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De wereld waarin wij leven is 

uiterst complex, voor ons men-

sen is niet te overzien wat zich 

allemaal afspeelt. 

 

Maar goed ook, zullen veel men-

sen denken. Wanneer we de 

krant openslaan of het nieuws 

via een ander medium volgen, 

zijn er veel zaken die we op 

hoofdlijnen wel kunnen volgen. 

Maar wat er zich op de achter-

grond allemaal afspeelt en wat 

de uiteindelijke motieven zijn, 

is voor ons niet te begrijpen. De 

geschiedenis van Jozef dat hij 

een droom aan de Farao moet uitleggen, de zeven vette en 

zeven magere jaren, is nog steeds relevant. Maar wat wor-

den we ook bijna dagelijks geconfronteerd met het nieuws 

van oorlog, terrorisme, ziektes en natuurgeweld. Terwijl dit 

voorwoord geschreven wordt liggen de verwoestende aard-

bevingen in Nepal nog vers in het geheugen. Allemaal ver 

van ons bed, waardoor deze gebeurtenissen ook weer snel 

historie voor ons zijn. 

Afgelopen seizoen hebben wij ons verdiept in het thema 

Internationale Politiek, een heel actueel onderwerp, mede 

door de aanslagen in Parijs en de opmars en het brute ge-

weld van ISIS en Boko Haram. We kunnen terugzien op een 

geslaagd seizoen met de sprekers Kees van der Staaij, Har-

ry van Bommel, Arendo Joustra en Bas van der Vlies.

Komend seizoen is het thema: ‘Economie, vooruitgang of 

achteruitgang?’ Waar de economie in onze samenleving de 

laatste jaren stagneerde, zijn nu weer positieve geluiden te 

horen. Er wordt weer geïnvesteerd, de woningmarkt komt 

weer op gang, het consumentenvertrouwen neemt toe. Ont-

wikkelingen waar we dankbaar voor mogen zijn, tegelijker-

tijd moeten we ons echter afvragen of economische groei 

een vooruitgang of achteruitgang is. We hopen dit thema 

als rode draad terug te laten komen tijdens de avonden die 

georganiseerd gaan worden.

We hopen de avonden weer in te vullen middels thema- en 

debatavonden. Ook is het de bedoeling weer een schoolde-

bat te organiseren voor alle groepen 8 van de basisscholen. 

Het kweken van bewustwording is belangrijk om de betrok-

kenheid van de toekomstige generaties te stimuleren.

Afgelopen seizoen is er tijdens de jaarvergadering in janu-

ari afscheid genomen van de bestuursleden Herman Mulder 

en Roelof Slager. Deze functies zijn in dezelfde vergadering 

vervuld door Vincent Slingerland en ondergetekende. We 

willen de vertrekkende bestuursleden hartelijk bedanken 

voor hun inzet.

Wij hopen ook voor komend seizoen weer op een goede op-

komst tijdens de thema- en debatavonden. Bovenal dat God 

ook deze avonden wil zegenen in het besef dat wij volledig 

van Hem afhankelijk zijn.

Bert-Jan Pleijsier

Economie en samenleving

9 oktober 2015
Eerste extra ledenvergadering
Toelichting en stemming over herstructurering.

30 oktober 2015
Eventueel: Tweede extra ledenvergadering
Stemming over herstructurering. 
Economie en actualiteit 
Debat Prof. dr. Elbert Dijkgraaf, tweede  
kamerlid en financieel expert (SGP),  
Drs. Henk Nijboer, tweede kamerlid en 
financieel expert (PvdA). 

4 december 2015
Economie en ontwikkelingshulp
Gert van Putten, ondernemer in Ethiopië en 
oprichter van Double Harvest Ethiopia.

22 januari 2016 
Bezinningsavond: Denken over Groen van  
Prinsterer, verleden verbonden met actualiteit.
Mr. dr. J.T. van den Berg

4 maart 2016
Debat economie en samenleving 
Econoom Jan Schippers, Guido de Brès-Stichting, 
Wetenschappelijk Instituut SGP.
Opponent(en) volgen.

Nader te bepalen datum 
Debatmiddag voor basisscholen 
In het gemeentehuis.

Agenda

Tenzij anders aangege-
ven vinden alle openbare 
avonden, plaats in de 
SJOS, Ebbinge Wubben-
laan 57, Staphorst.
Aanvang 20.00 uur.

Voor alle data geldt 
Deo Volente. 

Jouw / uw aanwezigheid 
wordt erg gewaardeerd. 
Van harte welkom!

Voor recente aanvullingen check online de agenda op www.sgpj-staphorst.nl
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Op het moment van schrijven van dit artikel zitten we midden 

in een Grieks drama. Een meerderheid van de Grieken wijst in 

een referendum de door Brussel vereiste hervormingen af. Lan-

ge rijen voor de Griekse banken.  Leningen dreigen stopgezet 

te worden. Volgt nu een daadwerkelijke Grexit? De vraag rijst: 

waarom is Griekenland zo in de problemen gekomen? En wat 

kunnen wij daarvan leren? 

Het probleem is begonnen toen Griekenland in de euro stapte. 

Sinds die tijd kon een achterstand in concurrentiekracht en ar-

beidsproductiviteit ten opzichte van andere eurolanden niet 

meer gecorrigeerd worden door een devaluatie van de eigen 

munteenheid. Het gevolg was dat de Grieken veel meer gingen 

importeren, terwijl dat niet gecompenseerd werd door meer ex-

port. Het huishoudboekje van Griekenland liet daarom steeds 

dikkere rode cijfers zien. De economische crisis en de daaropvol-

gende eurocrisis deden Griekenland de das om. Het laat zien dat 

blijvende aandacht voor concurrentiekracht, werkgelegenheid 

en arbeidsproductiviteit nodig is, ook in eigen land. Wat betreft 

de Grieken zijn we voor een sociale en gecontroleerde Grexit. Ze 

kunnen beter met een eigen munteenheid weer orde op zaken 

stellen dan door blijven modderen aan het Europese infuus.  

Over het Nederlandse economisch beleid is veel te zeggen. Ik 

wil er een paar punten uitlichten. 

