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Data om niet te vergeten:

Donderdag 8 november   
Gemeenteraadsvergadering, 
begroting 2013, eerste termijn, 19.30 uur
 
Donderdag 15 november 
Ronde tafel bijeenkomst over toekomstvisie - onderdeel: 
identiteit gemeente, 19.30 uur
 
Dinsdag 20 november 
Ledenvergadering PvdA Linksaf: 20.00 uur
 
Donderdag 22 november 
Gemeenteraadsvergadering, 
begroting 2013, tweede termijn: 19.30 uur 
 
Maandag 26 november 
Spreekuur Ombudsteam PvdA om 19.30 uur in Linksaf
 
Donderdag 6 december    
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 10 DECEMBER 2012
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





In mijn jonge jaren ben ik nog een tijdje ar-
chivaris geweest. Nou ja archivaris, ik werk-
te op het Rijksarchief van de provincie 
Overijssel. Nou ja werken, ik was er ver-
plicht aanwezig omdat ik mijn vervangen-
de dienstplicht toch ergens moest vervul-
len. Vervangende dienstplicht was be-
dacht voor jonge mannen die op grond 
van de wet “gewetensbezwaren militaire 
dienst” niet in militaire dienst hoefden, 
maar zich wel maatschappelijk verdienste-
lijk moesten maken en dat heette vervang-
ende dienst. Voor mij werd dat dus het ar-
chief. 

Als je vroeger in militaire dienst kwam, be-
gon je in de rang van soldaat, maar niet als 
gewoon soldaat. Je begon als “soldaat 
met toekomst”, wat betekende dat, als je 
maar goed luisterde naar je meerdere, je 
een toekomst in het leger kon hebben. 
Haalde je nu verkeerde dingen uit in het le-
ger, dan kon je zelfs gedegradeerd worden 
tot “soldaat zonder toekomst”, waarbij je 
uitkwam in de allerlaagste soldij van het 
hele leger. Als erkend dienstweigeraar zat 
je dan ook in de salarisschaal van een “sol-
daat zonder toekomst”. 

Op het toenmalige Rijksarchief van de pro-
vincie Overijssel waren meer dienstweige-
raars. Ons werk bestond vooral uit ongere-
gelde klussen. Als er sneeuw lag mocht je 
de stoep schoonvegen, als er een bestel-
bus met een nieuw archief binnenkwam, 
mocht je helpen slepen en bij tijdelijke ten-
toonstellingen werden we ingezet als sup-
poost. Ik heb er goed leren tafeltennissen 

Jan soldaat zonder toekomst

en ik kwam 's morgens “wat later” om ter 
compensatie 's middags “wat eerder” weg 
te gaan. 

Inmiddels is het Rijksachief van de provin-
cie Overijssel gefuseerd met het Gemeen-
tearchief van Zwolle en vormen ze nu sa-
men het Historisch Centrum Overijssel 
(HCO).

De Partij van de Arbeid afdeling Zwartewa-
terland kan bij het HCO zijn archief in be-
heer geven, zodat het veilig beschermd te-
gen, brand, vocht en boekenwormen be-
heerd gaat worden tot in de eeuwigheid. 
Dat is toch een mooi vooruitzicht. Een 
voorwaarde is wel dat iemand de moeite 
moet nemen om het PvdA-archief wat uit 
te zoeken en daar een inventaris van te ma-
ken. Daarbij wordt er gratis professionele 
assistentie geboden door een echte archi-
varis van het HCO (dus geen diensweige-
raar, want die bestaan niet meer na invoe-
ring van het beroepsleger). Henk van 
Schaik gaat die forse klus te doen, waar-
voor heel veel dank. Er is geen haast bij, 
want bij werken voor de eeuwigheid is 
haast niet raadzaam. 

Verder wil ik hierbij een oproep doen om 
materiaal uit de geschiedenis van de PvdA 
in Zwartewaterland aan te dragen bij het 
bestuur van de afdeling, zodat het beeld 
van onze geschiedenis zo compleet moge-
lijk wordt. Volgens mij wordt dat PvdA-
archief een “archief met toekomst”.

