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In zijn nieuwe boek De verloren zoon opent fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers (1969), met een 

constatering van Pim Fortuyn: onze samenleving is verweesd. Ook Segers merkt dat wij in Nederland een gevoel van 

geborgenheid missen en dat de polarisering telkens verder toeneemt. Kan de verloren zoon zijn weg naar huis nog 

terugvinden?

Gert-Jan Segers: ‘De verloren zonen en 
dochters van deze tijd missen écht contact’

interview

“Bij alle zegeningen van ons land en onze tijd wil ik 

de morele crisis die er ook is onder ogen zien.” Segers 

valt in zijn boek direct met de deur in huis. “Onze eco-

nomie groeit”, vertelt hij als we hem erover spreken, 

“er is meer werk dan ooit. Onze zorg en ons onderwijs 

halen de top van de internationale ranglijsten. We zijn 

nog nooit zo welvarend geweest. De criminaliteitscij-

fers dalen. Het is lang geleden dat we in West-Europa 

zo’n lange periode van vrede hebben gehad. Wat valt 

er te klagen en wat nog te wensen?” 

GEMIS
Het is wellicht de toon die we kunnen verwachten van 

de fractievoorzitter van een regeringspartij. Maar wie 

zijn dan die verloren zonen en dochters als alles zo 

goed gaat? “Die verloren zoon zit ook in mijn eigen 

hart”, legt Segers uit, “dat er een gemis is, is een breed 

gedeelde ervaring; het missen van een thuis, het 

missen van een luisterend oor, het missen van aan-

vaarding, het missen van écht contact en aandacht.” 

Segers citeert Christus in dat de mens niet van brood 

alleen kan leven. “Deze weken staat het Malieveld 

geregeld vol, mensen zijn boos en vaak ook terecht. 

Maar mijn indruk is dat zelfs als we aan alle eisen 

zouden voldoen, we de onvrede niet kunnen wegne-

men.” Ze laten volgens Segers een diepere wens zien, 

die meer vraagt dan alleen een beter contract, een 

beter inkomen en een beter huis.

Het is een thema dat vaker terugkomt in De verloren 

zoon. Zo levert Segers scherpe kritiek op schrijver 

Arnon Grunberg. “Hij (Grunberg, red.) schetste in de 

Volkskrant zijn profiel van een gemiddelde jihadgan-

ger”, schrijft Segers in zijn boek, “volgens hem een 

jonge man tussen de 20 en 35 jaar, met een laag inko-

men, lage opleiding en vrijwel geen seksleven. Grun-

berg laat zich zo vooral kennen als een overtuigde 

seculiere sociaaldemocraat. Zo iemand die denkt dat 

als iedereen nou maar een havodiploma heeft, een 

beetje loonsverhoging krijgt en twee keer per week 

seks heeft, er verder niets meer te wensen valt.” 

IDENTITEITSPOLITIEK
Volgens Segers moeten we de drang naar een beteke-

nisvol leven niet onderschatten en dan is het niet vol-

doende wanneer eenvoudigweg aan de basisbehoeften 

wordt voldaan. “Ik zie zowel aan de linker als de rech-

terzijde heel materialistische opvattingen over het 

leven”, legt Segers uit. “Links is vooral gefixeerd op 

kleine verbeteringen op het gebied van loonsverho-

gingen, terwijl rechts in alles de nadruk legt op eigen 

verantwoordelijkheid, ervan uitgaande dat iedereen 

een sterk en zelfredzaam individu is.” 

Zo lijkt men tegenwoordig ook een toevlucht te 

zoeken in de identiteitspolitiek. Die presenteert 
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volgens Segers aan de verloren zonen en dochters 

een vals vaderschap (ongeacht of het daarbij gaat 

om religieus extremisme, genderideologie of etnisch 

nationalisme). In zijn boek drukt Segers dan ook 

zijn bewondering uit voor de Amerikaanse filosoof 

Francis Fukuyama. Diens invloed resoneert in de 

oplossing die Segers ziet voor deze uitdagingen: in 

politiek opzicht een hernieuwde verdediging van de 

democratische rechtsstaat en in levensbeschouwelijk 

opzicht ("maar als politicus ga ik daar niet over") een 

terugkeer naar het Evangelie. “De rol van de overheid 

is beperkt, maar cruciaal”, zegt Segers. “De overheid 

is de burger teveel gaan beschouwen als een klant. Je 

kunt een nummertje trekken bij het UWV, DUO of de 

belastingdienst, maar tegelijkertijd wordt er slechte 

service geleverd, staan mensen eindeloos in de wacht 

en zijn regels vaak belangrijker dan mensen.”

NEOLIBERAAL FEESTJE
In De verloren zoon beklaagt Segers zich ook over wat 

hij “ontaard kapitalisme” noemt. Dat is toch opmer-

kelijk omdat bij velen de poging tot de afschaffing 

van de dividendbelasting nog vers in het geheugen 

zal liggen. ChristenUnie was tegen deze afschaffing, 

maar afspraken daaromtrent waren in het regeerak-

koord al gemaakt. Segers vertelt dat hij er destijds erg 

ongelukkig over was, maar dat zijn partij bij de onder-

handelingen over het regeerakkoord het totaalplaatje 

in overweging moest nemen: “Een akkoord waarbij 

wij de afschaffing van de dividendbelasting moesten 

slikken, terwijl de andere partijen soms weer moes-

ten slikken bij de winstpunten van de ChristenUnie”, 

schreef hij naar aanleiding van kritiek uit zijn eigen 

achterban. 

