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Heeft u wel eens een gevangenis bezocht 
in een arm land? Je hoeft er niet zelf in de 
gevangenis gezeten te hebben, alleen op 
bezoek gaan is ook voldoende.

Ik wel, als bezoeker wel te verstaan. Dertig 
jaar geleden was ik op reis door Indonesië, 
rugzak op de nek en een half jaartje Sab-
batical. Op Bali hing een briefje bij de Tou-
rist Information op het prikbord met daar-
op in het Engels de tekst:  Wij zijn vier Euro-
pese vrouwen en we zitten in de gevang-
enis van Bali. Wilt u ons komen bezoeken? 
We houden van sigaretten en snoep-
goed”. We waren met een groepje van 4 
backpackers en we hebben deze vrouwen 
bezocht. Er zat een Franse vrouw bij, ik 
schatte haar ergens eind 20 en ze vroeg 
me hoe lang ik op Bali was en wat ik al had 
gezien. Ik vertelde dat ik er 5 dagen was en 
dat ik bezoekjes had gebracht aan Denpa-
sar, Kuta Beach , Ubuth, een rokende vul-
kaan en een mooie tempel. Zo zei de Fran-
se vrouw, dan heb je al heel wat gezien in 
die 5 dagen. Ze vertelde dat ze zelf al 5 jaar 
op Bali was, in de gevangenis wel te ver-
staan, en dat ze gepakt was op het vlieg-
veld met drugs in haar rugzak. En dat ze in 
die 5 jaar de weg van het vliegveld naar de 
gevangenis had gezien in een politieauto. 
En later nog een keer de weg van de ge-
vangenis naar de rechtbank en weer terug 
naar de gevangenis. Ze vertelde dat ze nog 
drie jaar moest zitten, dan zou haar tijd er 
op zitten. Je hart draait toch om bij zo'n 
verhaal. De meegenomen sigaretten en 
snoepjes waren erg welkom. Terug in Ne-
derland heb ik haar nog wat brieven ge-
schreven en wat spullen opgestuurd. Ze 
hadden een kleine cassetterecorder en ik 
heb haar pakketjes met cassettebandjes 
met Franse chansons toegestuurd  en wat 
Franse leesboeken. De correspondentie 
hield haar op de been schreef ze. Na een 

Amnesty International in Zwartewaterland 
en de dag van de mensenrechten.

jaartje hield de correspondentie van haar 
kant toch opeens op. Hoe kwam dat? Luna-
tic, suïcide, ziek geworden en overleden, 
ontsnapt, amnestie? Ik weet het niet. Mais 
oui, c'est la vie.

Hoe was het daar in zo'n gevangenis op Ba-
li?  Maar één toilet voor alle gevangenen, 
geen radio en TV, corrupt personeel, een 
heel streng regime, slecht eten en troebel 
drinkwater. Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen daar niet als een schaduw heen, 
nee de tijd sleept zich er eindeloos voort. Ik 
heb er van geleerd hoe belangrijk contact 
met de buitenwereld is voor gevangenen. 
Deze ervaring sterkt mij in het schrijven 
van  brieven via Amnesty voor gewetens-
gevangenen. 

Als ik weer aan de beurt ben, ga ik voor 
Amnesty een uurtje in Hasselt collecteren. 
In Zwartewaterland geeft men gul aan goe-
de doelen leerde ik afgelopen week, we 
staan in 2012 op de eerste plaats in de 
ranglijst van gulle gemeentes in Overijssel 
en op de achtste plaats in de Nederlandse 
ranglijst. Collecteren voor Amnesty Inter-
national is dan ook erg leuk. De naamsbe-
kendheid van Amnesty is groot en men 
geeft doorgaans graag. Toch word je soms 
verrast. Zo was ik eens op een avond bij 
een huis aan het collecteren en ik vroeg: 
“Wilt u iets geven voor Amnesty Internati-
onal?” Ja, natuurlijk zei de man en hij stop-
te wat geld in de collectebus. En hij zei: 
“Wat goed dat jullie met die rubberboot-
jes de  zee opgaan en zo de walvissen be-
schermen…….” Ik heb vlug bedankt en 
ben vlot doorgelopen. Straks roept hij 
nog:  Ja maar, ho even ik wil mijn geld te-
rug. Zo ziet u maar, zelfs bij Amnesty valt 
er soms wat te lachen.

Jan Haverkate.



