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Verantwoording 
 
 
Inleidend 
‘Principes in Praktijk’, met deze slogan nam de Protestantse Combinatie 
Waddinxveen (PCW) in 1994 en 1998 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Principes in praktijk is kenmerkend voor de PCW die in 1982, nu al weer 35 jaar 
geleden, voor het eerst als christelijk-lokale fractie in de gemeenteraad werd 
vertegenwoordigd. Wat ‘bezielde’ de mannen van het eerste uur? Wie waren 
namens de PCW lid van de gemeenteraad of van het college van burgemeester 
en wethouders? Hoe kijken ‘betrokken buitenstaanders’ tegen deze lokaal-
christelijke politieke samenwerking aan? Wat is de grondslag en organisatie van 
de PCW en wat betekent christelijke politiek in een veranderende samenleving? 
Op deze en veel andere onderwerpen wordt in de bundel ‘Principes en Praktijk’ 
ingegaan. 
 
Leeswijzer 
De bundel is onderverdeeld in 9 delen. In het algemene deel, deel A 
(hoofdstukken 1 tot en met 4), worden de grondslag of kernwaarden en de 
organisatie van de PCW beschreven. Deel B (hoofdstukken 5 tot en met 15) 
beschrijft per raadsperiode in het kort de politieke context en de samenstelling 
van de PCW-fractie. 
 
Op lokaal niveau wordt er veel samengewerkt tussen de ChristenUnie en SGP. 
De christelijk-lokale samenwerking in Waddinxveen is uniek en stabiel. Alleen in 
Zwartewaterland en Wijk bij Duurstede was een enigszins vergelijkbare situatie. 
Dit wordt beschreven in de hoofdstukken 16 en 17 (deel C). 
 
In 2006 bestond de PCW als politieke vereniging vijfentwintig jaar. Tijdens een 
jubileumbijeenkomst is hierbij stilgestaan. De inleidingen tijdens deze avond zijn 
opgenomen in deel D (hoofdstukken 18 tot en met 21). De delen E 
(hoofdstukken 22 tot en met 33) en F (hoofdstukken 34 tot en met 41) bevatten 
interviews met de oprichters en beschouwingen van betrokken niet-PCW-ers. 
 
Met onder andere ir. T. (Teun) Drost (raadslid 1977-1982), J. (Jaap) Rooker 
(medeoprichter PCW), mr. A.G. (Bert) Smallenbroek (burgemeester 
Waddinxveen, 1976-1981), K.W.Th. (Karel) van Soest (wethouder Waddinxveen, 
1985-1996), mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn (gemeentesecretaris Waddinxveen, 
2004-2013), B.J. (Bert) Woudenberg (journalist Weekblad voor Waddinxveen 
1973-2000) en diverse andere PCW-ers en niet-PCW’ers wordt teruggeblikt op 
35 jaar PCW. 
 
Christelijke politiek in een veranderende samenleving bevat drie hoofdstukken 
waarin bezinnend en beschouwend wordt stilgestaan bij het ambt van de 



 

overheid en toekomst van de christelijke politiek (hoofdstukken 42 tot en met 
44). 
 
Het politieke handwerk vindt plaats door (duo)raadsleden en collegeleden. Van 
bijzondere of voor de PCW herkenbare onderwerpen zijn in delen H weblogs 
(hoofdstukken 45 tot en met 63) en I Speeches (hoofdstukken 64 tot en met 
101) opgenomen.  
 
Als bijlagen (totaal 15) zijn onder andere kandidatenlijsten, verkiezingsuitslagen, 
het fractiereglement, de samenstelling van de gemeenteraad en college 
opgenomen. Van alle (duo)raadsleden en wethouders is in bijlage 7 een ‘profiel’ 
opgenomen. Sommige vertegenwoordigers blikken daar kort terug op 35 jaar 
PCW of hun activiteiten in de fractie. Een personenregister maakt het boek 
uiteindelijk compleet 
 
Dankwoord 
Veel personen hebben (in)direct meegewerkt aan de totstandkoming van deze 
bundel. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken richting alle auteurs die zelf een 
kortere of langere bijdrage hebben geschreven. Bij ieder hoofdstuk staat wie dit 
hoofdstuk heeft beschreven en op de pagina’s xx tot en met xx treft u een 
overzicht van de auteurs aan. 
 
