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Voorwoord

Agenda

Afgelopen seizoen stond in het teken van economie, een thema dat ac-

04 oktober 2016 - Bezinnende avond:
Wat is de waarde van het leven?

tueel blijft, mede vanwege de ‘Brexit’ en de vele spanningen die er in de
wereld zijn. We hebben op de verschillende avonden nagedacht over ont-

Spreker: Dr. Ir. Henk Jochemsen.

wikkelingshulp, actualiteit, werkgelegenheid etc. Het panel met lokale

Locatie: Pieter Zandt, Achthoevenweg 3, Staphorst

ondernemers was een nieuw onderdeel en zeker voor herhaling vatbaar.

Aanvang: 20.00

Ook is er een bezinnende avond geweest over de actualiteit van Groen
van Prinsterer, een avond die door jong en oud als leerzaam en interessant is ervaren.
In D.V. het nieuwe seizoen gaan we het landelijke SGP thema ‘Voor het
leven’ volgen. We hopen door middel van een debat, lezing, bezinningsavond en een jongerenavond onderwerpen als de waarde van het leven,
euthanasie en abortus onder de aandacht te brengen. Onderwerpen die
al heel lang actueel zijn, veel mensen psychische problemen bezorgen,
en ons als christenen bezig moet houden om zo een tegengeluid te laten
horen. Het leven is een waardevol geschenk waarover God beschikt en
niet de mens, hoe zwaar het ook kan zijn in pijn en moeitevolle omstan-

er een bezoek gebracht aan de fractie van de SGP. Eveneens zal er een
kamerdebat worden bijgewoond. Opgeven via info@sgpj-staphorst.nl.
Het bezoek is kosteloos, maar er zijn beperkt aantal opgaven mogelijk.

Locatie: SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57
Aanvang: 20.00

seizoen willen wij interessante avonden voor jong

Omschrijving: Dhr. L.P. Dorenbos oprichter en directeur richtte in 1985 samen met zijn vrouw
Schreeuw om Leven op, een stichting die zich vanuit christelijk perspectief inzet tegen abortus, maar ook tegen euthanasie en zedenverwildering.
Dhr. Dorenbos zal vertellen over ‘Reddingsactie voor de kinderen’. Er zijn nu meer dan een
miljoen slachtoffers in de moederschoot omgekomen. Iedereen jonger dan 30 jaar is een
abortusoverlevende. Jij! was dus niet ongewenst. Abortusmoord moet stoppen, anders komt
het oordeel. Waarom zijn de meeste christenen toch zo stil als het om deze moord gaat?

eel, leerzaam en interessant zijn!

wij van harte welkom op onze avonden die actu-

Januari 2017 - Jongerendebat

E-mail:
info@sgpj-staphorst.nl

Bert-Jan Pleijsier

Sprekers, tijd, datum en locatie volgen. In samenwerking met de jongerenraad van Staphorst wordt er een interactief jongerendebat tussen
voorzitters van diverse jongerenorganisaties gehouden over het thema
leven.

Februari 2017 - Schooldebat

Inhoudsopgave

Op het gemeentehuis wordt het jaarlijkse scholierendebat gehouden.

Voorwoord

......................................................................................................................................................................................................................................................

Voor het leven!

...................................................................................................................................................................................................................................

2
5

Speelruimte in plaats van het Notarisbos?

......................................................................................................

6

De Nederlandse economie

..............................................................................................................................................................................

8

Economie en ontwikkelingshulp

..............................................................................................................................................

De lessen van Groen van Prinsterer

................................................................................................................................

Lokale economie vs. nationaal beleid

......................................................................................................................

2

ding van fractievoorlichter Menno de Bruyne bezocht. Daarnaast wordt

beld door de herstructurering. Ook D.V. komend

 Facebook:
www.facebook.com/sgpjongerenstaphorst

Roel Bijker, secretaris
De Akker 2
7951 WP Staphorst

Op deze donderdag worden de gebouwen van het Binnenhof onder lei-

Afgelopen seizoen is ons ledenbestand verdub-

en oud organiseren. Ook de nieuwe leden heten

Niklas de Boer, penningmeester
Kon. Julianastraat 2
7951 BL Staphorst

10 november 2016 - Bezoek Binnenhof en SGP in Den Haag

Spreker: Dhr. Bert Dorenbos.

Website:
www.sgpj-staphorst.nl

Bestuursleden:
Bert-Jan Pleijsier, voorzitter
Dirk Compagner, tweede voorzitter
Arjan Dons
Vincent Slingerland

Omschrijving: Dr. Ir. Henk Jochemsen (tot 2009 verbonden aan Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, als hoogleraar medische ethiek aan de VU te Amsterdam en vanaf 2008 algemeen
directeur van Prisma: vereniging van een groot aantal samenwerkende christelijke ontwikkelingsorganisaties) zal spreken over ‘De waarde van (het leven van) mensen in rijke en arme
landen’. Wat is het leven medisch gezien waard? Wat zijn de oorzaken gevolgen van armoede
in arme landen? Hoe leven wij zelf? Wat is onze verantwoordelijkheid voor mensen in arme
landen? De avond wordt samen met de plaatselijke kiesvereniging georganiseerd.

18 november 2016 - Reddingsactie voor de kinderen

digheden.
Donateurs zijn 28 jaar of ouder
€ 10,00 per jaar
IBAN nr.: NL17 RABO 0305 9954 64
T.n.v. SGP-jongeren Staphorst

INGEZONDEN

Omschrijving: Dit debat is voor de leerlingen van groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Staphorst. Het debat is o.l.v. burgemeester Segers in aanwezigheid van enkele wethouders. Doel is om de kinderen kennis te laten maken met de (plaatselijke) politiek.

