
     

Symboliek in de politiek 
 
Geen politiek zonder emotie. Soms maakt een 
enkel symbolisch gebaar meer indruk dan een 

container vol argumenten. Dat hoort erbij, zolang 
de symboliek dient om de inhoud kracht bij te 

zetten. 
 
Een voorbeeld buiten de deur praat wel zo gemakkelijk. 
Laten we daarom eens naar onze landelijke politiek 
kijken. Onlangs sprak de Tweede Kamer breedvoerig 
over de gevolgen van de kredietcrisis. Om de discussie 
te vergemakkelijken, had de coalitie van tevoren een 
bundeltje maatregelen uitonderhandeld. In plaats van 
aan te schuiven bij het gezellige Haagse onderonsje, liep 
de PVV-fractie demonstratief de Tweede Kamer uit. Dat 
gebaar is de gemiddelde Nederlander beter bijgebleven 
dan de inhoudelijke bijdrage van de andere partijen. 
Verzachtende omstandigheid, het debat leverde 
uiteindelijk weinig zinnigs op. 
 
Het weglopen van Wilders heeft in de media een debat 
opgeleverd over symbolisch opereren tegenover 
inhoudelijk argumenteren. Is het zinvol om functioneel 
boos een discussie te ontlopen die bij voorbaat als 
volstrekt zinloos wordt ervaren? Of is tegen heug en 
meug aansluiten bij een oeverloze praatsessie het 
toppunt van inhoudelijk politiek correct handelen? 
 
Ook in de Staphorster politiek kan het er heet aan toe 
gaan. ‘Komt dat zien, komt dat zien’, schrijft de Meppeler 
Courant dan uitnodigend. Sommige onderwerpen 
hebben van nature een laag politiek ontbrandingspunt. 
Het is niet anders. Op onderdelen kan de vlam 
onverwacht in de pan slaan. En dan zijn er zaken waar 
een opeenstapeling van kleine beetjes brandbaar 
materiaal nog slechts een klein vonkje nodig heeft voor 
een hoog oplaaiend vuur. 
 
Symboliek en emoties horen wezenlijk bij de politiek. Een 
belangenafweging moet plaats bieden aan gevoel.
Politiek en symboliek horen niet tegenover elkaar te 
staan. Als het goed is, versterken ze elkaar. Graag wel in 
de juiste verhouding. Symbolen horen woorden niet plat 
te walsen. Emotie hoort erbij, zolang deze 
besluitvorming op basis van een inhoudelijke afweging 
niet in de weg staat. Want aan het eind van de rit 
behoort de kracht van argumenten doorslag te geven. 
 

 Sytse de Jong 
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           Staphorst                7e jaargang, mei 2009 
Den Haag in Staphorst 
(Klaas Slager) 

 
Na veel overleg over en weer is het er toch van 
gekomen. De SGP-fractie van de Tweede Kamer, 
fractievoorzitter B.J. v.d.  Vlies en fractiegenoot C.G.  
v.d. Staay waren voor een werkbezoek in onze 
gemeente. Bijgestaan door de beleidsmedewerkers  
D.J.H. van Dijk, W.M.J. de Wildt en H. Maljaars. Niet 
te vergeten was ook M. de Bruyne (Menno van de 
Haagse propjes, ook van boeren komaf) mee afgereisd naar onze 
gemeente in zijn voorlichtende functie.  
Ook de SGP Statenleden waren aanwezig, fractievoorzitter D. van 
Dijk  en zijn collega J. Slagman. Na ontvangst in het 
gemeentehuis was er eerst een gesprek tussen de gasten, het 
bestuur van onze kiesvereniging,  wethouder S. de Jong, fractie 
en steunfractie onder meer over de problematiek rond de A28 en 
de  
WSW (wet sociale werkvoorziening).  
Toen het college aanschoof kwam de alcoholmatiging en het 
ketenbeleid aan de orde. Uit het feit van stevige aanpak door  
Staphorst van dit geheel  bleek dat Den Haag en Staphorst op 
één lijn zitten aangaande het ketenbeleid. Door de Tweede Kamer 
fractie werd met nadruk afstand genomen van het feit dat in een 
dagblad werd gesuggereerd dat Staphorst spelbreker in dit geheel 
zou zijn.  
 