Jan Haverkate



Regeerakkoord

Op maandag 29 oktober presenteerden 
Mark Rutte en ik het regeerakkoord zoals 
PvdA en VVD dit in de afgelopen weken 
hebben opgesteld. Het is een regeerak-
koord dat een grote impact zal hebben op 
vrijwel iedereen in Nederland. Van vreug-
de over het akkoord kun je dan ook niet 
spreken, want we zullen van iedereen of-
fers moeten vragen de komende jaren. 

Ik ben wel trots op het bereikte resultaat. 
Het regeerakkoord weerspiegelt de zoek-
tocht naar het beste van twee werelden. 
Het is het resultaat van elkaar wat gunnen 
en dus niet van winnen en verliezen. PvdA 
en VVD zijn er daardoor in geslaagd om 
ons niet te laten verlammen door verschil-
len. Of om vooral plannen van de ander te-
gen te houden. Wij hebben datgene ge-
daan waar Nederland in onze ogen verder 
mee komt en waar Nederland om vroeg na 
12 september: samenwerken, elkaar de 
hand reiken, bruggen slaan. 

Een brug tussen twee politieke partijen. 
Maar we zien het ook als onze taak brug-
gen te slaan tussen Den Haag en de sa-
menleving. Tussen arm en rijk, jong en 
oud. Tussen hoog en laag opgeleiden. Tus-
sen hier geboren of van ver gekomen. Tus-
sen politiek en sociale partners. Het is onze 
ambitie de onderlinge verbondenheid, het 
optimisme en de kracht van Nederland ver-
groten en zo ons land sterker uit de crisis 
te laten komen. 

Dat doen we door de rekening van crisis te 
betalen met solide begrotingsbeleid. 
Dat doen we door de rekening van de crisis 
eerlijk te verdelen. Door van hoge ink-
omens iets meer te vragen, en lage ink-
omens er iets op vooruit te laen gaan. En 
dat doen we door een volgende crisisreke-
ning te voorkomen: we reguleren de fi-
nanciële sector en werken aan een duurza-

me en vernieuwende economie. En we blij-
ven ook in deze tijd investeren in onder-
wijs, de motor van de toekomst. Ik ben te-
vreden dat ons is gelukt om die drie op-
drachten tegelijk te vervullen. Daarvoor is 
een aantal doorbraken nodig. 

In de zorg gaan we de kosten voortaan 
verdelen via een inkomensafhankelijke pre-
mie en eigen risico. We gaan, binnen het 
huidige stelsel, meer accenten gaan leg-
gen op samenwerking in plaats van enkel 
concurreren. We hebben ons hierbij laten 
inspireren door de Sociaal Economische 
Raad en de Agenda van alle zorgpartijen. 

Op de arbeidsmarkt verbeteren we de posi-
tie van flexwerkers. We richten het sys-
teem van ontslag en ontslagvergoedingen 
op het zo snel mogelijk vinden van een 
nieuwe baan. Voor mensen met een ar-
beidshandicap creëren we door middel 
van een quotumregeling tienduizenden ar-
beidsplaatsen in de komende jaren. Zo valt 
niemand tussen wal en schip. We realise-
ren ons dat er daarbij ook pijnlijke maatre-
gelen genomen worden, zoals het verkor-
ten van de WW-duur. Maar het past in het 
geheel van akkoord waarin we voor het 
ontslagrecht, flexwerkers en voor ouderen 
op de arbeidsmarkt voor elkaar hebben ge-
kregen. We zoeken voor de invulling en uit-
werking van al deze maatregelen nadruk-
kelijk samenwerking met de sociale part-
ners. 

Op energiegebied gaan ambitie en zeker-
heid hand in hand. We tonen ambitie met 
de doelstelling van 16% duurzame energie 
in 2020, met het lange termijn doel van 
een 100% duurzame energievoorziening 
in 2050. En we willen zekerheid bieden 
aan bedrijven, investeerders en particulie-
ren. Daarom zoeken we naar breed draag-
vlak - in de Kamer en daarbuiten - om zo 



eindelijk een betrouwbaar en langjarig 
energiebeleid te creëren. 

Op internationaal gebied zal Nederland 
een open houding naar Europa en de we-
reld innemen. En we versterken de samen-
hang in de driehoek defensie, ontwikke-
lingssamenwerking en handel. Daarbij ver-
heel ik niet dat de modernisering van de 
Ontwikkelingssamenwerking gepaard 
gaat met een pijnlijke bezuiniging. 