Uiteindelijk ging het neoliberale feestje, mede door de 

laconieke houding van Unilever, niet door. Sindsdien 

heeft zich volgens Segers een paradigmaverschuiving 

voltrokken: “De weerzin tegen het neoliberalisme, 

de reducering van de mens tot homo economicus en 

de terugtreding van een overheid die als een bedrijf 

wordt gezien is nu zo groot dat zelfs de VVD er twij-

fels over begint te krijgen.”

NIET PERFECT
Segers uit grote zorgen over de huidige generatie jon-

geren. “Ze zijn in feite dagloners geworden”, vindt hij, 

“die van klus naar klus leven, van maandsalaris naar 

maandsalaris op z’n best, zonder dat ze enig eigen ver-

mogen kunnen opbouwen.” 

Niemand zal dit tegenspreken, maar tegelijkertijd 

blinkt Rutte III voorlopig nog niet uit in het boeken 

van grote vooruitgang. Is Segers trots op wat deze 

regering heeft bereikt? “Trots is een groot woord. We 

zijn dankbaar dat we kinderbijslag konden verhogen, 

we proberen goed te zorgen voor de schepping, waar-

bij we ons laten inspireren door de pauselijke ency-

cliek Laudato Si’, we maken ons hard in de strijd tegen 

mensenhandel en prostitutie. Maar het is absoluut 

niet perfect.” 

Een herinvoering van de basisbeurs heeft Chris-

tenUnie er aan de onderhandelingstafel echter niet 

doorgekregen. Wel wisten ze een halvering van het 

collegegeld in het eerste jaar, of voor de lerarenoplei-

ding in de eerste twee jaar, te realiseren. Een druppel 

op een gloeiende plaat voor een generatie waarvan de 

meesten hun opleiding zullen afronden met enorme 

schulden, weinig kansen hebben op een vast contract 

en voor wie het kopen van een huis slechts een droom 

zal blijven. Alsof dat nog niet genoeg was, kwam 

minister Ollongren (D66) deze zomer met een voor-

stel om studieschuld inzichtelijk te maken voor hypo-

theekverstrekkers. Te veel starters zouden namelijk 

over hun studieschuld liegen om toch nog in aanmer-

king te komen voor een koopwoning. Dat terwijl de 

regering, toen de basisbeurs in 2015 werd afgeschaft, 

plechtig had beloofd dat studieschuld nooit een obsta-

kel zou worden voor het krijgen van een hypotheek. 

“Wij willen dat die oude belofte overeind blijft”, haast 

Segers zich te verklaren, “wij gaan ons nu ook hard 

maken voor herinvoering van de basisbeurs, maar 

daarbij moet ook een passende compensatie komen 

voor de groep die precies in de periode 2015-2019 geen 

beurs heeft gekregen.”

Wie De verloren zoon leest komt erachter dat er veel 

goede intenties zijn bij de ChristenUnie. “Wij kregen 

de kans om mee te regeren”, vertelt Segers, “en wij 

vonden dat je dan je verantwoordelijkheid moet 

nemen.” 

DRAAGVLAK
Segers heeft uiteraard gelijk wanneer hij in zijn boek 

zegt dat men meer nodig heeft dan slechts een salaris-

verhoging om geluk in het leven te vinden en hij heeft 

ook gelijk wanneer hij zegt dat de politiek maar in 

beperkte mate antwoord kan geven op de problemen 

van onze tijd. Toch is het gebrek aan geborgenheid 

en de afwezigheid van een thuisgevoel bij de jongere 

generatie wellicht minder mysterieus dan zijn boek 

doet vermoeden. Wie geen vast contract kan krijgen 

en geen eigen huis kan bezitten, heeft weinig aandeel 

in de toekomst van het land. Voor veel verloren zonen 

en dochters is de democratische rechtsstaat zo alles-

behalve een liefdevolle vader naar wie je graag wilt 

terugkeren. Eerder voelen ze de kille, afstandelijke 

blik van de ambtenaar met zijn rekenmachientje. Dat 

de jonge generaties voorlopig als grote verliezers uit 

de bus komen staat in schril contrast met het succes 

van onze economie, die vorig jaar een begrotingsover-

schot van 1,8% kende, ofwel 14 miljard euro. “Ik denk 

dat er nu een heel breed draagvlak is voor een andere 

samenleving, een andere omgang met de jongere 

generatie, een andere omgang met mensen met schul-

den en een andere, betere relatie tussen overheid en 

burger.” i
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BiograBe

Politicus Gert-Jan Segers (Lisse, 1969) studeerde 

politicologie in Leiden, en later internationale 

betrekkingen in Washington, met als specialisatie 

westers-islamitische betrekkingen en het Mid-

den-Oosten. Tussen 2000 en 2007 werkte hV als 

coördinator van een christelVk toerustingscen-

trum in Caïro, Egypte. Tussen 2008 en 2012 was 

hV directeur van het WetenschappelVk Instituut 

van de ChristenUnie. Daarna trad hV toe tot de 

Tweede Kamer. Sinds 2015 is hV fractievoorzitter.

Segers is getrouwd en hee` drie dochters. 

HV is lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
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‘Die verloren zoon zit ook 
in mVn eigen hart’

‘Zowel links als rechts heeft heel materialistische 
opvattingen over het leven’


