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Donderdag 8 maart 
Viering Internationale Vrouwendag 
vanaf 17.00 uur in het Teeuwland, Hasselt

Maandag 12 maart 
Ledenvergadering om 20.00 uur in Linksaf

Donderdag 15 maart 
Ronde Tafel om 19.30 uur in het gemeentehuis

Donderdag 29 maart 
Raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis

Donderdag 12 april 
Raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 26 MAART
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Als er één begrip is wat vanaf nu wereld-
wijd centraal zou moeten staan op de agen-
da's, dan is het wel duurzaamheid. People, 
Planet & Profit zijn kernbegrippen uit de 
duurzame ontwikkeling. Het staat voor de 
drie elementen: people (mensen), planet 
(p l anee t /m i l i eu )  en  p ro f i t  (op-
brengst/winst), die in een harmonieuze wij-
ze gecombineerd dienen te worden. 
Het jaar 2012 is het “Jaar van de Bij”. Eerst 
dacht ik dat het “Jaar van de Bij” een Chine-
se benaming was, zoals we eerder hebben 
gehad met o.a. het Jaar van de Draak, de 
Aap, de Os, de Tijger en de Rat. Nee, de 
naam “Jaar van de Bij” komt van 5 grote Ne-
derlandse natuurorganisaties, die zich 
ernstig zorgen maken over de stand van de 
bijen en hommels. Van mijn zwager, een im-
ker met zo'n 100 bijenvolken, hoorde ik 
eens deze uitspraak van Albert Einstein: 
“Als de bijen sterven, heeft de mens nog 4 
jaar te gaan”. Bijen en hommels zijn onmis-
baar voor het bestuiven van bloemen en 
zijn daarmee cruciaal voor onze voedsel-
productie. De bij of de bom, doet de mens 
zichzelf de das om? Met dank aan Einstein.
In het gedicht hieronder van Hugo Pos 
wordt de verhouding tussen mens en na-
tuur nog eens prachtig verwoord.

Beloof, kind, als ik van hier verdwijn, 
treur niet om mij, straks bloeit weer de 
jasmijn
en geurt weer de kamperfoelie, erger 
zou het wezen 
als zij verdwenen waren – ik er nog 
zou zijn. 

De nieuwe voorzitter van de PvdA zocht 
nog een nieuw landelijk kantoor, ver van de 
Amsterdamse grachtengordel. Volgens mij 
wordt het tijd om voor de PvdA een eigen 
“earthship” (“aardehuis”) te bouwen. De 
bouwmaterialen voor het casco daarvoor 
bestaan vooral uit veel oude autobanden, 
veel lege flessen, heel veel aarde en een glas-
wand op het zuiden, voor passieve zonne-
energie. In Doepark Nooterhof in Zwolle 
staat als zo'n aardehuis, met daarin een res-
taurant. In Olst is Paul Hendriksen bezig een 
wijk te bouwen met maar liefst 23 aarde-
huizen. De titel Duurzaamste Dorp Overijs-
sel 2011 is onlangs toegekend aan de aar-
dehuizen in Olst en daarmee wonnen ze 
een stimuleringsprijs van maar liefst € 
200.000,00  Daarmee gaf de vakjury bij-
zondere erkenning voor deze innovatieve 
manier van bouwen, wonen en leven. Met 
passie en volharding bouwt Paul Hendrik-
sen aan duurzame huizen voor smalle beur-
sen. Toen ik Paul feliciteerde met zijn prijs, 
zei hij: “Geen groter gemak dan een aarden 
dak.” Als PvdA-voorzitter Hans Spekman op 
1 mei nu eens alle PvdA-leden uitnodigde 
voor een dag “aan de arbeid”, dan hebben 
we een mooie start van een duurzaam 
PvdA-bureau.

Jan Haverkate.

Duurzaamheid (deel 2)



Niet bij iedereen bekend, daarom een korte uitleg.

