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Marianne Thieme:
”Respect voor 

de schepping 
is mijn drijfveer”
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Voor de tweede keer organiseren
vier jongerenorganisaties geza-
menlijk een uniek  congres: het
Christelijk Sociaal Jongeren
Congres (CSJC). Het CDJA, CNV jon-
geren, christennetwerk GMV, en
PerspectieF, ChristenUnie-jonge-
ren, slaan de handen ineen. “We
maken er geen standaard en for-
meel congres van”, aldus Peter de
Kluijver, voorzitter van de congres-
commissie. “We willen jongeren
aan het denken zetten over termen
als individualisme en idealisme, en
vooral solidariteit, en dat op een
eigentijdse manier.”

Eigentijds
Tijdens het congres worden clips

getoond van jongeren en organisa-
ties die op hun manier solidair zijn
met hun omgeving. Verder is er
cabaret, een Battle tussen promi-
nente Nederlanders uit de politiek
en het bedrijfsleven en de jonge-
ren zelf. 
Prominenten
Tijdens het congres maken ver-
schillende prominente
Nederlanders hun opwachting.
Premier Jan Peter Balkenende
komt spreken en ook CNV-voorzit-
ter René Paas, Arie Boomsma,
Eimert van Middelkoop, Tweede-
Kamerleden Stef Blok (VVD) en
Ewout Irrgang (SP), en Willem den
Hertog, de ondernemer die zijn ijs-
fabriek verkocht en nu evangelist

is in gevangenissen, geven acte de
présence.

Aanmelden?
De voorbereidingen voor het jon-
gerencongres zijn in volle gang. Op
www.jongerencongres.nl is steeds
het laatste nieuws te vinden en
kunnen jongeren zich aanmelden.
Kosten voor het jongerencongres
zijn € 7,50, inclusief een goede
lunch. Leden van CDJA, CNV-
Jongeren, christennetwerk GMV of
PerspectieF betalen € 5,00.

PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem
is door PerspectieF, ChristenUnie-
jongeren gekozen tot 'Engel van
het Jaar'. De prijs ontvangt hij
omdat hij zich als politicus van een
niet-christelijke partij het meest
heeft laten leiden door 'Bijbelse'
normen en waarden. Met name
zijn bijdrage in de discussie over
‘ranzige tv-clips’ en ‘bloot op tv’
heeft indruk gemaakt.

PerspectieF-voorzitter Rogier
Havelaar prijst de open houding

waarmee de PvdA'er het debat in
ging. Vorig jaar ontving VVD-cory-
fee Hans Wiegel de prijs, vanwege
zijn inzet voor het bijzonder onder-
wijs. Dit gebeurde toen nog onder
de naam 'Heiden van het Jaar'.
Havelaar geeft aan dat de nieuwe
naam beter bij de prijs past. "De
vorige titel klonk een beetje nega-
tief. Dat was niet onze bedoeling.
Deze titel dekt de inhoud beter en
laat meteen zien dat het een posi-
tieve prijs is." 

Dinsdag 30 januari heeft Harmjan
Vedder, vice-voorzitter van
PerspectieF, in het kader van het
Nationaal Voorleesontbijt voorge-
lezen aan groep 7 van de Klaas
Schilderschool in Bunschoten.

Hij heeft voorgelezen uit Knap en
Knetter. Het boek gaat over een
dorp met een afvalprobleem. Twee
slimme uitvinders proberen dat
afvalprobleem aan te pakken,
maar een enge wethouder wil ze
tegenhouden. “Een politieke
jeugdthriller eigenlijk.” zegt
Harmjan lachend.

De kinderen wilden na het lezen
ook van alles weten over de poli-
tiek. Harmjan: “Ze weten best veel.
Dat verbaasde me. Ze vroegen bij-
voorbeeld of we ook wat doen aan
zinloos geweld, naar aanleiding

van het geweld van afgelopen
week tegen twee meisjes die aan
het belletje-trekken waren. Een

aantal waren ook bang dat ze
straks niet meer uit de Bijbel
mogen lezen op school.”

Jonathan van Tongeren en Simcha
Looijen, beide bestuurslid bij
PerspectieF, hebben dinsdagavond
een ontmoeting gehad met de
Amerikaanse ambassadeur Ronald
E. Arnall. Dit gebeurde op een bij-
eenkomst bij de ambassadeur
thuis, waar verschillende politieke
jongeren- en studentenorganisa-
ties bij aanwezig waren. Hiervoor
waren zij uitgenodigd door de
Amerikaanse ambassade.
In een gesprek met een
Amerikaanse overheidsfunctiona-
ris hebben beide bestuursleden het
conflict in Sudan onder de aan-

dacht gebracht. Jonathan: "We heb-
ben aangegeven dat het belangrijk
is dat de internationale gemeen-
schap niet lijdzaam toekijkt." Ook
hebben de PerspectieF'ers een
korte tijd gesproken met de
ambassadeur en zijn vrouw. Bij
deze laatste maakte één van de
bestuursleden nog bijna een
domme fout. Simcha: "Ik wilde

haar vragen wat voor werk ze doet,
maar ik kwam er gelukkig nog net
op tijd achter dat zij de vrouw van
de ambassadeur was." Jonathan
ziet in de uitnodiging een teken
dat PerspectieF ook in internatio-
nale kringen steeds serieuzer
wordt genomen.

Het bestuur van PerspectieF heeft
besloten om uit de Nationale
Jeugdraad (NJR) te stappen.
PerspectieF was daarvan lid sinds
de oprichting in 2001.
Belangrijkste reden om uit de
organisatie te stappen is dat het
lidmaatschap weinig 'toegevoeg-
de waarde' heeft. Vorig jaar stap-
ten ook al het CDJA, de JOVD
(VVD-jongerenorganistie) en de
Landelijke Studentenvakbond
(LSVB) uit de raad.
In een toelichting geeft
PerspectieF-voorzitter Rogier
Havelaar aan dat de Jeugdraad
weinig voor politieke jongerenor-
ganisaties kon doen. "PerspectieF
kon niet heel veel activiteiten
doen met de jeugdraad vanwege
het feit dat de NJR van de over-
heid nagenoeg niets mag uitge-
ven aan politiek. Hier kan de
jeugdraad niets aan doen, maar
dat maakt de relevantie van het
lidmaatschap voor ons wel min-
der."

Daarnaast is de grote hoeveelheid
subsidie die Jeugdraad krijgt
PerspectieF een 'doorn in het oog'.
Rogier: "Wij staan gereserveerd
tegen grote koepelorganisaties
die heel veel subsidie krijgen en
zijn van mening dat dit geld wel-
licht beter direct naar de verschil-
lende lidorganisaties kan gaan.
Dat is echter aan de politiek om
te besluiten." Een derde reden om
het lidmaatschap op te zeggen is
omdat veel "goedbedoelde en op
papier goede plannen niet of
nauwelijks van de grond komen."

Toch draagt PerspectieF, ondanks
de beëindiging van het lidmaat-
schap, de NJR een warm hart toe.
Rogier: "Wij hopen dat komend
jaar een succesvol jaar voor de
NJR zal zijn." 

Jongerencongres 2007:
What’s in it for me?

Jongeren hebben steeds minder over voor anderen. Egoïsme en individualisme vie-

ren hoogtij onder de msn’nende, hyvende en sms’sende jonge generatie. Maar is dat

werkelijk zo? Op 21 april, tijdens het Christelijk Sociaal Jongerencongres, gaan we

op zoek naar antwoorden. Dan wordt een duel uitgevochten tussen idealisme en

gemeenschap aan de ene en egoïsme en individualisme aan de andere kant.