Luchthaven Twente  

Ooit had Twente een militair vliegveld. 
Toen de militairen vertrokken had Twente 
verlaten vliegveld. En al die tijd droomde 
men er in Twente van dat het militaire 
vliegveld een burgerluchthaven zou wor-
den. Niet dat de pogingen die al verschil-
lende malen ondernomen zijn veel hoop 
boden, maar toch bleven sommigen dro-
men. Niet iedereen. Herman Finkers bij-
voorbeeld niet. Nog verdeelder dan Twen-
te was de Partij van de Arbeid fractie in de 
Staten van de Provincie Overijssel. Het leid-
de zelfs tot een bestuurscrisis. De breuk 
werd weliswaar gelijmd, maar helemaal 
hersteld werd de schade niet. Met steun 
van een deel van de PvdA fractie werd het 
voorstel om de Luchthaven Twente te 
doen ontstaan aangenomen in de Staten. 
Bij de provinciale verkiezing die daar op 
volgde werden de Luchthavencritici van de 
PvdA lijst geweerd. Het bekendste slacht-
offer was onze eigen Tiem van Dalfsen. 
Het was de coalitiegenoten echter niet ge-
noeg. Zij weerden de PvdA uit het College 
van Gedeputeerde Staten. De fractie van 
de Partij van de Arbeid leidt nu een betrek-
kelijk anoniem bestaan in de provinciale 
oppositie. Tja, gemarchandeer met princi-
pes en standpunten die door een groot 
deel van je achterban gedeeld worden 
leidt meestal niet tot het grote geluk. 
Enfin, gedane zaken nemen geen keer en 
eigenlijk was het hele zaakje net zo'n beet-
je vergeten. Totdat donderdag 5 december 
mijn oog op een klein berichtje in de Sten-
tor viel. Ergens midden in de krant wegge-
drukt stond geschreven: “Enschede – Door-
start luchthaven Twente mislukt – De door-
start van luchthaven Twente als burger-

luchthaven is mislukt. Geen van de drie par-
tijen die in de race waren voor exploitatie 
van het vliegveld heeft een bieding ge-
daan. Enschede en Overijssel hadden ge-
hoopt dat de luchthaven voor een flinke sti-
mulans zou zorgen voor economie en 
werkgelegenheid. De plannen voor een 
burgerluchthaven zorgden echter ook 
voor veel weerstand”. Zou het onzalige 
plan, want dat is het naar mijn stellige over-
tuiging, hiermee definitief in de prullen-
bak verdwenen zijn? Ik hoop het. Herman 
Finkers vierde zijn overwinning al op de ra-
dio, maar ik ben er nog niet helemaal ge-
rust op. Er zo nog maar eens een toverfor-
mule gevonden kunnen worden waarmee 
een onmogelijk plan toch nog mogelijk 
wordt, met gemeenschapsgeld. Heel veel 
gemeenschapsgeld. Ik hoop dat ik geen ge-
lijk krijg 

Lucas Boshove



Een vraag van Ger Noordhuis aan de 
fractievoorzitter, Astrid Dijkstra: “De 
jongeren staan bij de PvdA hoog in het 
vaandel, wat doet de fractie voor onze 
jongeren in de gemeente in relatie met 
de begroting. In het geheel korten, of 
slechts een geringe korting toepas-
sen?”
 
Een simpele vraag, zo op het eerste ge-
zicht. Maar is daar ook een simpel ant-
woord op te geven?
Natuurlijk! Ook deze pvda-fractie en ook 
ik vind de jeugd heel belangrijk. Wat ons 
betreft korten we dus helemaal niets! 
Maar, wat is eigenlijk wel en niet jeugdbe-
leid? Waar is onze jeugd mee geholpen? 
Waar eindigt de verantwoordelijkheid van 
jongeren zelf, ouders, familie en gemeen-
schap en waar begint die van de (gemeen-
telijke) overheid? 

Net terug van een raadsvergadering waar-
in deze vragen juist aan de orde zijn ge-
weest. Want, is het ondersteunen van 
nieuwbouw voor de jongerenvereniging 
“Keet de Kolk” nu wel of juist niet jeugdbe-
leid. Ondersteunen we een ordinaire 
kroeg of werken we mee aan maatwerk 
voor een positieve groep jongeren die verd-
er volledig zichzelf redden. Lastige vragen. 
Is alleen een subsidie voor jong Zwartewa-
terland écht jeugdwerk óf hebben jong-
eren net zoveel of misschien wel meer aan 
een zwembad in elke kern.