De gemeenteraad vergadert iedere donderdagavond: 
- Eén of twee keer als Raadsvergadering; 
- Eén keer is er tijd voor informatie: op locatie of buiten de deur;
- En één keer per maand als Ronde Tafel:

Aan de tafel in de raadszaal schuift per fractie één raadslid aan, soms ook een 
wethouder. Maar daarnaast anderen partijen. Er wordt informatie gebracht, 
gehaald, uitgewisseld. 

Bij de aanstaande Ronde Tafel staan twee punten op de agenda:
- Keet de Kolk
- Het eventuele zesde voetbalveld van sc Genemuiden.

Publiek is welkom!

Ronde Tafel

AGENDA LEDENVERGADERING

Agenda ledenvergadering PvdA 
om 20.00 uur op 12 maart 2012

Plaats: Linksaf te Hasselt.

Agenda:
1) Opening van de vergadering
2) Presentatie Ombudsteam Zwartewaterland
3) Vaststellen van de agenda
4) Financieel verslag van de afdeling Zwartewaterland 2011
5) Bestuursperikelen (voorzittersvacature)
6) Verslag van de gemeenteraadsfractie over 2011
7) Verslag van de wethouder over 2011
8) Verslag van het bestuur over 2011
9) Rondvraag en sluiting

Aansluitend bespreking van actuele zaken in de gemeenteraad:
- De gevolgen van de veranderingen Wvnv, AWBZ en Jeugdzorg
- Nieuwe bestemming voormalig gemeentehuis Genemuiden 
- Winkelplan in Hasselt

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. 



Met mij (ons) gaat het hier prima. We heb-
ben een mooi huis gevonden met een ge-
weldig uitzicht. Al onze spullen zijn overge-
komen en we hebben zo ongeveer alles op 
de plek staan. De weken vliegen voorbij. 
Wij zijn allebei terecht gekomen op werk-
plekken in volledig nieuwe teams waar 
men graag wil werken en opbouwen. Heel 
inspirerend.
Ik ben komend jaar bezig met de ontslag-
procedure in de breedte, beleid omtrent uit-
zendbureaus, opzetten revisie van wetge-
ving zoals tijdelijke dienstverbanden en 
oplossen van actuele problemen.
We hebben hier momenteel wel het een en 
ander aan arbeidsonrust. Ik zit dan ook we-
kelijks samen met mijn leidinggevende in 
overleg met de minister of met werkgevers 
en/of werknemersorganisaties. Dat is niet 
om stoer te doen. We zijn gewoon een 
klein land en anders dan in een gemeente 
kunnen we hier zelf onze wetten maken en 
dat is toch even anders dan in Zwartewa-
terland.  Ik zit echt op mijn plek.
Dat laatste geldt gelukkig ook voor Morela. 
Zij werkt bij de schooladviesdienst en houd 
zich bezig met advisering van scholen inza-
ke persoonlijke problematieken bij leerling-
en. En dat is hier niet misselijk.

Ik mis tot nu toe Nederland eigenlijk hele-
maal niet. De kinderen en een aantal ande-
re mensen natuurlijk wel, maar niet de sa-
menleving als zodanig. Dat betekent zeker 
niet dat Hasselt niet leuk was, maar het is 

hier gewoon ook fijn. 
Het gekke is dat ik hier tot de conclusie kom 
dat ik een nieuw referentiekader moet op-
bouwen. Hoe een winter er hier uitziet of 
de lente dat weet ik dus niet. Van vrienden 
en familie die Sint Maarten goed kennen 
leer ik wel erg veel en snel over de samenle-
ving. Dat werkt hier even anders. Je moet 
echt weten wie familie is van wie en waar 
allerlei andere lijnen liggen. Je kunt je niet 
veroorloven om het zomaar even over ie-
mand te hebben. Nu zat ik gelukkig toch al 
niet zo in elkaar en dat maakt het wel mak-
kelijker.
Door de kleine samenleving ben je hier 24 
uur de zelfde persoon, onderscheid tussen 
Martin privé en Martin Labour is er niet.