Maart 2017 - Verkiezingsavond Tweede Kamerverkiezingen
Thema: Tweede Kamerverkiezing van woensdag 15 maart 2017
sprekers, tijd, datum en locatie volgen.

10

Kijk op onze website voor actuele data, tijden en locaties.

12

Voor alle data geldt Deo Volente.

14

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

SGP-jongeren Staphorst
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bron: www.argus-online.nl
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KOMEND SEIZOEN

Standpunt:

Voor het leven!

Orgaandonatie

Dit jaar willen wij als SGP-jongeren Staphorst ons verdiepen in een belangrijk speerpunt van
de SGP: Voor het leven. Er hopen dit jaar interessante sprekers te komen om met ons over dit
onderwerp te kunnen nadenken. We hebben een nieuwsbericht, kernidee en een standpunt
voor je verzameld zodat je alvast kennis kunt nemen van de SGP visie over een paar onderwerpen die horen bij het thema Voor het leven.

Nieuwbericht:

Kernidee:

Hartgrondig NEE
tegen embryokweek

Partij voor het Leven

“Embryo’s zijn mensen. Die ‘kweek’ je niet,
en al helemaal niet om er experimenten
mee uit te voeren. Om die reden zegt de SGP
hartgrondig nee tegen het kabinetsbesluit
om het verbod op het kweken van embryo’s
om te zetten in een ‘nee, tenzij’.”
Dat zegt SGP-kamerlid Kees van der Staaij
in reactie op het kabinetsbesluit om tóch
opening te bieden voor het kweken van embryo’s. “Een mensenleven begint bij de conceptie. Vanaf dat moment groeit een uniek
mens, onvergelijkbaar met alle andere. Dat is
geen ‘materiaal’ wat je ‘aanmaakt’ om ermee
te knutselen, hoe goed de achterliggende intenties van wetenschappers en anderen ook
kunnen zijn.”
Van der Staaij ziet dit besluit ook in breder perspectief. “Gelukkig was er altijd een
enorme huiver bij het ‘kweken van mensen’.
Daar ligt een duidelijke principiële grens. Dat
is momenteel goed geregeld. Ik zou zeggen:
hou dat zo, zet de deur naar het kweken van
menselijk leven voor onderzoeksdoelen niet
op een kier. Je weet niet waar dit eindigt.
Laat Nederland zich specialiseren in alternatieven, zoals het gebruik van stamcellen van
volwassenen,” aldus de SGP-voorman.
Bron: www.sgp.nl, mei 2016

Niet alleen de veranderende samenstelling
van de samenleving vraagt om een herbezinning van onze visie op de zorg. Ook technologische ontwikkelingen dwingen ons
daartoe. De mens lijkt steeds ‘maakbaarder’
te worden en ‘onvolkomen leven’ lijkt uitgebannen te moeten worden. Dergelijke ontwikkelingen kunnen niet rekenen op steun
van SGP-jongeren.

God is en blijft
de Auteur
van al het leven
Een andere ethische discussie is de vraag of
dure medische ingrepen die het leven voor
slechts zeer korte tijd mogelijk kunnen ‘verlengen’, altijd uitgevoerd moeten worden.
Het brengt vaak aanzienlijke kosten met zich
mee. Daarnaast kan de maakbaarheidsgedachte naar boven komen.

‘De nood is groot’ als het over de vraag naar
vitale organen gaat. Jaarlijks sterven er om
die reden al honderden mensen. Het raakt
SGP-jongeren dat dit gegeven geen aanleiding is voor mensen om zich te laten registreren. De Donorstichting heeft ingezet op
een actieve campagne, zonder aanzienlijke
resultaten. Dit betreft een ethisch onderwerp en de persoonlijke keuze van mensen
moet gewaarborgd zijn, mede afhankelijk
van godsdienstige en levensbeschouwelijke
waarden over het menselijk lichaam.
Er mag echter nooit sprake zijn van laksheid.
Daarom zegt SGP-jongeren: iedereen heeft
het recht om te kiezen voor orgaandonatie,
maar het recht om niet te kiezen schaffen we
af. Er moet een verplichte registratie komen
om duidelijkheid te bieden en een einde te
maken aan de vrijblijvendheid. Dat standpunt kent SGP-jongeren al jaren. Het automatisch opnemen in het donorregister is dan
niet meer aan de orde.
De keuze betreffende orgaandonatie is een
volledig vrije keuze. Gewetensbezwaarden
of tegenstanders van orgaandonatie moeten
serieus genomen worden.
Het zou goed zijn als scholen en gemeenten
meer de voorlichting op zich zouden nemen.
Middelbare scholen kunnen de leerlingen
vormen, ook op het gebied van orgaandonatie. Wel moeten de argumenten voor en tegen in open discussie aan de orde komen.

Ook hier geldt dat het ten diepste niet aan
mensen is om te bepalen of het leven aan
het einde gekomen is. Dat is een hele gevoelige discussie, die in de komende jaren – zo
is onze inschatting – in de samenleving gevoerd zal moeten worden. Bezinning op dit
onderwerp is nodig.

Dit alles maakt dat er meer aandacht komt
voor de wens van de overledene, zonder dat
nabestaanden al te veel over het lichaam
vechten. Orgaandonatie moet een belangrijk
onderdeel vormen van de gezondheidscampagnes van de Rijksoverheid.

