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Data om niet te vergeten:

Maandag 11 juni
(schaduw) fractie 20.00 uur in Linksaf

Donderdag 14 juni
Gemeenteraadsvergadering: 
Begroting en Algemene beschouwingen, aanvang 16.30 uur.

Donderdag 21 juni
Vervolg op raadsvergadering 14 juni (reserve), aanvang 19.30 uur

Donderdag 21 juni
Wolter van Hasselt lezing in de Veldschuur Bid en Werk, 
aanvang 20.00 uur

Maandag 25 juni
Spreekuur Ombudsteam PvdA om 19.30 uur in Linksaf

Maandag 2 juli
(Schaduw)fractie om 20.00 uur in Linksaf

Donderdag 5 juli
Gemeenteraadsvergadering: 
2e deel behandeling begroting om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Woensdag 12 september
Verkiezingen Tweede Kamer
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Een aantal weken geleden, vlak voor 1 mei, 
bevond ik mij op de begrafenis van oom 
Joop. Hij was een paar maanden ziek en 
wist dat hij niet meer beter zou worden. 
Eén van de eerste dingen die hij heeft ge-
daan nadat hij dit bericht had gekregen 
was het samenstellen van zijn eigen af-
scheidsdienst. Zijn levensverhaal omlijst 
met bijbehorende muziek die veel voor 
hem heeft betekend. Waarom daarover 
een verhaal in dit vuistje zult u zich wellicht 
afvragen. Welnu, tot verrassing van vrijwel 
de hele zaal begon de bijeenkomst met “de 
Internationale”. De stem des volks kwam 
tot ons en tot mijn verbazing raakte ik 
hierdoor geëmotioneerd en ook ge-
ïnspireerd. 
Het emotionele is makkelijk te verklaren; ik 
was het eigenlijk al vergeten maar de cre-
matie van mijn opa - mijn grote held - be-
gon ook met de Internationale. Ge-
ïnspireerd is wat lastiger uit te leggen. Dege-
nen onder u die mij wat beter kennen, we-
ten dat ik wel eens twijfel aan het nut van 
ons politieke werk voor de (lokale) pvda. 
Wat dragen wij, draag ik, nu eigenlijk bij 
voor de gemeenschap, onze kiezers en on-
ze leden. Maakt het wat uit of ik op die 
raadsstoel zit of niet. En, waar staan we nu 
eigenlijk voor als pvda? Mijn oom verklaar-
de het op een manier die mij bijzonder in-
spireerde. De letterlijke tekst weet ik helaas 
niet meer, maar waar het op neer komt is 
dat in alle tijden, ook nu, iedereen het recht 
heeft om zich te ontwikkelen. Om zoveel 
mogelijk gelijke kansen te krijgen. De zwak-
keren in de samenleving moeten niet aan 
hun lot of toeval overgelaten worden, maar 
worden geholpen om dat te bereiken wat 
zij in zich hebben. Daarom kon mijn oom zo-
als hij zelf zei, niet anders dan vol overtui-
ging kiezen voor de sociaal democratie, en 
met hem zeg ik nu: ik kies voor de sociaal de-
mocratie!
Op mijn opa's bureau stond een steen met 
daarop geschilderd “Wie voor een dubbel-

Nieuwe inspiratie (1)

tje geboren is, wordt nooit een kwartje”; de 
keus van mijn oom voor de Internationale 
had zo bekeken niets verrassends in zich.

Astrid Dijkstra,
Fractievoorzitter.

Op weg naar de zomer wordt er nog volop 
vergaderd. Op de agenda staan allereerst 
de Algemene Beschouwingen en de begro-
ting voor 2013. Daarnaast zal er nog beslo-
ten over het voormalige gemeentehuis in 
Genemuiden en het winkelplan Hasselt. De 
data staan op de voorkant van dit Vuistje 
genoemd. 
De fractie laat zich graag door belangstel-
lenden ondersteunen en nodigen u bij deze 
van harte uit mee te praten op 11 juni en 2 
juli in Linksaf.
Vergaderstukken zijn via de website van de 
gemeente Zwartewaterland te lezen of bij 
de bibliotheken in te zien.