Het mag dan niet eenvoudig zijn, het zijn 
wel dit soort vragen die de politiek boei-
end maken. Het maken van afwegingen 
over waar ons gemeenschapsgeld en onze 

inspanning het meest nodig is. Dat laatste 
is in ieder geval voor mij een belangrijk cri-
terium. Keuzes moesten er altijd al ge-
maakt worden, maar met de bezuiniging-
en van de laatste tijd is écht kiezen pure 
noodzaak geworden. En dan lijkt het einde 
van de bezuinigingen nog lang niet in 
zicht…

Wat ik in ieder geval belangrijk vindt is dat 
ieder kind kan meedoen. Zich zoveel moge-
lijk kan ontwikkelen tot wat hij of zij kan en 
wil worden. Het liefst zou ik ieder kind ge-
lukkig zien. En daar waar dat niet zelfstan-
dig of binnen de eigen omgeving lukt, zou-
den wij een steuntje in de rug moeten zijn. 
Met de komst van de jeugdzorg naar de ge-
meenten wordt de rol die wij als gemeente 
spelen voor de jeugd alleen nog maar be-
langrijker. Een grote verantwoordelijk-
heid, waar we zeker niet te licht over moe-
ten denken. Een taak waarvan ik vind dat 
deze bij de gemeente wel het best op haar 
plaats is. Zo dicht mogelijk bij daar waar 
kinderen wonen, leven, zijn.

De gemeente heeft steeds minder geld te 
besteden en daarbij ook nog een toene-
mend aantal taken. Er zal dus veel gaan ve-
randeren, er zal bezuinigd moeten wor-
den. Wat ons betreft, wat mij betreft 
wordt de jeugd, het jeugdbeleid daarbij ge-
spaard. Daar hebben we ons tot nu toe 
voor ingezet en daar blijven we voor gaan.
De jeugd heeft de toekomst, de jeugd is de 
toekomst. Soms hebben jongeren wat 
hulp nodig om de goede richting te vin-
den. Daar kunnen wij als gemeente bij hel-
pen. Dat doen we en dat blijven we doen. 
Ik geloof er in!

Ik geef de pen door aan…..



Actief op internet? En actief op Twitter? 
Wordt dan ook volger van PvdA Zwartewaterland

Astrid van Dijk geeft de pen door aan ons 
jongste PvdAlid Mathijs Winter: "De ge-
middelde leeftijd van de pvda leden stijgt 

en stijgt. Hoe krijgen we meer jongeren 
binnen onze gemeente betrokken bij de 
pvda?" 

Ik heb een vraag voor……..



Iets meer dan een jaar geleden ben ik ver-
trokken naar Sint Maarten. Een grote stap 
die ik tot nu toe nog niet heb betreurd. Een 
hectisch jaar met veel veranderingen.
Privé hebben Morela en ik natuurlijk een 
grote stap gezet door echt alles in een con-
tainer te zetten en hier weer opnieuw  iets 
op te bouwen. We zitten hier op een erg 
mooie plek en hebben veel geluk gehad 
met ons huis. Mijn ouders hebben afgelo-
pen jaar de moed gehad om voor het eerst 
van hun leven te vliegen  en dan meteen 
maar de oceaan over. Ze hebben genoten 
en weten dat het goed is.

Mijn werkplek is geweldig. Ja ik weet dat 
dat erg enthousiast klinkt maar ik kan het 
niet anders maken.
Ik mijn vorige stukjes heb ik een aangege-
ven waar we zoal mee bezig zijn: Ontslag-
recht, misbruik van kortlopende contrac-
ten, regelgeving omtrent uitzendbureaus 
en ga zo maar door.
Ik zit overal dichtbij.  Onze minister komt 
regelmatig een uurtje brainstormen en 
dan kunnen we weer verder met het op-
bouwen van een nieuw land. Mij n erva-
ring doet er toe en heeft hier invloed.
Ik leer veel en ik leer elke dag en hoe gek 

het ook mag klinken daar ben ik dankbaar 
voor.

Zoals ik al eens eerder heb vertelt is Sint 
Maarten een land in opbouw. Sinds 10 ok-
tober 2010 is het een zelfstandig land bin-
nen het Koninkrijk. Dat betekend dat er 
sinds die datum zelfstandig beleid word 
gemaakt, iets dat voor heen op Curaçao ge-
beurde, zegt men.
Mijn leidinggevende, die ik rustig een visi-
onair kan noemen, heeft zich destijds erg 
verdiept in de ILO (Internationale arbeids-
organisatie).
De ILO is een onderdeel van de Verenigde 
Naties en het enige internationale overleg 
waar  werkgevers /werknemers en over-
heid gezamenlijk werken aan resoluties en 
aanbevelingen en dergelijke. De doelstel-
ling van de ILO is het bevorderen van eerlijk 
werk op deze aardbol en uiteindelijk 
daardoor een bijdrage leveren aan de we-
reldvrede.