Cruciaal is dat de lasten op arbeid verlaagd worden. Hoe min-

der belasting werkgevers en werknemers hoeven af te dragen, 

hoe aantrekkelijker het voor bedrijven is om mensen in dienst 

te nemen. De SGP steunt plannen van het kabinet in deze rich-

ting. Extra verlaging van de lasten op arbeid kan gefinancierd 

worden door extra belasting van  gebruik van grondstoffen en 

door overheidsbureaucratie en het rondpompen van belasting-

geld via allerlei toeslagen te verminderen. Dat zorgt ervoor dat 

meer mensen aan de slag kunnen en tegelijkertijd ook dat ef-

ficiënt gebruik van grondstoffen gestimuleerd wordt. De SGP zet 

ook in op verlaging van de loondoorbetaling bij ziekte. Vooral bij 

kleine bedrijven is dit een grote bottleneck voor het aannemen 

van personeel. 

De SGP wil ook dat gesnoeid wordt in de regeldruk voor bedrij-

ven. We hebben voor het zomerreces in de Tweede Kamer gede-

batteerd over de nieuwe Natuurwet en de nieuwe Omgevings-

wet (regels voor ruimtelijke ordening en milieu). Ondernemers 

die een bedrijfspand neer willen zetten of hun bedrijf uit willen 

breiden, lopen nu het risico dat voor elk wissewasje een vergun-

ning aangevraagd en een onderzoek uitgevoerd moet worden. 

Dat moet anders. Bescherming van bijvoorbeeld vleermuizen is 

goed, maar een ecologisch onderzoek voor elke potentieel aan-

wezige vleermuis is niet nodig. Deze vergunningprocedures en 

onderzoeken kosten veel tijd en geld. We kijken hoe dit een paar 

tandjes minder kan. 

Op langere termijn vormt de vergrijzing van de Nederlandse be-

volking een probleem. Dat betekent dat een kleinere groep wer-

kenden ervoor moet zorgen dat de economie blijft draaien. Om 

een haperende motor te voorkomen wordt door de regering de 

AOW-leeftijd verhoogt. De SGP steunt dat. Op korte termijn lijkt 

dat vreemd, omdat de werkeloosheid nog relatief hoog is. Maar 

voor de langere termijn is het broodnodig.   

Onwillekeurig kan de gedachte opkomen: wil de SGP dan euro’s 

verdienen ten koste van alles? Nee. Voor de SGP staat het dienen 

van God centraal. We mogen en moet ons houden aan de goede 

geboden van God. Omdat God het wil. En omdat de economie an-

ders dol zou draaien. Ik denk bijvoorbeeld aan het vierde gebod. 

Zondagsrust en –heiliging zijn een zegen voor mens en samen-

leving. Die boodschap blijven we uitdragen. Ik denk ook aan de 

mantelzorg. Velen zetten zich in voor hun gezin, voor een demen-

te oma, voor een zieke buurvrouw of een gehandicapt familielid. 

Onbetaald, maar ook onbetaalbaar werk. Het belastingstelsel is 

echter zo ingericht dat eenverdieners fors meer belasting moe-

ten betalen dan tweeverdieners. Zorg voor het gezin en mantel-

zorg worden zo de facto extra belast en afgeremd. De SGP verzet 

zich hier al sinds jaar en dag tegen. Dat blijven we doen. Zorg 

voor het gezin en mantelzorg verdienen een steun in de rug, ook 

al levert dat in economische modellen geen banen op.  

Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid SGP

De les van Griekenland

Achthoevenweg 2, 7951 SK Staphorst
T 0522 466 800 • info@boer-staphorst.nl
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Op donderdag 13 november was het weer zover: voor de twee-

de keer vond het scholierendebat plaats in de raadszaal van 

het Gemeentehuis te Staphorst. Het doel van het scholierende-

bat is om de politiek dichter bij de jeugd te brengen, door de 

leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen kennis te 

laten maken met de politiek. 

Alle 12 scholen in de gemeente Staphorst zijn hier-

bij uitgenodigd. Hiervan namen 6 scholen deel aan 

het debat, namelijk: Willem de Zwijgerschool, Har-

men Doornveldschool, De Levensboom, Koning Willem 

Alexanderschool, Maarten Lutherschool en De Triangel.  

 

Ook waren burgemeester Alssema en de wethouders De Jong 

(SGP) en Jaspers Faijer (CU) aanwezig. Zij zaten op hun gebrui-

kelijke plek als college.

Voorbereiding

Vooraf aan de debatmiddag hebben de leerlingen les gehad 

van hun leerkrachten over de gemeentelijke politiek en de 

raadsvergadering. Ook werden de leerlingen voorbereid op 

de debatmiddag: het naspelen van een raadsvergadering in 

de raadszaal van het gemeentehuis. Elke deelnemende klas 

vertegenwoordigt een partij, waarvan vier leerlingen in het ge-

meentehuis daadwerkelijk gaan debatteren tegen de andere 

partijen, dus de andere scholen. De andere leerlingen zijn het 

publiek. De burgemeester leidt het debat. Middels het lesma-

teriaal leren de leerlingen hun standpunten helder te maken 

en argumenten te verzinnen om hun standpunt te verdedigen 

en te onderbouwen. 

De schoolklassen werden met hun juffen en meesters opge-

wacht door de SGS-bestuursleden die de groepen splitsten en 

doorverwezen naar de raadszaal of de trouwzaal. Dit vanwege 

het ruimtegebrek in de raadszaal. De klassen die het eerst naar 

de raadszaal gingen kregen onderwijs van de burgemeester. Hij 

legde uit hoe het toegaat in de raadszaal en wat zijn taak hier is, 

namelijk het leiden van debatten. Ook stelden de wethouders 

 

zich voor en vertelden welke zaken zij zoal in hun portefeuille 

hebben en wat het werk van B&W inhoudt. De andere klassen 

gingen naar de trouwzaal, waar Fré Spijk, oud-directeur van de 

CNS en actief in de archeologische werkgroep Staphorst, een 

presentatie gaf over archeologische vondsten in Staphorst en 

over de aalstal van de pastoor van IJhorst in de Reest. Hij ver-

telde ook over de politiek van vroeger, hoe het vroeger toeging 

en wie er mochten stemmen. Ja, dat speelde toen nog een rol, 

want alleen de man mocht stemmen. Er waren slimme kinderen 

die een antwoord wisten op de vraag van Fré Spijk, waarom de 

vrouwen niet gingen stemmen!

