bloei.

Ge
na

de
vol

le 
rel

at
ies

knap vind is hoe hij dan de pen pakt en schrijft 

waarom we bij een afweging zijn gekomen. Zodat 

die breedte begrijpt: oké ik zie nu dat jullie deze 

keus maken en dat doe je daar- en daarom. Soms 

krijg je applaus, soms wat minder, maar hij legt 

dat altijd goed uit, ik vind dat een enorme kracht 

van Gert-Jan.” 

Pieter: “Ik zei net dat het ene raadslid altijd 22 

anderen nodig heeft om een stap verder te komen. 

Gert-Jan is voor mij degene die voorleeft dat 

relaties belangrijk zijn. Hij zegt: ‘Heb het goed met 

elkaar. Bouw een relatie op met je eigen clubje, 

maar ook vooral met andere mensen.’ Gert-Jan 

is een politiek leider die dat goed kan. Er zit 

misschien ook een nadeeltje aan en dat is dat hij 

slecht ruzie kan maken...” 

Mirjam en Don: “Haha, ja inderdaad!” 

Pieter: “...maar er zitten ook heel veel voordelen 

aan. In deze tijd waarin we elkaar zoveel vliegen 

afvangen, in een politiek gezien wat genadelo-

ze tijd, moet je genadevol relaties aan kunnen 

gaan, dat leer ik van Gert-Jan. En Carola, ik heb 

enorm veel respect voor haar en ik ben best wel 

trots hoe zij in de stormen overeind is gebleven 

afgelopen jaar.”

Als je een wetsvoorstel zou mogen indienen, 
morgen? Wat zou dat zijn? 

Don: “Oh, ik heb er wel een aantal hoor.” 

Nee, je mag maar één. 

Don: “Maar één? O, dan laat ik eerst Pieter aan 

het woord, haha. Nee, ik denk dat de manier 

waarop we nu de jeugdzorg vormgeven onnodig 

“ Dat geeft mij 

hoop: de vreugde 

van Christus 

en dat je mag 

leven met een 

binnenpretje.”

veel ‘trajectkinderen’ creëert; kinderen die eigenlijk 

tot volwassenheid niet meer terug naar huis gaan. 

Voor sommige kinderen is dat onvermijdelijk. 

Maar als je kijkt naar hoe we het hebben ingericht 

dan komen er ook veel kinderen in een lang tra-

ject. Dat is wat mij betreft echt te voorkomen als 

er dírect juiste zorg wordt geboden aan de voor-

kant. En dat is een samenspel tussen gemeente, 

rechters en overheid. Mijn eerste wetsvoorstel zou 

dus over jeugdzorg gaan, want dat moet en kan 

ook anders.”

Pieter: “Als ik de kans had zou ik meteen een 

wetsvoorstel indienen om ons hele belasting- en 

toeslagenstelsel te herzien, want dat móét veel 

rechtvaardiger en eenvoudiger. Dat klinkt heel 

saai en technisch, maar belastingen zijn mis-

schien wel het meest ideologisch geladen terrein 

van de overheid dat enorm het leven van mensen 

stuurt. En ook op een heel onrechtvaardige wijze. 

Hoe je woont bijvoorbeeld, dat wordt zo bepaald 

door instrumenten als hypotheekrenteaftrek en 

of je ouders je een kontje geven de woningmarkt 

op. Dat werkt een leven lang door, en stuwt de 

ongelijkheid verder op. Voor je het weet val je over 

de rand en zit je in de schulden. Dus als ik de kans 

zou krijgen, dan kwam er gisteren nog een recht-

vaardig stelsel. Maar ik weet dat het jaren kost, 

want het is superingewikkeld en ... oké, hier kan ik 

uren over vertellen...”

Mirjam: “Ja, we hebben hier wel het genie aan 

boord, hè, om dat te fiksen!”

 

Pieter: “Ja sorry, dat wordt een artikel op zichzelf, 

haha.” 

Mirjam: “Nou als er iemand in Den Haag wat  

kan regelen dan is het Pieter wel, want die kent 

echt alle krochten van het stelsel. Petje af daar-

voor, dat helpt een hoop. Joh, ik kan helemaal 

niet kiezen want ik heb een veel te grote porte-

feuille. Ik had een debat over ouderenhuisvesting 

woensdag, toen drong tot me door dat anderhalf 

miljoen 75-plussers zich in 2040 eenzaam voelen 

als we niks doen. Echt eenzaam. En dat heeft 

dus heel veel gevolgen voor hoe men naar het 

leven kijkt en waardeert. Als we nou weten dat 

Nederland echt vergrijst, dan vind ik vanuit het 

diepst van m’n vezels dat we hier werk van moeten 

maken, zodat die mensen zich gewaardeerd 

weten. Dat ze weten: we zijn trots op jullie, we zijn 

dankbaar voor het werk wat jullie hebben gedaan 

en jullie horen erbij. Ik zou meer vaart willen ma-

ken van dat beleid, zodat mensen hun leven niet 

als voltooid hoeven te ervaren.” 

Wat is de hoop die jullie hebben? 

Mirjam: “Het beste komt nog, dat is voor mij echt 

een hele diepe waarheid, dat geeft mij absoluut 

moed en vooral hoop. Maar wat ik echt prachtig 

vind is dat er dag en nacht mensen zijn die voor 

anderen zorgen, die veiligheid brengen. Als ik ‘s 

nachts naar huis ga of ik pak de eerste ochtend-

trein terug - wat ook wel is voorgekomen - dan 

branden de lichtjes in het ziekenhuis en het 

verzorgingshuis ook nog steeds omdat er mensen 

aan het werk zijn. Er zijn zoveel mensen in Neder-

land die echt de ander op het oog hebben, die 

niet de hele tijd vragen: heb ik hier wel zin in... Die 

staan er, en dat zie je in het onderwijs ook. Er zijn 

zoveel mensen die naar elkaar omzien!”

Pieter: “Als christen heb ik een diep besef dat 

het niet van mij afhangt. Ik doe mijn best, ik 

zal de zaadjes strooien en de plantjes water 

geven, dat is mijn taak. Maakbaarheids-

denken en christen-politicus zijn, dat 

past niet bij elkaar. Theoloog Van Ruler 

schreef eens dat een christen leeft met 

een binnenpretje. Dat geeft mij hoop: 

de vreugde van Christus en dat je 

mag leven met een binnenpretje. 

Met een glimlach, met ontspan-

ning en dat je weet: het hangt 

Volg Mirjam via:
@mirjambikkercu 
/MirjamBikkerCU 
Mirjam Bikker
@mirjambikker
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niet van mij af. Dat helpt om het vol te houden, 

maar ook om je werk iedere dag met plezier op te 

pakken. Zo probeer ik het hier te doen.” 

Don: “Ik krijg energie van werkbezoeken. En  

overal waar ik kom, in elke gemeente, zie ik 

betrokken mensen. Mensen die niet alles hebben, 

niet alles per se weten, maar zich wel willen inzet-

ten voor de medemens. Ik doe vanuit de politiek 

wat ik kan, maar het is vooral aan de samenleving 

om naar elkaar om te zien. De overheid kan dat 

faciliteren, maar uiteindelijk gaat het om mensen 

die zich inzetten om hun leefomgeving een stukje 

beter voor de medemens te maken.”

Hoe zorg je dat je nog een beetje vrije tijd en  
ontspanning hebt? 

Pieter: “Dat is nog een beetje een zoektocht...  

Ik ben heel blij met de rustdag op zondag,  

maar er zit iets maniakaals in mij en in dit werk. 

Dan denk ik: oké, dit debat is voorbij, volgende 

debat. En dan kijk ik niet naar de klok, maar  

ga ik gewoon door. Daar moet ik wel op letten. 

Gert-Jan zei tegen mij: ‘Let op Pieter, het is geen 

sprint, het is een marathon.’ Gelukkig ontbijten  

we altijd als gezin met elkaar. Daarna breng ik 

mijn dochter naar school en dan fiets ik door  

naar de Kamer. Mijn racefiets heb ik al veel te  

lang niet aangeraakt, daar moet verandering  

in komen.”

Don: “Ik probeer het weekend echt vrij te houden. 

Dan wil ik met familie en vrienden afspreken. Want 

je kan hier, als je wil, non-stop mee bezig zijn. Als 

jij niet je grenzen bewaakt, gaat niemand anders 

dat voor je doen. Ik hardloop graag. En ik ben 

vorig jaar begonnen met een theologiestudie in 

Kampen, en dat vraagt nogal wat leeswerk. Maar 

dat vind ik wel heel mooi om te doen en ik merk 

dat me dat helpt in de Kamer.” 