Bron: SGP-jongeren, Kernideeën 2.0

Bron: www.sgpj.nl/standpunten
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AFGELOPEN SEIZOEN

DEBATMIDDAG BASISSCHOLEN

Speelruimte in plaats van het Notarisbos?
Derde schooldebat groot succes
Op 2 februari werd de derde editie gehouden van het school-

lessenserie is een algemene inleiding op de gemeentelijke

Ook de stichting van het Zwartewaterklooster in 1233 en de

debat voor de leerlingen van groep 8. Alle basisscholen in

politiek en een fictief debat met de bijbehorende partijen met

eerste Rouvener kerk in 1282 op diezelfde plaats kwamen aan

Staphorst waren uitgenodigd, waarvan zes basisscholen deel-

hun standpunten. Het doel van deze lessenserie van de SGP-

bod, evenals die van de kerk van Staphorst aan het Kerkenland

namen aan het debat.

jongeren Staphorst is het vergroten van de kennis van het rei-

en Olde Kerkhofsweg. Ook vertelde hij over de verplaatsingen

Op deze dinsdagmiddag waren 176 leerlingen aanwezig om

len en zeilen van de plaatselijke politiek en de kinderen meer

van de dorpen Rouveen en Staphorst vanwege de vele over-

met elkaar in debat te gaan onder toeziend oog van leerkrach-

betrekken bij de politiek.

meest geloofwaardige partij. Na de eerste termijn beantwoord-

stromingen die het gebied troffen. De laatste stormvloed was

ten, meegekomen ouders en enkele raadsleden. Er werd op het

De leerkrachten hebben op school met de kinderen de debat-

den de wethouders de vragen van de ‘raadsleden’, waarna in de

op 4 februari 1825, toen ging burgemeester Ebbinge Wubben

scherpst van de snede gedebatteerd onder leiding van burge-

ten geoefend. Vervolgens werden per klas enkele leerlingen

tweede termijn het debat in volle hevigheid losbarstte: van kak-

met een sloep van Staphorst naar Rouveen. Op de toren van de

meester Segers over de kap van het Notarisbos en hiervoor in

afgevaardigd om zitting te nemen in een fictieve partij. Omdat

kende roeken tot schreeuwende kinderen, van rottende bomen

NHK Rouveen is het teken nog te zien van de waterhoogte. An-

de plaats de aanleg van speelruimte.

de capaciteit van de raadszaal beperkt is, gingen eerst de Ko-

tot bejaarden met emotionele herinneringen aan hun eigen

dere onderwerpen waren de Bisschopsschans uit 1665 en een

ning Willem Alexanderschool, De Levensboom en de Harmen

jeugd. Ook na deze termijn beantwoordden de wethouders de

stemlijst uit 1892. Al met al een boeiende presentatie van Fré!

Meer kennis van politiek

Doornveldschool een uur met elkaar in debat. De tweede helft

vragen. Het resultaat was dat in het eerste debat met de eerste

Het debat in de raadszaal van het gemeentehuis vormde het

van de middag mochten de Maarten Lutherschool, De Triangel

drie scholen het voorstel werd verworpen en in de tweede de-

De middag is voor herhaling vatbaar; om met burgemeester

slotstuk van de lessenserie over de gemeentelijke politiek. De

en de Willem de Zwijgerschool een uur met elkaar debatteren.

bat met de laatste drie scholen het voorstel werd aangenomen.

Segers te spreken: ‘Een prachtige middag! Volgend jaar doe ik
weer mee.’
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Speelruimte in plaats van Notarisbos?

Geschiedenis van Staphorst

Het debat werd ingeleid door de burgemeester door kort zijn

De andere helft van de middag werd ingevuld door amateur-

eigen rol en functie uit te leggen en de rol en functie van de

archeoloog en voormalig schoolmeester Fré Spijk. Enthousiast

wethouders. Het onderwerp dat op de agenda stond, werd door

vertelde Fré de kinderen over de geschiedenis van Staphorst.

de burgemeester ingeleid zoals in een echte raadsvergadering.

Met verschillende onderwerpen wist Fré de kinderen te boeien.

Eerst werd het ambtsgebed voorgelezen aan de kinderen, waar-

Hij vertelde over de eerste bewoning van het grondgebied van

na de wethouders De Jong en Jaspers Faijer het voorstel om het

de gemeente Staphorst en over de voorwerpen die gevonden

Notarisbos te kappen toelichtten. De partijen mochten daarna

zijn in die bodem. Heel speciaal is de 2500 jaar oude koperen

in de eerste termijn reageren op dit standpunt. Twee partijen

halsring; deze stamt uit een periode die te vergelijken is met

waren voor het voorstel, twee partijen tegen en er was een

de tijd van de koningen van Juda, ten tijde van de Babylonische

middenpartij. Deze partij moest zich laten overtuigen door de

ballingschap.

SGP-jongeren Staphorst
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AFGELOPEN SEIZOEN

DE NEDERLANDSE ECONOMIE

Als u nog meer wil lezen over de standpunten van de SGP: enkele links:
https://www.sgp.nl/Actueel/Eenverdieners.wli#content

De Nederlandse economie

https://sgp.nl/Standpunten/Standpunten/Standpunten_ABC?letter=B&standid=30
https://sgp.nl/Actueel/Wiebes%20ontkent%20bestaan%20gezinnen.wli#content

In debat met Elbert Dijkgraaf en Henk Nijboer
Afgelopen seizoen hebben we het thema Economie onder

gen tweeverdieners fiscale kortingen ten opzichte van een-

de aandacht gebracht. Op de eerste avond van het seizoen,

verdieners? Sommige eenverdieners zijn eenverdiener om-

30 oktober 2015, vond de aftrap plaats middels een debat

dat hun partner geen werk kan vinden.

tussen Elbert Dijkgraaf en Henk Nijboer. Het debat werd

Dijkgraaf hoopt dat Nijboer naar huis gaat met het idee dat

geleid door dhr. J. Kuijers.