Het debat

In de raadszaal werd over 2 onderwerpen gedebatteerd. Het 

leek zo een echte gemeenteraadsvergadering. Er waren ver-

schillende fracties: Groene Partij, Recreatiepartij, Midden-

standspartij, Natuurpartij, Partij voor Toerisme en de Liberale 

Partij. Het leek net echt…

Zoals dat altijd gaat bij dingen die nieuw zijn en mensen die 

elkaar niet kennen, waren de kinderen eerst ook heel voorzich-

tig in wat ze zouden zeggen, maar gelukkig kon de burgemees-

ter hen tot een levendig debat verleiden, zodat hij aan het eind 

van de middag het debatteren moest afbreken, anders zouden 

ze nog uren doorgegaan zijn. Zoals in een echte gemeente-

raadsvergadering, vond ook fractie-overleg plaats, zodat de 

fracties onderling weer konden afstemmen en gezamenlijk 

weer vol de strijd aangaan tegen de andere partijen.

Er werd door De Groene Partij (De Levensboom), Recreatie-

partij (Willem de Zwijgerschool) en de Middenstandspartij  

 

 

(Doornveldschool) gedebatteerd over het nieuwe winkel-

centrum, op de locatie van de voormalige meubelfabriek 

aan de Meestersweg. De Middenstandspartij was bang 

dat de plaatselijke winkels in Staphorst zouden kunnen lij-

den onder het nieuwe winkelcentrum en zij pleitten er dan 

ook voor om deze ondernemers als eerste een kans te bie-

den te verhuizen naar het nieuw te vormen winkelcentrum.  

 

Er zouden winkels failliet kunnen gaan, met het gevolg dat er 

veel leegstand komt. De Recreatiepartij vond dit maar onzin, 

ze wezen erop dat er meer toeristen naar Staphorst zouden 

komen, wat natuurlijk leidt tot een verbetering van de econo-

mie van Staphorst en daarmee positief zal uitpakken voor de 

hele middenstand. De Groene Partij vond dat er wel oog moest 

zijn voor de natuur en dat al die nieuwe winkels niet ten koste 

moesten gaan van de natuur. Soms leek het dat alle partijen 

het met elkaar eens waren, maar dan kwam plots een vlam-

mend betoog van iemand waardoor het debat weer werd zoals 

een debat mag en moet zijn. 

De Natuurpartij (Maarten Lutherschool), Partij voor Toerisme (De 

Triangel) en de Liberale Partij (Koning Willem-Alexanderschool) 

debatteerden over windmolens. De Natuurpartij pleitte voor een 

schoner milieu, stroomopwekking door windmolens juichten ze 

van harte toe. De gemeente moet dan ook stimuleren dat er 

windmolens gebouwd worden. De Partij voor de Toerisme was 

hier tegen. Men was bang dat het landschap er lelijker van zou 

worden. Dit zou ten koste kunnen gaan van het toerisme in 

Staphorst. En als er minder toeristen komen, zou groene stroom 

nog wel eens duur kunnen zijn voor de gemeente. De Liberalen 

vonden het  

 

 

goed dat er windmolens komen, maar niet met het 

geld van de gemeente, laat anderen dat financieren.  

Zij hielden niet van dat gepraat over natuur, er moet geld verdiend 

worden. Eigenlijk waren alle partijen het wel met elkaar eens dat 

er niet teveel windmolens moesten komen, want dat zou ten koste 

gaan van de leefbaarheid van de gemeente. Ook de natuur zou er 

last van kunnen krijgen, doordat vogels een klap van de wieken 

zouden kunnen krijgen.Na afloop kregen alle kinderen een mooie 

oranje pen, met het logo van onze eigen partij. We hopen dan 

ook dat we deze tieners dichter bij de politiek hebben gebracht 

en hen liefde voor dit vak hebben bijgebracht! Zowel de leerlingen 

van de scholen met hun onderwijzers, als de burgemeester en 

wethouders waren enthousiast over deze middag. Wie weet is het 

wel jong geleerd, oud gedaan.  Want deze tieners zijn toch de toe-

komst voor onze politiek. Opnieuw kan de SGP-j/SGS terugkijken 

op een geslaagde middag en hopelijk vindt het nog vaker plaats!

76

Het scholierendebat
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In partycentrum ‘De Vijverhoeve’ hield SGP-j/SGS Staphorst 

e.o. op vrijdagavond 28 november een debatavond over ji-

hadisme. Te gast waren de Tweede Kamerleden Harry van 

Bommel (SP) en Kees van der Staaij (SGP). 

Na de opening hielden de beide heren een korte inleiding. 

Van Bommel betoogde dat militair ingrijpen in het Midden 

Oosten verdere escalatie van het geweld zal veroorzaken. 

Van der Staaij benadrukte het beschermen van christenen 

in die regio: ‘Van iedere familie is wel iemand onthoofd’. 

Hij pleitte daarom ook voor voorrang voor christenen in het 

uitnodigen van vluchtelingen.

Om het debat op gang te brengen liet debatleider en avond-

voorzitter Jan Kuijers de aanwezigen en de sprekers stemmen 

over diverse stellingen. Over de vraag of er een gedachten-

politie moet komen waren de beide politici het eens: die 

moet er niet komen. Van Bommel: ‘Gedachten kun je niet 

lezen.’ Ook de SGP kan geen gedachten lezen, maar is wel 

voor het strafbaar stellen van het verheerlijken van terroris-

tisch geweld.

