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Spontaan gaven zich dertien 
nieuwe leden op. Sowieso laat 
het ledental een sterke stijging 
zien: een verdriedubbeling in 
twee maanden tijd. De teller 
staat momenteel op bijna zes-
tig leden. Het zijn opmerke-
lijke constateringen. Het lijkt 
er dan ook sterk op dat SGP 
Bunschoten in de toekomst 
een rol van betekenis kan 
gaan spelen op het plaatselijke 
politieke toneel.

Voorafgaand aan de open-
bare vergadering werd het 
voorlopig bestuur, bestaande 
uit Huig van Barneveld 
(voorzitter), Henk Heeringa 
(secretaris), Theo Duijst (pen-
ningmeester) en Maas van 
Drie (algemene zaken) door 
de leden definitief gekozen. 
Na christelijke opening van 
de bijeenkomst deed de pre-
ses een dringend appel op de 
aanwezigen om waakzaam 
te zijn ,,in een samenleving 
waarin, zeker de laatste dertig 
jaar, steeds minder met God 
gerekend wordt. Het maat-
schappelijk draagvlak is be-
langrijker dan Gods geboden. 
Het kwade wordt goed en het 
goede kwaad.’’ 
Wat betreft de SGP gaf Van 
Barneveld aan dat er in de 
gemeente Bunschoten een 
groeiende belangstelling is 
voor het SGP-gedachtegoed. 
Reden voor een aantal men-
sen om mee te gaan doen aan 
de raadsverkiezingen van 
2014. Dit feit alleen al zorgde 
voor veel publiciteit in de 
media.  

,,De komende tijd hopen wij 
ons te richten op het ontwik-
kelen van het lokale pro-
gramma. De kandidaatstelling 
zal ook een thema voor de ko-
mende periode zijn.’’ Het pro-
gramma wordt volgens Van 
Barneveld sterk toegespitst op 
de lokale situatie. Hij noemde 

het nog te vroeg om inhou-
delijk op het verkiezingspro-
gramma in te gaan. 

,,We willen dat zorgvuldig 
opbouwen. We willen ons ook 
onafhankelijk opstellen. Soms 
zullen we bij bepaalde thema’s 
voor en soms tegen zijn.’’ Om 
dat te illustreren pakte hij er 
vast één thema uit. ,,Als we 
naar de regering luisteren is 
de wens dat er op bestuurlijk 
gebeid heel wat gaat veran-
deren. Wij zijn voor een zelf-
standig Bunschoten en tegen 
megaprovincies. Dicht bij 
de burger is ons motto.’’  Als 
SGP-missie noemde hij ‘het 
gereformeerde karakter van 
ons dorp beschermen’. ,,Daar 
ligt onze uitdaging.’’ Kenmer-
kend voor de vergadering was 
dat de aanwezigen afkomstig 
waren uit ogenschijnlijk alle 
gereformeerde kerken in de 
gemeente Bunschoten.

Alcohol	en	drugs

Na een oproep van secreta-
ris Henk Heeringa om lid te 
worden, nam gastspreker Jan 
Hakvoort het woord. Volgens 
het Urker raadslid zijn er veel 
overeenkomsten tussen de ge-
meenten Urk en Bunschoten, 
zoals klederdracht en vis. ,,Te-
vens houden jullie net als op 
Urk van voetbal. Ik heb hele-
maal niets tegen voetbal.’’ Hij 
was bevriend met de gebroe-
ders Wakker, die vroeger in 
het eerste elftal van Urk speel-
den. ,,Ik herinner mij nog de 
verhalen van hen als ze tegen 
Spakenburg of IJsselmeervo-
gels moesten voetballen. Maar 
helaas gaan er veel mensen al-
leen op voetbal voor de derde 
helft. Ze nemen jonge kinde-
ren mee en geven op die wijze 
een verkeerd voorbeeld aan 
de jeugd. Sportverdwazing en 
sportbeoefening liggen vaak 
dicht bij elkaar.’’ 

Hakvoort noemde ook een 
negatieve overeenkomst. ,,Ik 
doel dan op het alcoholmis-
bruik en het drugsgebruik. Ik 
wind me altijd een beetje op 
als een buitenstaander begint 
over de problemen in mijn 
dorp, en misschien doet u dat 
op dit moment ook wel. Mijn 
excuses daarvoor, maar het is 
wel een probleem dat wij on-
der ogen moeten zien.’’ 

De SGP heeft samen met  
Kerkelijk Platform Jeugd het 
boekje Alcohol & Drugs uit-
gegeven om zo deze zaken 
aan de orde te brengen. ,,Alle 
kerken zijn vertegenwoor-
digd in dit platform en er is 
regelmatig een gesprek met 
de burgerlijke overheid. Het 
kerkelijk platform is best wel 
uniek. Zo worden deze be-
langrijke items inzake alcohol 
en drugs besproken op de 
catechisatie en verenigingen. 
Helaas zit drank een beetje in 
de cultuur op Urk. Een citaat 
uit het boekje is: ‘Als we geen 
alcoholproblematiek op Urk 
zouden hebben dan zou het 
drugsprobleem 80% kleiner 
zijn. Door alcoholmisbruik 
gaan jongeren eerder aan de 
drugs. Onze fractie heeft het 
initiatief genomen om preven-
tielessen vroegtijdig te geven. 
Ons advies is: begin in groep 
8 van de lagere school. Urk is 
een calvinistisch bolwerk en 
daar zou en mag het alcohol-
misbruik en nu drugsgebruik 
niet mogen gebeuren. Wat 

een werkelijkheid! En wat een 
verdriet in de gezinnen. Het 
maakt alles kapot.’’ 

