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Data om niet te vergeten:

maandag 9 januari 2011
Inloopspreekuur Pvda fractie en wethouder, 
van 19.30 tot 20.00 uur in Linksaf

Maandag 9 januari 2011
Schaduwfractievergadering, 20.00 uur in Linksaf

Donderdag 13 januari 2011
raadsvergadering (eerste) 19.30 uur in gemeentehuis

Vrijdag 14 januari 2011
receptie ter gelegenheid van installatie burgemeester Bilder, 
omstreeks 16.30 uur in gemeentehuis
 
Donderdag 27 januari 2011
raadsvergadering (tweede) 19.30 uur in gemeentehuis
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En de beste wensen voor het nieuwe jaar…

Afgelopen periode hebben we elkaar weer 
allerlei goed wensen toegewenst. Ik doe dat 
dan ook op deze plek. Ik wens u allen het al-
lerbeste toe in 2011.
Afgelopen periode was een warme tijd waar 
ik ook dit jaar weer fijne gevoelens aan heb 
overgehouden.

We staan nu weer voor een nieuw jaar en 
daar is zoals altijd weer  veel te doen, in het 
werk wat we doen, privé en voor de Partij.

In maart staan er weer provinciale staten ver-
kiezingen gepland.  Verkiezingen waar men-
sen over het algemeen niet zo voor warm lo-
pen. Toch is ook dit weer een kans voor ons 
allen om deel te nemen aan de democratie. 
Provinciale politiek gaat ook ons in Zwarte-
waterland aan. De wegen, Natura 2000. Eco-
logische hoofdstructuren  etc. etc. bepalen 
voor een groot deel hoe onze leefomgeving 
buiten de kernen er uitziet. Voor je het weet 
bedenkt iemand een “vliegveld” in je tuin. 
Dan is het toch prettig om te weten dat je je 
stem hebt uitgebracht op iemand als Tiem 
van Dalfsen die zich daar tot het laatst toe 
zou verzetten. Wij gaan als afdeling aan-
dacht aan deze verkiezingen besteden.

We hebben als afdeling Zwartewaterland 
meer zaken waar we dit jaar aandacht aan 
zullen besteden. Dit doen we door twee The-
ma avonden en twee ledenvergaderingen. 
Samen met Jannet Hoentjen kijken we hoe 
we de activiteiten van de fractie kunnen la-
ten samenvallen met de activiteiten van de 
afdeling.

We houden maandelijks op elke maandag 
voor de eerste raadvergadering onze scha-
duwfractievergadering. U kunt daar als lid 
van de PvdA meepraten met de fractie over 
de onderwerpen die op de gemeenteraads-
vergadering  staan. Deze vergaderingen 
gaan dus echt alleen over de raadsagenda. 
Voor allerlei andere vragen die u hebt kunt u 
een half uur voor de vergadering terecht. 
Maak daar gebruik van, want we willen we-
ten wat u bezighoudt.

Als je dit dan leest en realiseert dat je dit al-
leen kunt met elkaar en in goede gezondheid 
dan gaan mijn speciale wensen dit jaar uit 
naar Lucas, Ria en de kinderen  Boshove.  Ik 
wens jullie alle kracht en energie toe die er is. 
Lucas Schrijft hierover verderop in dit Vuistje. 

Martin Holtermann-Hodge
Voorzitter PvdA Afd. Zwartewaterland.

Schaduwfractievergadering 
maandag 9 januari 2011

De agendapunten van de eerstvolgende 
raadsvergaderingen (13 en 27 januari) zijn 
bij het opmaken van dit Vuistje nog niet be-
kend. Per mail zullen de bespreekpunten be-

kend worden gemaakt. Indien u de stukken 
vooraf, per mail, wilt ontvangen, kunt u dit 
aan Jannet Hoentjen-Velding kenbaar ma-
ken. 



De fractie schaduwen

Maandelijks vergadert de fractie met belang-
stellende leden. Deze bijeenkomsten zijn in 
Linksaf en beginnen om 20.00 uur. Op ver-
zoek worden de stukken u vooraf toege-
stuurd.
Indien bij het verschijnen van het Vuistje de 
agendapunten nog niet bekend zijn, worden 

ze per mail naar de leden gestuurd. Op deze 
schaduwfractievergadering staat dus de 
agenda van de gemeenteraad centraal.
Indien er andere zaken aandacht verdienen, 
kunnen deze vooraf, vanaf 19.30 uur, op het 
fractiespreekuur ingebracht worden. 