Raadsvergaderingen 
in juni en juli

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.



De eerste vrouwelijke wethouder 
in de gemeente Zwartsluis.

Wie mag toch deze vrouw zijn die de tradi-
tionele bestuurders van AR en CHU in de ge-
meente Zwartsluis van de troon stootte ?. 
Nog wel iemand die lid is van de Partij van 
de Arbeid, maar……. ook nog een vrouw 
!!!!!. . Zelfs niet iemand die geboren is in 
Zwartsluis. Deze vrouw moet wel bijzonder 
zijn en dat was ze ook voor velen in Zwart-
sluis. De vruchten van haar beleid zijn nog 
steeds in het dorp zichtbaar. Het zijn tastba-
re objecten en projecten, waar de inwoners 
nog heden ten dage met grote voldoening 
naar kijken, van genieten en gebruik van 
maken.

Ze was lid van de gemeenteraadsfractie van 
de Partij van de Arbeid, die tot nog toe 
hoogstens drie raadsleden telde. De fractie 
kon daardoor geen stempel drukken op het 
beleid van de gemeente.

Deze eerste vrouwelijke wethouder van 
Zwartluis en lid van de Partij van de Arbeid, 
was: Grietje Vinke – Beens

Grietje werd op 14 april 1954 in Genemui-
den geboren. Na haar opleiding aan de 
Huishoudschool, volgde zij allerlei cursus-
sen. Via de Rooie Vrouwen kwam ze met de 
politiek in aanraking.

Op 07-09-1982 werd Grietje gekozen tot 
raadslid. Hoewel een nieuweling in de raad, 
liet ze duidelijk door woorden en daden 
merken dat ze uit het goede : “ Partij van de 
Arbeid –hout” was gesneden.
Ze toonde haar sterke sociale bewogenheid 

en de drang om iets tot stand te brengen. 
Al hetgeen ze in de raad als fractievoorzit-
ter naar voren bracht, had het doel: iets tot 
stand te brengen ten behoeve van de inwo-
ners van Zwartsluis, ongeacht hun politieke 
voorkeur of kerkelijke gezindheid. 
Haar kennis van zaken en informatie gaf 
Grietje door in heldere eenvoudige taal. 
Geen gebruik van hoogdravende en moei-
lijke woorden. Geen moeilijke oplossingen 
zoeken als het ook gemakkelijk kan 
en…….. niet om de zaken heen draaien: 
recht door zee.

Op 29-04-1986 werd Grietje wethouder 
met de portefeuilles: cultuur, sociale zaken, 
onderwijs en welzijn. Bepaald geen gemak-
kelijke portefeuille.
Haar collegiale instelling ondervond grote 
waardering bij college, raad, ambtenaren-
corps en inwoners.
Grietje hielp mee aan de totstandkoming 
van veel zaken en aan voorbereidingen van 
belangrijke projecten in de gemeente .
Enige voorbeelden hiervan zijn: het zorg-
centrum “De Toessebolte” met aanleunwo-
ningen, huisvesting scouting, kinderop-
vang, uitbreiding scholen, uitvoering Wet 
Voorziening Gehandicapten, werkgelegen-
heids projecten Cirkelpool , minimabeleid 
(zeer belangrijk), voorbereidingen Kultur-
hus, huisvesting muziekvereniging “Voor-
waarts”.
Neemt u mij niet kwalijk als ik enige voor-
beelden niet heb genoemd. Er waren er ook 
zoveel. !!!.
Ook buiten de gemeentegrenzen was 
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Grietje actief. Als portefeuillehouder CSOW 
had ze een grote inbreng tijdens portefeuil-
leoverleg van de Regio IJssel-Vecht.
Ook de bestuurders en collega's van de na-
buurgemeenten prezen Grietje om haar so-
ciale bewogenheid, deskundigheid en inzet 
voor de zwakkeren in de samenleving.