Vlaggen 

Over de strafrechtelijke aanpak van het vlaggen voor ter-

roristische organisaties liepen de meningen uiteen. De SP is 

niet voor deze aanpak omdat het lastig te handhaven is. Het 

gaat volgens Van Bommel vooral om de gedachte die achter 

het vlaggen en vlagverbranding zit. Een verbod op het tonen 

van de IS-vlag is mogelijk, maar wat dan te doen met een 

vlag die er heel erg op lijkt, vroeg Van Bommel zich af. Een 

vlag verbranden bij verkiezingen zou bijvoorbeeld wel kun-

nen. Hij ziet meer in het tegengaan van de verspreiding van 

het terroristisch gedachtegoed, bijvoorbeeld door mee te 

luisteren naar preken van imams. Hoewel Van der Staaij het 

met dit laatste eens was, pleitte hij toch voor een hardere 

aanpak dan Van Bommel voorstaat. Het tonen van de IS-vlag 

zou volgens Van der Staaij wel verboden moeten worden. 

Volgens de SP zijn IS en de islam twee grootheden en is er 

geen sprake van een religieuze oorlog. ‘IS gebruikt de islam 

om hun daden te rechtvaardigen.’ De SGP is van mening dan 

de ideologie van de islam het fenomeen ‘IS’ veroorzaakt.

Radicalisering

Over het voorkomen van radicalisering in Nederland waren 

de heren het ook lang niet eens. De SP wil dat moslims meer 

betrokken worden bij de samenleving, zodat ze niet in een 

isolement geraken. Een 4-sterren jihad is het beeld wat jon-

geren voorgeschoteld krijgen als vervanger voor het gemar-

ginaliseerde bestaan in Nederland. ‘Als ze hier in de samen-

leving, voor hun gevoel, niet welkom zijn en bij de jihad wel, 

is de keuze snel gemaakt,’ aldus Van Bommel. Van der Staaij 

pareerde deze stelling door te betogen dat de invloed van 

het meedoen in de samenleving niet overschat moet worden. 

Er zijn ook veel geradicaliseerde jongeren die volop in de 

samenleving meededen. Hij haalde hierbij een voorbeeld aan 

van een jongere die in Nederland geïntegreerd was, hier werk 

had, maar toch viel voor het radicale gedachtegoed. Niet zijn 

werk en positie in de samenleving was hiervan de oorzaak, 

maar de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. De 

ronselaars scheppen inderdaad het beeld van een 4-sterren 

jihad waarin alle antwoorden op levensvragen beantwoord 

worden. De SGP’er pleitte dan ook voor een harde aanpak 

van het ronselen van dergelijke jongeren. Hij is het oneens 

met de stelling van de PVV dat Nederland de jongeren maar 

gewoon moet laten gaan omdat ‘wij er dan vanaf zijn’. Van 

der Staaij: ‘Het zijn ook mensen’.

De SP is en blijft tegen het inzetten van grondtroepen tegen 

IS. Van Bommel: ‘Een ideologie kun je niet weg bombar-

deren’. De militaire aanpak zal volgens hem een orgie van 

geweld veroorzaken. Hij pleitte ervoor om het steunen van 

IS, zoals door geld te doneren, wapens te leveren of strijder 

te worden, tegen te gaan. Ook noemt hij het kopen van olie 

van IS als voorbeeld. Bij gevallen waar mensenlevens op het 

spel staan, zoals in de stad Kobani, acht Van Bommel acuut 

militair ingrijpen wel gerechtvaardigd. De SGP wil zorgvuldig 

afwegen wat nodig is en wat Nederland kan bijdragen aan 

eventueel militair ingrijpen. Maar er zijn meerdere middelen 

die ingezet moet worden om IS te bestrijden. Zo pleit Van 

der Staaij voor het financieel afknijpen van IS en ook in dit 

kader voor de aanpak van het ronselen van jongeren in Ne-

derland, om te voorkomen dat ze afreizen naar Syrië en daar 

gaan meevechten. 

Door te bezuinigingen op defensie voert de regering volgens 

Van Bommel SP-beleid uit, maar ze beloofde de kiezer wat 

anders. Volgens Van der Staaij wordt er alleen nog meer be-

zuinigd op defensie als er een kabinet-Roemer aantreedt of 

wanneer er wereldvrede ontstaan is. Beide acht hij niet reëel. 

Op de vraag welk probleem groter is, ebola of IS, antwoordt 

Van der Staaij dat er geen vergelijking mogelijk is tussen 

beide en ze beide hun eigen aanpak nodig hebben. Volgens 

Van Bommel is ebola makkelijker te bestrijden en onder con-

trole te krijgen.

De 2e voorzitter van de SGP-Kiesvereniging, W. de Haan,  

benadrukte in zijn slotwoord dat de antwoorden op levens-

vragen te vinden zijn in Gods Woord. Hij wenste de beide 

politici wijsheid en sterkte toe in hun werk. 

Voor de avond, georganiseerd door de SGP-j/SGS Staphorst 

e.o en de SGP kiesvereniging Staphorst, was grote belang-

stelling. Het was voor het eerst dat een dergelijke grote 

avond werd georganiseerd. ‘Gezien het succes smaakt dit 

zeker naar meer,’ merkte SGP-j/SGS-voorzitter Roelof Slager 

na afloop op.

Jihadisme, ver weg en dichtbij 
Van Bommel en Van der Staaij in debat

Afscheid voorzitter Roelof Slager

Afgelopen jaar heeft onze voorzitter Roelof 

Slager op de ledenvergadering afscheid ge-

nomen van onze vereniging. Hij concentreert 

zich nu op het werk als raadslid. Wij zijn Roe-

lof veel dank erkentelijk voor het vele werk 

wat hij afgelopen jaren heeft mogen verrich-

ten voor onze vereniging. Bert-Jan Pleijsier 

heeft het voorzitterschap van Roelof overge-

nomen. Ook penningmeester Herman Mulder 

en Egbert Tuin hebben afscheid genomen. 

Beiden zullen hun werk voor de SGP voortzet-

ten in respectievelijk Kampen en Staphorst. 
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Op 16 januari 2015 was oud-Kamerlid Bas van der Vlies te 

gast op een avond van de SGP-j/SGS Staphorst. Centraal 

stond het verleden, het heden en de toekomst van de SGP.