Mirjam: “Ja, wat Don zegt: dit werk gaat altijd 

door. Voor je het weet, beheerst dat je hele leven 

terwijl thuis toch echt het allerbelangrijkste is! Ons 

gezin staat voorop en ik ben dankbaar dat mijn 

man en ik de mogelijkheden en de ruimte hebben 

om dat samen vorm te geven. Voor mij is dat de 

basis van rust en ook van nieuwe energie om het 

mooie werk in de Kamer te mogen doen. En dan 

zijn het vooral kleine dingen waar ik gelukkig van 

word, waarvan ik even oplaad. Een ommetje met 

een van de kinderen, of taart of cupcakes met ze 

bakken, de jongste even voorlezen bij het slapen 

gaan. En natuurlijk, de zondag. Die dag zie ik let-

terlijk als een godsgeschenk. Een dag die alles in 

het juiste perspectief zet: om mensen te ontmoe-

ten, een boek te lezen en bovenal God te prijzen.” 

Pieter Grinwis

De wieg van Pieter stond op de kop van het eiland 

Goeree-Overflakkee. Op 12 oktober 1979 wordt hij daar 

in Ouddorp geboren. Zijn moeder werkte in de zorg, zijn 

vader heeft een akkerbouw- en vollegrondstuinbouw-

bedrijf. Van jongs af aan was Pieter vaak te vinden op 

de akkers. Van aardappels tot uien, van bloemen tot 

witlof, het ging allemaal door zijn handen. En zodra hij 

als klein mannetje de koppeling van de trekker ook maar 

enigszins kon indrukken, reed hij erop weg. Het wekt dan 

ook geen verbazing dat zijn eerste rijbewijs een trekker-

rijbewijs was.

Na de basisschool volgde het VWO aan de Prins Maurits 

in Middelharnis. Het werken op het land bleef trekken, 

maar dat gold ook steeds meer voor cijfers en economi-

sche modellen. Die combinatie leidde tot de keuze voor 

de studie economie van landbouw en milieu in Wa-

geningen. Ondertussen was Pieter, opgegroeid in een 

SGP-milieu, ‘bekeerd’ tot de ChristenUnie. Via voormalig 

ChristenUnie-senator Egbert Schuurman kwam hij voor 

stage terecht bij het Wetenschappelijk Instituut van de 

ChristenUnie en bij de fractie in het Europees Parlement 

Die tijd in Brussel bleek een 

gamechanger. In plaats dat 

hij terugkeerde naar Goeree 

om het ouderlijk boerenbedrijf 

over te nemen, kwam hij in Den 

Haag bij de Tweede Kamerfrac-

tie terecht.

Pieter werd beleidsmedewerker 

en verhuisde naar Den Haag.  

Hij leerde in kerk én op het werk 

Suzanne kennen, waar hij in 2006 mee trouwde. Ze zijn inmiddels gezegend met een kwartet kinderen: Diederik (12), Anne-Jasmijn (9), Elodie (7) en Benjamin (4). Vervol-gens werd hij in 2007 politiek assistent van staatssecre-taris Tineke Huizinga. En toen het kabinet Balkenende IV ten einde kwam, ging hij aan de slag als adviseur van de deltacommissaris om te werken aan een waterveilig en klimaatbestendig land.

In 2014 werd Pieter lokaal de lijsttrekker in Den Haag en raadslid. Hoewel maar één raadszetel, was hij jarenlang kampioen aangenomen moties en amendementen. In die tijd keerde hij ook weer terug bij de landelijke Christen-Unie, eerst bij de Eerste Kamerfractie en vervolgens bij de Tweede Kamerfractie op het gebied van financiën. Vanuit die positie was hij als onderhandelaar nauw betrokken bij de coalitieonderhandelingen in 2017.

En sinds 31 maart is Pieter dus Tweede Kamerlid. De on-derwerpen die hij voor zijn rekening neemt zullen je gelet op het voorgaande vast niet verbazen. Van water tot wonen, van belastingen tot klimaat en van landbouw én natuur. Met één been in de stad en met het andere been op ’t platteland - hij rijdt nog ieder jaar mee de oogst naar binnen op Goeree - zet hij 
zich met hart en ziel in voor een 
rechtvaardiger belastingstelsel, 
voor veel beter woonbeleid, voor 
goede zorg voor de schepping én 
voor een eerlijke boterham voor 
boeren en vissers.

“ Gert-Jan 

zei tegen 

mij: ‘Let op 

Pieter, het is 

geen sprint, 

het is een 

marathon.’“ 

INTERVIEW

Volg Pieter via:
@pieter_grinwis 
/PieterGrinwisCU 
Pieter Grinwis
@pieter_grinwis
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“ Almere is echt niet 
meer de stad van 
10 jaar geleden.” 

Groeten uit... Almere

Als de ChristenUnie Almere een interview geeft dan zijn er zoveel 

mogelijk mensen bij. Wethouder, fractievoorzitter, raadslid én 

fractieassistenten. Alleen de secretaris ontbreekt vanwege een vakantie. 

Zoals fractievoorzitter Hans van Dijk het zegt: “Wij zijn als raadsleden, 

fractieassistenten en secretaris samen de fractie. We doen alles samen. 

Iedereen binnen de fractie heeft hier ook stemrecht bij vergaderingen.” 

Foto’s en Tekst: Joke Troost

Het is typisch voor de ChristenUnie-fractie 

in Almere: grappen vliegen heen en weer 

over tafel en de sfeer zit er meteen goed in. 

Helemaal omdat er ook nog appeltaart getrakteerd 

wordt door de jarige wethouder Roelie Bosch. “We 

willen het goed hebben samen. Dat moet ook wel 

na een moeilijke periode. Dan is het nog belang- 

rijker dat de sfeer onderling extra goed is.” 

OVERLEVEN
Die moeilijke tijd ontstond door een opstapeling van 

situaties binnen de ChristenUnie Almere en binnen 

de lokale coalitie. Een plotseling terugtredende 

fractievoorzitter, gerommel in het college, moties 

van wantrouwen, ziekte en een compleet nieuwe 

coalitie. Het was nogal wat om doorheen te 

komen. En toen de rust net wat weerkeerde, kwam 

de coronapandemie. Een crisis die de burgers én 

politici in Almere hard raakte. Zoals Roelie Bosch 

het omschrijft: “Alle contacten vielen weg. Dan 

is de vraag: hoe zorg je toch voor goed overleg?” 

Van Dijk: “Aan de ene kant was het makkelijk, 

je kon zo van de ene videovergadering naar de 

volgende. Maar ik geloof niet dat de kwaliteit 

veel beter werd. We hebben hier in het stadhuis 

een ontmoetingskamer waar we normaal na de 

vergaderingen nog een drankje deden. Daar had je 

korte lijntjes. Die contacten mis je echt.” 

STAPPEN
Ook Erna Tolkamp, fractieassistent, miste de 

onderlinge contacten enorm. “En ook de mensen 

in de stad hebben dit enorm gevoeld. In het begin 

viel de hele stad stil. Ik wilde een koffieochtend 

organiseren voor senioren. Dat is meerdere keren 

uitgesteld. Je probeert het dan nog wel met 

een video-ontmoeting maar dat ging ook niet. 

Uiteindelijk hoop ik dat het na de vakantie wel gaat 

lukken.” Gelukkig zijn er ook stappen gezet in de 

COVID-periode, dat vertelt raadslid Berneditha 

Rijssel. “Als ik kijk naar het onderwijs dan zie ik 

wel stappen op het gebied van digitalisering 

en innovatie. Sommige kinderen gingen juist 

beter werken met thuisonderwijs. Kinderen 

kunnen nu soms beter dan hun ouders met met 

videovergaderingen omgaan.” Ook Erna Tolkamp 

ziet die positieve kant: “We zijn de afgelopen tijd 

gedwongen om creatief en flexibel te zijn. We doen 

nu dingen die we van tevoren nooit hadden kunnen 

bedenken.”

SOCIALE ASPECT
Voor Kees Hendriksen, fractieassistent, was er 

niet die mogelijkheid om digitaal te werken. Als 

persoonlijk begeleider bij het Leger des Heils 

begeleidt hij moeders bij het beschermd wonen. 

“Er is in mijn werk niet heel veel veranderd in die 

“We doen 

nu dingen 

die we van 

tevoren nooit 

hadden kunnen 

bedenken.”
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ChristenUnie Almere
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Sociaal domein

GROETEN UITGROETEN UIT

periode. Voor die meiden gaat het leven ook 

gewoon door.” Alle vijf hebben de ChristenUnie-

mensen affiniteit met het sociale domein. Zorg 

voor minderbedeelden, senioren, mensen met een 

beperking, slachtoffers van mensenhandel. Het 

komt allemaal voorbij. Maar is het sociale domein 

dan ook dominant in het verkiezingsprogramma 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? 