Op 27 februari 1996 kwam er een einde 
aan het sociaal bewogen leven van Grietje.
Niet alleen voor Jan en Mariska en de fami-
lies Vinke en Beens was het heengaan van 
Grietje een groot verlies. In de hele ge-
meenschap van Zwartsluis kwam het over-
lijden van Grietje als een grote klap aan. Er 
was niet zo maar een individu heengegaan. 
Veel inwoners verloren iemand op wie ze 
konden vertrouwen. De inwoners van 
Zwartsluis verloren een bestuurder die zon-
der schroom kon worden benaderd en die 
voor ze klaar stond.

Het overlijden van Grietje was ook voor de 
kleine afdeling Zwartsluis van de Partij van 
de Arbeid een groot verlies, maar: ”De 
mens wikt en God beschikt”.
De afdeling verloor op 27-02-1996 een 
voorbeeldig en inspirerend lid, dat de afde-
ling een plaats gaf die hij verdiende in de 
Sluziger samenleving en politiek.
Die verdiende plaats werd bereikt door de 
toewijding en inzet van Grietje Vinke- 
Beens in haar functie als eerste vrouwelijke 
wethouder van de gemeente Zwartsluis en 
lid van de Partij van de Arbeid afdeling 
Zwartsluis.

De huidige afdeling dient Grietje te blijven 
herinneren als een eerlijke en oprechte soci-
aaldemocraat van het zuiverste water.

Reinder Boomker.

Grietje Vinke – Beens, de eerste vrouwelijke 
wethouder in Zwartsluis: Reinder Boomker 
schreef er over. Na haar overlijden heeft Ger 
Noordhuis haar opgevolgd. Reinder heeft 

aan Ger gevraagd naar een terugblik op zijn 
wethoudersperiode. 
We zullen er in het volgend Vuistje over le-
zen.  

Ik heb een vraag voor……..

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



Duurzaamheid (deel 4)

Op dinsdag 3 april is bij educatief informa-
tiecentrum voor natuur, cultuur, historie en 
archeologie De Veldschuur 'Bid en Werk' 
een herinneringsboom geplant, ter nage-
dachtenis aan Wolter van Hasselt, die op 30 
juli 2011 overleed. Een groep van 20 fami-
lieleden en vrienden van Wolter hebben de 
boom geplant en even stil gestaan bij het 
feit dat Wolter al weer bijna een jaar gele-
den is overleden. Wetende dat elk blad een 
keer van de boom valt, plantten we een 
boom.

De Veldschuur is een passende locatie voor 
deze herinneringsboom, omdat Wolter in 
de initiatiefgroep zat voor de bouw van de 
Veldschuur. Het initiatief voor het planten 
van deze boom is genomen door Staats-
bosbeheer, Landstede en Landschap Over-
ijssel, organisaties die jarenlang zeer inten-
sief en succesvol met Wolter hebben sa-
mengewerkt. Vorig jaar rond deze tijd heb-
ben ze Wolter verteld dat deze herinne-
ringsboom geplant zou worden, ter nage-
dachtenis aan hem. Hij was zeer ontroerd 
en vereerd.

In Hasselt heeft Wolter van Hasselt talloze 
initiatieven genomen om de gemeenschap 
duurzaam te verbeteren: De kringloop-
winkel 'De Groene Cirkel' en later ook de We-
reldwinkel in Hasselt. De Stichting Natuur 
en Milieu Hasselt, met zijn wilgenknot-, en 
weidevogelgroep en landschapsbeheer. De 
themaweek Natuurlijk Hasselt, boordevol 
natuurbeleving. De zwerfvuilopruimactie 
met de schoolkinderen, de bomenroute in 
het Van Stolkspark en Wereldmaaltijden op 
Wereld-Voedseldag. De strijd om het asiel-
zoekerscentrum welkom te heten in Has-
selt, de kerstbomen terugbreng-actie voor 
de kinderen. De dierenweide en de volière 
in Hasselt, acties met plantjes voor de kin-
deren: wie kweekt de hoogste zonne-
bloem? Gratis vlinderstruiken die de kinde-
ren thuis mochten planten. De Veldschuur 
'Bid en Werk' bij de Olde Maten. Het organi-
seren van reizen met gehandicapten, voor 
mensen die meer wilden dan de gewone rei-
sorganisaties konden bieden. In Balans, een 
project voor kansarmen op de arbeids-
markt. Het Full Colour Festival Hasselt, mul-
ticulti in het Van Stolkspark en de thema-



week Natuurlijk Duurzaam in 2011, Wol-
ters laatste grote project.