Recent heb ik het genoegen gehad om een 
congres mee te maken van de ILO en daar 
ben ik echt onder de indruk geraakt van de 
kracht van deze organisatie. Op de site van 
ILO (www.ILO.org) is ontzettend veel infor-
matie te vinden over allerlei onderwerpen 
die het leven van een burger en werkne-
mer kunnen verbeteren. Als je de moeite 
neemt om wat rond te kijken en dan zoekt 
naar bijv. de “ Fundamentals of Labour 
Administration” dan heb je met een beetje 
fantasie een handleiding om een par-
tijprogramma te schrijven of een sociale sa-
menleving op te zetten.  Doen want er 
gaat een wereld voor je open.

Vanuit een zonnig Sint Maarten wens ik ie-
dereen, mede namens Morela,  een gewel-
dige kerst en een inspirerend 2013.

Martin Holtermann-Hodge.

Een bericht uit den vreemde.



Dertien jaar geleden sloot de Gemeente 
Genemuiden een overeenkomst met een 
groep jongeren. In ruil voor het verdwij-
nen van een groot aantal illegale keten stel-
de de gemeente de jeugd een gebouw ter 
beschikking waar ze onder een aantal voor-
waarden hun activiteiten zouden kunnen 
uitoefenen. Keet de Kolk was een feit. 

Een beetje een misleidende naam, want 
om het allemaal binnen de regels te hou-
den werd een heuse jongerenvereniging 
opgericht met statuten, reglementen en 
vergunningen. En dat gaat nu al dertien 
jaar goed. Keet de Kolk weet een groot aan-
tal jongeren aan zich te binden en zodoen-
de dus van de straat te houden. Het ge-
bouw van Keet de Kolk was destijds twee-
dehands aangeschaft en is inmiddels aan 
het einde van zijn levensduur. De gemeen-

te heeft de middelen niet om het gebouw 
te vervangen, dus kwamen de jongeren 
zelf met een plan, waarbij zij zelf het 
grootste deel van de investering zouden fi-
nancieren. Als de gemeente een bedrag 
van € 54.000 zou bijdragen dan kon het al-
lemaal doorgaan. Dit bedrag hadden we 
in 2011 overgehouden van het budget 
jeugd- en jongerenwerk. 

De raad was in eerste instantie positief en 
in tweede instantie ook, want ze stelde het 
bedrag beschikbaar. Intussen begon de lo-
kale horeca te piepen en de raad te bena-
deren. Met succes, want donderdag 6 de-
cember stond het weer op de agenda. Niet 
omdat er iets te besluiten viel, maar naar 
aanleiding van een brief van Koninklijke 
Horeca Nederland. De Telegraaf wijdde er 
vervolgens een artikel aan en de sneeuw-

Keet de Kolk



bal was aan het rollen. RTV Oost, Alge-
meen Dagblad, Reformatorisch Dagblad, 
PowNed, GeR.nl, Pim Fortuyn Forum, De 
Stentor, noem het allemaal maar op. Het 
bracht mij zelfs in het VARA radiopro-
gramma Spijkers met Koppen. En dat was 
heel leuk. Caféhouder Johan Snel van 
d'Olde Soldoat was er ook. 

Ik denk niet dat publiek en luisteraars er 
ook maar iets van begrepen hebben, maar 

wij hadden een leuk dagje uit met het hele 
gezin. Voor Johan Snel gold hetzelfde, ook 
hij maakte er met vrouw en kind een dagje 
van. En Keet de Kolk? Tja, die zijn in ver-
warring achtergebleven. Net als de ge-
meenteraad. 

Volgend jaar gaan we een nieuw besluit ne-
men en als het aan mij ligt kan Keet de Kolk 
daarna weer tientallen jaren zorgeloos 
verder. 

Lucas Boshove

“De wethouder had na de uitzending nog heel wat uit te leggen aan Felix Meurders."



