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Wie ben jij? 

Ik ben een geboren en getogen Middelburger en woon ruim 60 jaar in deze mooie stad, waarvan inmiddels 

al weer 25 jaar in de binnenstad.  Ik was ooit lid van de RPF en toen al politiek actief. Destijds heb ik nog 

de gesprekken geleid toen de Gemeenten Middelburg en Arnemuiden samengingen en daarmee ook de 

diverse raadsfracties van RPF, GPV en SGP. Mijn vrouw Dineke en ik hebben twee jongens die studeren in 

Leiden en in Delft.  Wij zijn lid van de Baptistengemeente . In het dagelijks leven ben ik Kabinetschef van 

de Commissaris van de Koning en tevens Directeur van de Roosevelt Foundation.  Mijn hobby’s zijn 

(vooral) hardlopen en motorrijden. 

1.Waarom is de ChristenUnie jouw partij? 

Belangrijk vind ik dat een politieke partij zijn basis heeft in de Bijbelse waarden en daarmee de 

liefde voor de ander en het op een goede manier omgaan met Gods Schepping centraal staan. 

 

2. Waar wil jij je voor inzetten? 

Middelburg is hoofdstad van Zeeland en als hoofdstad horen we ook een voorbeeldfunctie te 

vervullen voor al die andere mooie Zeeuwse steden. Uiteraard op tal van terreinen, of het nu op het 

sociale vlak, op milieu of om andere onderwerpen gaat. Net als dat wij als Christenen het goede 

voorbeeld horen te geven, kan Middelburg dat binnen Zeeland doen. Dat geeft onze Middelburgse 

politiek ook een andere dimensie. 

 

3. Waarop ben jij trots in de gemeente Middelburg? 

Ik ben trots op de inwoners van Middelburg. Immers, Middelburg is een prachtige stad, maar sfeer 

wordt bepaald door de inwoners. En de sfeer in Middelburg is prima, het is een gezellige stad en 

het is heerlijk om hier te wonen en te werken. 

 

4. Waarvan word jij enthousiast? 

Het is geweldig om te zien als andere mensen zich inzetten voor hun medemens. Dat kan op grote 

schaal, maar vooral ook in een situatie van één op één; denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers die 

hun tijd “om-niet” beschikbaar stellen om een ander te helpen, of om er gewoon te zijn. In onze 

“ik-gerichte-samenleving” word ik enthousiast van mensen die oog hebben voor een ander. 

 

5. Koffie of thee? 

Verse muntthee, volgens mij veel gezonder dan al die koffie die we (als ambtenaren) vaak drinken. 

 

6. Wat is het laatste nummer/muziekstuk dat je luisterde? 

Go like Elijah van Chi Coltrane. Daar kan ik vaak naar luisteren, het intrigeert mij enorm. Stel 

voor dat je een het eind van je leven als Elia met een koets met witte paarden naar de Hemel zou 

rijden. Chi Coltrane nodigt tijdens live-concerten ook uit om na het concert met haar te praten als 

je meer over haar geloof in Jezus wil weten. 

 

7. Wie is je rolmodel/welk persoon vind je interessant? 

De profeet Elia is zo dapper als hij op de berg Karmel in zijn eentje staat tegenover al die 

aanbidders van Baäl. Tegelijkertijd is hij afhankelijk van God en dat is ook zijn kracht. De Baäl-

priesters riepen de hele morgen Baäl aan maar het vuur onder hun offer ging niet branden. Elia 

hoont hen dan weg, bouwt een altaar voor de God van Israël en laat daar nog eens drie keer water 

over gooien. Vervolgens roept hij God aan om aan iedereen te laten zien dat God Heer is en Gods 

antwoord blijft niet uit. Wat een vertrouwen.  

 

8. Wat vind je het mooi citaat (of Bijbeltekst) en waarom? 

In het vervolg op mijn antwoord op vraag 7:  1 Koningin 18:37:  “Antwoord mij, Heer, zodat het 

volk zal toegeven dat U God bent. Dan zullen ze weer bij U terugkomen en U weer dienen.”  

(BasisBijbel) . Het ging Elia niet om zijn eer, maar om God zelf en dat de bevolking weer in God ging 

geloven.    

  



9. Wie is God voor jou? 

God heeft zijn zoon Jezus voor mij aan het kruis laten gaan. Als ik daar goed over nadenk vind ik 

dat zo onvoorstelbaar. God is daarmee mijn Heer en Heiland. 

 

10. Je mag een blik in de toekomst van onze stad werpen. Wat zou je willen zien? 

Middelburg noemt zich steeds meer “stad van vrijheid”. Daarmee wordt ook verwezen naar de vier 

vrijheden die President Franklin Roosevelt in 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog, uitsprak 

en waarbij  hij Amerika en de bondgenoten opriep niet op om te strijden tegen iets, maar voor iets, 

namelijk: het herstel van de democratische waarden, de 'Four Freedoms'. In zijn toespraak zei 

Franklin Roosevelt dat democratie alleen tot bloei kan komen als mensen, overal ter wereld, het 

recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van 

gebrek en van vrees. Deze vier vrijheden zijn –mede door Eleanor Roosevelt- opgenomen in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Helaas worden deze vier vrijheden in tal van landen met voeten getreden en met het uitreiken van 

de Four Freedoms Awards in Middelburg (de Roosevelts zijn afkomstig uit Zeeland) vragen we 

hier aandacht voor. Middelburg geeft daarbij een voorbeeld voor de rest van de wereld.  

Ik zou willen zien dat wij Middelburgers gezamenlijk dat goede voorbeeld steeds meer en meer 

zouden geven. 

Het belangrijkste is dat we dan in Middelburg (nog meer) oog hebben voor elkaar. En natuurlijk 

zou het het mooiste zijn als iedereen in Middelburg zou aanvaarden dat Jezus ook voor haar en 

voor hem gestorven is en vanuit die zekerheid mag leven. 

 

 

 

 

 