In het weekend gaan  vervolgens even lek-
ker naar een strand met palmbomen en 
een azuur blauwe oceaan. Rij je gewoon 
even heen. Dat is wel maf hoor. Je kont ver-
branden zonder daar uren voor te vliegen 
en 's avonds gewoon weer in je eigen bed. 
Heerlijk.

Ik ben dus heel blij dat ik vorig jaar de keuze 
heb gemaakt om te stoppen met waar ik 
mee bezig was en dat daardoor de deuren 
weer open zijn gegaan naar volledig nieu-
we mogelijkheden. 

Een warme groet vanuit Sint Maarten.

Martin Holtermann-Hodge

EVEN BIJPRATEN

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 26 MAART 
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)



In het vorige Vuistje stelde Tiem mij de 
vraag aandacht te besteden aan de (cultu-
rele) verschillen tussen Zwartsluis, Hasselt 
en Genemuiden. Omdat ik de laatste elf 
jaar in alle drie de kernen heb gewerkt zou 
daar wel zicht op moeten hebben. Aldus 
Tiem. Tja, wat zal ik er van zeggen. Iedere 
plaats in de wereld heeft zijn eigenheid, 
maar tegelijkertijd moet je de verschillen 
ook niet overdrijven. Maxima zei het al: 
“De Nederlander bestaat niet”. Het werd 
haar niet door iedereen in dank afgeno-
men, maar ik ben het wel met haar eens. 
En zo bezien bestaat ook de Hasselter, de 
Sluziger en zelfs de Gellemuniger niet. 
Toch hebben de kernen wel hun eigenheid 
en die is voor een belangrijk deel terug te 
voeren op de geschiedenis. En dan moet je 
ook nog weer niet al te ver terug gaan in 
de tijd, want dan zal blijken dat ook de Gel-
lemuniger grootburgers soms hun wortels 
elders hebben. De naam van Dalfsen wijst 
in elk geval al in die richting, en er zijn 
meer voorbeelden. Wat Genemuiden wel 
anders maakt dan Hasselt of Zwartsluis is 
dat de bevolking daar in het recente verle-
den veel minder is beïnvloed door import. 
Sluzigers en Hasselters zijn er door de ja-
ren heen nog wel neergestreken en dat 
geldt omgekeerd natuurlijk ook, maar se-
rieuze immigratie is aan Genemuiden 
goeddeels voorbijgegaan. Ikzelf kom uit 
Kloosterhaar, een dorp dat ontstaan in de 
tijd van de grootschalige vervening. De tijd 
van turf, jenever en achterdocht. En dat is 
tot op de dag van vandaag nog te merken. 
Een geschiedenis van bittere armoede en 
horigheid aan de rijke heren. Turf is er niet 
veel meer, maar achterdocht nog wel dege-
lijk. En jenever natuurlijk ook. En dat ve-
randert langzaam, heel langzaam, al 
neemt het tempo wel toe. Sociologen zou-
den er zo een heel boek over vol kunnen 
schrijven, maar ik ben geen socioloog. Ik 