Op 16 maart 2012 kreeg David Petraeus 
van de toenmalige minister van Defensie 
Hans Hillen de onderscheiding “Ridder 
Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau 
met de zwaarden” uitgereikt. Het Konink-
lijk Besluit bij de uitreiking van de onder-
scheiding werd zowel in het Engels als in 
het Fries voorgelezen.
Ridder Grootkruis met de zwaarden, fan-
tastisch! Het lijkt mij toe dat zo'n onder-
scheiding  iets militairs in zich heeft. Nou 
moet je weten dat die David toen al een 
klein jaar de grote baas van de CIA was, je 
weet wel, de Amerikaanse KGB. De organi-
satie die verantwoordelijk is voor het om 
zeep brengen van de Chileense democra-
tie van Allende. En de organisatie die de mi-
litaire dictaturen destijds in Griekenland 
en Portugal aan de macht bracht en hield 
en van nog heel veel meer wereldellende.
Wat bezielt zo'n Hillen of zegt dit vooral 
iets over hoe hij werkelijk in het leven 
staat?!

Nederland heeft veel gebracht in Amerika. 
Naast slaven en de Amerikaanse daalder, 
(dollar op z'n Amerikaans), de namen Jan 
en Kees (Yankees), de orthodoxe christelij-
ke Amerikaanse plattelands rechtschapen-
heid met de revolver op de heup, allemaal 
vindt het in meer of mindere mate zijn wor-
tels in Nederland. En ja, zoals in Nederland 
de confessionele partijen met grote moei-
te trachten het hoofd boven water te hou-
den, zo verliest ook langzaam maar zeker 
de confessie haar invloed op de Ameri-
kaanse politiek. En daar wordt het niet 
minder van. Maar als dat dan is uitgewerkt 
dan heeft Nederland altijd nog wel een 
paar slimme jongens achter de hand zoals 
Robert Dijkgraaf, de nieuwe grote man 
van de universiteit van Princeton. En dus 
ook David Petraeus, een Fries uit Franeker.

In september 2008 wordt Petraeus opper-

bevelhebber van de strijdkrachten in Irak. 
In november van dat jaar stelt in het Haag-
se Nieuwspoort zich iemand aan mij voor 
als Dick Petreaus. Op mijn vraag of hij “fa-
milie van” is keek hij mij zielsgelukkig aan. 
Ik bleek de eerste te zijn in die twee maan-
den die hem aansprak op de mogelijke fa-
milierelatie met de nieuwe Amerikaanse 
topmilitair. De familie had verwacht dat zij 
er door de Amerikaanse opperbevelheb-
ber in Irak een publiciteitsprobleem bij zou-
den hebben. Dat viel dus hard mee en in-
derdaad bleek David de zoon van ome Six-
tus uit Franeker te zijn, een neef dus.

Diezelfde maand november 2008 waren 
we met drie Overijsselse statenleden van 
PvdA-huize in Roemenië om de zetel van 
senator Ion Radoi, een prominente partij-
genoot, veilig te stellen. Dat is glansrijk ge-
lukt. In het gezelschap dat zich daar druk 
voor maakte voor de herverkiezing van on-
ze Ion Radoi was ook een Amerikaan van 
Roemeense afkomst. De man wilde mij wel 
vertellen wat hij uitspookte daar in Ameri-
ka maar dan moest hij me daarna doden. 
Of ik daar over wilde nadenken. Natuurlijk 
vroeg ik allereerst naar zijn vergunning en 
of hij eerst overleg hierover wilde plegen 
met mijn “toekomstige” nazaten. Dat laat-
ste was geen probleem. Hij gaf mij zijn tele-
foon en of ik het thuisnummer maar wilde 
intoetsen. Uit zijn gesprek met Geertje 
bleek mij dat het overal over ging behalve 
over de toekomstige moord op mij. Het eer-
ste, zijn “license to kill” kon hij mij niet to-
nen waarop ik besloot dat het feest daar-
om niet door kon gaan.

Ook in de visie van mijn Amerikaanse Roe-
meen was en is Nederland het centrum, 
het startpunt van de Amerikaanse wereld, 
ook voor hem persoonlijk! Dat bleek voor-
al te liggen in zijn eerste hopeloze verliefd-
heid op een blonde Nederlandse schone 

VREDE OP AARDE…….!!



die de leiding had van een workshop die 
hij als 20-jarige volgde. De Nederlandse 
gaf geen krimp en dompelde mijn Ameri-
kaanse Roemeen daarmee in een diepe de-
pressie. Dat heeft hem tot het fantastische 
inzicht gebracht dat de Nederlandse vrou-
wen de mooiste vrouwen ter wereld zijn 
doch de Roemeense zijn de allermooiste. 
Op mijn vraag waar dan het verschil in zou 
zitten, antwoordde hij vol overtuiging: “in 
the bone-structure!!”.
Goed dat we dat nu weten in Nederland, 
dan kunnen we daar aan werken!