Geschiedenis 

Bijna honderd jaar geleden, in 1918, werd de SGP opgericht 

en daarmee is de SGP nu veruit de oudste politieke partij. De 

oprichter van de partij was ds. G.H. Kersten. De directe aan-

leiding tot de oprichting was het algemeen kiesrecht. Kersten 

was hiervan een tegenstander en rook zijn kans om de ach-

terban te mobiliseren door een politieke partij op te richten. 

De achterban stemde deels liberaal of anti-revolutionair en 

een deel bracht geen stem uit. Niet stemmen vond Kersten 

laksheid en ongeïnteresseerdheid vanwege belang van de 

politiek, dat waren verloren stemmen. Wel had Kersten er 

begrip voor om niet te stemmen op het liberale of het anti-

revolutionaire kamp.

In 1918 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Kersten wilde 

graag met de verkiezingen meedoen en riep daarom in der 

haast een partij in het leven: de Staatkundig Gereformeerde 

Partij. De partij werd snel samengesteld omdat de aanloop 

tot de verkiezingen kort waren. De partij kwam uit met als 

lijsttrekker dhr. Leeman, een bakker uit Vriezenveen, die Ker-

sten goed kende. De verkiezingen van 1918 werden geen 

succes, de aanlooptijd was te kort en Leeman was niet be-

kend bij het publiek. In 1922 moest er een man van naam 

de lijst aanvoeren: Kersten zelf. Hij werd gekozen tot eerste 

Tweede Kamerlid voor de SGP. In 1926 kwam er een tweede 

zetel bij waarop ds. Zandt plaats nam. In 1929 voegde dhr. 

Dis zich bij het tweetal. In de Tweede Kamer is tot op de dag 

van vandaag het zetelaantal nooit meer dan drie geweest. 

De inhoudelijke drijfveer van de eerste SGP-mannen was het 

terugroepen van land en volk tot de beginselen van Gods 

Woord.

In de jaren ’80 ontstond de indringende vraag over het dra-

gen van regeringsverantwoordelijkheid: de wijze waarop en 

de mate waarin je beschikbaar bent. Toen werd er gesproken 

over de ‘Staphorster variant’, de welkome aanvulling van 

de SGP, RPF en GPV op  het CDA en de VVD. De SGP heeft 

gemeend ‘ja’ te moeten zeggen en daarmee beschikbaar zijn 

voor regeringsverantwoordelijkheid, maar niet tot elke prijs. 

Van der Vlies heeft dit zelf een keer ervaren met Balkenende 

en Zalm, hij heeft toen samen met Rouvoet van de CU ge-

Verleden, heden en toekomst SGP
Lezing van Bas van der Vlies

sprekken gevoerd over deelname aan het kabinet. Het alter-

natief was D66 die aanvankelijk afwijzend stond tegenover 

deelname aan het kabinet. Na een D66-congres wilde D66 

wel meedoen. De VVD had voorkeur voor D66 boven CU en 

SGP en het CDA moest toen noodgedwongen hierin mee-

gaan. Volgens Van der Vlies is het achteraf gezien de vraag 

of deelname van de SGP überhaupt wel gelukt was, want er 

waren nog grote hobbels te nemen.

Heden

In de huidige situatie, januari 2015, steunen D66, CU en SGP 

de coalitie op bepaalde terreinen en krijgen zij er wat voor 

terug. Ze zijn niet verantwoordelijk voor het totaalbeleid, 

maar alleen op deelterreinen. Van der Vlies vindt de gedoog-

variant best aantrekkelijk. Er zijn moeilijke afwegingen met 

betrekking tot het landsbelang, gepaard gaand met het doen 

van concessies, maar niet tot elke prijs. Dat hebben Van der 

Staaij en Slob ook aangegeven. 

Maar deze situatie duurt niet meer zo lang. De te verachten 

uitslag van de provinciale verkiezingen maakt het waarschijn-

lijk dat de samenstelling van de Eerste Kamer verandert en 

dat het daarmee afgelopen is met de gedoogconstructie van 

D66, CU en SGP. Men zal de SGP dan laten vallen, omdat de 

partij niet meer nodig is.

Tegenwoordige staat meer het pragmatische centraal dan het 

getuigen. Het is een heel andere tijd dan 1918, toen was 

Nederland nog een gedoopte natie. Nu helaas niet meer, de 

helft van ons land is ongedoopt. Eén op de vijf Nederlanders 

gaat nog naar kerk. Dat heeft consequenties voor de heden-

daagse politieke situatie en daarmee voor het beleid; het is 

niet meer haalbaar godsdienstige kwesties aan de orde te 

stellen. Vroeger heeft Kersten nog met een communist een 

debat gevoerd over het bijzondere karakter van de zondag, 

dat bij Olympische spelen in Amsterdam ter discussie stond. 

Dat was tekenend voor de tijd van toen, nu is dat niet meer 

mogelijk. Van der Vlies moest tijdens zijn zitting in de kamer 

aan collega-Kamerleden uitleggen wat het geloof inhield.

Toekomst 

Volgens Van der Vlies is de toekomst ongewis. Wel maakt hij 

zich zorgen over Nederland. Wanneer ons land verder gaat 

op de huidige weg, zonder rekening te houden met God en 

Zijn geboden, is er geen verwachting. 

De teleurstelling overheerst over na meer dan 90 jaar po-

litieke deelname. Er is geen meerdere erkenning van Gods 

Woord, dat is te zien aan zaken zoals het homohuwelijk, 

euthanasie en abortus.

Naar aanleiding van vragen

De parlementaire democratie houdt in dat de meerderheid 

bepaalt. Maar wat doet de meerderheid er mee? Onlangs is 

de Bijbel uit het parlement verdwenen. Dit is zeer betreurens-

waardig, aangezien de Statenvertaling tot stand is gekomen 

op last van de Staten Generaal. Het verdwijnen van de Bijbel 

uit het parlement is mede het gevolg van Wilders’ aantijgin-

gen tegen de Koran. Wilders wilde dat de Koran verdween 

uit het parlement. Anderen begonnen toen over de Bijbel. 