We vertrokken naar het SJOS-gebouw, waar het bestuur van de 
SGP studievereniging zich bij het gezelschap voegde. In dit 
prachtige onderkomen voor onze jeugd werd een maaltijd 
genuttigd. 

Ter afsluiting van het 
programma reisde het hele 
gezelschap, vergezeld van 
de  schrijvende pers, per 
touringcar naar twee 
melkveehouders, die in 
hun bedrijfsvoering in de 
knel kunnen komen door 
het beleid Natura 2000.  
Met veel begrip voor de 
‘zorg’ die over Natura 2000 

heerst en met een warm hart voor de agrarische sector is de 
Tweede Kamerfractie afgereisd naar de Familiedagen in 
Hardenberg om daarna hun drukke werkdag op een bijeenkomst 
in Roden af te sluiten. Al met al, het was een kort bezoek uit de 
verschillende geledingen maar wij voelden duidelijke 
verbondenheid en saamhorigheid. Ook op basis van Gods 
onfeilbaar Woord met de woorden van psalm 133:3: ‘Waar liefde 
woont gebied den Heere Zijn zegen‘. 
 

Een korte impressie vanuit Den Haag en Provincie wordt hier nog  
aangekoppeld . Met dank aan de samenstellers plaatsen wij dit graag. 
 



     

Colofon 
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Thuis in Staphorst 
(Menno de Bruyne) 

 
Staphorst en de SGP hebben wat met 
elkaar. Tien tegen één dat als je de 
letters SGP laat vallen, mensen direct 
een link leggen naar Staphorst. 
Andersom ook: als iemand de naam 
Staphorst laat vallen, dan zullen veel 
‘Hollanders’ direct denken aan de SGP. 
En in politiek Den Haag kent iedereen 
de uitdrukking: “Staphorster variant.” 
Niet als naam van een wegkruising, 
maar als een kabinet waaraan ook de 
SGP meedoet. 
 
Het voelde voor de SGP'ers in Den 
Haag dan ook als een echt ‘thuiskomst’ 
toen we vorige maand op bezoek waren 
in Staphorst. De ontvangst was zoals 
Staphorsters zijn: hartelijk en royaal.  
Wat weldadig aandeed, was dat in de 
raadszaal in het gemeentehuis de Bijbel 
een prominente plek heeft. Zo hoort 
het! Want bestuurders kunnen niet 
zonder het betrouwbaarste kompas dat 
er is: het kompas dat wijst naar wat 
goed is voor mens en samen-leving. 
 

Maar ‘beroepspolitici’ moeten meer 
doen dan met medebestuurders om de 
tafel zitten. Ze moeten erop uit! De 
erven op, de lanen in. Dat heeft de 
delegatie uit Den Haag dan ook 
gedaan. En in Staphorst kom je dan al 
heel snel uit in het veld, bij de boeren. 
Van hen kregen we heel wat huiswerk 
mee.  
 
Twee dingen waar ‘onze boeren’ 
tegenaan lopen: 
 
Allereerst: ‘Natura 2000’. Als je als boer 
daar mee te maken krijgt, ben je nog 
niet jarig. De SGP zal zich blijven 
inzetten voor landbouwers die zélf 
tureluurs worden van allerlei 
beschermende maatregelen voor 
tureluurs en andere vogels. Natuur- en 
landschapsbescherming prima, maar 
mensen die eerlijk en gezond de kost 
willen verdienen mogen daar niet de 
dupe van worden.  
De Kamer heeft er al een paar keer 
over gedebatteerd. De minister ziet het 
zonnig in. De SGP echter niet. In de 
Natuurbeschermingswet moet gewoon 
zwart op wit komen te staan dat 
veehouders gewoon met hun 
bedrijfsvoering door moeten kunnen 
gaan, zeker als ze niet uitbreiden. 
Vergunningverlening mag niet telkens 
opnieuw stranden bij Raad van State.  
 