Een woord van dank en waardering wil ik ook uitspreken voor de medewerking 
van Henk de Bas, Wiebrand Dijksterhuis, Jan Havenaar, Joop Neele en de 
besturen van de HKV, de SGP en de ChristenUnie voor het mogen inzien van hun 
(persoonlijke) archief. 
 
Daarnaast wil ik Herman Timmermans en Menno van der Haven bedanken voor 
de feedback die zij mij regelmatig gaven. Mijn vrouw Eveline wil ik hartelijk 
bedanken voor de vormgeving (cover en inhoud)! 
 
In dit boek zijn ook enkele artikelen of korte nieuwsberichten overgenomen uit 
het Weekblad voor Waddinxveen, het Hart van Holland en het Reformatorisch 
Dagblad. Deze artikelen en/of nieuwsberichten geven een specifiek beeld en 
schets van een persoon of nieuwsfeit. Met dank aan de (oud)redactie van deze 
nieuwsmedia voor het kosteloos mogen opnemen van deze berichten. 
 
Afrondend 
Inmiddels ben ik zelf ook ruim 17 jaar actief binnen de PCW en kan ik bijna de 
helft van het 35-jarig bestaan van de PCW zelf actief overzien. Toch heb ik veel 
geleerd van het historisch onderzoek. 
 
Ik wens de PCW toe dat zijn nog jaren Principieel en Praktisch actief mag zijn in 
de Waddinxveense politiek? Christelijke politiek, als politieke ambtsdrager ‘in 



 

dienst van God’, tot eer van God en voor het welzijn van Waddinxveen en de 
Waddinxveense samenleving.  
 
 
Waddinxveen, 17 december 2018 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
 



 

DEEL A: DE PCW 

 



 

1. De PCW. Wie is zij en waar zij voor staat 

Door: mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
 

1.1 PCW: lokale christelijke partij 

De PCW is de afkorting voor Protestantse Combinatie Waddinxveen. De PCW is 
een samenwerkingsverband van drie (lokale) christelijke politieke afdelingen: de 
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), de Hervormde Kiesvereniging (HKV) en 
de ChristenUnie. 
 
De PCW voert politiek op basis van de Bijbel, het Woord van God. De Bijbel is 
haar fundament en dient als richtsnoer in het politieke handelen. Dit betekent 
dat zij in haar werk in de politiek tot eer van God en ten dienste van de mensen 
in Waddinxveen willen doen. Doel van de PCW is om dit zoveel mogelijk handen 
en voeten te geven in het besturen van de gemeente Waddinxveen. 
 

1.2 Historie 

In 1982 nam de PCW voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Daarvoor werd er door de verschillende christelijke partijen al samengewerkt 
onder een naam die bestond uit de combinatie van de afkortingen van 
deelnemende partijen. In 1982 bestond de PCW uit de HKV, de SGP en de RPF. In 
1986 is daar het GPV bijgekomen. Voor deze vorm van samenwerking is gekozen 
omdat de afzonderlijke partijen met één geluid naar buiten wilden komen en 
zich gezamenlijk sterk willen maken voor de belangen van de Waddinxveense 
bevolking. Een uitgangspunt, dat steeds meer kiezers hebben gesteund en 
hebben weten te waarderen. Door een helder geluid en de principes zoveel 
mogelijk in de praktijk te brengen heeft de PCW een sterke positie verworven in 
de gemeenteraad van Waddinxveen. 
 