moet met mijn eigen waarnemingen 
doen. Toen ik in Kloosterhaar woonde 
dacht ik dat ik nooit ergens anders zou kun-
nen aarden. Inmiddels woon ik alweer 
langer in Hasselt dan ik ooit in Klooster-
haar heb gewoond en nu denk ik dat je 
overal prima kunt wonen. Ik denk dat ik 
ook prima in Genemuiden of Zwartsluis 
zou kunnen aarden, al heb ik dat natuurlijk 
nooit uitgeprobeerd. Kortom, de (culture-
le) verschillen zijn er, ik probeer ze niet te 
benoemen, maar iedereen zal ze 
(her)kennen. En dat is alleen maar mooi. 
We leren van elkaar, we kunnen meegenie-
ten van elkaars verworvenheden en suc-
cessen. Iedere kern, en zelfs iedere buurt-
schap, heeft zijn eigenheid en draagt zo bij 
aan de eigenheid van het geheel. Tegen-
woordig is dat de gemeente Zwartewater-
land. Of die gemeentelijke samenvoeging 
ons nu wel of niet gebracht heeft wat het 
had moeten brengen laat ik voor het ge-
mak maar even in het midden, maar aan 
de eigenheid van de onderdelen heeft het 
in elk geval niets afgedaan. En dat moet 
ook vooral zo blijven.

Lucas Boshove
Ik heb een vraag voor……
Zwartsluis heeft als enige van de drie ker-
nen een vrouwelijke wethouder gekend. 
Grietje Vinke. In termen van Zwartewater-
land de eerste en tot op de dag van van-
daag de enige. Afkomstig uit Genemui-
den, dat dan weer wel. Oud gemeente-
raadslid Reinder Boomker heeft haar van 
haar opkomst als raadslid tot haar trieste 
en veel te vroege einde meegemaakt. Het 
lijkt mij leuk als Reinder dit stukje geschie-
denis in het volgende Vuistje zou willen be-
schrijven. Reinder is een geboren verteller, 
dus hij zal dat als geen ander kunnen. Een 
stukje Sluziger geschiedenis dat we alle-
maal moeten kennen.

Brief aan Tiem van Dalfsen  



Donderdag 8 maart 2012 is de dag van de 
viering van de Internationale Vrouwendag. 
Vrouwendag dateert van acht maart 1910. 
Op die dag kwamen vrouwen, die werk-
zaam waren in de Noord-Amerikaanse tex-
tielindustrie in opstand tegen de lage lo-
nen, de twaalfurige werkdag en de slechte 
werkomstandigheden. In Chicago werd 
een grote demonstratie gehouden. Sinds 
1910 wordt in de hele wereld Vrouwendag 
op verschillende manieren gevierd. Met 
een korte tussenstop in de Tweede Werel-
doorlog.

In Zwartewaterland kunnen vrouwen voor 
de derde keer mee doen aan de viering van 
de Vrouwendag. Er is gekozen voor het the-
ma “Vrouwen in beweging”. 
Vrouwendag wordt gehouden in het 
Teeuwland, Karel Doormanstraat Hasselt. 
Het belangrijkste van de viering is naast ken-
nismaking met Tai Chi en buikdansen, de 
ontmoeting. 
Een mooie kans voor vrouwen van diverse 
pluimage uit Genemuiden, Hasselt en 
Zwartsluis om elkaar te ontmoeten in het 
Teeuwland in Hasselt. 
SCEG uit Genemuiden, kan mede dankzij 
sponsoring door SAKZ in Zwartsluis, u deze 
ontmoetingen "gratis" aanbieden. Er is een 
heerlijke maaltijd bestaande uit diverse ge-
rechten. Niet alleen de groentesoep en de 
boerenkool uit Nederland staan op de me-
nukaart. Ook kunt u genieten van gerech-
ten uit Afghanistan, Colombia, Sri Lanka en 
Iran. 

Graag houden we rekening met u. Zou u 
daarom zo vriendelijk willen zijn om even 
door te geven als u van plan bent om te ko-
men. Dit kan bij de volgende vrouwen:
Genemuiden Kl. Hoekman, 06-22037035
hoekman-fuite@planet.nl 
Zwartsluis Jenny Pierik, 06-40122797
info@jennypierik.nl 

Wanneer u andere vrouwen wilt laten proe-
ven van uw favoriete gerecht, neem dan 
even contact op met Roelie van Dalfsen , 
038-3867968, denrvandalfsen@ziggo.nl
Wat kunt u verder verwachten op dit vrou-
wenfeestje? We beginnen met koffie en 
thee met iets lekkers erbij. Is deze tijd wat 
te vroeg voor u in verband met werk of kin-
deren, het is geen probleem wanneer u wat 
later komt. 