Tijdens deze bijeenkomst werd het gedicht 
van Ida Gerhard “De gestorvene” voorge-
dragen.

DE GESTORVENE
Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan - 
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

De keuze voor een herinneringsboom viel 
op de walnoot, die levert vruchtgebruik op, 

dus komt veel mensen ten goede. Dit is hele-
maal in de geest van Wolter van Hasselt die 
altijd ruimhartig deed en waar nodig, soms 
veel noten op zijn zang had en bij gelegen-
heid ook harde noten durfde te kraken.

Op donderdag 21 juni is er om 20.00 uur in 
de Veldschuur “Bid en Werk” nabij Hasselt 
de eerste Wolter van Hasselt-lezing. Deze 
gratis lezing zal wordt gehouden door Paul 
Hendriksen, vriend van Wolter en de initia-
tiefnemer voor het project met unieke, 
duurzame aardehuizen in Olst. 

Voor meer informatie zie: 
www.aardehuis.nl
Voor deze gratis lezing moet men zich digi-
taal aanmelden bij: 
jan.haverkate@ijsselgroep.nl

Jan Haverkate.

Het is Pinksteren en ik zit achter de tekst-
verwerker om te komen tot een bijdrage 
voor het Vuistje. Tweeënzeventig jaar te-
rug was het ook Pinksteren en ook hemel-
smooi weer; edoch, voor Nederland be-
gon toen de tweede wereldoorlog. Nog da-
gelijks worden we geconfronteerd met de 
gevolgen; nu weer in de vorm van de val 
van het kabinet Rutte. Voor de zekerheid 
voeg ik nog maar geen “nummer” toe om-
dat ik ook maar iedere schijn wil vermijden 
dat ik het wenselijk acht dat er onder lei-
ding van deze demissionaire minister-
president meer van dit soort kabinetten ko-
men.
Hij die de stekker uit dit kabinet heeft ge-
trokken wil ons doen geloven dat hij dat 
gedaan heeft vanwege Europa, u weet 
wel, die samenwerking in steeds verder-

gaande vorm op het Europese continent 
om te voorkomen dat we elkaar onder lei-
ding van oorlogshitsers de strot afsnijden. 
Want dat hebben we de vorige eeuw op 
grote schaal gedaan, vooral in onze con-
treien, in Europa dus.

Wat onbegrijpelijk is dat er anno 2012 nog 
malloten zijn die ons willen doen geloven 
dat we Europa maar op moeten blazen of 
in ieder geval zelf uit Europa moeten stap-
pen, we moesten de euro maar weer in-
wisselen voor de gulden, kortom, een ie-
der maar weer voor zichzelf, in ieder geval 
Nederland, en God voor ons allen!
Dat heeft ons de twintigste eeuw opgele-
verd. De historicus Huizinga memoreerde 
al in 1945 dat de twintigste eeuw “de bit-
terste aller eeuwen” was. Op het einde van 

NIE WIEDER…!!!



die (vorige) eeuw is becijferd dat er in die 
eeuw 170.000.000 (honderdenzeventig-
miljoen) ongewapende eigens mensen ver-
moord zijn!
Dat er in de twee wereldoorlogen 
34.000.000 (vierendertigmiljoen) militai-
ren het leven hebben gelaten! En iedereen 
met een klein beetje gezond verstand zou 
de dag moeten prijzen dat het inzicht bij 
de machthebbers is ontstaan dat is samen 
te vatten in twee woorden: “nie wieder!!” 
En daarvoor hebben we Europa, en daar-
voor hebben we de euro en daarvoor moe-
ten we naar mijn stellige overtuiging 
steeds dichter komen bij iets als de “Ver-
enigde Staten van Europa”. Zelfs de huidi-
ge Verenigde Staten van Amerika is ge-
grondvest op de puinhopen van een bloe-
dige burgeroorlog.