Wel is bijzonder dat de Nederlandse twee-euromunt nog het 

randschrift ‘God zij met ons’ draagt. Zalm heeft, op verzoek 

van Van der Vlies, het randschrift op deze euromunt laten 

zetten. Zalm heeft zijn rug recht gehouden in de storm van 

kritiek die volgde toen dit doordrong tot de tegenstanders.

Van der Vlies is niet bang voor Wilders. Wilders heeft gelijk 

in bepaalde standpunten over moslims. Hij heeft Nederland 

wakker geschud. Volgens Van der Vlies moet de zonde wor-

den bestreden, maar moet mild worden gehandeld met de 

zondaar (naar ds. Zandt). Dit doet Wilders niet. Na de moord 

op de spotboef Van Gogh werd een debat gehouden. In het 

fractie-overleg van de SGP mocht de Bijbel opengeslagen 

worden bij Romeinen 12 waar Paulus schrijft: ‘Indien het mo-

gelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen’ (vers 

18). Dit is nog steeds verassend actueel. 

Er zijn mensen die islam en christendom over één kam sche-

ren. Hoe moet onze houding hierin zijn? Als eerste is het 

belangrijk om in het gebed God om leiding te vragen. Daar-

naast is het goed om eerlijk onze overtuiging te uiten en de 

verschillen te duiden. Wij moeten uitstralen dat we de Heere 

dienen, net zoals de eerste christenen. Dat dwingt respect 

af. De houding van christen hoort op te vallen. In het boek 

Zacharia staat dat heidenen zochten met Israël op te trekken 

om te profiteren van Gods zegen over het volk. De levens-

houding en levensstijl is belangrijk. We dienen een leesbare 

brief van Christus te zijn. 

Van der Vlies kijkt op zijn periode terug met gemengde ge-

voelens. Op zekere ogenblikken mocht dankbaarheid over-

heersen om het werk te kunnen doen in goede gezondheid. 

Maar de grote processen gaan door, daar is Van der Vlies te-

leurgesteld over, want wie God verlaat, heeft smart op smart 

te vrezen. Deze realiteit voltrekt zich. Maar wie op Hem ver-

trouwt, op Hem alleen… Mogen wij daar ook een aandeel in 

hebben? 
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Tot op de dag van vandaag 
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Dhr. Arendo Joustra, hoofdredacteur van het opinieblad Elsevier, 

was op 6 februari te gast bij de plaatselijke afdeling van de SGP-

j/SGS Staphorst. De avond stond voor de verandering eens niet 

in het teken van een lezing, maar had de opzet van een vraag-

gesprek. Het bestuur had haar best gedaan de SJOS zo optimaal 

mogelijk in te richten, compleet met een professionele geluidsin-

stallatie ter voorbereiding op dit gesprek. Het resultaat van deze 

avond mocht er zeker zijn. Het publiek was heel gevarieerd en 

nadrukkelijk betrokken bij de discussies die ontstonden.

Al om 19.30 uur arriveerde Joustra bij de SJOS-locatie waar hij 

direct een geanimeerd gesprek begon met de SGS-bestuursleden. 

Belangstellend vroeg hij naar de Staphorster economie, waar hij 

in de loop van de avond nog op terug kwam: “Hier wordt het 

geld verdiend, in Amsterdam maken we het op”. Hij zag uit naar 

een mooie avond, waarin hij hoopte te leren van de gesprekken 

die gevoerd zouden gaan worden. De vraaggesprekken geven 

Joustra een indicatie van wat er leeft en waarover Elsevier schrij-

ven moet.

Persvrijheid 

In drie sessies van 15 tot 20 minuten werd Joustra naar zijn 

mening gevraagd. Deze sessies bestonden achtereenvolgens uit 

de onderwerpen: Persvrijheid, de Nederlandse samenleving en 

Internationale Politiek. In de eerste sessie werd Joustra’s mening 

gevraagd over het onderwerp persvrijheid. Feilloos wist hij te 

noemen hoe dit begrip omschreven staat in artikel 7 van de 

Grondwet, waarin staat dat de overheid de persvrijheid niet mag 

beperken. En ja, hij bemerkte wel een zekere verandering in de 

mate van persvrijheid en het gedogen hiervan door bepaalde 

groepen. 

Uiteraard kwam daarna de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo 

aan bod. Ja, er waren journalisten binnen de muren van Elsevier 

die even bang werden. Uiteraard was ook Joustra van mening 

dat deze aanslag te ver gaat. Als je je met een ander geloof dan 

het oorspronkelijke westerse geloof in het westen wilt settelen, 

moet je er tegen kunnen dat je er op aangevallen wordt, zo ver-

woordde Joustra het. Doordat hij als jongen naar een christelijke 

school in Middelburg is geweest, is hij zich bewust van het feit 

dat je met je mening gelovigen veel pijn kunt doen. Hij waakt 

voor smadelijke meningen die er voor kunnen zorgen dat gelovi-

gen zich gekwetst voelen.

Charlie Hebdo gaat te ver door met haar cartoons gelovigen te 

kwetsen, maar in een samenleving waar vrijheid van meningsui-

ting en geloofsvrijheid belangrijke peilers zijn, moet je er tegen 

kunnen dat je geloof wordt aangevallen. En ja, of Elsevier of hij-

zelf wel eens bedreigd was? Ja, wel bedreigd, maar geen serieuze 

bedreigingen aan het adres van Elsevier. 

De Nederlandse samenleving

Hierna kwam het onderwerp De Nederlandse samenleving aan de 

orde. Direct werd Joustra in een lastige situatie gebracht door zijn 

Persvrijheid politiek en samenleving
In gesprek met Arendo Joustra

mening te moeten geven over een stelling waarvan hij zich kort 

daarvoor van stemming had onthouden. De zaal kleurde rood 

toen de stelling ‘Geloof is iets voor achter de voordeur’ op het 

scherm verscheen. Ook Joustra was het met deze stelling oneens. 

Je mag je geloof uitdragen, maar het niet aan anderen opdringen.