Na de opening gaan we met elkaar kennis-
maken. Ongeveer zeven uur wordt het in-
ternationale buffet opgediend. 

Het avondprogramma wordt verder gevuld 
met Tai Chi onder leiding van Judith Dröger.
Tai Chi is een oude Chinese kunst. Kenmer-
kend zijn de langzame bewegingen. Er ont-
staat een toestand van evenwicht, rust en 
kracht. Tai Chi kan een waardevolle aanvul-
ling zijn op de dagelijkse bezigheden. Bij de 
bewegingen van Tai Chi blijft de hartslag 
rustig en wordt overbelasting van gewrich-
ten en spieren vermeden. In China wordt 
Tai Chi op grote schaal beoefend, zelfs tot 
op zeer hoge leeftijd. Een mooie kans om 
tijdens deze avond met Tai Chi kennis te ma-
ken. 

Het laatste programma onderdeel is een de-
monstratie buikdansen door Marleen Duim-
stra.
Tien uur 's avonds wordt de vrouwendag 
viering afgesloten. 

In de pauzes kan men elkaar ontmoeten en 
spreken en een kijkje nemen bij de standjes 
van Amnesty International, Wereldwinkel 
en In Balans. 

Viering Internationale Vrouwendag.



We zijn als partij stuurloos. Job Cohen is als 
politiek leider opgestapt en een nieuwe 
hebben we nog niet, tenminste niet op het 
moment dat ik dit stukje schrijf. Ik bemoei 
me door de regel niet erg met de landelijke 
politiek, maar in dit soort situaties kom je 
daar niet helemaal mee weg. Vriend en vij-
and, vooral de laatste, zijn erg benieuwd 
wat ik er van vind. Het zal velen van u net zo 
gaan. Nou was/ben ik nogal een fan van 
Job Cohen, dus ik heb de ontwikkelingen 
van de laatste tijd met lede ogen aang-
ezien. En, eerlijk gezegd, ik vond het een be-
schamende vertoning. Dat Job Cohen niet 
goed in zijn rol zat als oppositieleider, daar 
zal iedereen het wel over eens zijn, maar 
om hem dan zomaar af te serveren…. Juist 
dan moet je steun uit je fractie krijgen. Ze 
hadden als één man/vrouw om hem heen 
moeten gaan staan en samen de kar moe-
ten trekken, in plaats van anoniem de pers 
te woord staan met hun ongezouten kri-
tiek. Schandelijk. Maar, in de politiek gaan 
zaken soms zo en als de zaken dan gedaan 
zijn, nemen ze geen keer. Dus heeft Job het 
veld geruimd en is zijn vrijheid tegemoet ge-
fietst. Er is voldoende belangstelling voor 
zijn opvolging en daar mogen wij als leden 
ook nog eens ons zegje over doen. Nooit 
eerder vertoond bij mijn weten. Wil een 
kandidaat mijn stem verwerven, dan zal hij 
of zij duidelijk moeten maken niet tot de 
anonieme stoelpootzagers te hebben be-
hoord. Maar eigenlijk vind ik sowieso dat 
de fractie een voorzitter moet kiezen en dat 
je daar de leden niet mee moet belasten. 
We zullen zien. Intussen ploeteren wij in 
Zwartewaterland gewoon voort. En ploe-
teren is het. In Den Haag werken ze voort-
varend verder aan het overdragen van aan-
zienlijke pakketten taken aan de gemeen-
tes, daar verandert de gezamenlijke oppo-
sitie helemaal niets aan, ook Emile Roemer 