Sinds 1990 is de PCW vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
wethouders. De eerste jaren heeft J. (Joop) Neele deze plaats in het college 
ingenomen. Vanaf eind 2000 tot april 2010 vertegenwoordigde mr. W.H.K. 
(Wiebrand) Dijksterhuis de PCW in het college van burgemeester en 
wethouders. Vanaf april 2010 is C. (Kees) de Jong namens de PCW-fractie 
wethouder en locoburgemeester. Vanaf 21 mei 2014 vertegenwoordigen zowel 
C. (Kees) de Jong ook J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga de PCW binnen het 
college. 
 



 

1.3 Onderscheidend 

In het lokale politieke landschap neemt de PCW een onderscheiden of 
afzonderlijke rol in die als die als volgt kan worden benoemd: 
 1. Christelijke politiek: de Bijbel is het Woord van God, Die onze Schepper, 

Onderhouder en in Christus Jezus onze Verlosser is. Hij heeft een 
Boodschap voor alle mensen. De Bijbel geeft basisrichtlijnen voor het 
dagelijkse leven, zoals onder andere is weergegeven in de Tien Geboden. 
Andere belangrijke uitgangspunten zijn rentmeesterschap, gerechtigheid, 
bewerken en bewaren van de aarde. Deze en andere belangrijke Bijbelse 
uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van het PCW-
fractieprogramma; 

 2. Fractiewaarden en –normen: de PCW probeert in het politieke handelen 
onderscheidend te zijn en vanuit de liefde van God en het bevorderen 
van gerechtigheid politiek te bedrijven. Zij weet zich daarin afhankelijk 
van de zegen en hulp van God. In het fractieprogramma is een hoofdstuk 
‘kernwaarden’ opgenomen waarin dit is uitgewerkt; 

 3. Betrokken en betrouwbaar: de PCW draagt al jaren 
bestuursverantwoordelijkheid. In goede en minder goede tijden. Dat alles 
heeft de PCW tot een ervaren, maar ook betrouwbare en stabiele partij 
gemaakt, die zich erg betrokken voelt bij het wel en wee van de burgers 
als individu en als gemeenschap. Vanuit haar christelijke grondslag weten 
burgers wat zij van PCW-politici en -bestuurders kunnen verwachten. De 
PCW is betrokken en betrouwbaar, maar ook flexibel, omdat (en zodat) 
ingespeeld moet worden op veranderende omstandigheden; 

 4. Benaderbaar: als lokale politieke partij wil de PCW weten wat er leeft 
onder de lokale bevolking en ondernemers. Zij gaat daarom actief in 
gesprek met burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dit 
uit zich in een actief uitnodigingsbeleid als er specifieke actuele thema’s 
voordoen, dat PCW’ers bij veel inloop- en informatieavonden 
vertegenwoordigd proberen te zijn en dat er gemakkelijk met PCW-
fractieleden en -bestuurders contact opgenomen kan worden; 

 5. Kwaliteit: een christen-politicus draagt en neemt –evenals andere 
ambten, taken of posities– verantwoordelijkheden. Deze 
verantwoordelijkheden behoren zij zo goed, eerlijk en zorgvuldig mogelijk 
uit te voeren. In het fractieprogramma, fractiehandleiding en 
fractiereglement heeft de PCW-fractie haar fractiewaarden en –normen 
uitgewerkt. Om de kwaliteit van de fractieleden en fractie-inbreng te 
bevorderen is een checklist vastgesteld op basis waarvan 
raadsvoorstellen etc. worden beoordeeld zodat inhoud en politiek profiel 
tot hun echt komen. In het kader van ‘politieke kwaliteitszorg en 
herkenbaarheid zijn een format ontwikkeld voor schriftelijke vragen, 
amendementen en moties. 

 
 



 

2. PCW: ontwikkelingen en organisatie 

Door: mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
 
Naast een beschrijving van de ‘partijorganisatie’ wordt in dit hoofdstuk ook 
stilgestaan bij de (organisatie van de) fractie en de ontwikkelingen die de PCW 
de afgelopen 35 jaar heeft doorgemaakt. 
 