De nasleep van de val van het kabinet le-
vert wat mij betreft een aantal inzichten 
op die bevestigen wat je al vermoedde. 
Onder leiding van Pechtold probeert D66 
zich eindelijk los te maken van onze PvdA. 
Alleszins begrijpelijk vanuit zijn positie 
maar heel erg slecht voor een mogelijke 
linkse samenwerking. Ondanks het gejen 
van de Kunduzcoalitie over de afwezig-
heid van de PvdA: Pechtold wilde de PvdA 
er helemaal niet bij! Hij versprak zich in het 
kamerdebat toen hij werd uitgedaagd 
door Van de Staaij van de SGP. “Mijnheer 
Van de Staaij, wij kunnen tellen en we zijn 
samen met 77 kamerzetels; we hadden en 
hebben de SGP niet nodig, dat maakt het 
alleen maar ingewikkeld!”. Naar mijn 
smaak is het onbegrijpelijk dat Diederik 
Samsom toen niet de gelegenheid heeft 
gegrepen om de werkelijke drijfveren van 
Pechtold bloot te leggen.

Overigens lag er een uitgelezen kans voor 
onze PvdA om samen met VVD en CDA de 
gelegenheidcoalitie van het midden te ma-
ken; immers, dit zou nog de enige werkba-
re samenwerking van drie partijen in de ka-
mer kunnen zijn en met drie partijen werkt 

het nou eenmaal gemakkelijker dan met 
vijf. Een gemiste kans dus; de tijd moet le-
ren of het goed is geweest dat deze “kans-
beker” aan ons als PvdA is voorbijgegaan.

Onverteerbaar en onfatsoenlijk zijn de sta-
tements die VVD en CDA afgeven over de 
zogenaamde onontkoombaarheid van de 
gedoogconstructie. Er zouden geen ande-
re keuzes zijn. Niets is minder waar. Zelfs 
de Kunduzcoalitie waar VVD en CDA nou 
in vluchten is niet eens onderzocht, on-
danks sterk aandringen vanuit enkele par-
tijen. Helemaal de “bloody limit” is de rede-
natie dat je toch niet zo'n groot deel van de 
Nederlandse kiezers uit kunt sluiten?! Wat 
VVD en CDA ook allemaal verzinnen, één 
ding is volstrekt helder: men wilde een zo 
rechts mogelijke coalitie. En met het uit-
sluiten van grote groepen kiezers heeft 
men nog nooit problemen gehad, behalve 
als het rechtse kiezers zijn. Immers, de SP 
van destijds Jan Marijnissen was ongeveer 
even omvangrijk als de groep rechtse kie-
zers van nu waar men gedoogsteun van ac-
cepteerde.

Al met al is het pure winst dat er eindelijk 
een PvdA-leider is opgestaan die onom-
wonden uitspreekt dat de SP de meest 
voor de handliggende bondgenoot van de 
PvdA is. En dat had Wouter Bos al moeten 
doen toen Balkenende uiteindelijk toch 
“nee” zei tegen een kabinet met de PvdA 
terwijl er al een regeerakkoord (Don-
ner/Leijnse) lag. Dat had ons een stuk dich-
ter gebracht bij het eerste linkse meerder-
heidskabinet.

En wat betreft het thema voor de verkie-
zingen van 12 september: wel Europa, 
maar niet vanwege de euro of Griekenland 
doch u i t s lu i tend vanwege “NIE  
WIEDER….!!”