niet, die het wel goed doet als oppositielei-
der. Versobering van de WMO, versobering 
van de WWB, grotendeels afschaffen van 
de WSW en de Wajong, helemaal afschaf-
fen van de WIJ. passend onderwijs, decen-
tralisatie van de AWBZ begeleiding en de 
jeugdzorg. Ik hou mijn hart vast. En velen 
met mij. De ploeg van Rutte raakt er niet 
door van de wijs. Die zijn inmiddels al weer 
aan het broeden om nieuwe bezuinigings-
maatregelen. Hele forse bezuinigingsmaat-
regelen. Die de gemeentelijke budgetten 
verder onder druk gaan zetten. En we ko-
men nu al amper uit met het geld. Waar dat 
allemaal nog gaat eindigen. Ik ben geen hel-
derziende, maar dat we zware tijden tege-
moet gaan, dat lijkt me welhaast onont-
koombaar. We proberen ons er zo goed en 
zo kwaad als het kan op voor te bereiden 
en verder maar duimen dat het allemaal 
een beetje meevalt. Waar we ook nog druk 
mee zijn is het winkelplan Hasselt. Moet er 
nu wel of niet een nieuw boodschappen-
centrum komen op de hoek bij de Wel-
koop? Langzamerhand komen we in de be-
slissende fase. Er is veel voor te zeggen, 
maar er zijn ook een aantal tegenargumen-
ten. De eventuele toekomstige groei van 
Olympia 28 wordt ernstig belemmerd en 
opbrengst, die ten goede zou moeten ko-
men aan het historisch centrum van Has-
selt, houdt tot nu toe ook nog niet over. Ie-
dereen die hier nog iets van wil vinden 
moet langzamerhand wel opschieten, 
want ook hier geldt: als de zaken gedaan 
zijn, nemen ze geen keer. Met andere woor-
den, we gaan een besluit nemen waar we 
het de komende tientallen jaren mee zullen 
moeten doen. Wel een mooi proces. Span-
nend ook. Binnenkort de ontknoping.

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder  



Helaas heeft de hedendaagse politiek al ja-
ren terug een “verbond” gesloten met de 
reclamewereld. Dat heeft al veel slachtof-
fers geëist en Job Cohen was de afgelopen 
week aan de beurt.
Natuurlijk vraagt u zich af wat dat nou met 
de wereld van de reclame te maken heeft. 
Nou, zo ongeveer alles: gebrek aan diep-
gang, gebrek aan historisch besef, opper-
vlakkigheid, enzovoort, allemaal bijlen aan 
de wortels van Job Cohen als politiek leider 
van onze PvdA. De katholieke monnik 
(trappist) Thomas Merton hield de wereld 
het al voor: “Reclame, propaganda en al 
die andere vormen van publiciteit die in de 
plaats van waarheid zijn gekomen, hebben 
mensen geleerd het voor vanzelfsprekend 
te houden dat ze andere mensen kunnen 
wijsmaken wat ze maar willen, op voor-
waarde dat het aannemelijk klinkt en dat 
het een of andere oppervlakkige emotie 
oproept”.
En helaas maken in doorsnee de media on-
derdeel uit van dit monsterverbond.

Overdreven? 
Geenszins!
Natuurlijk ben ik een zeurderig PvdA-
bestuurder die op zijn retour is. Maar pro-
beer mij dan in ieder geval eens te verklaren 
waarom er zoveel oppervlakkigheid en 
pseudo-waarheden door bijvoorbeeld 
staatssecretaris Bleker de wereld in kunnen 
worden geholpen.

Waarom zwijgt elke journalist als Bleker op 
de vraag hoe gigantisch veel varkens er in 
Nederland worden gefokt en geslacht, ant-
woordt met de tegenvraag: “Maar weet u 
wel hoe gigantisch veel varkens er in Ne-
derland gegeten worden?”
Geen journalist die hier op ingaat terwijl 
het antwoord simpel is: van alle 12,5 mil-
joen varkens die jaarlijks slachtrijp worden 
gemaakt, worden er 2,5 miljoen in Neder-

land gegeten en die andere 10 miljoen var-
kens gaan de grens over.
Daar zou op zich niet eens zoveel mis mee 
zijn, ware het niet dat Nederland veel te 
klein van oppervlak is voor dergelijke hoe-
veelheden beesten. En dat vertelt Bleker er 
niet bij.

