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Mona Keijzer 
De bijeenkomst wordt geopend met een 

film gemaakt op de vorige bijeenkomst  

over de berging van de Costa Concordia 

door Walhout Civil BV.  Daarna komt de 

voorzitter met een korte introductie waar 

onder andere de nieuwe website aan de 

orde komt en met name de problemen met 

aanmeldingen.  Dit wordt zo spoedig 

mogelijk opgelost. Vervolgens krijgen 

nieuwe gezichten de gelegenheid een 

elevator pitch te houden. 

 
Na de introductie is het de beurt aan Mona 

Keijzer, Tweede Kamerlid van het CDA.  

Het CDA wil ingaan op diepgang, de 

problemen in de samenleving maar ook de 

mogelijke oplossingen hiervan. Onderwijs 

is een goed voorbeeld van het verbinden 

van culturen en religies. Belangrijk is naar 

elkaar te luisteren en elkaar de ruimte te 

geven, alleen dan kun je problemen 

oplossen. Samen met elkaar werken aan de 

problemen in de samenleving.  Er zijn 

zoveel meningen en oordelen, maar blijf 

oog houden voor de identiteit van 

Nederland. 

 

Bij de vluchtelingenstroom zorgt ook 

Nederland voor opvang, maar de meeste 

vluchtelingen voelen zich ontheemd. 

Hierdoor ontstaat de nodige problematiek. 

Vaak kunnen mensen zich niet meer uiten 

door de constante angst om als racist 

gezien te worden. Wij moeten vaststellen 

dat dit een groot probleem is.  We zouden 

hierover samen in gesprek moeten gaan op 

een constructieve wijze.  Mona Keijzer 

onderstreept  dat de manier van 

debatteren anders zou moeten.  

 
Het asielopvang is op dit moment weer 

gekalmeerd na de stijging afgelopen 

november,  maar Mona Keijzer ziet het 

meer als een kalmte voor de storm. De 

komende 25 jaar zullen bevolkingen in 

ontwikkelingslanden verdubbelen. 10% van 

deze bevolking komt in Europa en dit 

kunnen wij niet aan.  We moeten verschil 

maken tussen economische en politieke 

vluchtelingen.  Hier moet alles veel 

strenger worden volgens het CDA.  

 
Vaak hebben mensen het commentaar:  

“Maar ze kunnen niet terug.” Dit is zelden 

waar. Buitenschuld verklaringen die niet 

correct zouden zijn, worden nu vaak als 
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correct ingediend. Het CDA wil 

vluchtelingen een tijdelijke status geven 

zodat ze in staat gesteld worden later terug 

te gaan naar eigen land om dit opnieuw op 

te bouwen. Wij moeten bereid zijn rond de 

tafel te gaan zitten om samen een 

oplossing te vinden.  

 

Vragenronde: 

 

Hoe gaat de huidige politici om met 

bubbles en hoe zouden we deze kunnen 

openbreken? 

 

Door presentaties te houden en te leren 

wat deze bubbles precies beweegt.  Is een 

andere mening terecht en waarom vindt 

men dat.  Ook geeft Mona Keijzer aan dat 

het een goede manier is om in de 

regiokranten een klein betoog te 

publiceren en hierdoor het gesprek met 

elkaar kunnen aangaan. 

 

Hoe lossen wij de asielproblemen op en wat 

besteden wij aan 

ontwikkelingssamenwerking?  

 

Het gaat hierbij niet over de economie. Het 

gaat over het ontheemde gevoel en wat 

ons samen verbindt. Waarom leren wij het 

Wilhelmus niet op school meer. 

Geschiedenis maakt ons wat wij zijn.  

Als het om de ontwikkelingssamenwerking 

gaat moet dit veel praktischer.  Je moet  

kansen en mogelijkheden creëren in het 

land zelf,  oplossingen bieden ter plekke. 

 
Als het CDA in de regering komst zal het 

asielbeleid dan veranderen? 

 

Het CDA vindt dat je de verplichting hebt 

een aantal vluchtelingen per jaar op te 

nemen. 

Natuurlijk moet gekeken worden wat 

realiseerbaar is.  

 

Interview met  J.M.Reijnders 

 
Heeft u genoten van de presentatie? 

 

Meneer Reijnders vindt het fijn dat ze haar 

standpunten kan maken en haar ideeën 

kan presenteren. Hij vindt dat zij een 

interessante manier van denken heeft en is 

blij dat ze dit op deze wijze kan 

ondersteunen. Hij vindt dat zij goed haar 

verhaal kan verwoorden. 
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Marieke Rademakers, student/stagiaire 

Ten Holter Noordam 

Voor mij was het de eerste keer dat ik 

aanwezig mocht zijn bij De Maatschappij. 

Het doel van de bijeenkomsten werd mij 

direct duidelijk: het opdoen van 

waardevolle contacten binnen de regio, 

maar ook daar buiten. In haar lezing 

omschreef Mona Keijzer de situatie waarin 

onze samenleving zich momenteel bevindt 

en haar wens terug te keren naar ‘hoe het 

was’. Over het antwoord op de vraag hoe 

we dat met z’n allen moeten doen zijn de 

meningen duidelijk verdeeld. Wellicht dat 

we kunnen beginnen met het doorbreken 

van de afzonderlijke ‘bubbels’ waar wij als 

individuen in leven, met als doel 

gezamenlijk weer één grote bubbel te 

vormen.  

 
Verslag van Gisella Jelier, 

directiesecretaresse in opleiding Da Vinci 
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