Bestuursleden op bezoek bij
Amerikaanse ambassadeurDijsselbloem 

"Engel van het Jaar" 

PerspectieF leest voor tijdens 
Nationaal Voorleesontbijt

PerspectieF stapt uit
Nationale Jeugdraad
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Eten voor Afrika
Happietaria Utrecht gaat draaien
van D.V. 26 februari tot 21 maart
en wordt opgezet en gerund door
vrijwilligers. De volledige
opbrengst van het restaurant gaat
naar twee ontwikkelingsprojecten
in Afrika: waterputten in Ethiopië
(een project van DorcasHulp) en de
bouw van gezondheidscentra in
Sudan (een project van ZOA). Het
uiteindelijke doel van het project
voor Ethiopië is de mensen in

negen boerengemeenschappen
van Shashogo voorzien van veilig
drinkwater, op kortere afstand van
hun woning. Hierdoor worden
minimaal 31.000 mensen voorzien
van schoon drinkwater!
In Sudan zijn nieuwe gezondheids-
centra hard nodig, door de oorlog
die al decennia woedt. Die oorlog
heeft geleid tot ernstige vernieti-
ging van de gezondheidsfacilitei-
ten en gezondheidsdienstverle-
ning. 

Naast het verkrijgen van een hoge
opbrengst, heeft Happietaria ook
het doel mensen bewuster te
maken van de levensomstandighe-
den in Afrika. 

Hulp van de ChristenUnie
Vorig jaar werd er flink voor het
goede doel gegeten. Toen is maar
liefst 94.000 euro opgehaald voor
een project in Colombia. Natuurlijk
hoopt Happietaria dit jaar weer
zoveel geld op te halen. Met de ver-
dubbeling, door de vaste sponso-
ren NCDO en Wilde Ganzen, gaat
dat zeker lukken volgens de stu-
denten.
In Utrecht is men op dit moment
hard bezig met de voorbereidingen
voor een spectaculaire opening en
het benaderen van vrijwilligers die
mee willen helpen met koken en
bedienen. Happietaria krijgt ook
steun van professionele koks die
op vrijwillige basis werken.
Wanneer je Happietaria vorig jaar
al hebt bezocht, ben je misschien
wel bediend door bekenden van de

ChristenUnie. In Utrecht hielpen
vorig jaar 5 ChristenUnie-kandida-
ten en Mirjam Bikker, fractievoor-
zitter voor de ChristenUnie in
Utrecht, met de bediening van de
gasten. 

Niet duur
Uiteraard ben je van harte welkom
om te komen eten, alleen of met
familie en vrienden. Eten bij
Happietaria is niet duur: een
hoofdgerecht bij Happietaria zal
tussen de € 7 en € 12 liggen. Voor
een voor- en na-gerecht moet men
ongeveer ? 4 betalen. Happietaria
kent een speciale kookcommissie
die met zorg het menu samenstelt. 

Dit jaar zullen er ook enkele
Afrikaanse gerechten op het menu

staan en een keuze aan vegetari-
sche gerechten. 

Onder de Dom
Als je meer wilt weten over de
gesteunde doelen, het menu en
over wat jij kunt doen voor het
goede doel, kun je terecht op inter-
net. Neem een kijkje op de website
(www.happietaria.nl/utrecht) of
beter nog: kom langs om te eten in
het sfeervolle pand onder de Dom,
middenin het centrum van
Utrecht! 

Happietaria Utrecht
Eetcafé de Baas
Lijnmarkt 8

www.happietaria.nl/utrecht

Dineren bij
Happietaria voor

Ethiopië en Sudan
Sinds 1993 organiseert stichting Happy Gift samen met studentenverenigingen

Happietaria’s in verschillende studentensteden. Elk jaar zetten studenten een tijde-

lijk restaurant op, waar gegeten wordt voor een goed doel. Een aantal Utrechtse stu-

denten is ook weer druk bezig met het opzetten van het Happietaria-restaurant

2007.

Een goede ambtenaar is neutraal:
zonder kleur, zonder smaak. Maar
het is de vraag of een organisatie
als de IND deze neutraliteit kan
waarmaken.

Geen prioriteit
De IND is als uitvoerende organisa-
tie van het ministerie van Justitie
belast met de behandeling van
asielaanvragen. Omdat zij een uit-
voerende organisatie is, kan zij,
volgens een geïnterviewd mede-
werker personenvoorlichting, geen
commentaar geven op het komen-
de regeringsbeleid. Wel volgt de
IND als organisatie de komst van
een generaal pardon. De gevolgen
hiervan zijn volgens de geïnter-
viewde medewerker wel duidelijk.
Volgens haar is het nog maar de
vraag of er een afzonderlijke
minister voor het vluchtelingenbe-
leid komt. Met andere woorden het
is maar de vraag of het vluchtelin-
gen- en integratiebeleid in het te

vormen kabinet Balkenende IV een
hoge prioriteit heeft. 

Oud beleid
Volgens de heer Abspoel van
Vluchtelingen Organisaties
Nederland, een zelfhulporganisatie
van vluchtelingen in Nederland,
had het vorige Nederlandse beleid
als grondtoon het sorteren van
‘maximale afschrikking’ onder
asielzoekers. Een mogelijke nieuwe
minister kan volgens hem instruc-
ties opleggen aan de IND, zodat zij
er minder op gebrand zijn mensen
uit te wijzen. De IND heeft volgens
de heer Abspoel tot op dit moment
al het mogelijke ingezet om asiel-
zoekers uit te zetten.

Overbelast
Volgens de heer Van Tilborg van
stichting INLIA (Internationaal
Netwerk van Lokale Initiatieven ten
behoeve van Asielzoekers), een
organisatie van kerken die hulp

biedt aan asielzoekers in nood, is
de IND op dit moment overbelast.
Door het voorgestelde generaal
pardon, een initiatief van
Vluchtelingen Werk Nederland,
INLIA, het LOGO (Landelijk Overleg
Gemeentebesturen Opvang- en
terugkeerbeleid) en de beleidsadvi-
seurs vreemdelingenbeleid van de
vier grote gemeenten, kan het
kabinet ervoor zorgen dat twintig-
tot dertigduizend zaken niet ver-
der afgehandeld hoeven te wor-
den. 

Vertraging
Dit betekent, aldus de heer Van
Tilborg, een vermindering van de
werklast niet alleen voor de IND,
maar ook voor tolken, rechtbanken
en de rechtsbijstand. Met een
generaal pardon kan volgens hem
de IND eindelijk toekomen aan
haar reguliere werk. Uit onderzoek
in 2005 van de Rekenkamer en de
Ombudsman is reeds gebleken dat

de IND niet de wettelijke termijnen
nakomt. Als reden hiervoor geeft
de IND het niet kunnen behappen
van de haar opgelegde werkdruk.

Sfeer
Met de komst van het nieuwe kabi-
net en een nieuw asielbeleid in het
vooruitzicht, is de sfeer in het con-
tact tussen INLIA en de top van de
IND verbeterd, aldus de heer Van
Tilborg. Hierdoor is de communica-
tie met de IND opener en ontspan-
ner geworden. Verder kan en wil
hij hier niet over uitweiden, omdat
de IND een overlegpartner van
INLIA is. Volgens hem is het echter
wel de vraag hoe de regels zullen
veranderen. 

Dit standpunt wordt ook gedeeld
door de persvoorlichter van
Vluchtelingenwerk Nederland
mevrouw Dekker. Volgens haar
bestaat er ook binnen de IND veel
onduidelijkheid over de toepassing

en uitvoering van regels. 

Gematigde toon
De geïnterviewde vertegenwoordi-
gers van belangenorganisaties ver-
moeden dat de IND-medewerkers
onder Balkenende IV een gematig-
der vluchtelingenbeleid zal heb-
ben. Op de vraag of IND ambtena-
ren kleur- en geurloos zijn ten aan-
zien van het uitvoeren van hun
werkzaamheden kan eigenlijk
alleen gesteld worden dat zij,
omdat zij onderdeel zijn van een
uitvoerende organisatie het te vor-
men en uit te voeren regeringsbe-
leid afwachten. Ondertussen is de
sfeer tussen de belangenorganisa-
ties en de IND wel verbeterd. Als
we de IND-medewerkers beschou-
wen kiezen zij er tot nu toe voor
om “de wet te handhaven”, eventu-
eel naar eigen inzicht geïnterpre-
teerd.