Mij flitste toen door het hoofd dat enkele 
maanden daarvoor David Petraeus opper-
bevelhebber van de Amerikaanse strijd-
krachten in Irak was geworden. En vol zelf-
genoegzaamheid bracht ik mijn tafelheer 
op de hoogte van het feit dat zelfs het 
Amerikaanse leger onder leiding stond 
van een geboren Nederlander. Mijn Ameri-
kaanse Roemeen verstrakte en sommeer-
de mij alles te vertellen van wat ik wist van 
deze Petraeus,. Natuurlijk maakte ik hem 
duidelijk dat ik dat best allemaal wilde 
doen maar dat ik hem daarna zou moeten 
doden! En u begrijpt het al, ook ik had 
mijn vergunning op het nachtkastje laten 
liggen. Contact met zijn thuisfront leek op 
dat moment ook niet zinnig ….. in Ameri-
ka was het op dat moment diep in de 
nacht. Om uit de impasse te geraken heb-
ben we toen besloten dat we allebei ope-
ning van zaken zouden geven. Mijn Ameri-
kaanse Roemeen bleek werkzaam te zijn in 
het Amerikaanse militair-industriële com-
plex, in de wapenontwikkeling en –handel 
dus. Hij bleek de week daarop een eetaf-
spraak te hebben met ….. David Petraeus! 
En dat verklaarde zijn speciale interesse.

En dus “redde” David Petraeus zo mijn le-
ven en dat van die Amerikaanse Roemeen 
007.

Uitgerekend afgelopen maand moest on-
ze David Petraeus aftreden als CIA-
directeur. En waarom? Omdat zijn affaire 
met zijn biografe Paula Broadwell naar bui-
ten is gebracht door …….. de FBI. Met zul-
ke Amerikaanse vrienden heb je geen bui-
tenlandse vijanden nodig. En tot op de 
dag van vandaag is mij niet duidelijk of Pet-
raeus moest aftreden omdat het “gesun-
denes Volksempfinden” van die platte-
lands Amerikanen hem daartoe dwong óf 
omdat men hem vooral kwalijk neemt dat 
hij als hoofd van de Amerikaanse geheime 
dienst niet in staat bleek om zijn eigen af-
faires geheim te houden.
Is het nou de Amerikaanse (dubbele) mo-
raal of het gebrek aan vakmanschap wat 
hem de kop kost? Ik houd het op het laat-
ste en wel vooral omdat al die confessio-
nele Amerikanen met de paplepel ingege-
ven (zouden moeten) krijgen dat ook en 
misschien wel vooral een CIA-directeur 
niet in staat is tot enig goed en geneigd tot 
alle kwaad!

En wij, wij blijven in wurgende onzeker-
heid achter als het gaat om de beantwoor-
ding van de vraag welke potstamper nu 
weer aan het hoofd van de geheime leger-
scharen van de voorzienigheid is geplaatst 
teneinde te zorgen voor: “Vrede op aar-
de….!!”

Genemuiden, 10 december 2012

Tiem van Dalfsen



In het vorige Vuistje schreef ik hoe ik wor-
stel met de zware bezuinigingsopgaven 
die de gemeente heeft en vooral over de of-
fers die daarvoor gebracht moeten wor-
den. Voornamelijk in mijn portefeuille. Ik 
schreef ook hoe ik mij gesteund voelde 
door Diederik Samsom……., toen nog op-
positieleider. Intussen zijn Diederik en 
Mark er uit en is het Kabinet Rutte 2 een 
feit. Diederik heeft veel van zijn standpun-
ten ingeleverd, Mark ook. Mark werd met-
een door zijn achterban teruggefloten en 
er werd gerepareerd. Het leek mij niet de 
pijnlijkste maatregel in het regeerakkoord, 
maar ja, wie ben ik? Misschien was het ook 
gewoon een afleidingsmanoeuvre. Als dat 
zo is, dan is het goed gelukt, want de rest 
van het regeerakkoord is verder nog nau-
welijks massaal aan kritiek onderhevig ge-
weest. De woningcorporaties sputteren 
een beetje, maar die moeten eerst en voor-
al eens even goed in de spiegel kijken.  En 
verder hoor je er weinig over. Ik denk dat 
dit niet zo zal blijven. Eerst en vooral de ge-
meentes. We hebben al twee zware bezui-
nigingsrondes gehad. De keuzes zijn hier 
besproken en de grens is wel zo'n beetje 
bereikt. Grens? Nou ja, mijn grens in elk ge-
val wel. Maar met dit nieuwe regeerak-
koord dat “Bruggen slaan” heet, zijn we er 
nog lang niet. We gaan natuurlijk samen 
verder de trap af, dat is ooit zo afgespro-
ken. Verder wordt het hele sociale beleid 
naar de gemeentes overgeheveld, maar 
het rijk houdt een groot deel van het geld 
zelf. Van het geld van de thuiszorg zelfs 
75%. De mensen moeten het zelf betalen. 
En als ze dat niet kunnen? Dan naar de ge-
meente. Of die resterende 25% genoeg is? 
De vraag stellen is hem beantwoorden. 
Ook het BTW compensatiefonds wordt af-
geschaft. Op zich geen heel groot pro-
bleem, alleen…. het kabinet houdt een 
half miljard achter. De gemeentes moeten 