Ten tweede: de papieren santenkraam 
die nodig is om de Europese 
bedrijfstoeslagen te krijgen waar je 
recht op hebt. Het is een papierwinkel 
waar je makkelijk in verdwaalt. Geen 
wonder dat er bij het invullen daarvan 
wel eens wat mis gaat. Het gevolg van 
zo’n –ongewild- foutje kan zijn dat je 
als bedrijf duizenden euro’s misloopt. 
Wie later aangeeft hoe het precies zat, 
krijgt nul op het rekest.  
De SGP vindt dat oneerlijk. Op 22 april 
zal Van der Vlies dat punt weer aan de 
orde stellen bij de minister. Als ze een 
‘vent’ is, zal ze erkennen dat dit anders 
kan en anders moet! 

 
 
 

 

Werkbezoek zeer positief  
 

Vrijdag 20 februari jongstleden waren 
we uitgenodigd deel te nemen aan het 
werkbezoek van de Tweede 
Kamerfractie aan Staphorst. Als 
Statenfractie Overijssel hebben we het 
als een zeer interessante en ook 
gezellige ontmoeting ervaren met de 
fractie en het bestuur uit Staphorst en 
de Tweede Kamerfractie. 
 
Het gevarieerde programma begon na 
ontvangst in het gemeentehuis met een 
wisseling van gedachten over actuele 
zaken in de Staphorster politiek. 
Onderwerpen als de A 28 en de 
verkeersafwikkeling in Staphorst 
werden behoorlijk uitgediept. Voor ons 
als Statenfractie nuttig om te zien hoe 
deze onderwerpen op gemeentelijk 
niveau worden aangepakt. Halverwege 
schoof ook het college aan tafel en 
kwam onder andere de ontwikkeling 
van de bestuurskracht van de 
gemeente en het 
alcoholmatigingsbeleid uitgebreid aan 
bod.  
Over SJOS hadden ons inmiddels al veel 
positieve geluiden bereikt. De 
faciliteiten en mogelijkheden die de 
Staphorster jongeren geboden worden, 

zouden een schot in de roos zijn. Het 
was voor ons als Statenfractie boeiend 
om tijdens het werkbezoek een kijkje 
op locatie te kunnen nemen. En 
inderdaad; SJOS vormt een prachtig 
voorbeeld van ‘hoe-het-ook-kan’.  
 
Na een heerlijke lunch, waarvoor de 
SJOS-ruimte ook een prima 
accommodatie vormde en tijdens welke 
de SGP-banden ook informeel nog eens 
goed werden aangehaald, stond een 
excursie naar de Olde Maten op het 
programma. De verstrekkende gevolgen 
op individueel niveau van beleid 
aangaande natuurbeheer, in dit geval 
Natura 2000, werden duidelijk. Zowel 
bij de fam. Van Dalfsen op hun bedrijf 
‘Eben-Haëzer’ als op het bedrijf van de 
maatschap Buitenhuis  werd helder 
aangegeven waar de pijnpunten zaten. 
Voor ons zeker iets om mee te nemen 
naar het provinciehuis en in de 
commissie Ruimte, water en 
duurzaamheid aan de orde  te stellen. 
Wij willen vanaf deze plaats bestuur en 
fractie van de SGP uit Staphorst 
nogmaals bedanken voor het mogelijk 
maken van dit nuttige werkbezoek. 
 