Hoe neutraal is de IND?Door Michaël van der Meulen
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Marianne Thieme (34) studeerde
rechten en werkte onder andere bij
de Bont voor Dieren als beleidsme-
dewerker. Daarna was ze twee jaar
directeur van de stichting Wakker
Dier, de organisatie die zich exclu-
sief richt op het afschaffen van de
bio-industrie. Marianne is moeder
van een dochter van vijf en lid van
een gemeente van Zevendedags-

adventisten. We spreken haar over
haar blik op de wereld, wat er alle-
maal mis gaat en hoe het zoal
beter kan met de dieren. Ook ver-
telt ze ons over haar geloof en hoe
dat in haar leven tot uiting komt
Ben je een eendagsvlieg?
Natuurlijk niet, want – alle voor-
spellingen van de pessimisten ten
spijt – kijk eens naar de winst. Van
ons wordt gezegd dat we weer
even snel zouden verdwijnen als
we zijn opgekomen, omdat wij een
one issue partij zouden zijn. Ik zou
de Partij van de Dieren eerder een
big issue partij willen noemen; wij
zijn een partij van het mededogen

en de duurzaamheid en dat laat
zich niet onder één noemer van-
gen. Elke partij is voortgekomen
uit een kerngedachte; voor de een
is dat arbeid en voor de ander het
liberalisme. Wij moeten, net als die
partijen gedaan hebben, een
mening vormen over alle vraag-
stukken die ter tafel komen. 

Een luis in de pels dan?
We krijgen steeds meer het gevoel
dat we over meer kracht en argu-
menten beschikken dan veel zit-
tende politici. We vinden het fijn
dat we een inspiratiebron zijn voor
anderen en zo een aanjaagfunctie
kunnen hebben. En ja, we houden
vol totdat er een serieus ander
beleid komt dat beter is voor mens,
dier, natuur en milieu. Maar dat
kan nog wel even duren helaas. 

Heeft je diervriendelijkheid iets te
maken met je geloof in God als
Schepper?

Ik ben christen, ik geloof in God en
ik geloof dat de Bijbel het boek is
waarin we God kunnen leren ken-
nen. Om die reden neem ik de
Bijbel zeer serieus. Als richtsnoer
en als leidraad van mijn persoon-
lijk leven. Het is inderdaad zo dat
respect voor de schepping een
belangrijke drijfveer is achter mijn
belangenbehartiging voor dieren,
natuur en milieu. Dat neemt niet
weg dat ook vanuit heel andere
levensbeschouwingen mensen
geïnspireerd worden om op te
komen voor de leefomgeving. Om
die reden zijn wij een seculiere
partij die aandacht voor de leefom-
geving centraal stelt, en zijn we blij
dat ook atheïsten, moslims, agnos-
ten en boeddhisten zich tot ons
beschavingsoffensief voelen aan-
getrokken. 

Oké, we zouden beschaafder om
moeten gaan met de dieren, maar
gelijkstellen aan de mens?
Er staat inderdaad in Genesis dat
de mens heerschappij heeft over
alle dieren, maar dit wordt ten

onrechte door veel mensen zo uit-
gelegd dat je alles maar mag doen
met dieren. Ik denk daar heel
anders over. Ik denk dat bedoeld is
dat wij, omdat wij een ver ontwik-
keld bewustzijn en geweten heb-
ben, een grote mate van verant-
woordelijkheid hebben voor alle
levende wezens. Dat die verant-
woordelijkheid niet vertaald mag
worden met vrije beschikking over
de dieren valt alleen al af te leiden
uit het feit dat God in hetzelfde
hoofdstuk in Genesis een volledig
plantaardig dieet aan de mens
aanbeveelt. Pas na de zondeval
gaat de mens ertoe over om dieren
op te eten. In het toekomstideaal
van God zoals de Bijbel dat schetst,
is opnieuw sprake van een situatie
zonder dood en dus zonder slagers.

Vanuit het niets kwam de Partij van de Dieren na de

afgelopen verkiezingen met twee zetels in de Kamer.

Met Marianne Thieme stevig aan het roer heeft de par-

tij met deze winst de aandacht weten te trekken. De

angry young woman is niet voor de poes, pakt graag de

koe bij de horens en haar partij is gestart als een haas.

Wie is deze nieuwe ster aan het politieke firmament:

wat wil ze en waar droomt ze van? 

“Wat heb je aan geld

als de ijskap smelt?”

De debatten in de Tweede Kamer
met de Partij voor de Dieren gaan
alleen maar over dierenbelangen,
en helemaal niet over boerenbelan-
gen. Het gaat alleen maar over het
dier, en over de boer: ho maar. Het
wordt tijd voor een massaal tegen-
geluid voor de boeren en voor
gezonde vleesproductie. (van een
weblog op boerderij.nl)
Thieme: Het is goed dat vriend en
vijand beamen dat door ons toe-
doen dierenwelzijn een prominen-
te plek in het debat gekregen
heeft. En gelukkig komen steeds
meer boeren erachter dat we niet
alleen een partij voor de dieren
zijn, maar ook de beste partij voor
boeren, burgers en buitenlui.
Afgelopen week nog constateerden
protesterende boeren op het
Binnenhof dat ze in mij een bond-
genoot vonden in hun streven de
productschappen af te schaffen.
Ook deel ik hun wens van revitali-
sering van het platteland, via een
verbeterde regeling waarbij stallen
met hetzelfde volume voor

woningbouw mogen worden
benut.

De huidige dierenbeweging is voor-
al een aangelegenheid van de
steedse intellectuele bovenlaag, die
zich zijn alternatieve voedselopvat-
ting vaak ook financieel uitstekend
kan permitteren. (Paul Schnabel,
socioloog en directeur van het
Sociaal Cultureel Planbureau in HP
de Tijd)
Thieme: Alle respect voor Paul
Schnabel, maar in dit opzicht slaat
hij de plank volledig mis. Volgens
onderzoekers van het Landbouw
Economisch Instituut gaven
Nederlanders in 1970 30% van hun
inkomen uit aan voedsel.
Inmiddels is dat percentage gezakt
tot een beschamende 12%. Het is
decadent dat wij kennelijk niet
bereid en in staat zijn een fatsoen-
lijk deel van ons inkomen uit te
trekken voor wat we vroeger eerste
levensbehoeften noemden. Als we
bereid zouden zijn van die 12% een
kleine stap te maken naar 16% zou

de hele Nederlandse agrarische
sector biologisch kunnen worden.
Hoeveel geld moeten we verdienen
voor we eindelijk tijd en aandacht
hebben voor het welzijn van die-
ren, de natuur en het milieu? Wat
heb je aan geld als de ijskap smelt?
Mensen zijn zichzelf en elkaar
gaan wijsmaken dat hun korteter-
mijnbelangen belangrijker zijn dan
het meest waardevolle dat we heb-
ben, namelijk schone lucht, schoon
water, een duurzame leefomge-
ving en respect voor al het leven.
Overigens is plantaardige voeding
schoner efficiënter en goedkoper te
produceren dan dierlijke eiwitten.
Staatssecretaris Van Geel van
VROM noemde vlees het meest
milieubelastende onderdeel van
ons voedselpakket. 

Wie je ook spreekt, het eerste dat ze
noemen is haar gedrevenheid. Als
een terriër – ‘vegeterriër’ – bijt ze
zich vast in de doelen die ze wil
bereiken (Niko Koffeman, vriend,
adviseur van Wakker Dier en mede-

oprichter van de omroep Nútopia in
een artikel in de Volkskrant
Thieme: Het is waar wat daar
gezegd wordt. Ik maak wel 24 uur
van mijn week – de sabbat –  vrij,
om geen verplichtingen te hebben
en volledig aan mijn omgeving en
mezelf toe te komen.