2.1 Doelstelling 

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de PCW de volgende doelstelling: "het 
bevorderen van een gemeentebeleid, ondermeer door het kandideren bij 
gemeenteraadsverkiezingen binnen de Gemeente Waddinxveen, zoals dat 
verwoord is in het door de leden op te stellen verkiezingsprogramma, zomede al 
hetgeen hiermee verband houdt of hieraan bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.” 
 

2.2 Organisatie PCW 

Artikel 3 van de Statuten bepaalt wie er lid kunnen zijn van de PCW. De leden 
van de vereniging zijn de voorzitters van de Hervormde Kiesvereniging, de 
ChristenUnie en de SGP. Zij vormen het dagelijks bestuur van de PCW. Daarnaast 
wijst ieder deelnemend lid van de PCW een natuurlijk persoon aan die de HKV, 
de ChristenUnie of de SGP vertegenwoordigt. Gezamenlijk vormen zij de 
algemene ledenvergadering. De besluitvorming gaat bij unanimiteit. 
 

2.3 Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 

Het bestuur van de Vereniging PCW neemt vierjaarlijks een besluit dat zij 
opnieuw aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt. 
 
Het bestuur van de PCW stelt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 
een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst op. Vaste onderdelen zijn de 
invulling van de volgorde van de lijst. Hiermee wordt bedoelt de op welke 
posities komen personen vanuit de drie deelnemende politieke partijen te staan. 
Onderdeel daarvan is ook de afspraak wie de lijsttrekker wordt, de beoogde 
fractievoorzitter en de beoogde kandidaat-wethouder(s). Het streven is de 
functies van fractievoorzitter en wethouder over de drie partijen te verdelen. 
Voor wat betreft de keuze van lijsttrekker is bepaald dat alle drie besturen van 
de partijen zich hierin kunnen vinden. De invulling van de overige posities is in 
principe een keuze en verantwoordelijkheid van de desbetreffende politieke 
afdeling. 



 

 
Voor wat betreft de verkiezingscampagne benoemt het bestuur een 
campagnecommissie die onder verantwoordelijkheid van het bestuur de 
verkiezingscampagne voorbereid. Zij krijgt daartoe van het bestuur een budget 
en na goedkeuring van het campagneplan (met begroting) wordt de campagne 
vormgegeven. Tijdens de campagne is er nauwe afstemming tussen de PCW-
fractie, de campagnecommissie en het PCW-bestuur. 
 

2.4 Verhouding bestuur-fractie 

Jaarlijks, in het voorjaar (medio februari-maart), is er een gezamenlijk overleg 
tussen het PCW-bestuur en de PCW-fractie. Aan de hand van het Jaarverslag van 
de fractie wordt teruggeblikt op het afgelopen kalenderjaar, het functioneren 
van en samenwerking binnen de fractie waarna vervolgens vooruit wordt geblikt 
op het lopende kalenderjaar. Bij belangrijke thema’s neemt de fractievoorzitter 
contact op met het bestuur en bij politiek gevoelige thema’s of anderszins 
onderwerpen die sterk de politiek-bestuurlijke verhoudingen raken wordt het 
bestuur tussentijds uitgenodigd om gezamenlijk naar strategie en inhoud te 
kijken. In de ‘Akte van Samenwerking’ staan onder andere ook afspraken met 
betrekking tot de lijstvolgorde en het aanwijzen van wethouder(s) en 
fractievoorzitter. 
 

2.5 Financiën 

De PCW geeft geen leden zoals iedere partij van (enkele) tientallen tot wel 
honderd(en) leden heeft. De inkomsten van de PCW bestaan dus niet uit de 
contributies van natuurlijke personen maar Hervormde Kiesvereniging en  de 
plaatselijke afdelingen van de ChristenUnie en SGP betalen ieder een derde van 
de kosten die de vereniging jaarlijks (op basis van een begroting) maakt. Dat 
geldt ook voor de kosten van de verkiezingscampagne. Die laatste kosten zullen, 
hoewel er geen vergelijkingsmateriaal is, ongetwijfeld hoger zijn dan bij andere 
lokale afdelingen van politieke partijen omdat bij een lokale partij niet 
'meegelift' kan worden met landelijk promotiemateriaal maar alles lokaal 
ontworpen en in kleinere aantallen geproduceerd moet worden. Daarom houdt 
de PCW een enkele keer een giftenactie onder de leden van de drie aangesloten 
politieke verenigingen. Sinds 2012 heeft de PCW een ANBI status. 
 