Inloopspreekuur Pvda fractie en wethouder
maandag 9 januari 2011 van 19.30 tot 20.00 uur



“So this is Christmas, and what have you do-
ne?” met deze mooie gewetensvraag opent 
het kerstlied van John Lennon, die zelfs 30 
jaar na zijn dood tallozen over de hele wereld 
weet te inspireren met zijn tijdloze poëzie en 
muziek. Toen ik nog eens goed nadacht over 
Lennon's gewetensvraag, moest ik denken 
aan iets kleins wat ik doe voor Amnesty Inter-
national, namelijk het sturen van kant en kla-
re brieven aan machtsmisbruikers van zeer di-
verse pluimages. In die brieven spreek je die 
machtmisbruikers aan op hun foute gedrag 
en hoop je op verbetering. De pen als ge-
weldloos wapen, een vriendelijke maar hel-
dere brief tegen foltering, onderdrukking en 
discriminatie. Een mooi motto van Amnesty 
is dan ook: “Het is beter een kaars te ontste-
ken, dan de duisternis te vervloeken”. 

Hoe belangrijk dat is, vertelt onderstaand ge-
dicht van Jack Mapanje (1944), een schrijver 
uit Malawi. Hij studeerde taalkunde en be-
gon gedichten te publiceren in 1965. Hij 
richtte een schrijversgroep op aan de Univer-
siteit van Malawi. In 1987 werd hij gearres-
teerd en gevangen gehouden in de Mikuyu-
gevangenis. Zijn poëzie, die toen al gold als 
behorende tot het beste van Afrika, werd in 
eigen land verboden. In 1988 kreeg hij een 
groetenkaart van een onbekend lid van 
Amnesty International uit Nederland. De 
kaart was op wonderbaarlijke wijze langs de 
controle gekomen. 

Iedereen, altijd en overal

Hoe deze kaart ook langs de sorteerders glip-
te, jouw groeten uit Holland, dierbare 
vriend, gaf ons een golf van hoop en geloof 
om het vol te houden binnen de stinkende 
muren van onze koude cellen. 
Vandaag zullen de middernachtelijke oor-
kruipers, snerpender dan huilende hyena's, 
oplossen. 
We zullen de ratten niet langer aan onze rot-
tende teenstaken voelen knagen en de mid-
dernachtelijke pis van die puisterige hagedis-
sen zal niet stinken. 
En als die schorpioen vannacht weer steekt, 
zullen onze stampende voeten in D4 op-
springen in gejubel over onze groeten uit Hol-
land 

Bovenstaande gedicht werd voorgedragen 
op 11 december 2010 op de bijeenkomst van 
de Amnesty werkgroep Hasselt ter ere van de 
“Internationale dag van de rechten van de 
mens”.

Deze kaart was het enige dat Jack Mapanje 
bij zijn vrijlating in 1991 mee naar buiten wist 
te nemen. Hij vestigde zich vervolgens met 
zijn familie in Engeland. 

Het mooie van Amnesty International vind ik 
de absolute onpartijdigheid, Amnesty komt 
op voor iedereen, altijd en overal ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid (uit de Universele Ver-
klaring van de rechten van de mens)

Vrijwel dagelijks zijn er berichten over men-
sen die worden onderdrukt, gemarteld, onte-
recht gevangen gezet. Vindt u dit een groot 
onrecht en zou u iets willen doen? Help 
Amnesty International met schrijven. Vol-
gend jaar rond kerst, hoort u misschien op-
eens weer dat prachtige lied van John Len-
non en ik hoop dat u dan verheugd denkt na 
de eerste regel: “Maar ik heb dit jaar een paar 
brieven voor Amnesty verstuurd.”

Jan Haverkate.



Als je politiek geschoold bent in de zestiger 
en de zeventiger jaren van de vorige eeuw, 
dan brengt dit met zich mee dat je in verschil-
len en tegenstellingen durft te denken en te 
redeneren. Daar hoort dan ook bij dat je dat 
allemaal uitvergroot om de duidelijkheid te 
bevorderen en het keuzeproces te vergemak-
kelijken. “Polariseren” werd dat in die jaren 
genoemd en deze politieke uitingsvorm 
werd ten tijde van dat, door mij zeer gewaar-
deerde kabinet Den Uyl nagenoeg tot kunst 
verheven.

Voor dat uitvergroten van verschillen en te-
genstellingen heb ik altijd een zwak gehou-
den. Het grote probleem bij deze vorm is ech-
ter dat deze ook wel wordt gebruikt als er 
geen sprake is van tegenstellingen, dan geeft 
het alleen maar ergernis of verwarring.

Met enige regelmaat ben ik daar de afgelo-
pen maand mee geconfronteerd.

In ons campertje vond ik een dubbel-cd terug 
die we een jaar of tien terug in Krakov (Polen) 
hebben gekocht. Deze cd verbindt in één 
hoes de Beatles met de Rolling Stones. “Let it 
be” in één en dezelfde hoes met “Let it 
bleed” met de Beatles en de Stones gebroe-
derlijk op één cover. En niet illegaal!