Waarom prikt niemand de mythe van Ble-
ker door dat die ehecbacterie te maken zou 
hebben met komkommer, tomaten, kiem-
groenten en wat dies meer zij. Neen, de 
ehecbacterie heeft altijd al bestaan, maar 
als je er last van had dan had je genoeg aan 
twee norits, dan was je genezen. Nu ga je 
er dood aan. En hoe komt dat nou? Omdat 
de ehecbacterie in mest van runderen ont-
staat, die zo volgepropt worden met anti-
biotica dat deze bacterie resistent is gewor-
den met dodelijke gevolgen voor de mens. 
Niet de groentekweker maar de mester van 
runderen is de veroorzaker. En dat vertelt 
Bleker niet.

Waarom laten wij ons aanleunen dat de na-
tuur de landbouw “op slot” zet? Het is an-
dersom, de landbouw vernietigt de natuur. 
En wel omdat er nauwelijks nog een boer is 
die naast econoom ook ecoloog is. Alle mil-
jarden die we uittrekken en uitgetrokken 
hebben voor het redden van de natuur zou-
den we in onze zakken kunnen houden 
wanneer er weer op natuurlijke wijze “ge-
boerd” zou worden. Ook in onze gemeente 
Zwartewaterland leven we in een ecologi-
sche woestijn van Engels raaigras, omdat 
dat nou eenmaal de hoogste melkgift ople-
vert. Dat zwijgt Bleker dood.

Waarom wordt ons niet verteld dat het af-
boeken op de Griekse staatsobligaties door 
de banken van zo'n 50% een normale actie 
is als je bedenkt dat Griekenland zo'n 8% 
rente betaalt en Nederland bijvoorbeeld 
maar zo'n 2%. De banken innen dus een risi-

Het spoor terug….., een spade dieper…..!!



co-opslag van ruim 6%. Moeten ze daar 
dan rijk van worden of moeten ze daar daa-
dwerkelijk de risico's voor afdekken, zoals 
nu gebeurt. Waarom hoor of lees je dat 
soort zaken niet in de media?

Oppervlakkigheid versus “het spoor terug” 
of “een spade dieper”, ik houd het op die 
laatste twee. En als u daarin titels herkent 
van geschriften van J.B. Charles oftewel pro-
fessor Nagel, de criminoloog, dan is dat he-
lemaal terecht. In de zestiger jaren stond 
deze verzetsman voor zijn studenten en de-
ze confronteerden hem met de vraag: “Pro-
fessor, wat moeten wij doen aan de toene-
mende criminaliteit?”
Het spoor dat prof. Nagel terug volgde leid-
de tot het antwoord: “U abonneren op een 
andere krant”.

De journaliste en filosoof Malcom Mugge-
ridge schreef in de vorige eeuw: “Macht is 

noodzakelijk in een samenleving en het zou 
absurd zijn te zeggen dat alle mensen die 
macht uitoefenen slechte mensen zijn. 
Maar ik denk dat je kunt zeggen dat alle 
mensen die de macht zoeken gevaarlijke 
mensen zijn, die zeer nauwlettend in de ga-
ten moeten worden gehouden. Macht als 
passie is een slechte passie”.

Naar mijn stellige overtuiging zijn mensen 
zonder fatsoen, die macht uitoefenen of 
wensen uit te oefenen zelfs levensgevaar-
lijk.

En daarom is het afhaken van Job Cohen 
een ramp voor Nederland en de Nederland-
se politiek.

Genemuiden, 27 februari 2012

Tiem van Dalfsen

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
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