Het inzicht van de Partij voor de
Dieren in de praktijk is minimaal en
ze zullen enige tijd nodig hebben
om te zien hoe in werkelijkheid de
veehouders met hun vee omgaan.
Als er uitwassen zijn, dan moet
men dit bestrijden, ongeacht welk
dier. (van een weblog op
boerderij.nl)
Thieme: In een land waar 450 mil-
joen dieren lijden en sterven in een
bio-industrie die letterlijk het dag-
licht niet kan verdragen, zijn de
genoemde uitwassen eerder regel
dan uitzondering. Wij kennen de
praktijk goed genoeg om te weten
dat die drastisch veranderd moet
en zal worden. 
Ik ben blij dat de rechten van het

dier door Marianne Thieme een
parlementair draagvlak hebben
gekregen, maar anderzijds vrees ik
ook dat de Partij voor de Dieren
straks in hetzelfde curiositeitenkabi-
net terecht zal komen als de
Boerenpartij van boer Koekoek.
(Midas Dekkers in HP de Tijd)
Thieme: Ik deel de angst van Midas
Dekkers niet. Van de Boerenpartij
kunnen we zeggen dat die er de
oorzaak van is geweest, dat verte-
genwoordigers van de agrarische
sector binnen alle politieke partij-
en sleutelposities gingen bezetten.
Zo zal het ook gaan met dierenbe-
schermers. Als dat ertoe zal leiden
dat de PvdD overbodig zou wor-
den, ben ik de eerste om dat toe te
juichen. Ik vrees echter dat het nog
wel heel eventjes kan duren en dat
de PvdD eerst nog aanzienlijk zal
moeten gaan groeien voordat er
aanleiding is een necrologie uit te
spreken.

Vriend en vijand over de Partij van de Dieren. 

Marianne reageert op een aantal uitspraken over haar en de partij.

“God beveelt de mens

een volledig 

plantaardig dieet aan” 

“We zijn een big issue

partij” 

“We vinden het fijn een

inspiratiebron te zijn

voor anderen”

“Respect voor 
is mijn Door Rianne van der Sar



de schepping
drijfveer”



In de hele discussie rond de
staatssecretarissen
Aboutaleb en Albayrak als
de eerste allochtone
bewindslieden in een
Nederlands kabinet wordt
iets over het hoofd gezien.
Zij zijn namelijk niet de eer-
ste allochtone bewindslie-
den, zelfs niet de eerste
allochtone bewindslieden
met een moslimachtergrond.

Die eer is weggelegd voor
Pangeran Adipati Soejono.
Hij was in de Tweede
Wereldoorlog de eerste
Indonesische en islamitische

minister van Nederland.
Zowel Wouter Bos als Geert
Wilders dienen hun huis-
werk dus beter te doen.

Het is al weer even gele-

den, maar voor het geval

je het toch gemist hebt: de

reactie van PerspectieF op

de kabinetsformatie

PerspectieF roept in een eerste
reactie op het regeerakkoord de
Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie op om ook als coali-
tiepartij het eigen geluid van de
partij ten gehore te blijven bren-
gen. In het kader van het dualisme
heeft het parlement, dus ook de
Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie, de taak om de rege-
ring kritisch te volgen en te contro-
leren.
Ook nu de fractie zich achter het
regeerakkoord heeft geschaard roe-
pen de jongeren op trouw te blij-
ven aan het verkiezingsprogram-
ma. “De afgelopen jaren zagen we
regelmatig fractieleden van coali-

tiepartijen klakkeloos het rege-
ringsbeleid in de Tweede Kamer
verdedigen, wij roepen de
Kamerleden van de ChristenUnie
op dat voorbeeld niet te volgen”,
aldus voorzitter Rogier Havelaar.
Ook wil de jongerenorganisatie dat
de partij in een congres het regeer-
akkoord aan de leden ter goedkeu-
ring voorlegt, zodat ook zij zich
kunnen uitspreken.
De plannen met betrekking tot de
AOW om mensen die voor hun
65ste stoppen met werken te laten
meebetalen en mensen die door-
werken belastingkorting te geven
vindt PerspectieF niet ideaal, maar
wel een stap in de goede richting.
De jongerenorganisatie van de
ChristenUnie betreurt het dat de
hypotheekrenteaftrek ongewijzigd
blijft. Havelaar: “Dat kost veel geld
en is daarom ontzettend jammer”.
Op www.perspectief.nu is een uit-
gebreidere beoordeling te vinden
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Verkiezingen
Provinciale
Staten
Ook de Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn goed verlopen voor
de ChristenUnie. De partij groeide van 29 naar 38 zetels. Onder de geko-
zen Statenleden waren vier PerspectieF’ers. Hermen Vreugdenhil (Noord
Brabant), Arjen Beekman (Zeeland) en Maaike Kolkman (Flevoland) wer-
den rechtstreeks gekozen. De 22-jarige Stieneke van der Graaf
(Groningen) werd verkozen door middel van voorkeurstemmen. Saillant
detail daarbij is dat zij aanvankelijk op de conceptlijst op plaats 2 stond,
maar werd teruggezet naar plaats 5. 
PerspectieF heeft ook in de afgelopen campagne flink van zich laten
horen. Naast een groot aantal jongeren op de verschillende lijsten, wer-
den er ook volop activiteiten georganiseerd. Zo werden onder andere in
Ede, Almkerk en Apeldoorn speciale avonden georganiseerd. Ook ging er
een speciale verkiezingssite de lucht in, waarop een groot aantal inter-
views met de verschillende jongerenkandidaten te lezen was. 

Primeur
PerspectieF’er Ed Anker (28) is lid
van Tweede Kamer geworden. Dit
kon gebeuren omdat zowel Tineke
Huizinga-Heringa als André
Rouvoet doorschoven naar het
kabinet. Voor zijn functie in de
Kamer was de als goed debater
bekend staande Anker raadslid
voor de ChristenUnie in Zaanstad.
Daarnaast werkte hij bij
Gemeenteraad.nl, een bedrijf dat
gemeenraden van advies en trai-
ningen voorziet. Eerder was de
Zaandammer werkzaam als frac-
tiemedewerker van de
ChristenUnie/SGP-fractie in de
Provinciale Staten van Noord-

Holland. 
Hij studeerde politicologie in
Amsterdam (UvA). In die stad was
hij tijdens zijn studententijd voor-
zitter van de christelijke studen-
tenvereniging NSA. Zijn interesse
in politiek is tijdens de lessen
maatschappijleer op de middelba-
re school ontstaan. Anker is gere-
formeerd-vrijgemaakt en sinds
vorig jaar gehuwd. In Zaanstad
staat Christa Neefjes genoteerd als
Ankers opvolger in de gemeente-
raad.

Partijleider Rouvoet gaf aan: “wat
we wilden bereiken hebben we
bereikt: het spoedig realiseren van
een stabiel kabinet met daarin de
ChristenUnie en een herkenbaar
ChristenUnie-profiel in het regeer-
akkoord”. Rouvoet bracht in herin-
nering dat sinds het schrijven van
het verkiezingsprogramma er
steeds de overtuiging is geweest
dat de ChristenUnie een sleutelrol
zou kunnen gaan vervullen. Niet
alleen in mogelijke kabinetsdeel-
name maar ook in het realiseren
van een christelijk-sociaal beleid.
En in een paar maanden tijd heeft
de ChristenUnie inderdaad die
sleutelpositie ingenomen. “Voor u
staat een verwonderd en intens
dankbare politicus en christen-
mens”, zo zei Rouvoet tegen de
ruim 400 aanwezigen.

Meepraten
Tineke Huizinga en Eimert van
Middelkoop zeiden allebei klaar te

zijn voor de nieuwe uitdaging die
voor hen ligt als respectievelijk
staatssecretaris voor Verkeer en
Waterstaat en minister van
Defensie. Met deze beide kopstuk-
ken heeft de ChristenUnie een ver-
tegenwoordiging in zowel het clus-
ter ‘buitenland’ als de ruimtelijke
sector. En met Rouvoet als minister
van Jeugd en Gezin valt er ook een
ChristenUnie-geluid te horen in
het vraagstuk van de sociale
samenhang. “En daarmee kunnen
we over de hele breedte van het
kabinet meepraten”, aldus
Rouvoet. Het was voor hem een
van de redenen om zijn plaats in
de Tweede Kamer toch te verruilen
voor een kabinetspost.