De vondst van die dubbel-cd bracht mij terug 
in het jaar 1963. Als twaalfjarige ging ik voor 
het eerst naar de middelbare school met in 
mijn herinnering een knots van een school-
agenda. Al mijn klasgenoten hadden òf “Be-

atles” òf “Rolling Stones” met grote letters 
op hun agenda gekalkt. Je was van de één of 
van de ander. Toen al vond ik dat geen tegen-
stelling; ik was van beide! En om dat te ac-
centueren demonstreerde ik via mijn school-
agenda dat ik mij had bekeerd tot Van Morri-
son met zijn toenmalige band Them. 

Dat alles flitste door me heen toen ik tien jaar 
terug in Krakov die cd zag en het flitste weer 
door me heen toen ik die cd deze week terug 
vond: geen keuze willen maken tussen Beat-
les en Stones, dan maar Van Morrison. Overi-
gens hebben we in de negentiger jaren nog 
een concert bezocht van deze Ierse gewelde-
naar.

Begin december, op een symposium over vita-
le dorpsgemeenschappen meende een spre-
ker ons te moeten confronteren met de (te-
gen)stelling: “meer samenleving, minder 
overheid”. Dat gaf een zeer fout gevoel. Als 
de samenleving niet wortelt in de overheid 
en de overheid niet in de samenleving, dan 
doen we in Nederland iets niet goed. En sa-
menleving diametraal tegenover overheid 
stellen vormt de opmaat tot populisme. Over-
heid is in Nederland altijd een orgaan ten 
dienste van de samenleving. En als we daar-
van weg dreigen te drijven, dan moeten we 
het daar naar terug brengen. Geen samenle-
ving, geen overheid; geen overheid, geen sa-
menleving doch het recht van de sterkste.

Vervolgens verviel ik door een andere spreker 
in diepzinnig gepeins toen deze een referaat 

LET IT B(L)E(ED)

Rode rozen?
Zie www.zwartewaterland.pvda.nl

Kijk en mail de oplossing naar: 
pvda.zwartewaterland@gmail.com

Rode rozen?
Zie www.zwartewaterland.pvda.nl

Kijk en mail de oplossing naar: 
pvda.zwartewaterland@gmail.com



de kwestie op of je in het hiernamaals een 
vlieg kunt doodslaan die immers ook in het 
hiernamaals is.

Willem Wilmink is bij monde van zijn Daantje 
niet tot een sluitend antwoord gekomen.

“Leefbaarheid in het hier en nu” versus “leef-
baarheid in het hiernamaals” …… laat die 
Petrusvlieg maar lekker leven!

Genemuiden, december 2010 

Tiem van Dalfsen

afstak over “leefbaarheid in het hier en nu”. 
Over “leefbaarheid in het hiernamaals” ben 
ik nog steeds niet uitgepeinsd. Ik ben inmid-
dels gevorderd tot het prachtige verhaal van 
Willem Wilmink uit de bundel “Het verkeerde 
pannetje” over Daantje.

Deze Daantje is het slachtoffer van een dode-
lijk auto-ongeval en op weg naar de hemel 
moet hij langs Petrus, die de hemelpoort be-
waakt. Wachtend op zijn beurt ziet hij hoe 
Petrus een vlieg tracht dood te slaan die hem 
al zo ongeveer 1500 jaar kwelt. Natuurlijk 
mist Petrus, maar hij zadelt Daantje wel met 

Ruim twee jaar en drie maanden geleden 
werd bij mij de Ziekte van Hodgkin (lymfe-
klierkanker) geconstateerd. Na in juli van het 
afgelopen jaar nog een keer bestraald te zijn, 
hoopte en verwachtte ik dit najaar het sein 
'brand meester' te krijgen. Niets is echter min-
der waar. Er is opnieuw een uitbraak vastge-
steld en dat betekent dat ik opnieuw che-
motherapie zal moeten ondergaan. Op het 
moment dat ik dit schrijf zit ik bij te komen 
van de eerste kuur. Het viel me, eerlijk ge-
zegd, niet mee. Als alles volgens plan ver-
loopt volgt eind januari een tweede en eind 
februari een derde kuur. In april zal dan een 

vierde kuur nodig zijn, gevolgd door stamcel-
transplantatie. Dat zou de genadeslag voor 
mijn ziekte moeten betekenen. Wat het in elk 
geval wel betekent is dat ik een lastige en on-
zekere eerste helft van 2011 tegemoet ga, 
waarin ik niet zal kunnen functioneren zoals 
ik het zou willen, laat staan zoals het zou 
moeten. Ik kan op dit moment nog niet over-
zien of ik überhaupt zal kunnen blijven wer-
ken. Stappen die hierin genomen zullen moe-
ten worden, zal ik in nauw overleg met colle-
ga's, fractie en bestuur doen. Ik hou jullie op 
de hoogte.