Verder is Joustra van mening dat een moslimpartij mogelijk goed 

zal zijn voor de integratie van moslims in de Nederlandse cul-

tuur. Zo voelen moslims zich vertegenwoordigd in Nederland en 

dit voorkomt een soort gettovorming waarin moslims niet deel-

nemen aan de maatschappij en daarom kunnen radicaliseren. 

Aan de andere kant moeten we onze democratie beschermen, 

zo betoogde hij, en moeten we organisaties en partijen die de 

sharia promoten, weren uit de politiek. Als de sharia eenmaal is 

ingevoerd, zal de democratie nooit meer terugkomen. Gezien de 

huidige ontwikkelingen met radicale organisaties als IS en Boko 

Haram vindt Joustra het moeilijk te ontkennen dat Islam en ge-

weld niet bij elkaar horen.

Wanneer we kijken naar het gemak waarmee Nederland andere 

culturen accepteert, ontstaat bij Joustra toch enige weerstand. 

Naar zijn mening moeten we ervoor waken dat Nederland niet 

met andere culturen omgaat vanuit medelijden en dat we niet 

de visie moeten hooghouden dat alle culturen aan elkaar gelijk 

zijn. Vanuit dat standpunt bezien is het kannibalisme van bos-

jesmannen ook een smaak. We moeten juist vanuit een bepaald 

superioriteitsgevoel naar andere culturen kijken, waarin we trots 

zijn op onze Nederlandse cultuur. Zo kunnen we allochtonen ja-

loers maken om te mogen participeren in onze samenleving. We 

kunnen hen juist bij onze samenleving betrekken door hen werk 

aan te bieden. Wanneer zij op deze wijze deel nemen aan onze 

maatschappij, hebben ze geen tijd om te radicaliseren. Joustra 

vergelijkt Nederland met de Verenigde Staten (VS). In de VS zijn 

procentueel gezien veel minder radicale moslims dan in Neder-

land. Dit komt doordat iedereen daar zijn eigen broek moet op-

houden en de Westerse waarden en normen moet overnemen. 

Dit in tegenstelling tot Nederland, waar riant gestrooid wordt met 

subsidies, puur vanuit medelijden. Het gevolg hiervan is dat ze 

niet integreren in de Nederlandse samenleving.

Internationale politiek 

Na de pauze stond het onderwerp Internationale Politiek op de 

agenda. Joustra ging uitgebreid in op het feit dat de Raad van 

Europa een resolutie had aangenomen waarin bedenkingen wer-

den geuit over, onder andere, de Nederlandse abortuswet en de 

kwestie van de gewetensbezwaarde ambtenaren. ‘Dat er een pro-

bleem word gemaakt van gewetensbezwaarde ambtenaren vind 

ik onbegrijpelijk, er is geen probleem want mensen van hetzelfde 

geslacht kunnen in iedere gemeente trouwen’,  aldus Joustra. 

De onrust in Oekraïne kwam ook aan de orde. Joustra maakte 

een verrassend statement door te stellen dat Europese landen 

aanleiding hebben gegeven voor de agressieve opstelling van 

Rusland. Europese landen hebben, met het NAVO-verdrag met 

Oost-Europese staten, de ‘neutrale’ buffer tussen Europa en Rus-

land opgeheven waardoor Rusland zich in het nauw gedreven 

voelde. Ook inmenging in het binnenlandse democratisch proces, 

van diverse Europese parlementariërs, vind Joustra verwerpelijk. 

De Europese Unie moet zich alleen bezig houden met grensover-

schrijdende zaken, dus niet bemoeien met interne kwesties.

Veel te snel kwam er een eind aan deze boeiende avond. Er 

hadden nog meer onderwerpen de revue kunnen passeren, maar 

helaas ontbrak de tijd. De avond werd afgesloten door Dirk Com-

pagner. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog 

lang nagepraat.
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Op vrijdagavond 6 maart vond de regionale verkiezingsavond 

plaats in Partycentrum ‘De Vijverhoeve’, voor de verkiezingen 

voor de Provinciale Staten en het waterschap Groot Salland. Op 

deze avond waren de lijsttrekkers van de SGP voor de Eerste 

Kamer, Provinciale Staten Overijssel en waterschap Groot Salland 

uitgenodigd, respectievelijk Peter Schalk, Dirk van Dijk en Jan 

Visscher. Alle drie sprekers gingen in op hun speerpunten voor 

de komende 4 jaar. Ook kregen de aanwezigen gelegenheid om 

door middel van een forum vragen te stellen aan de lijsttrekkers. 

Marinus Bossers, voorzitter van de Provinciale Vereniging van de 

SGP Overijssel, heeft deze avond de leiding.

De ruim 100 aanwezigen worden welkom geheten door Bert-Jan 

Pleijsier. Daarna krijgt ds. A. de Groot uit Genemuiden het woord. 

Hij opent de avond door Psalm 127 vers 1 en 2 te laten zingen, 

waarna hij ook deze Psalm leest. Vers 1b en 2 staan centraal. Uit 

de kanttekening bij deze verzen wordt duidelijk dat het bij het 

bouwen en bewaren van het huis niet alleen om het persoonlijk 

belang gaat, maar ook om het gezinsleven, de politiek en de 

regering. 

De vraag wordt gesteld hoe we ons voorbereiden op de verkiez-

ingsdag. Verwachten wij het van onszelf of stellen wij ons ver-

trouwen op de HEERE? We mogen ons wel verwonderen over de 

zegen van de Heere,  want verdiend hebben we het niet.  Het was 

rechtvaardig geweest als de Heere gezegd had dat we niets meer 

hoefden te verwachten. Maar Hij wil nog zegenen, en Hij kán 

nog zegenen, enkel en alleen uit genade! Zijn wij ook verlegen 

geraakt om die zegen in het politieke en persoonlijke leven? Dan 

gaat het niet om de SGP, maar alleen om Hem. 

Peter Schalk

Na de opening introduceert Marinus Bossers de eerste spreker, 

Peter Schalk. Hij begint met een korte inleiding over wat de 

functie van de Eerste Kamer is. Dit jaar, 2015, bestaat de Eerste 

Kamer 200 jaar. In 1815 is de Eerste Kamer ontstaan, op initiatief 

vanuit de zuidelijke Nederlanden, het huidige België. Die wilden 

graag dat er een Eerste Kamer kwam, zodat ze op deze manier 

meer invloed konden uitoefenen dan ze op dat moment hadden. 