“Het is niet dominant, maar het staat wel hoog op 

de agenda”, zegt wethouder Roelie Bosch. “Dat 

past ook goed bij de ChristenUnie. We hebben 

als partij oog voor mensen, juist ook als ze in 

de knel zitten. Van ouderen tot vluchtelingen 

en jonge vrouwen. Zo is het ‘Waardig Ouder 

Worden’ manifest van de ChristenUnie vrijwel één 

op één in het coalitieakkoord terechtgekomen 

onder de naam ‘Goud in Almere’. Het sociaal 

domein zit ook in mijn portefeuille dus dat sluit 

goed aan. We hebben bijvoorbeeld voor het 

eerst een welzijnskader gemaakt. Daarmee 

willen we niet alleen symptoombestrijding doen, 

maar probleemoplossing. Voor de jeugdhulp 

bijvoorbeeld. Iemand zei laatst: ‘Het gaat niet 

om jongeren met abnormaal gedrag maar om 

jongeren met normaal gedrag in abnormale 

situaties.’ Daar moeten we iets mee.” 

DUURZAAM
Maar het sociale domein is niet het enige 

agendapunt waarop de ChristenUnie op inzet. 

Kees Hendriksen houdt een kritische vinger aan 

de pols als het gaat om duurzaamheid. “Een 

aantal jaren geleden wilden we voor de Floriade 

al energieneutraal zijn. Dat is niet gelukt en wordt 

steeds vooruitgeschoven, eerst naar 2030 en nu al 

naar 2050. Datzelfde geldt met de ambitie van een 

afvalloze stad. We zijn als ChristenUnie dus actief 

bezig met plannen om de stad te verduurzamen 

die ook echt doorgaan. Ons duurzaamheidsbeleid 

is bijna het groenste van alle partijen. Het leeft ook 

echt in de stad en het betekent iets voor mensen.”

Hans van Dijk ziet daar ook een kans. “Er wordt 

steeds meer gestemd op basis van one issue. Dat 

is geen goed nieuws, want sommige christenen 

stemmen op een andere partij vanwege één 

onderwerp. Maar dat zou andersom natuurlijk 

ook kunnen.” Hendriksen vult aan: “Ik kan me 

best voorstellen dat mensen in de toekomst 

ChristenUnie gaan stemmen vanwege het groene 

beleid. En het mooie is dat wij op alle thema’s een 

gedegen programma hebben.” 

WE ZITTEN VOL
De ambitie voor volgend jaar is dan ook om de 

twee zetels te behouden en er zelfs nog meer 

stemmen bij te krijgen. Want de ChristenUnie wil 

nog veel meer bereiken in Almere. Berneditha 

Rijssel spreekt vol passie over de stad. “We 

hebben wel eens de reputatie van een slaperige, 

kunstmatige stad, maar dat is al lang niet meer, 

het is compleet veranderd. Almere is echt niet 

meer de stad van 10 jaar geleden.” Hans van Dijk 

vult enthousiast aan: “We zijn de snelst groeiende 

stad van Nederland en er is eigenlijk geen stad 

waar je zoveel groen hebt tussen de wijken in. 

Met de Floriade, Almere Pampus, het allermooiste 

fietspadenplan en het veilige verkeer. Je mag 

“We hebben 

als partij oog 

voor mensen, 

juist ook als 

ze in de knel 

zitten.”

hier zelfs niet eens afrijden omdat het te veilig en 

makkelijk is.” Rijssel onderbreekt: “Maar we moeten 

eigenlijk niet verder promoten, want we zitten al 

vol.” Hartelijk gelach aan tafel. 

GEEN GEDWEEË PARTIJ
Dat lachen blijft typisch. De sfeer aan tafel is 

ongedwongen, gezellig, vol humor en af en toe 

wat plagen naar elkaar toe. Maar in de raad 

laat de ChristenUnie zeker ook stevig van zich 

horen. Zo ontdekte Hendriksen dat het beleid 

om mensenhandel te voorkomen vrijwel stil had 

gestaan. “Dan stellen we echt kritische vragen 

en duwen we door. En dat weten ze ook. De 

wethouder schrok ook van het feit dat er zo 

weinig was gebeurd en we zijn samen gaan 

werken aan nieuw beleid. En dat moet ook, 

want alle risicofactoren zijn aanwezig hier. Een 

jonge doelgroep, veel akker- en tuinbouw in het 

buitengebied en grote asielzoekerscentra in Almere 

en in Dronten. We moeten inzicht krijgen in waar 

we staan en actief aan de slag gaan. Ook dat komt 

ongetwijfeld terug in de verkiezingen in 2022.”

Roelie Bosch herkent dat. “We staan bekend als 

verbinders, maar we zijn geen gedweeë partij. We 

maken niet altijd vrienden en dat hoeft ook niet. 

We zijn verbinders, maar we proberen er wel het 

beste uit te halen voor de mensen van Almere.”  

FRACTIEVOORZITTER

Eigenaar makelaarskantoor

Hans van Dijk
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RAADSLID

Trajectbegeleider hoger opgeleide 

vluchtelingen en wetenschappers 

FRACTIEASSISTENT

Persoonlijk begeleider beschermd 

wonen jonge moeders bij het Leger 

des Heils 

FRACTIEASSISTENT

Gepensioneerd, voorheen 

werkzaam in Zuid-Afrika om 

straatkinderen en kwetsbare 

kinderen te helpen

Berneditha Rijssel-Omusuo

Kees Hendriksen

Erna Tolkamp

WETHOUDER

Roelie Bosch

FLEVOLAND

Lelystad

Urk

Emmeloord

Dronten

ALMERE

Gemeenteraads-
verkiezingen 2022 
Op 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen. Als ChristenUnie doen 
we natuurlijk weer in allerlei 
dorpen en steden mee om zo 
bij te dragen aan de bloei van 
de eigen gemeente. Wilt u ons 
lokaal helpen als campagnevrij-
williger? Kijk dan op  
www.christenunie.nl/doemee 
voor meer informatie!
 



ADVERTENTIE

voor 
christelijke waarden  
wereldwijd
Onze Europarlementariër Peter van 
Dalen heeft de vrijheid van godsdienst 
als een van zijn speerpunten. Hij zet 
zich in Brussel onder andere in voor:

“Godsdienstvrijheid is een fundamenteel mensenrecht, maar staat 
wereldwijd onder druk. Daarom blijven wij ons hiervoor inzetten,  

dit is een speerpunt in ons Europese werk.”

Sponsor een kind via

compassion.nl/cumagazine

Ayesha woont op de Filipijnen. De ontmoeting tussen 
haar moeder Charismae en zangeres Sifra Bekx 
(InSalvation) geeft haar leven een ander wending.

Op zoek naar werk vertrok Charismae in haar 

eentje naar Koeweit. Haar vier kinderen bleven 

achter bij een tante. Ze is schoon-maakster en 

au pair in een rijke familie. Elke maand stuurt 

ze wat geld naar de Filipijnen. Charismae: “Het 

is vreselijk om zover weg te zijn. Als ik Ayesha 

spreek, zegt ze: ‘Mama, kom naar huis.’ Wat moet 

ik? Door de pandemie verdien ik hier nog minder 

dan voorheen. Maar waar vind ik werk op de Fili-

pijnen?” De familie knoopt de eindjes aan elkaar.

In de overlevingsstand

Zelf werd ze op 1-jarige leeftijd wees en ging ze 

met haar zusje bij haar oma wonen. Toen ook haar 

zusje en oma stierven, belandde Charismae op 

straat. Op haar zestiende werd ze moeder. Haar 

partner, met wie ze nog een tweede kind kreeg, 

mishandelde haar en de relatie strandde. Met haar 

tweede man kreeg ze Ayesha en nog een jongetje. 

Maar na de zoveelste ruzie verdween hij met hun 

zoon. Tot op de dag van vandaag zijn ze spoor-

loos en staat Charismae in de overlevingsstand.

Een hoop verloren

In 2018 bezocht de Nederlandse Sifra Bekx 

het Compassion-project waarin Ayesha is 

opgenomen, daar ontmoette ze Charismae. 

Sifra was toen 19 weken zwanger. Ze vertelt: 

“Ik huilde om haar levensverhaal en vroeg: 

‘Hoe houd je het vol?’ Charismae antwoordde: 

‘Ik ben een hoop verloren in mijn leven, maar 

hier vond ik God. Hij is alles wat ik nodig heb.’” 

Sifra en haar man Jafeth besloten Ayesha te 

sponsoren. “Toen ons eigen dochtertje geboren 

werd, noemden we haar: Janoah Ayesha.”

Extra steun

De sponsoring lost niet alle problemen van het 

gezin op, Charismae zit nog steeds in Koeweit. 