Lucas Boshove

Ziek 
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Belevenissen van een 
gewestelijk afgevaardigde

Al vele jaren vertegenwoordig ik de afdeling 
Zwartewaterland bij het gewest. Het gewest 
is, zeg maar, de provinciale afdeling. Eerlijk 
gezegd is er meestal niet veel te beleven tij-
dens de gewestelijke vergaderingen, de 
meeste afdelingen schitteren door afwezig-
heid en de tijd schrijdt vredig voort. Dat 
wordt anders als de verkiezing voor Provinci-
ale Staten op handen is. Dan sorteren de afde-
lingen hun provinciale kandidaten voor en 
worden coalities gesloten. “Als jij mijn kandi-
daat steunt, steun ik jouw kandidaat”, van 
dat niveau. Gek genoeg hoefden wij de vori-
ge twee verkiezingen amper moeite te doen 
onze kandidaat, Tiem van Dalfsen, op een 
prominente plek te krijgen. Tiem was een 
zichzelf verkopend product en de schermut-
selingen omtrent de plaatsing begon pas op 
het moment dat de plaats van Tiem al lang ze-
ker was. Dit jaar was dat anders. Wat er in het 
gewestelijk bestuur gevaren is, is mij een 
raadsel, maar je zou bijna denken dat ze in 
een kramp geschoten zijn. Ze hebben nog 
wel op basis van functioneren enkele zitten-
de statenleden, waaronder Tiem, nadrukke-
lijk gevraagd zich opnieuw kandidaat te stel-
len, en vervolgens hebben ze een kandidaat-
stellingscommissie aan het werk gezet. Deze 
commissie had het vooral erg getroffen met 
het eigen functioneren en weinig boodschap 
aan het functioneren van de statenleden. 
Ook regionale spreiding, de verhouding man 
– vrouw of de verhouding stad – platteland 
speelden geen merkbare rol. En zo kon het 
gebeuren dat onze Tiem op de elfde plaats 
van de conceptlijst belandde. En het zou wel 
een klein wondertje zijn als de elfde plaats 
een verkiesbare plaats zou blijken te zijn. Nu 
wil het geval dat Tiem zich nogal kranig ge-
weerd heeft in de strijd tegen mega varkens-
stallen en zinloze vliegvelden en dat is niet on-
opgemerkt gebleven. De reacties die volgden 
op het bekendmaken van de lijst waren hef-
tig. Ik heb zoiets bij benadering niet eerder 
meegemaakt. Maatschappelijke organisaties 

richtten zich schriftelijk tot het gewestelijk be-
stuur met het dringende verzoek van deze 
dwaling terug te keren. En het waren niet de 
minste, wat te denken van de Vereniging Na-
tuurmonumenten, Landschap Overijssel, de 
Stichting natuur en Milieu Overijssel, maar 
ook het Platform Hou Wierden Schoon, de 
Stichting VROM? (Vroomshoop een Mest-
hoop?), de Vereniging Verontruste Burgers 
Hof van Twente, de Stichting Hart van Twen-
te, de Stichting Alternatieven Vliegveld Twen-
te, de Bewoners Belangen Groot Driene en 
tot slot de Vereniging Omwonenden Vlieg-
veld Twente, zij allen namen de moeite hun 
argumenten aan het papier toe te vertrou-
wen en aan het gewestelijk bestuur toe te stu-
ren. Veel steunbetuigingen waren er intus-
sen ook van andere Overijsselse afdelingen, 
het haalde zelfs de pers, tot TV Oost aan toe. 
En het gewestelijk bestuur? Dat zweeg in alle 
talen. Tijdens de vergadering bleek dat de 
machtige afdelingen Enschede en Deventer, 
samen goed voor vijf van de eerste tien kan-
didaten, geen wijzigingen zouden toestaan. 
En met steun van Zwolle (eerste kandidaat 
op de tiende plaats!), het gewestelijk be-
stuur, dat gewoon de eigen afdelingen verte-
genwoordigde (!) en enkele afdelingen die 
nog net een kandidaat bij de eerste tien had-
den, bleef de lijst zoals hij was. Het bestuur 
en de kandidaatstellingscommissie vierde 
het ook nog bijna als een feestje, de lijst ong-
ewijzigd vastgesteld, wanneer was zoiets eer-
der gebeurd? Tja. De rug was recht gehou-
den, het maatschappelijk middenveld ge-
trotseerd, tweederde van de afdelingen even-
zo. Het is af en toe lastig te verteren, maar 
het is wel democratie. Maar de echte demo-
cratische verkiezing moet nog komen. Op 
twee maart. Dan zullen we zien wat de wer-
kelijke steun is voor de PvdA lijst. En voor de 
individuele kandidaten. Ik mag me sterk ver-
gissen, maar volgens mij is de rol van Tiem 
nog niet uitgespeeld. 

Lucas Boshove
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