Hete	brij

Hij noemde gereformeerde 
politiek in deze tijd meer dan 
nodig. ,,En ach, laten we maar 
niet gaan kijken naar andere 
partijen, die ook het christe-
lijk geluid proberen te laten 
horen. Laten we maar staan 
voor datgene waar we voor 
staan, zonder een waarde-
oordeel over de C bij andere 
partijen. Ik kan niet anders 
concluderen dat mensen een 
helder geluid willen horen. 
Bijna 900 mensen die in Bun-
schoten op de SGP stemmen 
bij de landelijke verkiezingen.’’ 

De spreker gaf het bestuur in 
aanloop naar de verkiezingen 
in 2014 een aantal nuttige 
tips mee, zoals het afleggen 
van werkbezoeken en het 
echt verdiepen in de materie. 
,,Weet waarover u praat! Po-
litici staan er om bekend dat 
ze vaak om de hete brij heen 
draaien, maar wanneer poli-
tici weten waarover ze praten 
oogst dat niet alleen lof bij de 
burgers, maar ook bij de amb-
telijke dienst. Ik mag wel zeg-
gen dat dit wel een verdienste 
is van de SGP-fractie. Zo 
willen we ook graag bekend 
staan.’’

De decentralisaties - het 
overhevelen van taken van 
het Rijk naar de overheid 
- bieden volgens Hakvoort 
kansen voor een partij als de 
SGP. ,,Er wordt de nadruk 
gelegd op het gezin en het 
persoonlijk netwerk. En is dat 
ook niet de boodschap in de 
Bijbel? Omzien naar elkaar! 
Een overheid die terugtreedt, 
zal meer ruimte laten aan de 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid van kerken en ge-
meenschappen. Tegelijkertijd 
zorgt die uitdaging voor het 
gevaar dat mantelzorgers en 
vrijwilligers belast worden. 
Voor u als politiek om ook 
daar oog voor te hebben.’’ 

Heilzaam

Hij stond ook stil bij lande-
lijke ontwikkelingen. ,,Mo-
menteel mogen we wel bang 

zijn dat PvdA, VVD en D66 
alles willen vernietigen dat 
nog enigszins doet denken 
aan het Bijbelse Woord. Dat 
Woord dat toch alleen het 
kompas kan en moet zijn in 
dit leven. Wat staat ons onder 
dit kabinet nog te wachten? 
We denken onder andere aan 
koopzondagen, ambtenaren 
van de burgerlijke stand (de 
weigerambtenaren) en het 
benoemingsbeleid in het 
onderwijs. Hoelang zullen 
wij nog reformatorisch of 
christelijk onderwijs hebben? 
Helaas hebben ze in den Haag 
geen SGP meer nodig om een 
meerderheid te behalen. Men 
praat over een kredietcrisis, 
maar ik ben bang dat de crisis 
veel dieper zit. Hij regeert, 
heeft recht op uw gehoor-
zaamheid en het betaamt een 
ieder mens om Zijn geboden 
te houden en Hem te vrezen. 
We leven in een tijd dat alles 
wankelt. Als je met mensen 
praat is het waarom, waarom 
en waarom mag dit niet? Ook 
helaas in onze gezindte. Gods 
woord heeft het laatste woord 
en is heilzaam voor alle men-
sen!’’, voerde hij aan. 

In de gereformeerde politiek 
hoeft het volgens Hakvoort 
niet om zetels te gaan. ,,Om-
dat Hij regeert! De SGP mag 
vanuit de Bijbel politiek be-
drijven. Het is een boodschap 
met een belofte. Als de poli-
tiek in dat licht mag staan, is 
er werkelijk perspectief. Met 
eerbied gesproken: daar staat 
de Heere Zelf voor in. Poli-
tiek bedrijven anno 2013… 
om U te dienen’’, sloot hij zijn 
betoog af. Ook Willard Woord 
van de SGP Jongeren Urk 
voerde nog kort het woord. 

Hij gaf aan het belangrijk te 
vinden ook jongeren bij de 
SGP te betrekken. ,,Het beste 
is een gevarieerde fractie.’’ 
In de werkgroep van SGP 
Bunschoten zijn een aantal 
jongeren actief. Na een korte 
forumdiscussie, waarin dui-
delijk werd dat op bepaalde 
terreinen met andere partijen 
samengewerkt kan worden 
zonder de identiteit te ver-
loochenen, werd de avond 
afgesloten. 

Peter Frans Heinen

Breed draagvlak voor SGP Bunschoten
Er is duidelijk sprake van een nieuwe stroming in 
politiek Bunschoten. Dat valt te concluderen op 
basis van de openbare SGP-avond in De Mande-
maaker. Zestig personen, waaronder ook enkele 
vrouwen, maakten hun opwachting in de Zuider-
zeezaal. Voor politieke vergaderingen is dat een 
opmerkelijk hoog aantal. Zij werden op de hoogte 
gesteld van de ontwikkelingen de afgelopen tijd 
en er werd nagedacht over gereformeerde poli-
tiek in de gemeente anno 2013. Naast voorzitter 
Huig van Barneveld en secretaris Henk Heeringa 
hielden twee ‘ingevlogen’ SGP’ers uit Urk een be-
vlogen betoog.

Zestig leden bezochten de eerste SGP-bijeenkomst. (foto’s: de Bunschoter)

Urker SGP-raadslid Jan Hakvoort.