2.6 Ontwikkelingen algemeen 

De PCW is in 1982 ‘van start’ gegaan als samenwerkingsverband van drie 
partijen: de HKV, de SGP en de RPF. In die begin periode, tot en met medio 2006, 
lag sterk de nadruk op zowel de PCW als ook op de deelnemende partijen. 
Voorbeelden hiervan zijn persverklaringen rondom de ‘eigen’ kandidatenlijst en 



 

profilering van eigen kandidaten en zichtbaarheid van de deelnemende partijen. 
Tussentijdse wisselingen van fractieleden zijn hier een bijzonder voorbeeld van. 
Na 2006 werd een goede mix bereikt: de eerste zes kandidaten op de lijst 
werden evenredig verdeeld tussen de drie deelnemende partijen waarbij de 
fractievoorzitter in principe niet van dezelfde ‘bloedgroep’ is als de wethouder. 
 
Na 2006 werd in principe iedere deelnemende partij verantwoordelijk voor de 
eigen kandidatenlijst die vervolgens werd ingebracht in de kandidatenlijst van de 
PCW-fractie. Daarmee werd een punt gezet achter indringende discussies en 
soms ook oplopende spanningen over vrouwelijke kandidaten op de lijst. 
 
Deze ontwikkelingen liepen min of meer gelijk op met het kwaliteitsdenken in de 
PCW. Al in 1990 had de PCW, met de komst van Jan van Wijk, in de politieke 
praktijk nadrukkelijk de verbinding gezet tussen principes in praktijk. Tot 
tweemaal toe was dit een verkiezingsslogan maar het karakteriseerde ook de 
ontwikkelingen binnen de PCW. Niet allen getuigen, we zijn geroepen om 
getuigend te besturen. Deze houding werd in de praktijk beloond door 
deelname aan het college in 1990 (J. Neele) waarna ook steeds nadrukkelijker 
aandacht kwam voor de kwaliteiten van kandidaat raadsleden. De afzonderlijke 
partijen stelden adviescommissies in om het bestuur te adviseren over de 
kandidatenlijst en ook intern werd gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 
Voorbeelden daarvan zijn het fractiereglement met afspraken rondom 
praktische politiek (1998), de periodieke evaluatie (vanaf 2001), de jaarverslagen 
(vanaf 2006) en tot slot het Fractieprogramma met onder andere kernwaarden 
en een integriteitsbeleid (2016). Regelmatig worden door de PCW ontwikkelde 
handvatten, denk aan de jaarverslagen, een checklist hoe raadsvoorstellen 
worden beoordeeld en een communicatieparagraaf, overgenomen door 
bijvoorbeeld de bestuurdersverenigingen van ChristenUnie en SGP. 
 

2.7 Van christelijk lokaal naar lokaal christelijk 

De PCW werd in de beginjaren beschreven –en zij noemde zich zelf ook zo– als 
een christelijke combinatie van partijen. Die combinatie van partijen kwam ook 
in sterke mate naar voren bij de onderhandelingen om opnieuw aan de 
verkiezingen deel te nemen. Dat er een samenwerkingsovereenkomst was 
gesloten was nieuws en werd gepubliceerd. Eigen kandidatenlijsten, zeker om te 
benadrukken dat er op de eigen lijst vrouwen stonden, werden via een 
persbericht ‘wereldkundig’ gemaakt. Na de verkiezingen van 2006 lag de nadruk 
minder op de onderlinge verschillen en meer op de eenheid van de fractie en 
kandidatenlijst. Was het voorheen duidelijk wie van welke ‘bloedgroep’ was en 
kwam dat in publicaties nog weleens naar voren, nu zijn de individuele 
fractieleden gewoon lid van de PCW-fractie. 
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