Genemuiden, 28 mei 2012 

Tiem van Dalfsen



Het kabinet is gevallen en, eerlijk gezegd, 
kan ik daar niet echt vrolijk van worden. 
Niet dat ik veel had met het kabinet Rutte, 
en al helemaal niet met de politieke combi-
natie en de gedoogconstructie, dat niet. 
Maar de situatie waarin dit kabinet het land 
heeft gebracht is zorgelijk. Nog afgezien 
van de mondiale en economische crisis, die 
al erg genoeg is, is het kabinet Rutte er in 
anderhalf jaar tijd in geslaagd ons land in 
een totale politieke chaos te brengen. Eerst 
de gedoogconstructie met de PVV, waarin 
VVD en CDA zich afhankelijk maakten van 
een partij die tegen alles is wat niet Neder-
lands is. De weerstand groeide ook binnen 
de coalitie met de dag, met name binnen 
het CDA. Het heeft de partij geen goed ge-
daan. Maar het heeft ons ook geen goed ge-
daan. Job Cohen was niet de man voor de 
snoeiharde oppositie en bovendien eerlijk 
genoeg om te zeggen dat ook de Partij van 
de Arbeid niet om de crisis heen zou kun-
nen. En nu het kabinet is gevallen hebben 
we Job weer heel erg hard nodig. Helaas, te 
laat, we hebben hem laten vallen. En of we 
het met Diederik gaan redden? Ik weet het 
niet. Het verbindend vermogen dat Job Co-
hen zeker had, zal bij hem nog moeten blij-
ken. Ook de bereidheid bij andere partijen 
met de PvdA samen te werken, voor zover 
die er al was, lijkt er niet groter op gewor-
den. Daarentegen was er wel bereidheid bij 
D66, CU en Groen Links om met VVD en 
CDA samen te werken. De handtekeningen 
stonden al onder het lenteakkoord voordat 
iemand goed en wel in de gaten had wat er 
allemaal in stond. De eerste dagen heerste 
de euforie nog, zie ons het land toch eens 
mooi gered hebben. “Zonder de PvdA nog 
wel”, zag je sommigen er triomfantelijk bij 
denken. Inmiddels is de eerste opwinding 
geluwd en de twijfel weer toegenomen. Is 
het land wel echt gered? Wat is het eigen-
lijk waard, zo'n akkoord dat maar een half 
jaar geldig is? Er zijn maatregelen terugge-
draaid en toegevoegd, maar wat is dat na 

12 september nog waard? Bij Groen Links 
leidde het zelfs tot een coup. Leek de partij 
vastberaden op weg naar de macht, als het 
niet als Groen Links kon, dan maar als 
Groen Rechts, maar inmiddels is Tofik Dibi 
opgestaan om de partij terug te leiden naar 
links. Als dat nog maar weer goed komt. Ik 
hoop wel dat het goed komt. Je kunt je na-
tuurlijk wel vrolijk maken over de ellende bij 
anderen, al hebben ook wij daar weinig re-
den toe, maar die anderen zijn voor ons wel 
van belang. Als er ooit een progressieve re-
gering moet komen in dit land is daar een 
sterk Groen Links voor nodig. Dus alsjeblieft 
Groen Links, sluit de rijen, wordt weer de 
partij die jullie tot voor een paar jaar waren, 
wordt weer het geweten van de Partij van 
de Arbeid, en span je in voor een progres-
sieve meerderheid. En is het gevaar Wilders 
nu geweken? Ik ben bang van niet, hoe 
meer twijfel en verdeeldheid de andere par-
tijen verscheurt, hoe meer kans er is dat de 
PVV straks als grootste partij uit de verkie-
zingsstrijd komt. Wilders heeft zijn verkie-
zingsprogramma inmiddels uitgebreid, be-
halve de Moslims en Polen moet nu ook de 
Euro er uit. En wij uit Europa. En ik voorspel 
u dat, mocht Wilders het ooit echt voor het 
zeggen krijgen in dit land, dat de kruistoch-
ten ook weer op de agenda komen.
En aan de zijlijn van al dit landelijk gekra-
keel staan de gemeentes. Steeds meer ta-
ken, steeds minder geld, bezittingen blijken 
steeds minder waard. Moesten we twee 
jaar geleden in het coalitieakkoord al flinke 
bezuinigingen afspreken en moesten we 
daar vorig jaar al weer een flinke schep bo-
venop doen, nu staan we aan vooravond 
van de derde ronde. We kunnen natuurlijk 
nog veel doen, zwembaden sluiten, biblio-
theken, jongerenwerk afschaffen, ouderen-
werk ook, vrijwilligerswerk, mantelzorg, 
maatschappelijk werk, subsidies, speel-
voorzieningen, recreatie en toerisme, geen 
investeringen meer in de centra. Oh ja, niet 
te vergeten de voorzieningen voor de mini-

