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Tijdens het kabínet-Rutte stond zijn partíj euen heel dicht bíj de

macht.SGP-lijsttrekk er l(ees uan der Staaij ligt nooit wakker uan

de peilingen, maor hoopt uoorzichtig op een derde zetel.

I

1. ïlJat !s vsor u de Íe$ksts nianËer

sm € 5*,- uit te gewen?

"llczou mijn kinderen allebei de helftvan dat
bedrag geven, met de opdracht: besteed iets

. aan een goed doel, l<oop iets voor mama, en

iets voor jezelf. ll< zou me er enorm op ver-
heugen om te zien waarmee ze thuisl<omen."

2. Wat was da rn*est ereet;eve
uitvlueht die u ssit bedaeht smdat
u te laat kw*m cp hst $ísrk ef sp
seÍrcel?
"ll< doe het liever met de waarheid. Als

scholier kwam il< eens te laat, doordat de

machinist van mijn trein niet kwam opdagen.
Toen mijn leraar sceptisch glimlachte over
deze'smoes', was il< best verontwaardigd."

'lk zou eerst SÍob en Van Haersma

Buma om gedoogsteun vragen!'

3. U rg*rdt q*dw*rïqsffi uw hetÊs t*
ir*rlêt*ffi *ffi ffi#q tw** ding*R ËEee-

ftÊËrnes!. FJet n**rct s sE**?
"ln zoo5 heb il< daadwerl<elijl< zoiets meege-
maakt, toen onze bovenverdieping in brand
stond. Brandweerlieden l<onden nog net de
íoto-albums van onze l<inderen redden."

4. ïffËe ïs uw fsv*riete **liÈlcke
teqenstcr:d*r?
'Alexander Pechtold van D66. Als wij stevig
met ell<aar in debat gaan, l<omen de principi-
ele tegenstellingen scherp uit de verí."

5. K*mt il w*F e€ns Ën esn kerk?
"ledere zondag, wat tijdens buitenlandse
werl<bezoel<en mooie ontmoetingen met
andere christenen oplevert. Dwars door alle
culturele verschillen heen beseíje dan datje
christen-zijn je diepste identiteit is."

6. Uw pertÊj haeËt *p ïË seBt*mber
?S xeteËs. 9det qa*t ai #l$ *erst*
d*e*?
Met een l<nipoog: "76 zetels is wel een krap-
De meerderheid... Daarom zou ik allereerst
bij Arie Slob en Sybrand van Haersma Buma
om gedoogsteun gaan vragen! Mijn eerste
beleidsdaad zou een actieplan zijn voor meer
beschermingvan het (ongeboren) leven, en

lsraël wordt de bestemming van mijn eerste
bu iten landse werl<bezoel<."

7. ÁÉs ci *á* m*m*ffit Êr: uw Éeve*

*pftleilw ë*# ffi*qËlt bel*wen, weËk

ríï*ffi*5ït r*$ ri dë* k*ez*n?
"Het moment waarop mijn vrouw en il< voor
het eerst onze adoptiekinderen in Colombia
in onze armen mochten houden. l(inderen
van wie je meteen zielsveel houdt, en die je
eigenlijl< zelfs van tevoren al in je hart hebt
ges lote n. "
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