PvdA en VVD fout zitten. Maar Nijboer werpt tegen dat het

Ons eigen Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf heeft in het

Kabinet het eenverdienersvoorstel heeft laten doorbere-

vorige infoboekje geschreven over de les van Griekenland,

ken en dat daaruit kwam dat de banenwinst van het belas-

maar ook over het Nederlands economisch beleid en wat

tingplan door dit voorstel verdampt, het zou 30.000 banen

daarover valt te zeggen. Hierover en over andere onderwer-

kosten.. Volgens Dijkgraaf rekent het CPB het plan verkeerd

pen ging Dijkgraaf, tevens hoogleraar Empirische economie

door.

van de publieke sector in debat met Henk Nijboer, financieel
woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer.

Geen cijfers, maar mensen
Al met al een avondje vol met feiten en cijfers. Maar vol-

Inleiding

gens Dijkgraaf mogen we ons niet laten leiden door econo-

Voorafgaand was er stemmingsvergadering over de her-

mische modellen, we moeten juist inzetten op het gezin en

structurering van de verenigingen naar commissies. Hier

de mantelzorg! Ook al levert dat geen extra banen op. Als

werd voor gestemd. De voorzitter, Bert Jan Pleijsier, opende

iedereen werkt, wie zorgt dan voor de kinderen, waar is dan

de avond door Psalm 25 vers 6 te laten zingen, het lezen

de ruimte voor de mantelzorger? Dijkgraaf is bang dat de

van Jozua 24 en met gebed. De avond wordt ingeleid met

tweeverdiener door de fiscale prikkels een dwangarbeider

diverse stellingen op het scherm, waarop de heren Nijboer

wordt. Wordt de samenleving hier beter van?

en Dijkgraaf reageren en de zaal rood of groen kleurt.

Nijboer benadrukt dat de kinderen naar de kinderopvang

Dhr. Nijboer krijgt daarna het woord om in 5 minuten iets te

kunnen omdat het Kabinet nog eens zo’n 300 miljoen extra

zeggen over (economische) vluchtelingen en sociale huur-

uittrekt voor kinderopvang. Ook wordt extra geld uitgetrok-

woningen. Dhr. Dijkgraaf krijgt het woord over een thema

ken voor verlofregelingen van vaders. Debatleider Kuijers

dat bij het ter perse gaan van dit infoboekje nog steeds ac-

vraagt wie het dan gaat betalen dat de vaders ook thuis blij-

tueel is, namelijk de kostwinner oftewel de positie van de

ven om voor de baby te zorgen? De belastingdruk is al hoog

eenverdiener in het belastingplan; hij pleit voor een nieuw

en bedrijven staan daar echt niet om te springen. Volgens

belastingstelsel.

Nijboer zijn vader en moeder beiden verantwoordelijk voor
het kind, dus moeten ze ook beiden verlof kunnen krijgen.

De positie van de eenverdiener

Als SGP zijn we daar niet tegen, zegt Dijkgraaf, maar wie be-

Het hoofdthema van de avond bleef toch de positie van de

taalt het? En als we nu gewoon zorgen dat we de eenverdie-

eenverdiener. De coalitie, waar ook de partij van Henk Nij-

denkt dat de eenverdiener een SGP-man is. Daarom heeft

kel gedwongen om als man en vrouw binnen het huwelijk

ner ten opzichte van de tweeverdiener ontzien in de belas-

boer deel van uitmaakt, ziet de eenverdiener niet staan en

de SGP opiniepeiler Maurice de Hond ingeschakeld om on-

beiden aan het werk te gaan. Hiermee tast de overheid de

tingdruk, dan speelt dit ‘probleem’ helemaal niet, want dan

derzoek te doen naar het stemgedrag van de eenverdiener,

keuzevrijheid van burgers aan. Heel veel eenverdieners

is er altijd een ouder thuis. Al met al een politieke avond

om zo in kaart te brengen waaruit de achterban van alle po-

hebben die keuze niet, omdat ze een chronisch zieke of

met veel tegenstellingen.

litieke partijen bestaat. (zie grafiek)

gehandicapte partner hebben of omdat ze mantelzorg ver-

8

richten. Dijkgraaf: ‘Hoe verhoudt dit zich tot de participatie-

De avond werd afgesloten met het zingen van Psalm 105

Nijboer herkende zijn achterban niet in deze grafiek. Hij

samenleving waarvan VVD/PvdA de mond vol hebben?’

vers 1 en gebed. Onder het genot van een hapje en een

verdedigde het beleid door te zeggen dat alle Nederlanders

Hierop noemt Nijboer weer dat iedere burger kan kiezen om

drankje werd nog lang nagepraat.

de keuze hebben om eenverdiener of tweeverdiener te zijn.

wel of niet te gaan werken. Ook is het nu eenmaal zo dat je

Dit betekent dat er sprake is van een vrije keuze. Dijkgraaf

in Nederland belasting moet betalen, ook als je niet werkt.

noemt het keuzedwang, want je wordt via een fiscale prik-

Volgens Dijkgraaf is dat de wereld op z’n kop: waarom krij-

SGP-jongeren Staphorst
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AFGELOPEN SEIZOEN

ECONOMIE EN ONTWIKKELINGSHULP

Economie en ontwikkelingshulp
Lezing door Gert van Putten
De avond werd geopend met het zingen van Psalm 84:6 en

computergestuurde temperatuurregulatie, verkocht. In Emst

weet hoe hij een kippenboerderij moet leiden, zal hij dat

elke boerderij zijn aan de buitenkant een aantal kranen aan-

het lezen van 1 Johannes 3:1-17. Vers 17, ‘Zo wie nu het

en Hoogeveen heeft hij 2 legkippenbedrijven opgestart, met

nooit aan zijn buurman vertellen. Door schade en schande

gelegd, zodat de bevolking gratis water heeft en veel minder

goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben,

in totaal 300.000 legkippen. In Rogat is hij een bedrijf op-

heeft Van Putten geleerd dat bij het maken van afspraken

ver hoeft te lopen.

en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in

gestart om de kippenmest te drogen. Omdat hij zelf geen

ook de familie betrokken moet worden. Wanneer de vader

hem?’, ligt aan de oorsprong van de oprichting van Dou-

opvolger had, zijn al zijn bedrijven overgenomen door stich-

zijn zoon gezegend heeft, doet hij zijn werk goed. Hij heeft

Welvaart vs. vertrouwen

ble Harvest. De opdracht om voor je naaste te zorgen komt

ting Metgezel. In 1990 heeft hij de Nederlandse afdeling van

zelf ook Ethiopische bedrijfsleiders aan het werk, die na zo’n

Op een vraag vanuit het publiek hoe hij vertrouwt op God

hierin heel duidelijk naar voren.