De SGP-statenfractie in Overijssel, 
D. van Dijk en J. Slagman
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Even voorstellen: 

Sinds 16 december j.l. ben ik, Lambert Kisteman, een nieuw gezicht in de SGP-fractie van de 

gemeente Staphorst. 
Ik ben geboren en woonachtig te Punthorst, gehuwd en vader van 6 kinderen. In m'n dagelijks 

leven ben ik varkenshouder/vleesveehouder.  
De vraag of ik me beschikbaar wilde stellen voor de opengevallen plaats in de fractie en 

commissie grondgebied, kwam voor mij geheel onverwachts. Ik heb toen besloten me de 
komende tijd beschikbaar te stellen en in te zetten voor het raadswerk in onze gemeente.  
Ik hoop op een goede samenwerking zowel binnen onze fractie als ook in de gemeenteraad. 

  
  
  

Financiële situatie Gemeente 
Staphorst in kredietcrisis 
(Jan Visscher) 
 
Wij allen hebben 
momenteel in meer of 

mindere mate te maken 
met de financiële crisis 

die wereldwijd heerst. 
Ook aan de gemeente 

gaat dit niet voorbij. De gevolgen 
voor de begroting 2010 en de 

meerjarenraming 2011-2013 zullen 
in kaart gebracht worden voor de 

behandeling van de kadernota. Het 

is de bedoeling dat die in juni 
aangeboden wordt en besproken zal 

worden in raadsvergaderingen op 
23 en 30 juni a.s. 

 
Zoals bekend is, is een nieuwe 
aansluiting op de A-28 vooral door de 

onzekere financiële situatie van de crisis 
uitgesteld. Ook de SGP heeft daar om 
die reden uiteindelijk mee ingestemd. 
Het is op dit moment niet aan te geven 
wat de gevolgen van de crisis zijn voor 
bijvoorbeeld de algemene uitkering die 
gemeenten ontvangen van het Rijk. Dat 
zal voor het eerst redelijk inzichtelijk 
gemaakt moeten worden met de 
zogenaamde meicirculaire van het Rijk. 
In die circulaire staan de gevolgen voor 
de algemene uitkering.  
Daarnaast is wel duidelijk dat de 
gemeente veel minder geld ontvangt van 
banken over haar reserves. 
 
Door de huidige ontwikkelingen kan de 
gemeente echter ook besparen op 
bijvoorbeeld de kosten van onderhoud 
en aanleg van wegen enz. 
Ondernemingen willen hun personeel 
graag aan het werk houden en doen dan 

scherpe prijsaanbiedingen. Ook daar 
moeten wij oog voor hebben. Het is 
beter dat daarvoor, waar mogelijk, 
werken naar voren gehaald worden. Zou 
dat niet gebeuren, dan komen vele 
werknemers op straat te staan. En dat 
leidt dan meestal weer tot veel meer 
werkloosheidsuitkeringen. Dan is het 
toch beter dat mensen wel aan het werk 
blijven en overheden proberen geplande 
werkzaamheden versneld uit te voeren. 
 
Vooral het Rijk en de provincies 
stimuleren momenteel de economie met 
aanzienlijke bijdragen. Om daarvan te 
kunnen profiteren, is het belangrijk dat 
wij plannen gereed hebben voor 
uitvoering. Op die manier kunnen 
overheden mensen aan het werk houden 
en noodzakelijke investeringen eerder 
uitgevoerd worden.

 
 

Energiek door stroop lopen. 
(Lubbert Talen) 

 
De laatste tijd bekruipt me 
het gevoel weleens dat we 
goed snappen wat de burger 
wil en wat goed is voor de 
economie van Staphorst, 
maar dat we onmogelijk dit 
kunnen omzetten in 
daadwerkelijke veranderingen of 
vergunningen. 
 
Waarom mag je geen bedrijf beginnen in 
het achterhuis van een familielid? 
Waarom wordt een industrieterrein 
steeds minder goed bereikbaar en ook 
nog steeds meer via wegen met 
schoolkinderen en schooljeugd. Waarom 
mag een schuur niet afgebroken en 
vernieuwd worden. Waarom komt er 
geen goed wegennet voor 
vrachtverkeer? Waarom wordt het geld 
gemakkelijker gestoken in “vermaak” 
dan in “nut”? 
 