Maar het heeft wel een enorme ommekeer in hun 

leven gebracht. Sifra: “We zijn blij dat we Ayesha 

kunnen steunen. Het geeft verlichting en hoop 

in hun situatie.” Charismae: “Ik dank God dat 

Ayesha naar het project kan en bid dat ze leert 

dat ze kind van God is.”

ieder kind telt.

Meer weten over het 
werk van Compassion?
Bekijk hier de fi lm.

Sifra, 
Charismae 
en Ayesha 
in 2018

Ayesha

Strijdvaardig

vervolgde christenen.  

Mede dankzij de inzet van Peter van Dalen  
heeft de EU een nieuwe speciale gezant godsdienstvrijheid benoemd:  
Christos Stylianides. Van Dalen onderhoudt nauwe contacten met hem. 

afschaffing van de Pakistaanse blasfemiewetten.  

De ChristenUnie stelde afgelopen voorjaar een resolutie voor over de vrijlating 
van het terdoodveroordeelde christelijke echtpaar Shafqat en Shagufta.  
Het Europees Parlement nam die tekst vrijwel unaniem aan, en dit lijkt  
een katalysator te zijn geweest bij hun vrijlating deze zomer. 

Armeniërs in Nagorno-Karabach.  
Turkije en Azerbeidzjan onderdrukken onze christelijke broeders en zusters in 
Nagorno-Karabach. Van Dalen vindt dat de Europese Unie daar niet van weg mag 
kijken. Samen met twee Franse collega’s heeft hij in het Europees Parlement een 
vriendschapsgroep opgericht voor de Armeniërs daar, om hen niet te vergeten. 

PetervDalen @petervdalen @petervdalen

Peter van Dalen



AFSCHEID AFSCHEID

Carla Dik-Faber

Joël Voordewind

Ontmoeting met Syrische vluchtelingen in Turkije (2013)

Op werkbezoek in Afghanistan bij onze 
militairen (2008)

Met de hele Tweede Kamerfractie op rondreis in Israël 
(begin 2020)

Meelopen bij een avond ‘skippen’ om te laten zien hoeveel voedsel we in Nederland weggooien (2013)

In één van haar unieke Prinsjesdagoutfits, 
altijd gemaakt van gerecyclede 

materialen (2014)

Ondertekenen van de Groene Belofte 
samen met vele andere christelijke 

organisaties (2016)

Bij het gezellige ‘Down Doet Mee Diner’ om Wereld 
Downsyndroomdag te vieren (2016)

In een verbrande Koptische kerk  
in Caïro, Egypte (2014)

Blijf  Joël volgen via: 
@joelvoordewind

1918

Blijf  Carla volgen via: 
@carladikfaber 
/carladikfaberCU 
/carladikfaber

Bedankt!
We nemen dit jaar 

ook afscheid van vier 

ervaren en bevlogen 

Tweede Kamerleden. Op 

deze pagina’s lichten 

we een paar bijzondere 

momenten uit van de 

afgelopen jaren. 
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Eppo Bruins

Stieneke van der Graaf

Bij het in ontvangst nemen van de 
Kindermiljoenennota (2017)

Met bestuurders van christelijke 
studentenverenigingen in de Tweede 

Kamer (2016)

Taart ter gelegenheid van zijn 
initiatief ‘Kerels voor de Klas 

(2016)

Op de foto met bezoekers van de  
ChristenUnie-stand tijdens Opwekking (2019)

Trots, omdat haar belangrijke wijziging op de faillissementswet 
uiteindelijk is aangenomen. Hiermee worden kleine 

ondernemers geholpen. (2020)

Op bezoek in een 
vluchtelingenkamp in Jordanië 

(2016)

In gesprek met Hayarpi Tamrazyan tijdens een 
partijcongres (2019) 

Meelopen met een fakkeltocht in 
Groningen tegen gasboringen (2017)

2120

Foto: Jan Peter Mulder 

Blijf  Eppo volgen via: 
@eppobruins

/eppobruins

/eppobruins

Blijf  Stieneke volgen via: 
@StienekevdGraaf 

/stienekevandergraafCU 

Stieneke van der Graaf

AFSCHEID AFSCHEID
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TERUGBLIK

Campagne
vrijwilligers
bedankt!

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 

in maart hebben maar liefst  

295 extra vrijwilligers actief 

meegeholpen in de campagne!

Video bewerken

295 actieve   vrijwilligers

Posters plakken

Flyeren

Filmpjes 
maken Fotograferen

Spandoeken 
ophangen

Activiteiten organiseren

Perentaart bakken

Blogs schrijven

Website beheren

Post versturen vanaf  het 
partijbureau

 Digitale werkbezoeken 
technisch mogelijk 

maken

Filmfragmenten knippen

Boompjes vervoeren

Bidders

Chauffeurs

Online campaigners

Bellers
Gastvr

ouwen en Gasthe
ren

Standvrijwilligers

(Lokale) campagnevoerders

Gert-Jan naar 
studio brengen

Wilt u ook meehelpen als vrijwilliger? 
Kijk dan op www.christenunie.nl/doemee of mail voor meer 

informatie naar vrijwilligers@christenunie.nl

ADVERTENTIE

D.V. 6 tot en met
13 november 2021

De Week van het Leven wordt onder verantwoordelijkheid van Platform Zorg voor Leven georganiseerd door de NPV - Zorg voor het leven, 
Schreeuw om Leven, de ChristenUnie, de SGP, de RMU en de Pater Koopman Stichting, met steun van heel veel organisaties, bedrijven en 
personen die het leven een warm hart toedragen. Kijk op de website voor alle vrienden voor het leven.

Bekijk de mogelijke 
campagnes op 
weekvanhetleven.nl en 
stem op jouw favoriet!

weekvanhetleven.nl

Tijdens de Week van het Leven willen we aandacht 
vragen voor de bescherming van ongeboren 
kinderen en laten zien welke liefdevolle hulp er is 
voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.

MAAK DE CAMPAGNE MOGELIJK!

Doe een gift op weekvanhetleven.nl
en ontvang deel 1 van het eBook 
Liefde doet leven én meer cadeau!

of maak een gift over naar NL07 RABO 0382 2947 77
t.n.v. Stichting Platform Zorg voor Leven

Namens de allerkleinsten en hun moeders: hartelijk dank!

Diederik van Dijk,
Voorzitter Platform Zorg voor Leven

scan de code en doneer
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GASTCOLUMN

Dit zijn de eerste zinnen uit de ‘Groene Belofte’ waar vijf jaar 

geleden de initiatiefnemers van Groen Gelovig (waaronder de 

ChristenUnie, red.) hun handtekening onder hebben gezet. 

Micha Nederland kon dit als organisatie volledig onderschrijven en 

we zijn aan de slag gegaan met deze belofte. Echter werd een jaar 

later mijn eigen geloof pas echt groen. 

Het gebeurde heel symbolisch boven op een berg. Ik was in Zuid 

Frankrijk om samen met vele andere christenen uit Europa een week 

lang ondergedompeld te zijn in de thematiek van ‘Zorg voor de 

Schepping’. Een week vol inspiratie, goede sprekers, genieten van de 

natuur, heerlijk plantaardig eten en veel onderlinge uitwisseling en 

contact. We gingen ook met elkaar een stuk wandelen. Ik stond daar 

op die berg te kijken naar al het natuurschoon om mij heen en het 

kwartje viel: dit is Gods schepping, en ik mag daar in wonen en leven. 

Wat een cadeau! Een gevoel van dankbaarheid en ontzag voor hoe 

fantastisch God het heeft gemaakt overviel me. Vanaf dat moment 

kon ik vol overtuiging zeggen: Ja, mijn geloof is groen! 

Vanuit Micha Nederland proberen we jaarlijks christenen en kerken 

te motiveren en inspireren om in actie te komen rondom thema’s 

als duurzaamheid, armoede, gerechtigheid en klimaatverandering 

en dit ook als onderdeel te zien van Gods opdracht aan ons. Een 

opdracht om aanwezig te zijn in de (internationale) samenleving 

waarin deze thema’s spelen en mens en natuur de dupe zijn van 

ons handelen. Om ook nu al glimpen van Zijn Koninkrijk zichtbaar 

te maken. Niet altijd een makkelijke boodschap om mee te geven en 

uit te dragen, want zeg eens eerlijk: kom jij graag uit je comfort zone? 

Geef jij graag dingen op of wil je dingen ‘minder’ gaan doen?  Nee, 

ook ik blijf dat lastig vinden. Maar we mogen hierin een voorbeeld 

nemen aan de vele profeten in de bijbel en misschien nog wel het 

allermeest aan Jezus! 