Double Harvest opgericht.

afspraak goed werk leveren. Maar de basis is: ‘vertrouwen is

terwijl hij in zo’n welvaart leeft, antwoordt Van Putten dat hij

goed, maar controle is beter’.

hierin veel geleerd heeft van de Amerikanen. Hij noemt als

Geschiedenis

Ethiopië

In de loop van 25 jaar heeft Van Putten 25 bedrijven in Ethi-

voorbeeld dat zij met een miljoen dollar een groentekwe-

In de jaren ‘70 is Gert van

Bert Flier is in Ethiopië begonnen en heeft daar een wees-

opië opgestart, waaronder een melkfabriek, voerfabriek, kip-

kerij in Ethiopië hebben opgebouwd. Daarna is het bedrijf

Putten gestart met een kui-

huis opgericht. In de loop van de tijd werd dit steeds verder

penslachterij. Deze bedrijven zijn ondertussen ook allemaal

overgedragen aan de kerk, maar door slecht beheer is het

kenbroederij, volgens Ame-

uitgebreid en uiteindelijk werden daar 83 kinderen opge-

weer verkocht. Op dit moment is hij eigenaar van een legkip-

bedrijf steeds verder in verval geraakt en is er nu weinig

rikaans concept met hybride

vangen. Men was er echter ontzettend arm, dus Gert van Put-

penboerderij en een groentekwekerij. Hij gaat 8x/jaar naar

meer van over. Zij zien het zo dat God hen de mogelijkheid

kippen. Het bedrijf groeide

ten had contact opgenomen met de minister van landbouw

Ethiopië voor monitoring en aansturing. De weeskinderen

heeft gegeven om te investeren in een land als Ethiopië. Je

uit van 3 naar 75 werkne-

en was met hem overeengekomen dat hij 500 ha zou kunnen

van eerder zijn nu de technische mensen in zijn bedrijven.

moet het dan loslaten wanneer die mogelijkheid daar niet

mers in 1975. Hij breidde in

krijgen en voor 1 miljoen gulden aan goederen zou kunnen

De organisatie Double Harvest heeft ook scholen en kerken

goed wordt gebruikt, maar zelf heb je je best gedaan. Dat is

de loop van de jaren zijn ac-

invoeren. Echter, vanwege corruptie belandde Van Putten

gebouwd. Onder andere doordat een Nederlandse Ameri-

ook hoe Van Putten zelf wil leven.

tiviteiten uit met andere be-

in de gevangenis, waarna hij na het betalen van steekpen-

kaan in Ethiopië een staalbedrijf heeft opgericht, is het mo-

Van Putten geeft aan een groot vertrouwen in God te heb-

drijven, zowel in Nederland

ningen na enkele dagen weer werd vrijgelaten. Uiteindelijk

gelijk scholen en kerken van een degelijke kwaliteit te bou-

ben. Al is hij 80 jaar, als God het hem geeft, wil hij volgend

als in het buitenland (o.a. een

kreeg hij 10 ha met bergen en 5 weeshuizen. Voor die kin-

wen, wat weer ten goede komt aan de Ethiopiërs. Doordat

jaar weer een nieuw bedrijf in Ethiopië starten. Hij is heel

tetrabedrijf van 10.000 ha in

deren is veel bereikt, maar voor het overige was het tobben.

dit internationale privéscholen zijn, heeft de overheid niets

verwonderd dat God hem deze tijd nog geeft, nadat hij in

Hongarije). De basis van al

Door dienst te doen met een NGO van de regering werd alles

te zeggen. Op de bedrijven start men elke ochtend met bij-

2014 na een zware hartoperatie waarbij ook fouten zijn ge-

zijn successen is PR: ‘praten

wat ingevoerd werd, eigendom van de regering. Dat bete-

belstudie, waaraan meer dan 300 werknemers deelnemen.

maakt, twee keer gedurende enkele weken op het randje van

en rondrijden’.

kende dat hij zelfs toestemming moest hebben voor het ge-

Kernwaarden zijn discipline, bijbelgetrouwheid en liefde.

de dood heeft gelegen. In die tijd heeft hij geleerd alles los

In 1978 was zijn bedrijf zo

bruik van zijn eigen trekker. Dit heeft hij 5 jaar volgehouden.

gegroeid dat hij 2 aandeel-

Naar aanleiding van een vraag legt Van Putten uit dat het wel

Waarom Ethiopië?

maken, zodat hij zijn werk kon hervatten, maar deze gebeds-

houders heeft aangenomen.

mogelijk is een bedrijf op te starten in Ethiopië, maar dat het

Van Putten is in aanraking gekomen met Aart van Wingerden,

verhoring duurde 3 weken. Nu is hij weer helemaal de oude.