Dat heeft allemaal te maken met regels 
en wetten. Nederland en daarmee ook 

Staphorst is verziekt 
door de regelgeving. 
Daarnaast kun je als 
boer, burger of 
ondernemer 
praktisch niks willen 
of er is wel een 
buurman of groep 
mensen niet mee 
eens. De stem die de 
tegen-groepen 
krijgen overstijgt 
vaak het algemene 
belang van de 
gemeente. 
 
Gewoon met beide 
klompen op de grond 
een gezonde 
samenleving leidden is er niet meer bij. 
Toch willen we hiervoor blijven vechten, 
de regels onderzoeken, de 
mogelijkheden in de wetten benutten, en 
daarmee de nee-zeggers een stap voor 
zijn. We proberen ook de nieuwe 
gemeentelijke beleidsnota´s zo bij te 
schaven dat hetgeen gewenst is ook 
mogelijk is. Daarvoor is energie nodig, 
veel energie. 

 
Het algemene belang van de gemeente 
is samen te vatten in een veilige 
leefomgeving, goed onderwijs, waarbij 
een goed stuk brood verdiend mag 
worden, waardoor er ook tijd is voor 
gezamenlijke en persoonlijke bezinning. 
Daar willen we ons als SGP fractie met al 
onze gegeven energie voor inzetten, 
daar kunt u ons op aanspreken! 
 

 
 

 

kijk regelmatig op:     WWW.SGP-STAPHORST.NL 



     

 Crisis en kriterium.                                                                                Van de voorzitter 
(ds. Tj. De Jong)                                                         
                                     

Het woord crisis is een modewoord geworden. Iedereen die gewichtig wil doen gebruikt dit woord: financiën, 
economie, voedsel, milieu. Iedereen heeft zijn mening en visie en ook therapie. De schuldigen kunnen we ook aanwijzen; de 
enige die onschuldig is, ben ik zelf. Ook kennen we het gezegde niet dat op de bodem van alle vragen en problemen der 
wereldzondeschuld is en dan zal ik bij wereld ook allereerst aan mezelf moeten denken. In de Romeinenbrief staat dat wij 
allen in Adam gezondigd hebben. Verval van religie en zede rekenen we niet tot crisis; dat is tekenend! 

Ondertussen zijn we bezig om een slag te slaan uit de crisis en de crisis te gebruiken voor eigen doeleinden die we 
propageren of afblazen. Dat kan ook op lokaal vlak. Ook daar spelen trouwens zaken als werkgelegenheid, ontslag, 
gezinsinkomen, ontwikkelingen  op de huizenmarkt, gezinsbudget wel terdege mee. Ondertussen blijkt dat sport en spel niet 
meedoen met de crisis; ze staan daarboven, want daar moet altijd geld voor zijn alsof het een publiek belang is en alsof 
sporters niet verantwoordelijk zijn voor de kosten van eigen hobby en dat ze die op de gemeenschap mogen af wentelen en 
haar  mogen verplichten om financieel over de brug te komen. Men moet het brede publiek rustig houden door hen te voeren 
met sport en spel vanuit door de overheid duur betaalde sportaccommodaties 