Nieuwe dynamiek
Arie Slob gaf aan dat de partij een
periode tegemoet gaat, waarbij ze
in de frontlinie van het debat staat.
Maar hij ziet dat met deze fractie
en bewindslieden met het volste

vertrouwen tegemoet. “De meer
dan 300.000 kiezers kunnen op ons
rekenen. We zullen het profiel van
de ChristenUnie tot uiting laten
komen en het kabinet kritisch blij-
ven volgen.” Hij zal daarbij vooral
ook hameren op de inbreng van
maatschappelijke organisaties: “Je
moet als politiek nooit met de rug
naar de samenleving gaan staan.
Dat vinden niet alleen wij, in het
regeerakkoord is ook ruimte voor
inbreng gelaten. En ik zal ook de
Kamer zelf komende donderdag
uitdagen om die ruimte te benut-
ten”.

Vragen
Bij de leden overheerste blijdschap
over het resultaat, hoewel er ook
wel vragen waren. Wat gebeurt er
bijvoorbeeld met de identiteit van
de ChristenUnie? Komt die onder
druk te staan? Arie Slob gaf aan
dat dat niet het geval zal zijn, maar
wel dat de partij nieuwe vragen
kan verwachten; vragen die eerder
niet gesteld werden. Andere aan-
wezigen vroegen aandacht voor
het asielbeleid, de landbouw, abor-
tus en de positie van Israël, maar
over het geheel werden er geen
grote vraagtekens gezet bij de
koers die de partij de afgelopen
maanden voer of bij het regeerak-
koord.

PerspectieF’er in de Kamer

Reactie PerspectieF 

op kabinetsformatie

Rouvoet: “Meepraten over

hele breedte van het kabinet”

Op zaterdag 24 februari hield de ChristenUnie voor

haar leden een (In)formatiebijeenkomst in Lelystad.

Met een warm applaus schaarden ze zich achter hun

kersverse ministers, staatssecretaris en fractieleden. 



De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn voor de ChristenUnie

en voor PerspectieF bijzonder goed verlopen..  Onder de gekozen sta-

tenleden waren maar liefst vier PerspectieF’ers.  PerspectieF heeft ook

de afgelopen campagne van zich laten horen. Naast een groot aantal

jongeren op de verschillende lijsten, werden er ook volop activiteiten

georganiseerd. Onder andere in Ede, Almkerk en Apeldoorn werden

speciale avonden georganiseerd. Geniet nog even na met het foto-

overzicht. 
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Fototerugblik op de verkiezingen 
Op de motor en de fiets campagne voeren 

Een avond van PerspectieF Ede met Dirk-Jan de Jeu en Margreet Schutte

Op dezelfde avond in Ede speelt

De nieuwe minister van Defensie is zichtbaar blij met de uitslag

Andre Rouvoet en Arie Slob na het horen van de uitslag in Ede
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Zuid-Afrika,
land van contrasten

Vijf maanden lang heb ik in ‘de
regenboognatie’ doorgebracht. De
regenboognatie is een mooie
benaming voor Zuid-Afrika: ver-
schillende volken en culturen leven
hier door elkaar heen. Het is prach-
tig om te zien hoe iedereen hier
vreedzaam naast elkaar leeft. Maar
het is goed om ook de schaduw-
kanten van dit land te zien. Als je
als toerist hier een paar weken ver-
blijft, zie je voornamelijk de mooie
kanten. De Zuid-Afrikaanse rege-
ring doet er alles aan om die kan-
ten te benadrukken en de ellende
af te schermen voor de toeristen.
Maar een bezoek aan de townships
is onontbeerlijk om dit land te
snappen en om het echte beeld te
zien. Kaapstad, waar ik verbleef, is
namelijk op het eerst gezicht een
tamelijk westerse stad met drie
miljoen inwoners. Twee miljoen
van die drie miljoen mensen leven
echter in townships rondom de
stad. Ook  zo’n township bestaat
uit contrasten. Er zijn de in elkaar
geknutselde hutten van plastic,
golfplaten en soms hout, maar niet
iedereen in de townships is arm;
sommigen hebben werk in de stad
maar blijven wel in de townships
wonen. Ze bouwen daar stenen
huizen en helpen zo de townships
op te knappen. Zelfs de townships
zijn in ontwikkeling.

Grofweg was de bevolking tijdens
de apartheid ingedeeld in drie
categorieën. De blanke bevolking,

de gekleurde bevolking en de zwar-
te bevolking. De gekleurde bevol-
king zijn de nazaten van de slaven
uit Azië, die onder meer door de
Nederlanders en Britten naar de
Kaap (Kaapstad e.o.) zijn gebracht
om te werken op de plantages. De
blanke bevolking had alle rechten
en alle macht in handen, hoewel ze
getalsmatig ver in de minderheid
waren. De zwarte bevolking had
het meest te verduren onder het
apartheidsregime: men mocht
geen geschool werk doen of handel
drijven. De gekleurde bevolking
had beperkte rechten: men mocht
bijvoorbeeld wel een stuk land
bezitten om te bewerken. De zwar-
te bevolking werd gekleineerd en
achtergesteld, oppositie werd de
kop ingedrukt en dissidenten ver-
bannen naar Robbeneiland of
andere werkkampen. Het is ver-
wonderlijk dat de zwarte bevolking
niet en masse in opstand is geko-
men na het afschaffen van de
apartheid. Of zich massaal hebben
gewroken op de blanke bevolking,
wat enigszins logisch zou zijn
geweest. Dat is enkel en alleen te
danken aan de leiders van het ANC
en de leider van de blanken, W.F. de
Klerk. In geheime bespreking met
het ANC heeft De Klerk ervoor
gezorgd dat de overgang relatief
rustig verliep. Het land is niet ver-
vallen in totale chaos, zoals je nu
wel ziet in landen als Zimbabwe.
De Zuid-Afrikaanse regering doet
net als in Zimbabwe aan landher-

vorming, alleen bieden ze de blan-
ke boeren compensatie. 

Op dit moment wordt Zuid-Afrika
in rap tempo klaargestoomd voor
het WK voetbal in 2010. Hele wij-
ken worden hernieuwd uit de
grond gestampt. De overheid
benadrukt dat de hele bevolking
moet profiteren van het evene-
ment. Of dat ook werkelijk
gebeurt, valt te betwijfelen – de
townships zullen er weinig van
merken. Voornamelijk het centrum
wordt opgeknapt en daarvoor is
alles mogelijk wat anders onmoge-
lijk is. Veel meer welvaart zal het
echter niet brengen en voor de
zwarte bevolking is daar nog een
lange weg te gaan. Het land barst
echter van de dynamiek en hoop,
er heerst een bepaald soort opti-
misme onder de mensen. De ver-
zoeningsgerichtheid van de men-
sen is bijna om jaloers van te wor-
den. Zeker als je bedenkt hoeveel
onrecht de zwarte bevolking is
aangedaan. 

De oude generatie zal van de toe-
nemende welvaart en groei weinig
meer merken. Veelal ontbreekt het
hen aan een opleiding door het
vroegere verbod op geschoold
werk. Voor hen is er weinig kans op
ontwikkeling. Ook is de verbitte-
ring over de apartheid bij velen
nog voelbaar. Als je een township
bezoekt en de verhalen hoort van
de ellende die mensen hebben

meegemaakt tijdens dat regime,
dan voel je je soms zoals Stef Bos
dat zingt in één van zijn liedjes
“mijn huidskleur is het uniform
van de oude orde”. Alhoewel de
mensen je persoonlijk er natuurlijk
niet op aankijken, voel je dat soms
zo als je de verhalen hoort. 