groter, naar een schaal van meer dan 
100.000 inwoners. Vrijwillig. Maar de effi-
ciency winst die het gaat opleveren wordt 
al vast gekort op het gemeentefonds. Oplo-
pend tot meer dan een miljard. Dankzij de 
motie Van Haersma Buma gaat er 256 mil-
joen meer naar het basisonderwijs. Waar 
komt dat geld vandaan? Juist, uit het ge-
meentefonds. Wat betekent dit nu precies 
voor Zwartewaterland. Dat weet nog bijna 
niemand, maar een paar zekerheden heb-
ben we wel. Boven de 100.000 inwoners 
komen gaat op eigen kracht niet binnen 
een paar jaar lukken, dus we zullen Zwolle 
moeten overnemen. Dat moet te doen 
zijn. Wat lastiger lijkt is het op orde hou-
den van de financiën. Als ik optimistisch re-
ken, dan zullen we toch nog wel een paar 
miljoen moeten bezuinigen. Pessimistisch 
rekenen durf ik niet. Waarom niet? Als we 
alles afschaffen wat ons lief is, cultuur, ou-
derenwerk, jongerenwerk, bibliotheken, 
zwembaden, toerisme, enz., dan komen 
we nog niet aan twee miljoen….. Bij nader 
inzien kun je nog maar net zo goed pessi-
mistisch rekenen, dan zijn we sowieso 
bankroet. En dan komt het kabinet ons 
vast wel redden. Vorige keer schreef dat 
we aan de rand van de financiële afgrond 
staan en dat we van een nieuw kabinet ver-
moedelijk nog wel een duwtje richting de 
rand zouden krijgen. Dat was ook niet zo 
moeilijk te voorspellen, al ben ik te voor-
zichtig geweest in mijn formulering. In 
plaats van het woord duwtje had ik het 
woord beuk moeten gebruiken. De gena-
deslag is nog niet gegeven, we wankelen 
op de rand, in de verte zien we de overkant 
van de afgrond, maar hoe komen we 
daar? Het wordt tijd dat er een brug gesla-
gen wordt.

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder  



Datum  : 19 november 2012.
Plaats : Links Af
Aanvang : 20.00 uur

Aanwezig 17 leden + Otwin van Dijk Twee-
de kamer lid

Opening
Jan Haverkate (wnd voorzitter) opent de 
vergadering. Hij heet Otwin van Dijk van 
harte welkom.

Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering van Ria 
Grootoonk, Frans Koffrie en Henk en Jan-
nie Bellinga. De voorzitter deelt mee dat 
het naar omstandigheden goed gaat met 
Frans. Hij is al weer thuis.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van 12 maart wordt ongewij-
zigd vastgesteld

Links af
De voorzitter geeft Bert Kwakkel het 
woord. Hij geeft een toelichting op de ver-
richte werkzaamheden. I.p.v. de TL-balken 
zijn er spotjes geinstalleerd.en er is nieuwe 
vloerbedekking gelegd.Er zijn 2 buffetta-
fels aangeschaft.Tevens is er een grote 
schoonmaak uitgevoerd.
Er moet nog gebeuren: vernieuwing toilet-
ten en dakisolatie.

Begroting en werkplan
Astrid Dijkstra vraagt of digitale versprei-
ding van Het Vuistje mogelijk c.q. gewenst 
is.
De voorzitter zegt toe dit onderwerp in het 
bestuur aan de orde te stellen.
De begroting en het werkplan worden ong-
ewijzigd vastgesteld.