Jaarlijks organiseert Micha Nederland de Micha Zondag. Een zondag 

in het teken van gerechtigheid. Dit jaar valt de Micha Zondag op  

17 oktober en heeft als thema: ‘Genieten van Genoeg’. Juist omdat 

we geloven dat God ons de aarde heeft gegeven om van te genieten, 

maar met mate. Op een manier waarmee we een ander en al wat 

leeft niet te kort doen en heel de schepping tot bloei kan komen. 

Dan kan Genieten van Genoeg ook betekenen dat je iets wil/moet 

opgeven. Maar het geeft je ook iets terug, want genieten van ge-

noeg geeft rust, dankbaarheid en tevredenheid van waaruit je tot 

zegen kan zijn voor je medemens én voor heel de schepping.  

Coördinator Micha Nederland

God heeft de aarde 
prachtig gemaakt 
en verzorgt alles 
voortdurend vol liefde. 
Zijn hele schepping 
is kostbaar: alle 
landschappen, alle 
planten, alle dieren, 
alle mensen. 

Tip

OOK EEN MICHA ZONDAG 
IN JOUW GEMEENTE? 

Kijk op www.michazondag.nl 

Annemarthe Westerbeek

Ja, ons geloof is groen.

ADVERTENTIE

Ambassadeur van het leven

voor persoonlijk 
medisch-ethisch advies

vrijwillige thuishulp 
voor iedereen

‘Juist nú opkomen 
voor het leven!’ – Diederik van Dijk

� npvzorg.nl stem voor 
het leven

Al sinds 1982 maakt de NPV zich hard voor de 
beschermwaardigheid van het leven. ‘Dat is 
belangrijker dan ooit’, vertelt Diederik. ‘Sinds de 
abortuswet in 1981 werd aangenomen, zijn meer 
dan één miljoen kinderen niet geboren. Aan het 

einde van het leven kiezen inmiddels jaarlijks 
ongeveer 7.000 mensen voor euthanasie. De 
taboes gaan er steeds meer af.’

Een positief verhaal
Tegenover deze ontwikkelingen zet de NPV 
graag een positief verhaal. ‘Als ambassadeur 
van het leven bevorderen we een cultuur waarin 
het leven als een geschenk wordt gezien’, aldus 

De zorg voor het leven staat onder druk. Als ambassadeur van het leven komt de NPV 
daarom op vóór het leven, omdat elk mensenleven bescherming verdient. De NPV adviseert 
over medisch-ethische dilemma’s en geeft praktische vrijwillige thuishulp. ‘Ieder door God 
gegeven leven krijgt bij ons hulp en aandacht’, stelt directeur Diederik van Dijk.

� (0318) 54 78 88

Wilt u bijdragen aan een positief geluid vóór 
het leven? Word dan lid van de NPV voor 
slechts € 17,50 per jaar.

Uw lidmaatschap zorgt ervoor dat de NPV nog 
krachtiger kan opkomen voor het (ongeboren) 
leven en nog meer mensen kan bijstaan met 
medisch-ethisch advies en praktische hulp.  

Als lid ontvangt u vier keer per jaar ons 
ledenmagazine ZORG en kunt u gebruikmaken 
van verschillende andere ledenvoordelen. Een 
aantal zorgverzekeraars vergoedt zelfs (een 
deel van) uw lidmaatschapsgeld.

 Ongepland
Waargebeurd verhaal over 
voormalig directeur abortuskliniek
- Abby Johnson

Je staat er niet alleen voor
Bemoedigingen en tips voor 
mantelzorgers
 - uitgave NPV/Royal Jongbloed

De stille jaren van Corrie ten Boom
- Pam Rosewell Moore

Eenzaam
Een zoektocht naar betekenis, 
oorzaken en oplossingen 
- Nels Fahner

Als grenzen vervagen
Medische beslissingen rondom 
het levenseinde 
- dr. H.J. Agteresch

Zijn als Christus
52 x Goed doen 
- Arthur Alderliesten

Sterven
- Tim Keller

Diederik. ‘Ieder mens is immers geschapen naar 
het beeld van God. Dat geluid laten we horen in 
politiek Den Haag, bij medische beroepsgroepen 
en in de media. Bij het gesprek over het begin 
van het leven roept de NPV bijvoorbeeld op om 

het belang van het ongeboren kind 
centraal te stellen. Tegelijkertijd 

willen wij naast vrouwen staan in 
moeilijke situaties. Dat is steeds 
opnieuw onze inzet bij het 
organiseren van de Week van 
het Leven.’

(Her)waardering van ouderdom
In de beeldvorming rond ouderdom 

is er ook veel werk te verrichten, signaleert 
Diederik. ‘Gevoelens van eenzaamheid en 
er niet meer toe te doen kunnen oudere 
mensen zomaar overvallen. De NPV wil dan 
naast mensen staan. Zoals in andere culturen 
respect voor de ouderdom belangrijk is, zo wil 
de NPV zich daarvoor - vanuit een christelijke 
levensvisie - ook in Nederland 
inzetten.’ 

Persoonlijk advies
De NPV vertélt niet alleen het verhaal voor 
het leven, maar ondersteunt mensen ook met 
goede informatie en praktisch advies. Diederik: 
‘We roepen mensen op om de NPV- Advieslijn 
te bellen als zij persoonlijke vragen hebben 
over medisch-ethische onderwerpen. Denk 
bijvoorbeeld aan orgaandonatie, verminderde 
vruchtbaarheid, vaccinatie of palliatieve zorg. 
Tijdens zo’n gesprek reiken we medische, 
ethische en Bijbelse argumenten aan. We 
luisteren, geven richting en helpen bij dilemma’s. 
Voor dringende vragen zijn we zelfs 24 uur per 
dag, 7 dagen per week (telefonisch) bereikbaar.’

Handen uit de mouwen
‘Iedere dag opnieuw steken duizenden NPV-
vrijwilligers de handen uit de mouwen’, vervolgt 
Diederik. ‘Zij helpen mensen die daar behoefte 
aan hebben en ontlasten mantelzorgers 
zodat zij wat voor zichzelf kunnen doen. De 
vrijwilligers bieden een luisterend oor, helpen in 
het huishouden of stimuleren het contact. Een 
aantal NPV-afdelingen biedt daarnaast vrijwillige 
terminale thuishulp. Intensief, maar dankbaar 
werk! We zijn enorm blij met onze vrijwilligers. 
Samen bereiken we veel.’

Word nu lid van de NPV

Word nu lid van de NPV en ontvang 
een mooi boek als welkomstcadeau! 

Ga naar npvzorg.nl/wordlid
of bel (0318) 54 78 88. 

‘Ik merk in de praktijk hoe veelzijdig en waardevol 
het werk van de NPV is. Om het geluid voor het 
leven zo sterk mogelijk te laten klinken, beveel ik 
een lidmaatschap van de NPV van harte aan!’ 
- Kees van der Staaij (SGP)

‘De NPV vraagt blijvend aandacht voor de 
bescherming van het leven en geeft door bezinning 
en praktische hulp een waardevolle bijdrage aan de 
samenleving.’
- Mirjam Bikker (ChristenUnie)

“

”
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Het is een vrijdagmiddag in 

juni. Het is warm, de lucht is 

strakblauw. Zo’n dag waarop 

je hoopt dat de zomervakantie 

begint terwijl je weet dat die 

nog een paar weken weg is. In 

die ontspannen sfeer ontmoet 

ik Gert-Jan Segers en Dwight 

Dissels op het partijkantoor van 

de ChristenUnie in Amersfoort. 

EEN GESPREK TUSSEN GERT-JAN SEGERS 

EN DWIGHT DISSELS

Tekst: Matthijn Buwalda – Foto’s: Anne Paul Roukema

INTERVIEW INTERVIEW
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Kan 
ik iets  
voor je 
doen?

Dwight is zanger en bekend geworden 

van onder andere The Voice of Hol-

land en The Passion. Tijdens de cam-

pagne voor de laatste verkiezingen waren de 

heren samen te gast bij het Tv-programma 

De Vooravond, waar Dwight een speciale 

uitvoering gaf van het nummer ‘Kan ik iets 

voor je doen’ van De Dijk. 

Kan ik iets voor je doen?

Kan ik iets voor je zijn

In dit wrange seizoen

Met zijn kruipend venijn

Kan ik iets voor je zijn

Met een blik een gebaar

Met een arm om je heen

Of een hand uit je haar

Kan ik iets voor je zijn

In je grote gemis

Omdat wie je zo liefhad

Er nu niet meer is?

Gert-Jan: Nou Dwight, ik heb jou er in 

de campagne natuurlijk af en toe een 

beetje bijgelapt. Dat ging voor mij terug 

naar Leeuwarden 2017 waar jij Jezus speelde 

in The Passion. Dat heeft op mij een onuitwisbare 

indruk gemaakt, en dan met name het nummer 

‘Kan ik iets voor je doen.’ Bij De Vooravond mocht 

ik iets of iemand ‘meenemen’ naar de studio en 

toen heb ik jou gevraagd.