Maar de jonge generatie wil voor-
uit. Als je sommige jongeren
spreekt, blijkt dat ze het zat zijn
dat mensen in verbittering blijven
hangen. Alle verhalen over de
apartheid zijn hen bekend maar ze
willen nu eindelijk wel eens voor-
uit kijken. Vaak hebben ze zelf ook
nauwelijks persoonlijk meege-
maakt wat apartheid inhield. Bij
hen staat het besef voorop dat er
mogelijkheden te over zijn om zich
te ontwikkelen, te ontplooien. In
een gesprek zei iemand tegen mij
“Ik heb wel genoeg van al die ver-
halen; we hebben het nu goed, al
die ellende moeten we eens achter
ons laten”. Dat klinkt ons mis-
schien gek in de oren, omdat het
nog maar twaalf jaar geleden is. Er
zijn echter genoeg jongeren onder
de zwarte bevolking die goed op
weg zijn. Die de kansen pakken die
het nieuwe land te bieden heeft.
Zij hebben geen zin meer om ach-
terom te kijken, om in verbittering
te blijven hangen. 

Zuid-Afrika is een land van positi-
viteit, beweging en ontwikkeling.

Bruisend van een optimisme waar-
van wij nog enorm veel kunnen
leren. Het land is op een bewonde-
renswaardige manier zijn verleden
te boven aan het komen. De oude
wonden van de apartheid zijn nog
zichtbaar, de bevolkingsgroepen
leven nog grotendeels apart van
elkaar. Je kunt de zwarte, blanke en
gekleurde wijken ook nu nog her-
kennen. Maar langzamerhand
komt daar verandering in. De
zwarte bevolking komt stapje bij
beetje hogerop en de welvaart
wordt steeds eerlijker verdeeld. Al
blijft de werkloosheid en armoede
onder de zwarte bevolking enorm
hoog, je kunt niet verwachten dat
in twaalf jaar alle ellende is opge-
lost en iedereen gelijke welvaart
heeft. Die ontwikkeling heeft zijn
tijd nodig. In elk geval ben ik onder
de indruk geraakt van de wil onder
de jonge generatie om iets van het
land te maken, om de mogelijkhe-
den te benutten en de verschillen
te boven te komen. Een land dat
niet teveel meer kijkt naar zijn ver-
leden maar naar de toekomst. Stef
Bos, die dit land in zijn hart geslo-
ten heeft, bezingt het treffend (in
het Afrikaans): “Want jy’s vir my nie
jou verlede. Jou sentiment jou
Ossewa. Jy’s vir my alleen die toe-
koms. Jy vir my Suid-Afrika!”

Twaalf jaar geleden werd de apartheid afgeschaft in Zuid-Afrika. Dankzij wijze lei-

ders als Nelson Mandela en Desmond Tutu, die hebben ingezet op verzoening, is Zuid-

Afrika daar waar het nu is. Zuid-Afrika is een land van hoop, van verzoening – maar

het kent ook zijn schaduwkanten. Want er bestaan nog lang niet voor iedereen gelijke

kansen. Op economisch gebied is er nog steeds apartheid. En de scheiding tussen

blank en zwart is, hoewel niet meer zo strikt, nog altijd te zien. PerspectieF’er Wim

Doddema beschrijft na zijn studieverblijf die andere kant van het regenboogland.

Door Wim Doddema
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Het water weer de ruimte geven
voordat het water de

ruimte zelf neemt

Door Jacco Overeem

Maakt u zich veel zorgen?
Ik maak mij heel erg veel zorgen.
Door klimaatverandering krijgen
we steeds meer te maken met
extremen, zowel in temperatuur
als in neerslag. De zomers zullen
droger worden en in de winter
gaat het harder en vaker regenen.
Natuurlijk is het lastig om precieze
getallen te geven. Ook al weet ik
zeker dat de zon morgen volop zal
schijnen, dan toch blijf je spreken
van 90 of 95 % kans. Zo is het ook
met het oog op de verwachte ver-
anderingen in het klimaat, maar je
kunt je voorstellen dat er 20-30 %
meer neerslag komt, waarvan de
grootste druk op de winters zal
komen. Ook over het hele jaar zal
de temperatuur stijgen. Hoewel
het – gezien ons Nederlandse kli-
maat – nog wel mogelijk zal blijven
dat we een strenge winter krijgen,
wordt de kans daarop steeds klei-
ner.

Mag je het warmterecord van bij-
voorbeeld de afgelopen januari-
maand ook als gevolg zien van de
klimaatverandering?
Uiteraard heeft ‘klimaat’ betrek-
king op een langere periode, maar

ik ben ervan overtuigd dat we niet
meer van toeval kunnen spreken
dat we in de laatste twaalf jaar
wat dat betreft tien grote records
hebben gebroken. De ontwikkeling
verloopt niet in een rechte lijn, het
is een golfbeweging, maar daar
doorheen kun je wel een rode
draad aanwijzen. Dat laat de voor-
malige Amerikaanse vice-president
Al Gore in zijn documentairefilm
‘An Inconvenient Truth’ (‘Een onge-
makkelijke waarheid’) ook zien.
Deze film zou iedereen gezien
moeten hebben. Hoewel deze film
natuurlijk wat populistisch is, vind
ik hem over het algemeen niet
slecht onderbouwd.

U sprak net al over de te verwach-
ten extremen met betrekking tot
temperatuur en neerslag. Wat staat
ons te doen wat betreft de water-
huishouding in Nederland? 

Doordat er meer neerslag te ver-
wachten is en er ook meer smelt-
water komt vanuit de Alpen, zullen
de rivieren hoger gaan staan.
Daarbij komt dan nog de stijging
van de zeespiegel. Hierdoor wordt
het steeds moeilijker om het water
af te voeren naar de zee. Door de
stijgende zeespiegel en ook de
voortdurende daling van de bodem
krijgt een zoute onderstroom de
kans om het zoete grondwater te
verdringen. Zo wordt de bodem
steeds zouter. Als gevolg hiervan
zal er andere vegetatie komen:
planten en gewassen die hiertegen
bestand zijn, kunnen overleven –
de rest niet.
Het steeds maar blijven verhogen
van de dijken is hiervoor geen
oplossing. Wanneer we een dijk
verhogen, betekent dit dat er meer
water achter de dijk staat. Bij een
dijkdoorbraak zijn de gevolgen dan
des te groter en kan het water niet
rustig zakken. 
Je lost dit alles niet op door het
water terug te pompen. We zullen
moeten gaan werken met over-
loopgebieden en dus bepaalde
stukken land weer aan het water
teruggeven. Het feit dat daar men-
sen wonen, maakt dit echter wel
heel complex. In ieder geval zou er
per direct gestopt moeten worden
met het binnendijks bouwen. 

U sprak al over veranderingen wat
betreft de vegetatie, hoe zit dat met
de dieren?
Daarvoor geldt hetzelfde. Er wor-
den hier in Nederland steeds meer
insecten gesignaleerd die normaal
gesproken alleen maar in Zuid-
Europa voorkomen. Het is nog niet
zover, maar het is best mogelijk
dat we in de toekomst hier bijvoor-
beeld de malariamug kunnen ver-
wachten, aangezien het in het
gebied waar ze nu voorkomen te
droog wordt en de omstandighe-

den hier wat dat betreft verbete-
ren. Ik denk niet dat Nederland op
de ziektes die dat met zich mee
kan brengen voorbereid is. En
daarbij: 
vergeet niet dat we in de natuur te
maken hebben met voedselketens.
Echt, de gevolgen zijn niet te over-
zien als ook maar één schakeltje
hieruit – al is het maar een torretje
– verdwijnt. Maar wanneer we met
dit alles te maken krijgen? Dat
blijft het grote vraagteken.