Dit bleek een verkeerde beslissing en leidde tot het verlies

wel het verstandigst is dit met Nederlandse bedrijfsleiders

die in Amsterdam was voor zendingswerk. Daarbij waren ook

Ontwikkelingswerk is 3 stappen vooruit en bij een volgend

van 4 miljoen gulden. In 1980 kwam de crisis en is zijn be-

te doen. Wanneer je een partnerschap aangaat met een Ethi-

Ethiopiërs betrokken. Van Wingerden had de mogelijkheid

bezoek weer 2 stappen achteruit. Het gaat heel langzaam.

drijf failliet gegaan.

opiër betekent dit dat de Ethiopiër geen bijdrage levert aan

containers vol goederen naar Ethiopië te vervoeren, door

Je kunt er alleen in slagen als je ook daadwerkelijk van deze

Tijdens een skivakantie kwam hij ten val, brak zijn boven-

de opbouw van het bedrijf, maar wel 30% van de winst op-

steun vanuit Amerika. Zo is Van Putten er ook bij betrokken

mensen houdt. Van Putten wil geen mensen aan het werk

been en werd na de operatie ernstig ziek. Op dat moment

strijkt. Ook hieruit blijkt dat corruptie een groot probleem is.

geraakt en heeft hij er veel mogen doen. Zijn melkfabriek is

hebben die denigrerend over ‘zwarten’ spreken. In alle jaren

heel succesvol en verhandelt 10.000 liter melk en 15.000

heeft hij veel samengewerkt met de grootste protestante

werd hij door God stilgezet. Er vond een radicale omkeer

te laten. Hij heeft God in die periode gesmeekt hem beter te

plaats. Niet alles wat hij in de jaren daarvoor had opgezet

Ontwikkelingswerk

cups yoghurt per dag.

kerk van Ethiopië. Er komen daar steeds meer mensen tot

was legaal, zo had hij in Canada een boerderij gekocht met

Van Putten stelt dat ontwikkelingswerk in landen in Afrika

Als kippenboer kan in Ethiopië veel geld verdiend worden

geloof. In de jaren ’60 was 1% van de bevolking christen,

zwart geld. Tijdens de ziekenhuisopname heeft hij 3 dagen

beter is dan alle vluchtelingen hierheen te halen. Veel jon-

doordat de eieren heel duur zijn. Hier profiteert de bevol-

nu is dat 8%. Doordat hij in de afgelopen 25 jaar 30 kerken

gebeden en God beloofd na zijn herstel niets meer met zwart

geren willen naar Europa of Amerika om daar een bestaan op

king niet van. Doordat ze in zijn bedrijven werken, hebben

heeft gebouwd, is Van Putten zelf ook een klein schakeltje in

geld te doen. Hij werd een veranderde man. Na zijn herstel

te bouwen, waardoor alle kennis en werkkrachten uit Afrika

ze een vast inkomen, maar dat is te weinig om eieren van te

dit werk. Maar wat hij allemaal heeft bereikt in de afgelopen

kon hij een doorstart maken met zijn bedrijf en had hij zijn

vertrekken.

kopen, zij hebben hun eigen soort voedsel. De meeste Ethio-

jaren, voor Van Putten is het het belangrijkste dat beiden,

verliezen in 5 jaar tijd terugverdiend.

De mensen in Ethiopië zijn intelligent en werklustig, een

piërs hebben wel zelf een paar krielkippen.

zowel blank als zwart, een ambassadeur van Jezus Christus

In de jaren daarna heeft hij de kuikenbroederij, die in die

duidelijk verschil ten opzichte van landen als Soedan en

In de achterliggende jaren zijn 25 waterbronnen geslagen,

zijn. Dat is de centrale boodschap die hij ook aan ons wil

tijd de modernste van Nederland was met onder andere een

Somalië. Ze zijn echter ook jaloers, dus wanneer iemand

die 25.000 liter zuiver en helder water per uur leveren. Bij

meegeven.
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DE LESSEN VAN GROEN VAN PRINSTERER

De lessen van Groen van Prinsterer
Door Mr. J.T. van den Berg
Op vrijdagavond 22 januari 2016 was voormalig Tweede

niseerde achterban. In die tijd was het zo dat alleen dege-

heeft, is Ongeloof en Revolutie. Hij heeft het hierin niet over

Kamerlid Mr. J.T. van den Berg bij ons te gast om te spre-

nen die een bepaald bedrag van aan belasting betaalden of

de Franse Revolutie in 1789, maar wat al veel eerder is voor-

ken over de actualiteit van Groen van Prinsterer. De avond

grondbezit hadden, mochten stemmen en meedoen aan de

gevallen. Deze revolutie is niet begonnen in Parijs, maar

werd gehouden in het SJOS gebouw.

verkiezingen. Daardoor zat hij alleen in de Tweede Kamer.

in het Paradijs. Hij benadrukt sterk het loslaten van Gods

Van de Berg had zijn lezing opgedeeld in drie aspecten van

Hij werd dan ook wel gekenschetst als de ‘generaal zonder

Woord, ‘Ni Dieu ni maître!’ Niet meer Gods Woord was de

Groen van Prinsterer: zijn leven, zijn werk en zijn actualiteit.

leger’.

grondslag voor de staat, maar de mens werd de norm. Groen
daarentegen was een tegenstander van volkssoevereiniteit.

Zijn leven

In zijn parlementaire periode richtte hij zich in het bijzon-

Volgens Groen van Prinsterer ligt de wil alleen bij God.

Guillaume Groen van Prinsterer werd geboren in 1801 in

der op de Nederlandse scholen. Op alle scholen moest Gods

Dat de mens de norm is voor wetten en beslissingen die de

een vooraanstaand milieu. Bekend was dat hij opgroeide in

Woord aanwezig zijn. Hij was van mening dat de openbare

staat neemt, is in de loop van de jaren steeds duidelijker

de hogere kringen. In 1817 ging hij Rechten en Klassieke

scholen christelijke scholen moesten zijn. Het was voor

geworden. Het homohuwelijk is hiervan een voorbeeld. Ook

Talen studeren bij Bilderdijk.

hem een enorme teleurstelling toen bleek dat hij hier geen

dit werd door Groen in zijn tijd al gezien als een revolutie.