Dwight: Nou, dan heb ik nog een leuk nieuw-

tje, want ik kan ik je zeggen dat ik dat nummer 

onlangs heb opgenomen. Gewoon met een piano 

en mijn stem. Ik had in 2017 nog niet scherp dat je 

dan direct iets moet doen met zo’n nummer, maar 

nu doen we het alsnog, omdat het ook persoonlijk 

veel voor mij betekent heeft.

Gert-Jan

Wat mooi! Er zijn weinig grote Nederlandstalige 

Fragment uit 
‘Kan ik iets voor 
je doen?’ door De Dijk

Bekijk de uitvoering 
van Dwight Dissels 

bij De Vooravond op 
christenunie.nl/dedijk
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INTERVIEW

bands waar ik dat bij heb, dat ik het echt mooi 

vind, maar bij De Dijk heb ik dat. In hun genre, de 

dampende popzalen, met trompetten. Heerlijk. 

Ik kende het lied dus al, maar toen jij het tijdens 

The Passion als Jezus zong kreeg het opeens zo’n 

extra lading. Dat ontroerde me enorm toen ik zat 

te kijken. 

Dwight: Ik heb daar ook heel veel reacties op 

gekregen. Specifiek de reactie van één dame is me 

bijgebleven. Zij lag in een hospice te kijken en liet 

na de uitzending weten dat het voelde alsof Jezus 

echt tot haar sprak: ‘Kan ik iets voor je doen.’ Ik ben 

haar ook gaan bezoeken als verrassing. Dat was 

erg bijzonder. Twee of drie weken daarna is ze ko-

men te overlijden en de familie heeft dat nummer 

toen op de begrafenis als themalied afgespeeld. 

Dat is wel heel bijzonder.

Gert-Jan: Ik denk dat het ook extra geloofwaardig 

overkomt, omdat jij gelovig bent. Dat doet toch 

iets. Kijk, ik vind het mooi dat alle mensen mee mo-

gen doen aan The Passion -  het is ook een verhaal 

voor iedereen. Maar deze vraag ‘kan ik iets voor 

je doen?’ kwam zo direct de huiskamer binnen. Ik 

denk dat het echt heeft meegeholpen dat je ge-

looft, hoe je daar stond. Alles kwam samen. Je bent 

daar altijd heel open over geweest, over je geloof. 

Was dat ingewikkeld voor je?

Dwight: Nee, dat heb ik altijd wel gedaan. Ik heb 

bijvoorbeeld van tevoren bij The Voice aangege-

ven dat ik gelovig ben, zodat ze rekening konden 

houden met mijn normen en waarden en of ze 

akkoord waren dat ik sommige dingen dus ook níet 

zou doen. Dat heb ik toen ook in het contract laten 

zetten. In het interview dat ik met De Telegraaf had 

Ik speelde voetbal in de straten
Met de kinderen uit de buurt
En we droomden van de toekomst
In een fel oranje shirt

En m'n moeder kookte 's avonds
Gewoon om half 6
Met de smaak van Suriname
Een oer-Hollands gerecht

Van het verhaal zoals het mijne
Zijn er 17 miljoen
En voor jou is dat van mij  
misschien wat vreemd of onbekend

naar aanleiding van mijn auditie werd toen heel 

breed uitgemeten dat ik gelovig was en naar de 

kerk ging. Maar ik had nooit de bedoeling om 

daar de evangelist uit te hangen. Ik wil gewoon 

zijn wie ik ben en door middel van mijn zijn hoop 

ik dat ik iets van mijn geloof kan delen. Ik heb bij 

The Voice achter de schermen heel veel gesprek-

ken gehad over geloof. Een gast die meedeed was 

homoseksueel en die ging met een rotgevoel de 

kerk uit, daar hebben we over kunnen praten. Dat 

vond ik heel waardevol. Het heeft bij mij ook wel 

de kijk veranderd op hoe we als kerk omgaan met 

mensen die niet in onze kerkkring komen. Vaak is 

het zo dat we mensen uitnodigen om in de kerk 

te komen om iets van God te horen, terwijl de op-

dracht volgens mij is dat we de wereld in moeten 

om discipelen te maken.

Gert-Jan: Ik zeg vaak: ik wil mét God, mídden in 

de wereld staan, dat is hoe ik probeer te leven. 

Hoe doe jij dat dan? 

Dwight: Ik probeer uit te stralen wat voor mij de 

meerwaarde van mijn geloof is. Bijvoorbeeld: ik 

hou van sushi en ik wil dan graag de meerwaarde 

van mijn favoriete restaurant aanprijzen. Zo van: 

daar zou je echt een keer sushi moeten eten! Dat 

is meer de manier waarop ik over geloof wil praten 

en minder met een angstig verhaal over dat je 

anders naar de hel gaat. Dat werkt bij mezelf ook 

gewoon niet. En bovendien: ik ben naast gelovig 

ook gewoon zanger. Net als jij gelovig en politicus 

bent.

Gert-Jan: Precies. En je bent ze allebei ook 

helemaal. Je bent niet minder zanger of minder 

politicus, omdat je gelovig bent. Pas had ik een 

gesprek met een collega-Kamerlid van D66 over 

de wet ‘Voltooid Leven’. Ik voerde argumenten aan 

waarom ik het niet eens ben met de initiatiefwet 

van zijn partij over dit thema. Hij luisterde, vond 

het soms ook goede argumenten, maar zei uitein-

delijk dat ik dat ‘natuurlijk gewoon vind omdat het 

niet mag van mijn geloof’. Zo vermoeiend! Door 

al mijn argumenten te reduceren tot ‘slechts’ een 

geloofsopvatting zijn zij van alle moeilijke vragen 

af en hebben ze mij ontzettend klein gemaakt. 

Toen heb ik wel gezegd dat ik het vervelend vind 

om zo benaderd te worden. Zo’n standpunt in 

de voltooid leven-discussie gaat er niet over dat 

ik iemand mijn geloof op wil dringen, maar over 

hoe ik vind dat we om moeten gaan met kwets-

bare en vaak eenzame ouderen in onze samen-

leving. Willen we die helpen bij zelfdoding, of 

gaan we ervoor zorgen dat hun omstandigheden 

en zorg beter worden? Dáár gaat dit over. 

Dwight, een ander bijzonder lied van je is ‘Echte 
Nederlander’, dat je vorig jaar uitbracht. Hierin 
lijkt je een soort statement te maken over iden-
titeit en inclusiviteit.

Dwight: Nou, dat liedje had ik al een jaar eerder 

geschreven. Het was drie dagen na de tramaan-

slag in Utrecht en ik wilde graag een verhaal 

vertellen. In de media ging het heel veel over 

de achtergrond van degene die de tramaan-

slag had gepleegd. Het was een Turkse jongen 

en dat las je dus ook overal. Ik sprak daarover 

met Alain (Clark, zanger, red.) en hij begon 

mij allemaal vragen te stellen over waar ik ben 

opgegroeid, wat we vroeger thuis aten, dat soort 

dingen. Na een tijdje kwam daar eigenlijk een 

heel ‘Nederlands’ beeld uit. Van daaruit zijn we 

gaan schrijven en gaandeweg werden we steeds 

enthousiaster. Je vóelt het als je iets bijzonders 

hebt gemaakt en zo voelde dit wel. 

Toen kwam op 5 juni 2020 die demonstratie op 

de Dam na de dood van George Floyd. Niet lang 

daarna hoorde ik Glen Faria (een liedschrijver, 

red.) in een talkshow praten over hoeveel natio-

naliteiten er op die Dam stonden bij dat protest, 

maar dat ze er stonden als één volk met één 

stem. Toen keek ik mijn vrouw aan en zei: Dít is 

het moment om het nummer uit te brengen.

Gert-Jan: Wil je daar iets over vertellen? Waar 

gaan je roots naar terug?

Fragment uit ‘Echte Nederlander’ 
door Dwight Dissels

Bekijk de muziekvideo op  
christenunie.nl/echtenederlander 

‘Ik heb bij The Voice achter de 

schermen heel veel gesprekken 

gehad over geloof.’

‘Je vóelt het als je iets 

bijzonders hebt gemaakt 

en zo voelde dit wel.’

Bekijk de video waarin 

Gert-Jan Segers 
over zijn top-5  
muzieknummers 
verteld via  

christenunie.nl/top5
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Eenheid
INTERVIEW

Dwight: Naar Suriname. Mijn ouders zijn in de 

jaren zeventig naar Nederland gekomen om hier 

te werken. Ik ben opgegroeid in een wijk met heel 

veel nationaliteiten. Ik keek dus ook nooit naar 

kleur. Pas op de middelbare school en in mijn 

voetballeven kwamen daar opmerkingen over.