Jubilarissen in de afdeling
Drie jubilarissen – Piet Folkertsma en Luc 
Moorman, 25 jaar lid en Jochem Eenk-
hoorn 50 jaar lid- worden toegesproken 
door de voorzitter, die vervolgens de bijbe-
horende speldjes overhandigd.

Regeerakkoord 
Otwin van Dijk begint met zich voor te stel-
len. Hij is 37 jaar,15 jaar lid, wethouder van 
Doetichem geweesten nu sinds 6 weken 
kamerlid. Hij is woordvoerder zorg, AWBZ, 
WMO en bejaarden.
In totaal moet er voor 46 miljard worden 
bezuinigd. Rutte 1: 18miljard, Kunduz-
akkoord: 12 miljard, Rutte 2 : 16miljard.
In de onderhandelingen werden 3 doelen 
gesteld: 
1.crisis oplossen;
2.maatregelen eerlijk spreiden;
3.leren van de crisis 

Vervolgens behandelt hij op een heldere 
wijze een aantal goede en een aantal pijn-
lijke zaken uit het regeerakkoord.
Om klokslag 22.00 uur zet de voorzitter 
een punt achter de discussie, omdat de in-
leider nog naar Den Haag moet rijden.
De algehele conclusie was dat het een zeer 
informatieve avond was geweest

PvdA Ledenvergadering

Uw mening telt

Hebt u goede ideeën, grote ergernissen 

of wilt u uw verhaal kwijt? Mail of bel 

met de fractie, wethouder of bestuur. 

Zie voor de telefoonnummers en maila-

dressen de achterzijde van dit Vuistje. 



Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 28 JANUARI 2013
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)

Spreekuur 
Ombudsteam

Elke vierde maandagavond van de maand 
houdt het ombudsteam inloopspreekuur 
in het partijgebouw Links Af om 19.30 uur. 

Het ombudsteam Zwartewaterland be-
staat uit Henk van Schaik, Frans Koffrie en 
Klaas Eenkhoorn. Alle drie beschikken zij 
over een uitgebreid netwerk, dat benut 
kan worden bij de oplossing van proble-
men. Zie voor telefoonnummers en het 
mailadres de achterzijde van dit Vuistje.

Gelezen Vuistjes

Wat doet u met uw Vuistje? Bij het oud papier, want dat spaart bomen? Heel 
goed! Maar ook een Vuistje kan een 'second life”hebben, door het door te 
geven aan iemand die het misschien wel interesseert, maar (nog) geen PvdA-lid 
is. Kent u zo'n geïnteresseerde in uw omgeving. Zo ja, wat let u om het gelezen 
Vuistje door te geven? 
Hiermee horen we onze lezerskring te vergroten en wellicht ons ledenbestand 
op den duur wat uit te breiden. Vraag wel aan die kennis bij het overhandigen, 
om het Vuistje na lezing bij het oud papier te doen, of weer door te 
geven……………….
Jan Haverkate





BELANGRIJKE ADRESSEN

www.zwartewaterland.pvda.nl

Afdelingsbestuur

Voorzitter VACATURE

Secretaris Henk van Schaik,  Schrotenweg 1, 8061 PV Hasselt. 038-4771653

E-mailadres secretariaat:                        zwartewaterland.pvda@gmail.com

Penningm. Ria Grootoonk, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt 038-4771256

Leden Jos van Dalfsen, Pr. Marijkestraat 5, 8281 ZJ Genemuiden 06-1330 8712 

Jan Haverkate, Het Kerspel 25, 8061 BH Hasselt 038-4774366

College van B&W

Wethouder Lucas Boshove, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt; 038-4771256

Gemeenteraadsfractie

Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 038-4775515

  a.dijkstra@hotmail.com

Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt 038-4773794

Jannet Hoentjen-Velding, 

De Moerasorchidee 8, 8064 HN Zwartsluis 038-3867788

Ombudsteam PvdA       ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

Henk van Schaik 038 - 477 1653

Frans Koffrie  038 – 477 3200

Klaas Eenkhoorn 038 – 477 3794  

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt

Coördinator Bert Kwakkel

Prinsenstraat 49,8061 ZB Hasselt 038-3856090 / 06-28837754

b.kwakkel@hetnet.nl

Vuistje redactie

 Lucas Boshove             zwartewaterland.pvda@gmail.com

Opmaak redactie, Platel Grafimedia - www.platel.nl - info@platel.nl

Postbank rekeningnummer van de Afdeling:  301543
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