In 1823 promoveerde hij op één dag zowel in Rechten als op

draagvlak voor kreeg.

Groen hield hierbij vast aan Gods woord, het beste middel

Plato, de geschiedschrijving, in het Latijn.

In 1856 kwam er een kabinetscrisis. Thorbecke moest aftre-

tegen de revolutie is het Evangelie. ‘Niet door kracht, niet

Groen van Prinsterer werd hierna de persoonlijke secretaris

den. Groen had formateur kunnen worden, maar uiteindelijk

door geweld, maar door het Woord.’

van Koning Willem I. In 1828 trouwde hij met Betty van der

koos de Koning voor Van de Bruggen. Tijdens deze forma-

Hoop. Het huwelijk van Groen van Prinsterer bleef kinder-

tie kwam de schoolwet. Ook dit was voor Groen een grote

Het ging Groen van Prinsterer steeds om de vraag: wat ligt

loos. In deze periode waren Nederland en België nog één

teleurstelling. Op de openbare scholen mochten alleen de

erachter? Wat zijn de wortels? Hij benadrukte ook sterk dat

natie. Daardoor werkte Groen afwisselend in Brussel en Den

christelijke deugden geleerd worden, maar niet het Woord

neutraliteit niet mogelijk is. Het is geloof of ongeloof. Kerk

Haag. In Brussel heeft hij kennis gemaakt met het Reveil en

van God. Hierop is Groen uit de Tweede Kamer gegaan, hij

en staat zijn gescheiden, maar politiek en geloof niet. Al is

de Opwekkingsbeweging. In 1830 kwam de opstand tussen

wilde buiten de Kamer invloed uitoefenen op de staat. Hij

het huidige politieke klimaat in Nederland niet te vergelij-

België en Nederland. Dat heeft hem diep geraakt. Hij zag

ging pleiten voor Christelijk Nationale Scholen.

ken met dat in de tijd van Groen van Prinsterer, dit is echter

dit als een inbreuk op de groei van de Nederlanden. Groen

Hij had de hoop dat hij hier voor onder het volk draagvlak

nog steeds actueel.

behoorde kerkelijk tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij

zou vinden. Dat zou er dan toe leiden dat de staat zich niet

was wel van mening dat de kerk ziek was, maar dat deze

meer met het godsdienstonderwijs op scholen zou hoeven

van binnenuit moest herstellen. Dat was voor hem de reden

te bemoeien. In 1862 kwam Groen toch weer in de Tweede

om zich niet af te scheiden van deze kerk. Hij was ook van

Kamer. Hij was toen de grondlegger van de Anti Revolutio-

mening dat de Gereformeerde Gezindte bij elkaar hoorde,

naire Partij (ARP). In 1872 stapte hij uit de politiek. Daarna

dus zowel de Hervormde Kerk als de afgescheidenen. Hij

heeft Abraham Kuyper de ARP verder uitgebouwd. Echter,

had echter wel sympathie voor de afgescheidenen, net als

Kuyper was in de ogen van Groen veel te activistisch. De

hen had hij kritiek op het Algemeen Reglement 1816 dat

stelling van Groen van Prinsterer was: ‘Niet door geweld,

de koning veel invloed gaf in de kerk, en op de opkomende

maar door Gods Geest zal het geschieden’.

vrijzinnigheid.

In 1876 is Guillaume Groen van Prinsterer overleden.

Zijn werk

Zijn actualiteit

In 1840 raakte hij betrokken bij de commissie die uitein-

Groen van Prinsterer schreef veel boeken. Hij heeft met

delijk de Grondwet van 1848 zou opstellen. In 1849 werd

name veel geschreven over geschiedenis, dat was voor hem

Groen van Prinsterer lid van de Tweede Kamer. Hij was de

van grote waarde. Hij schreef over wat het Woord van God

tegenspeler van Thorbecke: Thorbecke was de man van de

tot een volk, tot een natie te zeggen heeft. Groen streefde

Revolutie, Groen was juist anti-revolutionair. Groen keerde

naar een evenwichtige Bijbeluitleg. Hij sprak zich uit voor

zich tegen alles wat Thorbecke leerde. Groen was heel ge-

theocratie, maar tegen geloofsvervolging.

zaghebbend, maar stond vaak alleen. Hij had geen georga-

Eén van de boeken die Groen van Prinsterer geschreven
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LOKALE ECONOMIE VS. NATIONAAL BELEID

Lokale economie vs. nationaal beleid

neer ik koffie wil, de overheid niet moet gaan bepalen hoe ik

reld. Hierop wordt geopperd dat het Bijbelse Jubeljaar dan

de koffie zet. Er mag vrijheid van ondernemen zijn.

toegepast mag worden, dat zou de PvdA toch ook moeten
vinden?

Vrouw aan de top

Hulp of Last?
Op 4 maart 2016 was er in de SJOS een avond met drs. J.A.

dig hebben en wil dat geluid bij de PvdA laten horen.