Moeten we bang zijn voor scenario’s
als “Amersfoort aan Zee”?
Daar ben ik niet direct heel erg
bang voor. Over het algemeen ver-
wacht ik dat we hier in Nederland
veel praktische problemen wel het
hoofd zullen kunnen bieden. Wij
hebben daar de kennis en ook het
geld voor. 
Maar dat geldt niet voor de ont-
wikkelingslanden. Hen laten ver-
drinken is natuurlijk geen optie,
dus zal er in de komende decennia
echt een stroom van kennis en geld
op gang moeten komen in de rich-
ting van de Derde Wereld. Hier in
Nederland is het bij wet verplicht
de CO2-uitstoot beperkt te hou-
den, maar in ontwikkelingslanden
hebben ze daar gewoonweg geen
geld voor. Er zal dus een totale ver-
andering moeten komen in de
wereldorde. Zo moet er een einde
komen aan het leeghalen van de
wouden en moeten we stoppen
met het aanleggen van skigebie-
den. Deze gebieden zouden we
juist moeten sluiten om daar weer
opnieuw te gaan aanplanten.
Economische belangen zijn bij dit
alles een grote sta-in-de-weg. Shell
zal het bijvoorbeeld echt niet leuk
vinden wanneer auto’s massaal op
waterstof gaan rijden. En de over-
heden ook niet, want dat scheelt
weer ontzettend veel inkomsten. 
Ik geloof ook niet zo in campagnes
om de verwarming lager te zetten,
omdat dat zou schelen in de ener-
gienota. De inkomsten voor de
leveranciers dalen hierdoor en ze
zullen als gevolg daarvan de tarie-
ven laten stijgen. Het geld komt
uiteindelijk weer uit precies dezelf-
de portemonnees. Vooral ons den-
ken zal dus moeten veranderen, en
ja…dat zal onvermijdelijk geld kos-
ten.
Een voorbeeld uit de lokale politiek

hier in Zeist: daar is een discussie
aan de gang over een eventueel
nieuw gemeentehuis. Volgens mij
kan dat geld beter gebruikt wor-
den voor een goede waterinfra-
structuur. Wanneer het even flink
regent, staan ook hier in Zeist hele
wijken onder water.
Alles heeft te maken met de keuzes
die we maken en die keuzes wor-
den gemaakt op grond van kennis.
Daarom hoop ik door middel van
de lezingen die ik verzorg, de dis-
cussies in televisieprogramma’s
waar ik aan deelneem, en ook door
middel van een interview als dit
mijn bijdrage te leveren aan het
proces van bewustwording.

En wat doet u verder?
We hebben spaarlampen, ik pro-
beer steeds de deuren achter mij
dicht te doen, wanneer we er niet
zijn zetten we de kachel uit en als
het niet nodig is, laat ik de auto
staan. Dingen die ook jullie kun-
nen doen. Een betere wereld
begint tenslotte bij jezelf. 

Maar wat dat autorijden betreft, je
wordt zo vaak gedwongen. Ik ben
zeker anderhalf uur onderweg om
van mijn huis in Zeist naar het
Mediapark in Hilversum te komen.
Het openbaar vervoer zou een
goed alternatief moeten bieden. Ik
ben een voorstander van gratis
openbaar vervoer, al besef ik dat
ook dat verschrikkelijk veel geld
kost.

Is het tij nog te keren?
Ja. Maar dan moet er wel een
wereldwijde drastische verminde-
ring komen in de uitstoot van CO2.
Wel is het zo dat ook al zou ieder-
een stoppen met autorijden en al
zouden alle fabrieken gesloten
worden, dan nog zal het jaren
duren voordat het resultaat zicht-
baar wordt. Het is in ieder geval
goed dat er nu volop aandacht
voor de klimaatverandering is.
Voor de documentairefilm van Al
Gore voelde ik mij vaak een soort
van roepende in de woestijn. Nu
wordt de discussie volop gevoerd –
en dat is goed!

Peter Timofeeff over klimaatverandering en water

De laatste tijd is er enorm veel aandacht voor het

thema klimaatverandering. Wereldwijd, met groothe-

den als Bill Clinton en Al Gore in de hoofdrol, maar ook

in ons eigen land, getuige het onlangs verschenen

VROM-rapport. Al weer even geleden verscheen de

bekende weerman Peter Timofeeff in Postbus51-spotjes

over ‘Nederland leeft met water’. Perspex vroeg hem

om zijn mening over klimaatverandering en de gevol-

gen voor Nederland.

Peter Timofeeff (1950) kwam na zijn opleiding Weg- en water-
bouwkunde terecht bij het KNMI, waar hij werd opgeleid tot mete-
oroloog. Namens het KNMI kwam hij als weerman bij het NOS-
journaal terecht. In 1996 heeft hij een half jaartje in Londen
gewoond en gewerkt bij Het Weerkanaal. Na terugkeer in
Nederland ging hij voor RTL werken, waar hij nu werkzaam is als
tv-meteoroloog in de diverse nieuwsuitzendingen.
Zijn achtergrond in de civiele techniek bleek bijvoorbeeld bij het
meewerken aan de Postbus51-campagne ‘Nederland leeft met
water’, waarin hij Nederlanders wees op een verantwoorde
omgang met water. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over
water en de huidige klimaatveranderingen.
Timofeeff is ook actief in de lokale politiek: hij maakt deel uit van
de gemeenteraad van Zeist voor de fractie Seyst.nu.

“De discussie wordt

nu volop gevoerd 

en dat is goed!” 

“Nederland is niet

voorbereid op ziektes

die de klimaatveran-

dering met zich 

meebrengt”

“Economische belan-

gen zijn een grote

sta-in-de-weg”



Voor de contacten met plaatselijke PerspectieF-afdelingen zoeken wij een 

Bestuurslid
Afdelingen

Het Bestuurslid Afdelingen is een nieuwe post in het PerspectieF-bestuur. Dit bestuurs-
lid zal verantwoordelijk zijn voor het betrekken van jongeren bij plaatselijke en regio-
nale politiek.
Ook moet hij/zij contact onderhouden met de plaatselijke en regionale afdelingen ven
PerspectieF, en de activiteiten op plaatselijke en regionale schaal coördineren.

Wij zoeken iemand die:
·    Overtuigd christen in spreken en handelen is
·    Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van PerspectieF en de ChristenUnie, 

lid is van PerspectieF 
·    Enthousiast is en goed kan samenwerken
·    Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
·    Oplossingsgericht kan denken
·    Voldoende tijd (zo’n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen 

Wij bieden:
·    een interessante en afwisselende bestuursfunctie; 
·    een ruime onkostenvergoeding

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Mart Keuning: secretaris@perspectief.nu 

Voor de contacten met plaatselijke PerspectieF-afdelingen zoeken wij

Bestuurslid
Afdelingen

Het Bestuurslid Afdelingen is een nieuwe post in het PerspectieF-bestuur. Dit bestuurs-
lid zal verantwoordelijk zijn voor het betrekken van jongeren bij plaatselijke en regio-
nale politiek.
Ook moet hij/zij contact onderhouden met de plaatselijke en regionale afdelingen ven
PerspectieF, en de activiteiten op plaatselijke en regionale schaal coördineren.

Wij zoeken iemand die:
·    Overtuigd christen in spreken en handelen is
·    Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van PerspectieF en de ChristenUnie, 

lid is van PerspectieF 
·    Enthousiast is en goed kan samenwerken
·    Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
·    Oplossingsgericht kan denken
·    Voldoende tijd (zo’n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen 

Wij bieden:
·    een interessante en afwisselende bestuursfunctie; 
·    een ruime onkostenvergoeding

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.
Sollicitaties kunnen voor 6 oktober gestuurd worden naar Mart Keuning:
secretaris@perspectief.nu 

Als intern gezicht van PerspectieF en coördinator van onze interne vereniging 
zoeken wij:

Bestuurslid Intern
Het bestuurslid Intern organiseert activiteiten voor en door de vereniging die bijdragen
aan de realisatie van de doelen van de vereniging, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten,
lezingen en trainingen. Hij/zij organiseert en coördineert (ludieke) acties.
Verder stuurt hij/zij de congrescommissie aan en is hij/zij het aanspreekpunt voor
(actieve) leden binnen PerspectieF.

Wij zoeken iemand die:
·    Overtuigd christen in spreken en handelen is
·    Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van PerspectieF en de ChristenUnie, 

lid is van PerspectieF 
·    Enthousiast is en goed kan samenwerken
·    Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
·    Oplossingsgericht kan denken
·    Voldoende tijd (zo’n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen 

Wij bieden:
·    een interessante en afwisselende bestuursfunctie; 
·    een ruime onkostenvergoeding

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Mart Keuning: secretaris@perspectief.nu 

Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

Algemeen
Secretaris (v/m)

De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en
besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verant-
woordelijkheid voor de  ledenadministratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het
beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving
van het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handlei-
dingen. De secretaris heeft zitting in het Dagelijks Bestuur van PerspectieF en wordt
ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken wor-
den verdeeld.

