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Hoe hebben we gestemd? 
 
U ziet hierboven de uitslag van de verkiezingen 
voor het Europees Parlement in de gemeente 
Ommen. Voordat ik op deze cijfers in ga is het 
goed om eerst iets te zeggen over de landelijke 
uitslag. U zult snappen dat het een (te) korte 
analyse is. Er is hier veel over te zeggen, maar ik 
moet mij beperken.  
De sociaal-democratische geleding in het 
Europees Parlement heeft de grootste klappen 
gekregen. Centrum-rechtse partijen hebben het 
over het algemeen beter gedaan. In ons land 
heeft de PvdA ook grote klappen gekregen.  
De ChristenUnie/SGP heeft het iets beter gedaan 
dan bij de vorige verkiezingen. Mijns inziens had 
het nog beter gekund. Maar daarvoor moeten de 
partijen ook kritisch naar zichzelf durven te 
kijken. Ik noem één ding: heeft het feit dat de  
ChristenUnie/SGP nog steeds niet weet bij welke 
groep in het Europees Parlement zij zich wil 
aansluiten, kiezers gekost?   

 

D66, maar vooral de PVV waren de grote 
winnaars. En dat is iets waar je allesbehalve blij 
mee kunt zijn, zo lijkt mij. Want D66 is toch de 
meest libertijnse partij die ons parlement kent. 
Als het gaat om abortus, euthanasie, vrijheid van 
onderwijs etc. etc. staat deze partij toch lijnrecht 
tegenover de ChristenUnie. En wat moeten we 
van de PVV zeggen?  
Nou moet ik zeggen dat we als Christenunie niet 
ontevreden over de uitslag van onze partij 
(samen met de SGP) in Ommen hoeven te zijn. 
Als u bovenstaande cijfers bekijkt zijn we niet 
alleen procentueel, maar óók absoluut iets groter 
geworden. En dat geeft reden tot dankbaarheid. 
Fijn dat zoveel mensen weer hun steun hebben 
gegeven. Aan de andere kant kan ik het niet laten 
een paar vragen te stellen. Want bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2006 
waren er 1541 stemmers. En nu 974. Wat moet ik 
daaruit concluderen? In ieder geval dat een deel 
van de stemgerechtigden blijkbaar niet is op 

 Europese verkiezingen 
2009 

Europese verkiezingen 
2004 

Tweede Kamer 
2006 

Kiesgerechtigden % 13613 % 12948 % 13359

Opkomst 42,8% 5832 49,7% 6437 85,8% 11465

Ongeldig/Blanco 0,4% 22 0,2% 10 0,1% 9

CDA-Europese Volkspartij 37,6% 2185 41,3% 2657 44,7% 5126
PvdA/Eur.Sociaaldemocr. 7,2% 421 14,5% 931 12,3% 1405
VVD-Eur.Liberaal-Democr. 9,4% 548 11,1% 710 11,7% 1338
GROENLINKS 3,9% 225 3,1% 201 2,0% 225
SP 3,9% 228 3,5% 225 10,7% 1225
ChristenUnie-SGP 16,8% 974 15,0% 964 13,4% 1541
Democraten 66 6,9% 403 2,5% 163 0,9% 109
Newropeans 0,3% 18 - - - -
EuropaVoordelig&Duurzaam 0,0% 1 - - - -
Solidara 0,2% 11 - - - -
Partij voor de Dieren 1,9% 110 1,7% 106 1,2% 133
Eur.Klokkenl.Partij 0,5% 28 - - - -
De Groenen 0,2% 9 - - - -
Partij voor de Vrijheid 10,9% 631 - - 2,6% 295
Lib.Democr.Partij 0,1% 3 - - - -
Partij voor Eur.Politiek 0,0% 2 - - - -
Libertas 0,2% 13 - - - -
Overige - - 7,3% 470 0,5% 59
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komen dagen. En dat is te betreuren.  Ik kan dat 
niet anders zien.  Zo’n 11% van de Ommer 
kiezers hebben voor de PVV gestemd. Zitten 
daartussen ook traditionele ChristenUnie-
stemmers? Ik heb de indruk (op grond van de 
cijfers) dat dat er niet veel zijn geweest. Zeker 
niet als je het vergelijkt met gemeenten als 
Staphorst en Urk, waar een behoorlijk deel van de 
vaste SGP-aanhang deze keer PVV heeft gestemd. 
Het lijkt mij een goede zaak wanneer men in die 
plaatsen met die kiezers in gesprek gaat, indien 
mogelijk. En met elkaar spreekt over deze keuze.  
Toch stel ik : een christen heeft uiteindelijk niets 
te zoeken bij de PVV van Wilders.  
 
Mocht u overigens nog vragen hebben naar 
aanleiding van datgene wat ik hierboven heb 
geschreven? Bent u het niet eens met mijn 
‘analyse’ van de verkiezingen? Reageer gerust. 
Graag zelfs. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 
 
Volgend jaar, maart 2010, hopen de verkiezingen 
voor de gemeenteraad plaats te vinden. We gaan 
vol vertrouwen die verkiezingen tegemoet. Niet in 
eigen kracht, niet om onze eigen eer! Maar om 
Gods eer! Ook hier in onze gemeente. En dan is 
het fijn dat we mogen constateren dat de 
ChristenUnie nu als tweede is geëindigd bij de 
verkiezingen. Natuurlijk zijn verkiezingen voor de 
Tweede Kamer andere verkiezingen. Maar we 
doen onze uiterste best om het orthodox-
christelijke geluid in onze gemeenteraad zo helder 
en breed mogelijk te laten klinken. En we zijn ook 
al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor.  
 

Ledenwerfactie 
 
Een onderdeel daarvan is een ledenwerfactie. 
Want ons ledenbestand vergrijst behoorlijk. En 
dat is (zeker met het oog op de langere termijn) 
geen goede zaak!  
Meer dan de helft van de leden is ouder dan zestig 
jaar. En jongere mensen zijn vaak geen lid van de 
Christenunie. Vandaar dat we binnenkort die 
mensen proberen te benaderen met de vraag of 
ze lid willen worden van de Christenunie.  Het is 
de bedoeling dat de komende maanden zo’n 250 
adressen worden bezocht.  Ik hoop dat u/jij 
serieus over een lidmaatschap van de 
ChristenUnie wilt nadenken. Want christelijke 
politiek is bepaald geen  

hobby van een aantal zonderlingen, maar is voluit 
bezig zijn in Gods Koninkrijk.             
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