 Het blijkt dat belangenpolitiek en verkiezingspropaganda duchtig meespelen. Vele politici, ook op lokaal vlak, doen 
aan eigenbelang en niet aan de algemene belangen van de gehele gemeente. Laat staan dat men rekening houdt met Gods 
Woord en wet! Dat acht ik een crisis die werkelijk diep insnijdt, want dan houden we geen wijsheid over, ook al wordt er hard 
van de daken geroepen dat men ziet op het volks- of gemeentebelang. Eigen vriendjes en eigen kiezers moeten bevredigd 
worden met schijnargumenten, die alleen PR-waarde hebben. Wie werkelijk de argumenten onderzoekt  komt tot die 
ontstellende conclusie. 
Dat is des te treuriger wanneer men meent principiële politiek voor te staan, maar uiteindelijk te vallen voor niet principiële 
argumenten. Dat is een crisis, want dat  geeft aan dat we geen wortels hebben, geen fundament, geen criterium, waaraan we 
ons hebben te onderwerpen om wille van de Heere God. Waar pragmatisme, soms in de vorm van beginsel gebracht, gaat 
overheersen, daar zijn we op een verkeerde weg. Daar leent men het oor naar de mening van de straat, van de massa, en dat 
is een heel hachelijk kriterium! Wie het kriterium van Gods waarheid en recht verkiest, die werkt mee aan bevordering van 
kritieke situaties op welk vlak dan ook. 
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Wat doet Donner met de 
Wajong ? 
(Hendrik Troost) 
 
In politiek Den Haag is 
men druk bezig met de 
wijzigingen betreffende de 
Wajong. 
De huidige betekenis van 
de afkorting Wajong is 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten. Die uitleg word 
veranderd in Wet werk en 
ondersteuning jonggehandicapten. 
Deze gewijzigde uitleg laat direct al zien 
waar men naar toe wil : niet de 
ongeschiktheid is belangrijk maar wat 
men (eventueel met ondersteuning) 
juist wel kan.  
De jongeren die hier bedoeld worden 
zijn niet alleen jongeren met een 
duidelijk herkenbare handicap. Ook 
leerlingen van VSO en pro-onderwijs 
kunnen hieronder vallen. In veel 

gevallen behoren ook schoolverlaters 
met autisme of ADHD tot de doelgroep. 
Kort samengevat zijn het jongeren met 
een beperkte zelfstandigheid. 
 
Nu zijn er twee manieren om dit doel te 
bereiken: 
1: de school zoekt werk. 
2: men laat zich indiceren voor de 
Sociale Werkvoorziening. 
Nadeel optie 1: de school heeft hier 
geen middelen voor. 
Nadeel optie 2: men komt vanaf school 
op de wachtlijst en zit waarschijnlijk 
jaren thuis voor men aan beurt is.  
Optie 2 werd vooral bepleit door de 
CEDRIS (organisatie van sociale 
werkvoorzieningschappen). Wij vinden 
dit geen goede optie. In de praktijk zal 
men met 18 jaar thuis komen te zitten 
en dit is iets wat we als SGP juist willen 
voorkomen. Wat is er nu beter dan 
gewoon net als iedere andere 
schoolverlater met een reguliere baan 
proberen de kost te verdienen en op 

het werk de broodnodige sociale 
contacten te hebben ?    
 
Wij als SGP hebben dan ook sterk 
gepleit voor een derde optie: Op school 
tijdens de stageperiode al een 
onafhankelijke jobcoach inschakelen. 
(dit kan ook een identiteitsgebonden 
coach zijn). De docent van school, die 
voor deze jongeren toch vaak een 
vertrouwenspersoon is, kan dan alles 
vloeiend overdragen aan de jobcoach, 
die de ondersteuning naar passend 
werk biedt. (daarbij de privésituatie als 
heel belangrijk element niet vergetend). 
Voor deze optie, ook wel warme 
overdracht genoemd, heeft Den Haag 
vier miljoen beschikbaar gesteld om het 
een kans te geven.     
 
Zodra deze zaken doorgeschoven 
worden op het gemeentelijke bordje 
zullen we als fractie van de SGP dan 
ook volledig insteken op optie 3. 

 

 
 

 
 

 
Op D.V. 4 juni staan de verkiezingen gepland voor het Europees Parlement.  

Bij deze verkiezingen zal weer gestemd worden met het rode potlood.  

Stemadvies is overbodig. Let er wel op: Stem op een kandidaat en niet op een partij. 

 

stem                     !!! 
  