Wij zoeken iemand die:
·    Overtuigd christen in spreken en handelen is
·    Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van PerspectieF en de ChristenUnie, lid
is van PerspectieF 
·    Enthousiast is en goed kan samenwerken
·    Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
·    Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit 
·    Voldoende tijd (zo’n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen 

Wij bieden:
·    een interessante en afwisselende bestuursfunctie; 
·    een ruime onkostenvergoeding
·    de algemeen secretaris krijgt een laptop ter beschikking 

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Mart Keuning: secretaris@perspectief.nu 
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Maandag
Kijkend op de uitpuilende campag-
neagenda staat vandaag een werk-
bezoek en een campagneavond in
Nijkerk gepland. Tijdens werkbe-
zoeken wordt gekeken welke issues
er in gemeenten spelen, waar de
provincie iets mee te maken heeft.
In Nijkerk hebben ze last van de
drukte rondom het knooppunt
Hoevelaken (lees: en dan nog een
file op de A28 bij amersfoort,
knooppunt Hoevelaken staat in
beide richtingen vast). Ook bekij-
ken we enkele woningbouwprojec-
ten, ’s Avonds hebben we een cam-
pagneavond. Op deze avond mag
ik alles aan elkaar kletsen en het
debat leiden .  

Dinsdag
Vandaag staat er een werkbezoek
en een campagneavond in Tiel
gepland. Ik heb besloten hier niet
heen te gaan. Aangezien ik afhan-
kelijk ben van het openbaar ver-
voer kan ik na afloop niet meer
thuis komen. Thuis werk ik aan de
persberichten die naar lokale
media worden gestuurd.  Als frac-
tieassistent probeer je de fractiele-
den en nu ook de kandidaat sta-
tenleden te ondersteunen. In cam-
pagnetijd zijn mijn werkzaamhe-
den heel anders. Voor mijzelf is
deze tijd heel leerzaam. Door al die
werkbezoeken leer je de taken van

de provincie goed kennen. Morgen
wordt een mooie dag; We gaan op
bezoek in mijn geboorteplaats. 

Woensdag
In de bus naar Elburg kom ik de
eerste bekenden al tegen, zie ik de
dingen die in de afgelopen jaren
veranderd zijn en ontmoet ik oude
bekenden. We gaan op bezoek bij
een woonzorginstelling in
Doornspijk. Mooi complex waar
ouderen en gehandicapten terecht
kunnen. Helaas mist de link met de
provincie. Vervolgens zijn we op
een zorgboerderij geweest.
Mensen met een verstandelijke
beperking werken en wonen hier.
Omdat dit initiatief een regionaal
functie heeft steunt de provincie
dit soort initiatieven. 
De opkomst op de campagneavond
is minder dan verwacht. Maar ja
laten we zeggen alle Oldebroekers
en Elburgers staan zo pal achter de
ChristenUnie staan en dus geen
verdere toelichting nodig hebben.
Samen met een goede vriendin
gaan we nog even wat drinken.

Donderdag 
Ede staat vandaag op de planning.
We beginnen met een gesprek met
de burgemeester. Hij geeft goed
aan waar de provincie iets voor Ede
heeft betekend en in de komende
jaren kan beteken. Er wordt
gesproken over de het bebouwen

van het voormalige schietterrein
van defensie. Later maken we op
de fiets een tour door  Ede. We
gaan langs bij een opvang van het
Leger des Heils, beklimmen een flat
om goed overzicht te hebben over
Ede en de wijk Veldhuizen en
bezoeken de nieuwe wijk Kernhem.
’s Avonds wordt er een campag-
neavond gehouden in het mooie
Cultura. Opnieuw een leuk debat.
Ik probeer de kandidaat-
Statenleden altijd kritisch te bevra-
gen en zorgen dat politiek gebrab-
bel voorkomen wordt. Vaktermen
zijn uit den boze. De zinnen die in
het verkiezingsprogramma staan
zijn soms onbegrijpelijk. Neem nu
de zin: ‘de ontsluiting van landelijk
gebied door middel van ketenmo-
biliteit.’ Vaak weet geen van de
bezoekers wat het inhoudt, vervol-
gens laat ik een van de kandidaat-

Statenleden uitleggen wat het
inhoudt.  Laat ik het nu ook even
uitleggen. De ChristenUnie wil dat
je vanaf het platteland makkelijk
in de stad kan komen. De
ChristenUnie wil het gebruik van
het openbaar vervoer aanmoedi-
gen, maar dan moet het goed op
elkaar aansluiten. Dus wanneer je
thuis op de fiets stapt, vervolgens
je fiets in de fietsenrekken bij de
bushalte zet, dan de bus neemt en
aansluiting heb op de volgende
trein. Duidelijk? Ja toch. Na deze
avond zijn we met een aantal kan-
didaten en PerspectieF’ers wat
wezen drinken.  

Uiteindelijk zouden 634 mensen op
Margreet stemmen. Haar commen-
taar? “Zoveel mensen ken ik niet
eens.”

Een weekje
cam   pagnevoeren
Ons bestuurslid communicatie, Margreet Schutte (21)

heeft de afgelopen week meegedraaid in de campagne

voor ChristenUnie Gelderland. Als fractieassistent van

ChristenUnie Gelderland was ze al betrokken bij het

werk van de fractie. Hieronder een verslag van een

weekje campagnevoeren.

Colofon:
Perspex wordt uitgegeven door
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Redactie:
Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Jochem Meeuwsen
Maarten Laarhoven
Jolanda van Zwieten
Michaël van der Meulen
Rianne van der Sar
Jacco Overeem

Columnist
Leon Meijer

Redactieadres Perspex:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nu

Lidmaatschap:
€ 12,50 per jaar

Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk te gebeuren, ten-
minste 4 weken voor het eind van
het jaar. Dit kan per mail (ledenad-
ministratie@christenunie.nl) of per
brief.

Informatie:
PerspectieF, 
ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu

Bestuur PerspectieF:
Voorzitter: Rogier Havelaar (voorzit-
ter@perspectief.nu)
Secretaris: Mart Keuning
(secretaris@perspectief.nu)
Politiek: Harmjan Vedder 
(politiek@perspectief.nu)
Penningmeester: Anton de Wit
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Vormgeving: Paul van Wijgerden
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NAW-gegevens 
PerspectieF registreert NAW gege-
vens van alle leden. Zorgvuldig
geselecteerde derden stellen wij af
en toe in staat om u gerichte aan-
biedingen te doen. Vragen of
bezwaar? Neem dan contact op
met de ledenadministratie. Dan
vermelden we dat u geen aanbie-
dingen wilt.
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Als aanstuurder van de redactie van Perspex zoeken wij een:

Hoofdredacteur Perspex
De hoofdredacteur van Perspex stuurt is verantwoordelijk voor het vijf maal per jaar laten verschijnen van Perspex. Samen met de
eindredacteur stuur je de redactie aan, en zorgt er voor dat alles goed verloopt. In overleg met het bestuurslid Communicatie zet de
hoofdredacteur een lange-termijnkoers uit. De hoofdredacteur heeft geen zitting in het bestuur. 

Wij zoeken iemand die:
·    Overtuigd christen in spreken en handelen is
·    Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van PerspectieF en de ChristenUnie, lid is van PerspectieF 
·    Enthousiast is en goed kan samenwerken
·    Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
·    Enige journalistieke ervaring
·    Voldoende tijd (zo’n 6 uur per week) heeft om deze functie te vervullen 

Wij bieden:
·    een interessante functie om veel ervaring op te doen; 

Voor meer informatie kun je terecht bij Simcha Looijen: (perspex@perspectief.nu) Sollicitaties kunnen worden gestuurd worden naar
Margreet Schutte (communicatie@perspectief.nu)