Schippers, directeur van Guido de Brès-stichting, het Weten-

Op de vraag of de rol van de overheid opbouwend, meeden-

schappelijk Instituut van de SGP. Hij ging in debat met dhr.

kend of remmend is, antwoordde het panellid veehouder

Tijs de Bree, fractievoorzitter van de PvdA-statenfractie in

Visscher dat juist in een veranderende wereld kansen liggen,

Overijssel.

ondernemers denken in kansen! Ondernemer Koster bena-

Tijdens deze debatavond was er ook een panel van lokale

drukte dat je je droom kunt verwezenlijken in het onderne-

ondernemers, namelijk: Henk Bisschop (Aluvo), Jan Koster

men. Ondernemer Talen: ‘Je hebt Goddelijke opdracht om het

(Handelsbedrijf J. Koster), Jan Talen (Talen Tools) en Koob

land te bebouwen en het goede voor elkaar te zoeken, ook als

Met de stelling dat er meer vrouwen aan de top moeten zijn

Denken in kansen

om meer slagkracht te krijgen, werden lovende woorden ge-

Alle partijen vinden het jammer dat na het afschaffen van

sproken over de vrouw, zij heeft andere kwaliteiten dan de

het melkquotum er onduidelijkheid bleef. Dan was er nu niet

man, ze benut haar capaciteiten anders dan de man en daarin
verrijken ze elkaar: je hebt nu eenmaal ook een minister van
Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken.
De Bree vindt dat de man meer thuis moet kunnen blijven
wanneer er een kind geboren is, zodat de vrouw ook kan gaan
werken. Maar in een norm van x-% vrouw aan de top gelooft
hij niet.
Als gekeken wordt naar belastingdruk voor een- en tweeverdieners, wordt dit door de overheid gezien als keuzevrijheid.
Talen: ‘Dit is geen keuzevrijheid, maar dwang om de arbeids-

een overschot aan melk geweest. De agrariër wist dat meer

markt op te gaan, ten koste van je gezin’. Bisschop vindt zijn

melk ook meer mest zou betekenen. Volgens Koster heeft

vrouw een topvrouw, omdat ze inkoper, verkoper en planner

de megaboer voordeel bij deze onduidelijkheid en de kleine

tegelijk is om het gezin in goede banen te leiden! Dat wordt

agrariër delft het onderspit. Daarom is het goed dat de boer

te weinig gezien in Den Haag. Men kijkt alleen naar economi-

nu gaat innoveren, vindt Talen, om zo een hogere melkprijs

sche modellen volgens Schippers en te weinig naar de prak-

te kunnen ontvangen. De Bree is het daarmee eens. Hij was

tijk. De economische modellen kijken alleen naar groei, we

op bezoek bij een biologische boerin in Deventer, midden in

verdienen anno 2016 al 250% meer dan in 1900, moeten we

Natura2000 gebied en zag met eigen ogen hoe zij dacht in

dan wel naar de 251%..?

kansen…
Mag Staphorst meer laten zien dat sociaal ondernemen van-

Visscher (veehouder). De avond werd geopend met het lezen

ondernemer’.

van Genesis 13. Lot koos het vruchtbare land dichtbij Sodom

Jan Schippers heeft wat moeite met de stelling: Ondernemers

en Abraham stelde zich afhankelijk van God op en hij werd

zijn creatieve mensen die meer ruimte nodig hebben en min-

rijk gezegend.

der regels: goede regels maakt ondernemers creatief, zie J.S.
Bach, hij was creatief en hield zich aan de regels van de kunst

De ondernemer

om zijn boodschap uit te dragen. De Bree vindt dat bij het

Om het debat op gang te brengen werd een aantal stellin-

maken van nieuwe regels gekeken moet worden naar welke

gen getoond. Debatleider Roelof Slager vroeg eerst of men

oude regels geschrapt kunnen worden. Daarom een tip voor

zich herkende in wat Wikipedia zegt over ondernemen: een

de ondernemers: het gesprek aangaan en bij een goed ver-

persoon onderneemt iets en daarmee levert deze één of an-

haal en de juiste toon is er ruimte om te ondernemen. Koster:

dere maatschappelijke bijdrage. Jan Schippers: ‘Het aardige

‘Landen met weinig regels hebben een slecht functionerende

van ondernemen is om mensen bij elkaar te brengen en iets

economie; regels zijn nodig, maar door de vele lagen in de po-

te maken en dat anderen daarvan mogen profiteren’. Tijs de

litiek is er veel onduidelijkheid’. Jan Schippers haakte hierop

Bree ergerde zich aan het slachtoffer-denken van de PvdA, als

in door te stellen dat maximaal twee lagen van de overheid

het gaat om werkgever-werknemer, hij vindt dat zij elkaar no-

zich met een regel mogen bemoeien. De Bree vindt dat, wan-
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Belastingen

zelfsprekend is voor een christenondernemer? De Bree vindt

Jan Schippers is voorstander van schuiven met de belastin-

het goed wat minister Asscher doet: vaste contracten na x-tij-

gen en is dus eens met de stelling om de belastingen te ver-

delijke contracten. De ondernemers zijn het er niet mee eens,

schuiven van ‘arbeid’ naar ‘consumeren’ en ‘wonen’. Dit om-

de praktijk wijst uit dat door de hoeveelheid aan regels de

dat de woning niet te verplaatsen is en dus voor de overheid

zaak op slot gaat voor de ondernemer en deze gaat dan met

een constante inkomstenbron wordt. Wanneer de loonlasten

ZZP’ers werken. De werknemers worden teveel beschermd.

hoog blijven, wordt het werk verplaatst naar lagelonenlanden

Talen: ‘Het is heel belangrijk dat er een goede relatie is tussen

met alle gevolgen van dien. De Bree is het daar niet mee eens,

werknemer en werkgever. Een bedrijf is geen statisch gebeu-

hij vindt dat de kapitaalbelasting verhoogd moet worden en

ren, door flexibelere regels zouden er meer vaste contracten

dat arbeid nu juist te laag wordt belast.

zijn.’

Koster vindt dat de overheid moet inkrimpen, dat bespaart
geld. De Bree vindt dat de inkomensverschillen kleiner moe-

Al met al een mooi debat en de deelnemers konden als huis-

ten worden; het is niet uit te leggen dat de 62 rijkste mensen

werk een mooi lijstje met opdrachten mee naar huis nemen.

evenveel bezitten als 3,5 miljard arme mensen op deze we-

De avond werd op de gebruikelijke manier afgesloten.
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