In Engeland bestond al een Eerste Kamer, waarin de adel ver-

tegenwoordigt was en koning Willem I wilde in de Nederlandse 

Eerste Kamer ook mensen benoemen die tot de aanzienlijksten 

van het land behoorden. De taak van de Eerste Kamer was in 

moeilijke tijden heilzame palen te stellen. Thorbecke gaf over de 

Eerste Kamer aan: niet tot het stichten van het goede, maar voor 

het weerhouden van het kwade. 

Inmiddels heet de Eerste Kamer de Kamer van reflectie. De Kamer 

van heroverweging: nog eens goed kijken naar elke wet die door 

de Tweede Kamer is aangenomen. Hierbij wordt meegenomen of 

de nieuwe wet goed is voor Nederland en of de wet kwalitatief 

goed in elkaar zit. Ook wordt onderzocht of de nieuwe wet hand-

haafbaar is. Als laatste heeft de Eerste Kamer een taak op het 

gebied van Europese wetgeving en Europees beleid. 

Dirk van Dijk

Na Peter Schalk krijgt Dirk van Dijk als lijsttrekker van de Provin-

ciale Staten het woord. Hij geeft aan dat de SGP sinds 4 jaar deel 

uit maakt van het college Gedeputeerde Staten in de provincie 

Overijssel. De SGP levert in combinatie met de CU één gedepu-

teerde, dhr. Boerman. Dankzij de SGP werd het respect voor de 

Debat over aanstaande verkiezingen
Regionale verkiezingsavond

zondagsrust opgenomen in het coalitieakkoord. Van Dijk geeft 

aan dat het belangrijk is dat er ruimte is voor ondernemers, land-

bouw en eigen bedrijven. Het verkiezingsprogramma heeft dan 

ook als titel ‘Samen-werken & samen-leven’. Hij benadrukt dat in 

het oosten van de provincie veel werkloosheid is; het is belan-

grijk dat hier vanuit de provincie oog voor is. Ook benadrukt hij 

het belang van ‘Noaberschap’: oog hebben voor elkaar, waar ook 

mantelzorg en vrijwilligerswerk bij horen. 

Ook het onderwerp windmolens wordt besproken: de SGP wil 

geen uitbreiding van het aantal windmolens, maar de SGP steunt 

wel andere duurzame initiatieven, zoals zonnepanelen. Wanneer 

het gaat om het bouwen van woningen geeft hij aan dat per kern 

maatwerk geleverd moet worden: woningen bouwen op plaatsen 

waar vraag is naar woningen, en niet bouwen in de plaatsen 

waar die vraag niet is. Ditzelfde geldt ook voor de industrie. 

Burgers moeten weten dat men ruimte krijgt om te investeren. 

Ook de komende 4 jaar wil hij weer graag het SGP-geluid laten 

horen: de schepping, bouwen en bewaren. 

Jan Visscher

Na de pauze krijgt Jan Visscher als lijstrekker van waterschap 

Groot Salland het woord. Hij begint met het feit dat er 700 jaar 

geleden al waterschappen waren. Hij somt ook op hoe dit er 

in de loop van de tijd steeds minder zijn geworden. Dit brengt 

hem ook bij het punt van de voorgenomen fusie van de water-

schappen Groot Salland en Reest en Wieden. Groter is niet altijd 

slagvaardiger en democratischer. Daarom heeft de SGP zich ook 

fel verzet tegen deze fusie. Hij geeft aan dat het waterschap nog 

altijd prima werk kan uitvoeren in eigen beheer. Zo geven boeren 

in de Mastenbroek aan dit prettig te vinden. Zo hebben ze altijd 

te maken met dezelfde personen die het beheer uitvoeren. Water 

is veelzijdig en van levensbelang. Het bouwen en bewaken van 

dijken om de zee en de rivieren te beheersen, is de kerntaak van 

het waterschap. Ook draagt het waterschap zorg voor voldoende 

schoon water voor mens, dier en plant. 

Forum 

Als afsluiting van de avond wordt een forum gehouden, waarin 

het publiek vragen kan stellen aan de drie lijsttrekkers. Aan Peter 

Schalk wordt o.a. de vraag gesteld hoe hij de toekomst van het 

kabinet ziet na deze verkiezingen. Hij wil daar nog niet te ver op 

vooruit lopen. Wel geeft hij aan dat het ingewikkelder zal worden 

om tot een meerderheid te komen. Dirk van Dijk geeft aan dat 

veel mensen denken dat het op hun stem wel niet zal aankomen 

in de provincie. Hij benadrukt het belang om juist wel een stem 

uit te brengen, omdat die ene stem het verschil kan maken, ook 

in de Eerste Kamer. Jan Visscher wil zich graag de komende tijd 

inzetten voor waterschap Groot Salland, maar ook daarna als het 

mogelijk is in het nieuw gevormde waterschap. Hij geeft aan dat 

het mooi zou zijn wanneer de eenmansfractie uitgebreid mag 

worden.

Ook presenteren de eerste vier kandidaten van de lijst van de 

Provinciale Staten en de nummers 1 en 2 van de lijst voor het 

waterschap zich, zodat het publiek weet op wie zij hun stem 

uitbrengen. Na het forum wordt de avond afgesloten met gebed 

door Marinus Bossers. Na het gebed wordt staande het eerste en 

zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. 
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Word lid!

Bezoek ons online op de nieuwe website:

www.sgpj-staphorst.nl 

 Facebook:

 https://www.facebook.com/sgpjongerenstaphorst

Ben je al lid? Neem eens iemand mee!
Nog geen lid? Wordt ook lid van de studievereniging! Met jouw/uw 
steun kunnen wij nieuwe avonden organiseren over actuele politieke- en 
maatschappelijke onderwerpen. Stuur je naam, adres en e-mail naar de 
secretaris (zie colofon).