Belevenissen van een wethouder  



ma, die zijn ook niet verplicht. Daar redden 
we het nog wel een paar jaar mee. En dan? 
Zijn we dan klaar? Af en toe bekruipt mij 
het gevoel dat we met zijn allen op weg zijn 
naar een afgrond. We kunnen er niets te-
gen doen. Een beetje vertragen, maar we 
gaan er in. Onvermijdelijk. Dat klinkt overi-

gens dramatischer dan het is, want op de 
bodem van een afgrond gaat het leven ook 
weer gewoon verder, alleen de val er naar 
toe is spannend. En het landen vaak hard. 
Ben benieuwd hoe het gaat aflopen.  

Lucas Boshove

En zo bevond ik mij vorige week in de Fran-
se Alpen. Ja, een mens komt nog eens er-
gens! Najaar 2011 heb ik mij in een combi-
natie van sportieve uitdaging, overmoed en 
geld inzamelen voor het KWF opgegeven 
voor een Zwartewaterlands initiatief om 
met een grote groep niet-wielrenners/fiet-
sers mee te doen aan de Alpe d'Huez. Niet 
lang na deze aanmelding bleek dat we hier-
voor waren uitgeloot. De groep was inmid-
dels al zo groot en gebonden, dat besloten 
werd om zelf te gaan fietsen, nog altijd 
voor het KWF, onder de naam ZAVA (Zwar-
tewaterland Actief voor anderen). In de 
loop van het jaar, zijn we niet alleen aan het 
trainen geslagen, maar hebben we ook op 
verschillende manieren geld ingezameld. 
Een voorbeeld hiervan was de spinningma-
rathon begin januari waaraan we ook met 
een pvda-team hebben meegedaan. Afge-
lopen week was het dan zo ver, het streef-
bedrag van € 50.000 was ruim gehaald (op 
moment van schrijven rond de € 65.000), 
de fietsen gingen de bus in en de hele 
groep vertrok naar Frankrijk.
Over de manier waarop ik heb afgezien zal 
ik niet te veel vermelden. Anders dan, dat 
het niet uitmaakte. Iedereen in de groep 
werd of ie nou snel of langzaam fietste, de 
berg in recordtempo of meter voor meter 
beklom met hetzelfde enthousiasme bege-
leid en opgevangen. Drie dagen fietsen met 
zomaar een groep Zwartewaterlanders 
waarvan de meesten elkaar voor dit project 
helemaal niet kenden. En, geen onvertogen 
woord gevallen, geen onderscheid tussen 

goed of slecht, geen kliekjes Genemuidena-
ren en Hasselters. Nee, één groep voor het-
zelfde doel. De berg was belangrijk, maar 
nog veel belangrijker het gezamenlijke 
doel, zoveel mogelijk geld ophalen voor het 
KWF.
Waarom raak ik hier nou geïnspireerd van. 
Laat ik eens een poging doen. De laatste ja-
ren wordt er steeds meer gesproken over 
de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 
Het benutten van de kracht van de samen-
leving. Ik sta achter deze beweging, maar 
vraag me wel eens af of we niet te veel vra-
gen van onze samenleving. Goed, je eigen 
familie en buren helpen dat zie ik er nog 
wel van komen. Maar de buurman die je ei-
genlijk niet kent, de jongere van vijf straten 
verderop die een heel ander leven leidt dat 
jij?'
Afgelopen week heb ik het meegemaakt. 
50 totaal verschillende mensen, uit verschil-
lende plaatsen, verschillende geloven, jong 
tot oud, allemaal samen voor hetzelfde 
doel. Het kan! En het is onder andere aan 
ons in de politiek om het gezamenlijke doel 
van Zwartewaterland duidelijk te maken 
voor onze inwoners. Op die manier kunnen 
we het ook in deze economisch mindere tij-
den voor ons allemaal de moeite waard ma-
ken. Het is aan ons om de randvoorwaar-
den te scheppen; het programma neer te 
zetten. De inwoners van Zwartewaterland 
zijn sterk genoeg om het samen op te pak-
ken!

Astrid Dijkstra

Nieuwe inspiratie (2)
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