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Eric Holterhues:
“Ik snap dat er mensen zijn die het nietszeggend 
vinden. Het is lastige materie, maar democratie is een 
kostbaar goed. Dat vraagt nu eenmaal van burgers dat 
ze zich verdiepen. Het is goed om te beseffen dat een 
groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, die 
ook nog eens stijgt. Dat betekent dat er grote conse-
quenties zijn voor de waterhuishouding en er moeten 
dus goede beslissingen genomen worden. Daar zijn de 
waterschappen voor. Zelf ga ik zeker stemmen. Dat zie 
ik als mijn plicht.”

Jan-Jaap van Peperstraten:
“Ik heb nog nooit een verkiezing gemist, hoe obscuur 
ook. Ik vind de waterschapsverkiezing wel een van 
de moeilijkste. Dat komt omdat het waterschap een 
meer uitvoerende organisatie is. In de samenleving 
als geheel hebben we verschillende overtuigingen. 
Daarbij kun je zeggen: ‘Als ik op zo’n partij stem, is 
dat terug te zien in de samenleving, aan beslissingen 
die genomen worden.’ Hoe zit dat met ons water? Ik 
kan me weinig voorstellen bij liberaal, sociaal of chris-
tendemocratisch water. Je hebt ook zo’n ecologische 
partij, Water Natuurlijk. Ik denk dat zij het heel goed 
gaan doen, want daar heb ik een beeld bij.”

Eric Holterhues: 
“Als gelovige zie ik het ook als extra plicht. De katho-
lieke sociale leer neemt het bonum commune als cen-
traal punt, het algemeen welzijn. Kortom, wat dient 
de samenleving als geheel? Dat kan heel concreet zijn, 
ook bij de waterschapsverkiezingen. Kiezen we er 
bijvoorbeeld in geval van droogte voor dat het water 
eerst naar natuurgebieden gaat, of eerst naar land-
bouwgebieden? Dat zijn ingewikkelde keuzes. Het 
gaat om zaken die de aarde raken.”

Jan-Jaap van Peperstraten:
“Voor de Provinciale Staten weet ik het nu wel, maar 
bij het Waterschap moet ik echt nadenken over wat het 
wordt. Ik denk dat het waterschap een probleem heeft 
met representativiteit, het is abstract en lijkt ver-van-
je-bed. Sommige mensen opperen dan ook wel eens 
het idee om het gemeentebestuur bestuurders te laten 
uitkiezen. Maar dan zijn we één stap verwijderd van 
samenvoeging van waterschappen met provincies. Wat 
raak je dan kwijt? Dan wordt het een onderwerp of een 
afdeling en is het in de toekomst misschien: ‘Het water 
komt nu even niet uit.’ Voordat we het weten, zitten we 
dan met natte voeten of is het grondwaterpeil gedaald 
en is er niks te eten. Wat dan?”

Eric Holterhues: 
“Gelukkig zijn er goede hulpstukken voor mensen die 
het lastig vinden. Met het Kieskompas kom je ver. Het 
wordt mensen gemakkelijk gemaakt zich te verdiepen. 
Zelf weet ik wel ongeveer wat ik ga stemmen. Dat is 
een persoonlijke keuze.”

Jan-Jaap van Peperstraten:
“Juist omdat ik geestelijke ben, wil ik niet (on-)
bewust een stemadvies geven. De oplettende lezer 
kan af en toe wel wat raden, maar ik zal het nooit 
zeggen en ook geen reclame maken voor een partij. 
Totdat het tegendeel blijkt, probeer ik er vanuit te 
gaan dat alle partijen mensen kandideren die hun 
best willen doen voor het ambt waarvoor ze gekozen 
worden. Mijn advies is: informeer je vooral goed. Kijk 
naar kandidaten en niet alleen het programma. Zijn 
dat mensen van wie je in hun leven kunt terugzien 
dat ze er niet alleen voor zichzelf zitten, maar ook 
maatschappelijk betrokken zijn?”

Door Sjoukje Dijkstra

Jan-Jaap van Peperstraten is pastoor in Heemstede. 
Twitter: @jjvpeperstraten
Eric Holterhues is directeur van Oikocredit Nederland.

Stelling: De waterschapsverkiezingen 
zijn een lege huls.

81,5% eens 

18,5% oneens

DOOR  BOB LEENDERS QUOTES

“De dood hoort bij het leven en is niet 
iets om bang voor te zijn.”
BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT 
ANNEMARIE PENN-TE STRAKE IN DE 
VOLKSKRANT

“Als gewone gelovigen hun stem niet 
laten horen op dit cruciale moment in de 
geschiedenis van de kerk, worden ze 
misschien wel medeverantwoordelijk 
voor het voortduren van de huidige 
crisis.”
STIJN FENS IN TROUW

“Op onverwachte momenten kan in een 
mensenhart zo’n gevoel van heimwee 
naar God, naar het spontane geloof van 
je kinderjaren opkomen.”
MGR. JOS PUNT OP 
BISDOMHAARLEM-AMSTERDAM.NL

“Het raadgevend referendum, eertijds 
kroonjuweel van D66, is intussen afge-
schaft. Heel verstandig.”
JAN VAN HOOYDONK IN VOLZIN