Gert-Jan: Het zijn de bekende 

plekken waar racisme helaas 

veel voorkomt.

Dwight: Ja, ik heb wel dingen 

gehoord als ‘aap’ of ‘moet je 

maar geen bananen eten.’ 

Gewoon van mensen langs 

de lijn van het voetbalveld. 

Ineens word je er dan mee 

geconfronteerd dat je anders 

bent. De hele Zwarte Piet-dis-

cussie was ook zo’n ding. 

Ik heb vroeger ook gewoon 

Sinterklaas en Zwarte Piet ge-

vierd. Ik heb foto’s dat ik met 

zo’n pakje rondloop, maar ik heb er nooit bewust 

over nagedacht wat het met andere mensen van 

kleur kon doen.

Gert-Jan: Heeft het jou zelf nooit gekwetst?

Dwight: Nee. Tot anderhalf jaar geleden, toen die 

discussie kwam en ik aan mijn kinderen vroeg of 

zij wel eens op hun kleur zijn aangesproken en ze 

me vertelden dat ze wel eens opmerkingen heb-

ben gekregen dat ze op Zwarte Piet lijken. Toen 

pas ben ik er bewust over na gaan denken wat ik 

anders kon doen. Ook wel vanuit mijn kijk op het 

leven hoor. Als er iets is wat ik doe dat een ander 

pijn doet, dan doe ik het niet meer. Of probeer ik 

het zo in te vullen dat het jou niet raakt.

Gert-Jan: Ik ben er ook in een paar jaar langzaam 

maar zeker anders over gaan denken. Ik ben 

opgegroeid met Zwarte Piet, mijn moeder strooide 

vroeger met een zwarte handschoen aan peper-

noten de kamer in. Maar zij heeft nooit gedacht: 

‘laat ik eens even iemand kwetsen’. Vooral in het 

begin werd de Zwarte Piet-discussie heel mili-

tant gevoerd en was heel snel het verwijt dat je 

racistisch was als je daaraan mee hebt gedaan of 

daar goede herinneringen aan hebt. Toen was het 

lastig om dichter bij elkaar te komen. 

Dwight: Het gaat er voor mij dus ook om hoe 

je communiceert als je gekwetst bent. Je kunt 

Lees de column  

over Zwarte Piet 

van Gert-Jan Segers 

via christenunie.nl/ 

zwartepiet 

inderdaad heel militant zijn en direct veronge-

lijkt, maar je moet andere mensen ook de ruimte 

geven om meer te weten te komen over een on-

derwerp. Er moet een balans zijn in de commu-

nicatie om elkaar te kunnen vinden.

Gert-Jan: Exact. Dat werkt het beste. Want pas 

later hoorde ik verhalen van mensen, ook uit 

onze eigen partij, die de periode voor 5 decem-

ber gewoon heel vervelend vinden, omdat ze 

worden geconfronteerd met een soort klunzige 

karikaturen van mensen van kleur. En dat zijn 

geen militante mensen, geen activisten die mijn 

moeder direct of indirect voor racist uitmaken. 

Dat zijn gewoon lieve mensen uit mijn partij die 

zich door de Zwarte Piet-karikatuur gekwetst 

voelen. Toen was ik in no-time om. Hoeveel 

moeite is het om er een roetveegpiet van te 

maken?

Don Ceder vertelde me eens dat heel veel jonge-

ren van kleur ergens in hun jeugd ‘Het Gesprek’ 

hebben met hun vader of moeder, waarin aan ze 

verteld wordt dat ze wel eens problemen kunnen 

krijgen vanwege hun huidskleur en dat ze dus 

voorzichtig moeten zijn. Dat zo’n gesprek voor 

veel mensen helaas zo vanzelfsprekend is, had ik 

tot dan toe nooit gehoord.

Dwight: Ja, zo’n gesprek heb ik ook gehad. Mijn 

moeder vertelde me dat ik een kleurtje heb en 

dat ik daarom harder moet werken. Ik begreep 

daar helemaal niets van. Ik moest altijd in mijn 

manier van praten en handelen extreem laten 

zien dat ik deugde. Je wordt er toch sneller uit-

gepikt. Dat heeft me gevormd.

Gert-Jan: En hoe heeft dat invloed op je?

Dwight: Als ik bijvoorbeeld iets bij de Dirk van 

den Broek heb gekocht en ik moet daarna nog 

even langs de Albert Heijn, dan houd ik altijd 

mijn bonnetje bij de hand omdat het zomaar 

kan dat mij wordt gevraagd of ik dat wel echt 

ergens anders gekocht heb. Dat is ingeslopen in 

mijn systeem. Je bent op je hoede, je wilt jezelf 

kunnen verdedigen. Ik leef wel vaak met het 

idee: ik word in de gaten gehouden en ik moet 

oppassen. 

Gert-Jan: Daar moeten we echt vanaf. Er is een 

prachtige tekst die zegt dat we samen met álle 

heiligen iets kunnen vatten van de breedte, 

hoogte en diepte van de liefde van Christus. 

We hebben ze allemaal nodig. Jezus maakt een 

eenheid dwars door culturen, geloofsbelevingen en 

nationaliteiten heen. Zo’n diepe verbondenheid in 

Christus. Dus als er érgens een plek is waar we die 

multiculturele samenleving kunnen vormgeven en 

kunnen laten zien dat het mooi is om zo te leven, 

dan is het in de kerk. En ik wil dat dit ook in de 

ChristenUnie zichtbaar is.

Dwight: En dat is eigenlijk ook de intentie van mijn 

nummer ‘Echte Nederlander.’ Kijk naar wat voor 

moois al die verschillen kunnen brengen in plaats 

van dat het ons verdeelt. Het gaat er niet om of je 

zwart of wit bent, het gaat erom dat je elkaar kunt 

aanvullen en dat je samen beter bent.

Gert-Jan: Precies. Ik werk nu intensief samen met 

Don Ceder. Hij is een uitstekend Kamerlid, dat 

allereerst. Maar omdat hij ook een kleur heeft, kan 

hij een voortrekkersrol vervullen. Bina, een getalen-

teerde, jonge vrouw van kleur, zag door Don dat er 

binnen de ChristenUnie ruimte is voor iedereen, on-

geacht je huidskleur. Zij is nu de voorzitter van onze 

jongerentak PerspectieF en ook zij is daarmee een 

inspiratie voor anderen. Dat stemt me hoopvol! 

‘ JEZUS MAAKT EEN EENHEID 

DWARS DOOR CULTUREN, 

GELOOFSBELEVINGEN EN 

NATIONALITEITEN HEEN.’
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Ankie van Tatenhove is nergens ‘u’. 

Als mensen haar toch aanspreken 

met ‘u’ in plaats van ‘jij’ dan voelt ze 

zich oud en ontstaat er voor haar 

gevoel ook onnodig afstand. Dat komt 

misschien wel omdat Van Tatenhove is 

geboren in Zeeuws Vlaanderen, waar 

je ook geen ‘u’ tegen je ouders zegt. 

In haar lichte, glazen kantoor in het 

gemeentehuis van Lansingerland doet 

de nieuwe voorzitter een boekje open 

over waar ze vandaan komt én waar 

ze met de partij naartoe wil. 

Tekst en foto’s: Joke Troost

ECHT ONVERWACHT
Toen de selectiecommissie belde om te vragen of 

Van Tatenhove het voorzitterschap van de partij 

zou willen overwegen, kwam dat echt onverwacht. 

“Ik had de vacature natuurlijk voorbij zien komen, 

maar ik had meer stilgestaan bij het feit dat Piet 

Adema stopt dan dat ik zelf zou solliciteren.” Maar 

als Van Tatenhove doorvraagt over waaróm de 

commissie haar geschikt valt, klikt het. “Termen 

als betrokkenheid, verbinding en met gemak hele 

verschillende doelgroepen aanspreken kwamen 

voorbij. En toen dacht ik: Dat klopt!” 

Die drang om met ieder mens op een gelijkwaardi-

ge manier in gesprek te zijn, dat zit er bij Ankie van 

Tatenhove diep in. “Ik denk altijd maar: iedereen is 

gewoon een mens. Of je nou minister of straten-

maker bent, iedereen moet gewoon zijn bood-

schappen doen. Dat je toevallig in een goed nest 

geboren bent maakt je geen beter mens. Iedereen 

wil het beste van zijn leven maken en wij kunnen 

daarmee helpen.” 

Ook binnen de partij staat de nieuwe voorzit-

ter voor verbinding en gelijkwaardigheid. “Het 

mooie van de ChristenUnie is dat we in het hele 

land actief zijn en een hele diversiteit aan leden, 

kiezers, raadsleden en meer hebben. Dat gaat over 

kerkmuren heen. We zijn het niet overal over eens, 

de meningen lopen uiteen, maar we moeten elkaar 

vinden in de ruimte die we elkaar geven.” 

Is dat geluid echt anders dan de afgelopen periode 

onder de vorige voorzitter? “Het is niet heel anders 

en dat moet ook niet. Ik ben geen ‘interimmer’ 

die een crisis komt oplossen, ik ben aangesteld 

om door te bouwen op het goede dat er al is. Dat 

betekent geen radicale hervorming of een breuk 

met mijn voorgangers. Maar ik ben wel een ander 

persoon en dat zal de partij zeker merken.” 

DICHTERBIJ 
Waar het dan wel wat steviger mag? Daarin is Van 

Tatenhove heel duidelijk: “Ik denk dat de landelijke 

politiek veel op afstand is geweest voor de regio. 

De provincie moet dichterbij Den Haag worden 

gebracht, maar vooral Den Haag dichter bij de 

provincie. Zo krijgt elke regio een lokaal team met 

mensen uit het landelijk bestuur, fractie en de 

bestuurdersvereniging. Letterlijk ons gezicht laten 

zien en met elkaar in gesprek over wat er in die re-

gio speelt. Want in de Randstad spelen vaak weer 

andere zaken dan in Zeeland.”

Ook het gesprek met de jongerenafdeling Perspec-

tieF wil de nieuwe voorzitter op een andere manier 

vormgeven. “Ik vind jongeren zo ontzettend waarde-

vol voor onze partij! Maar nog te vaak is PerspectieF 

voor een doorsnee partijlid alleen zichtbaar op het 

congres bij het indienen van hun moties. Ik wil dat 

de jongeren niet alleen maar de zogenaamde luis in 

de pels zijn, maar ook in een vroeg stadium aan tafel 

aanschuiven om inhoudelijke gesprekken te voeren. 

Jongeren scherpen ons aan en zorgen voor beleid 

waar zij in de toekomst de vruchten van plukken. 

Daarom heb ik al met Bina, de voorzitter van Per-

spectieF, gesproken over hoe we de samenwerking 

kunnen verbeteren.”

Waarschijnlijk helpt het dat Van Tatenhove jarenlang 

regionaal actief is geweest. Sinds 2014 is ze wet-

houder in Lansingerland en daarvoor was ze zeven 

jaar raadslid in dezelfde gemeente. “De lokale en 

regionale ChristenUnie-afdelingen hoeven niet altijd 

in het kielzog van de landelijke ChristenUnie te lopen. 

De keuzes in Limburg hoeven niet hetzelfde te zijn 

als in de Achterhoek. We moeten bijvoorbeeld lokale 

afdelingen de ruimte geven om samen te werken met 

partijen waarmee we dat landelijk niet snel zullen 

doen. En we moeten onthouden dat de grote stad en 

en de regio’s gelijkwaardig zijn. Het is het beste van 

twee werelden. De regio heeft een eigen dynamiek, 

en dat gaat weer anders dan in een drukke stad waar 

de lijntjes kort zijn.”

KOP VAN JUT
Wat is dan de rol van het Landelijk Bestuur waar de 

nieuwe voorzitter haar plek inneemt? “Het LB zorgt 

voor eenheid. Organisatorisch, door het coördine-

ren van leden en afdelingen, maar ook in beleid. 

En daarbij hangt het nooit alleen van mij af. Ik ben 

‘slechts’ degene die de gesprekken gaande houd. 

Tegelijk besef ik dat ik wel het boegbeeld ben. Of de 

kop van Jut, als het mis gaat. En dat hoort ook zo, 

want ik vertegenwoordig de hele partij. Wanneer er 

lastige kwesties zijn, dan zal ik degene zijn die ver-

antwoording aflegt”

Daar klinkt ook nuchterheid in door. Als Zeeuws Vla-

ming (en ook nog getrouwd met een Zeeuws Vlaming) 

is Van Tatenhove nuchter ingesteld. “Je hebt mij niet 

zomaar op de kast. En ik neem ook de wijsheid van de 

jaren mee. Ik neem beslissingen en hak knopen door. 

Maar niet meer zo snel als vroeger. Eerst het gesprek, 

de verbinding. Ruimte voor nuance. Als ik uiteindelijk 

aan het einde van mijn termijn als voorzitter bekend 

sta als de ‘verbinder’ dan ben ik tevreden.” 

KENNISMAKINGKENNISMAKING

“We moeten 
elkaar vinden 
in de ruimte 

die we elkaar 
geven”

PerspectieF

Nuchter en 
verbindend
KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE PARTIJVOORZITTER: ANKIE VAN TATENHOVE

Landelijke
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Regionaal belang

Regionaal belang
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Ontmoeting

ADVERTENTIE

Agenda
*  

20 NOVEMBER 2021 
Partijcongres

Colofon
Redactie
Floris Spronk (eindredacteur),  

Jacqueline Vandermeer-van 

Hoven, Alma Broekmaat-Hagens, 

Gerben van Helden.

Met medewerking van
Anne Paul Roukema |  

www.inhisimage.nl 

Matthijn Buwalda |  

www.tekstmeneer.nl 

Jan Peter Mulder |  

http://mulderfotografie.nl

Joke Troost |   

www.preciouspeoplefotografie.nl

Theanne Boer |  

www.theanneboer.nl

Vormgeving
IDD

Contact
Postbus 439, 3800 AK  

Amersfoort

Tel. 033 4226969

info@christenunie.nl

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

www.christenunie.nl/contact 

CBB
ChristenUnie magazine  

verschijnt in braille en 

audio bij het CBB  

Tel. 0341 565 499

Druk
Vellendrukkerij BDU B.V.

Advertenties
Theo Wijbenga    

0613862881  

advies@theowijbenga.nl

Het volgende ChristenUnie 

magazine verschijnt in de-

cember 2021

De advertenties in dit ma-

gazine vertegenwoordigen 

niet automatisch de politieke 

standpunten van de Christen-

Unie, maar worden geplaatst 

om het maken van het maga-

zine te kunnen bekostigen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen 

met het kalenderjaar. Op-

zeggen kan alleen schrifte-

lijk voor 30 november bij de 

ledenadministratie: ledenad-

ministratie@christenunie.nl. 

Alle mutaties worden door de 

ledenadministratie per e-mail 

of per post aan u bevestigd.

Persoonsgegevens en privacy
De ChristenUnie gaat zorg-

vuldig om met uw persoons-

gegevens. Meer informatie 

hierover in onze privacyverkla-

ring op www.christenunie.nl/

privacyverklaring. Vragen of 

bezwaar? Mail of bel met het 

Partijbureau.  

ChristenUnie magazine wordt verpakt in biofolie. Werp deze wikkel in 
de gft-container, voor minimale milieubelasting.

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift? 

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. 

ChristenUnie te Amersfoort

Deze originele decoraties zijn niet alleen voor het raam mooi, ook een plekje 
op de kast of aan de muur geeft een bijzonder effect. Het pure materiaal past 
helemaal in deze tijd van duurzaamheid. De symboliek van de decoraties 
willen troost, bemoediging en hoop geven. Onbewerkt berkenhout 3 mm 
inclusief twee voetstandaards (made in Holland).

Harp: ‘God geeft mij moed’

Meer informatie over en te bestellen op: www.moremessages.nl

origineel & 

duurzaam

Luister nuLuister nu

ma-vrij-ZA 

10:00 – 12:00

HEt christelijke radiostation van Nederland

LUISTER NAAR GROOTNIEUWSRADIO.NL • APP • DAB+ • INTERACTIEVE TV

Netwerken



om het aantal leden
 te laten groeien!

Dankzij u bestaat de ChristenUnie. Velen van u steunen ons al jaren. Dank voor uw trouwe 

steun! Met uw contributie trainen we politiek talent, ondersteunen we onze politici en 

kunnen we campagne voeren. En wist u dat de overheid voor ieder lid subsidie geeft aan 

de partij? Met meer leden kunnen we dus nog veel meer werk verzetten. 

Wilt u ons helpen om verder te groeien in aantal leden?

Welkomstcadeau voor nieuwe leden:  
Het boek ‘De verloren Zoon’  

van Gert-Jan Segers &  
een reep chocolade om te delen.

Een gezinslid (extra lid op hetzelfde adres) betaalt 7,40 per kwartaal.  Een hoofdlid betaalt 14,50 per kwartaal.

Actie!

Kijk voor meer informatie op  www.christenunie.nl/welkom
Deze actie loopt tot en met 31 oktober 2021. Het tarief voor een gezinslid is 29,50 euro per jaar, voor een hoofdlid 58 euro.

Help mee Campagne

Vraag uw gezinsleden  om ook lid te worden. Vraag bevriende ChristenUnie-

stemmers om ook lid te worden