Maar ik ben er van overtuigd dat we met 
onze Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking en door 
synergie tussen handel en hulp, een we-
zenlijke bijdrage kunnen blijven leveren 
aan het bestrijden van de armoede in de 
wereld. Een voorbeeld van deze vernieu-
wende aanpak is het investeringsfonds 
van 750 miljoen om economische groei in 
ontwikkelingslanden te stimuleren. 

We zijn ervan overtuigd we met dit ak-
koord een solide basis leggen om de toe-
komst met optimisme tegemoet te treden. 
Om een nieuw politiek tijdperk in te gaan, 
waarin we Nederland sterker en socialer 

maken. Waarin de politiek niet verlamt 
maar verbindt en inspireert. 

Dat doen we met dit akkoord, maar ook 
met onze volksvertegenwoordigers en - 
als de Kamer instemt met het verslag van 
de informateurs en de formatie succesvol 
wordt afgerond - met onze mensen in het 
Kabinet. Mocht het zover komen dan zult 
u later met hen kennismaken, maar voor 
een naam maak ik een uitzondering. Ik ben 
voornemens om na afronding van het Ka-
merdebat Lodewijk Asscher voor te dra-
gen als vice-premier in het kabinet Rutte/ 
Asscher. Ik ben zeer verheugd met de 
komst van Lodewijk. 

In de komende periode zullen mijn fractie-
genoten en ik het land ingaan om met u in 
gesprek te gaan over het bereikte akkoord. 
Het partijbestuur zal u hierover op zeer kor-
te termijn informeren. 

En uiteraard hoop ik u allemaal te begroe-
ten op het congres dat de partij in het ka-
der de formatie houdt. Uiteraard zal het 
partijbestuur u ook hierover spoedig be-
richten. 

Met vriendelijke groet, 
Diederik Samsom



Datum  : 12 maart 2012.
Plaats : Links Af
Aanvang : 20.00 uur

Aanwezig : 11 leden + Peter Hermans 
(statenlid). Hij is de contact-
persoon tussen onze afdeling 
en de Statenfractie..

Opening
Jan Haverkate (wnd voorzitter) opent de 
vergadering. Hij heet allen welkom
Ombudswerk
Henk van Schaik geeft een toelichting.Het 
team, bestaande uit Frans Koffrie, Klaas 
Eenkhoorn en hijzelf, is vandaag naar bui-
ten getreden. (Zie lokale kranten)
De PvdA moet midden in de samenleving 
staan.Het ombudswerk is daartoe een in-
strument.In voorkomende gevallen zal het 
team een beroep doen op de kennis en 
kunde van de PvdA-leden. Hij heeft nog 
geen idee, hoe groot de respons zal zijn 
vanuit de bevolking.
Het initiatief wordt door de vergadering 
met instemming begroet.

Financieel jaarverslag
Ria Grootoonk geeft een toelichting op de 
verschillende posten. Door een fout in het 
digitale financiële systeem is er een onver-
klaarbare post. Dit wordt nader uitge-
zocht. De kascommissie heeft daarom nog 
geen goedkeurende handtekening gezet. 
Voor het overige wordt de balans en jaar-
rekening goedgekeurd. Jan geeft een toe-
lichting op de begroting van Links Af. Ook 
die wordt goedgekeurd.
Bestuursperikelen
Jan wijst erop dat er (te) veel vacatures zijn 
in het bestuur. Uit de vergadering melden 
zich geen kandidaten. Een oproep zal wor-
den geplaatst in Het Vuistje

Jaarverslag fractie
Astrid Dijkstra stelt vast dat de wisseling 
van het fractievoorzitterschap soepel is ver-
lopen. De bezuinigingsoperatie in Juni j.l. 
is voor de PvdA goed verlopen. De biblio-
theek en het jeugd-en jongerenwerk is 
goeddeels buiten schot gebleven.
Peter Hermans stelt de vraag of er nog za-
ken hebben gespeeld met raakvlakken 

PVDA ledenvergadering

Dinsdag 20 november 2012, aanvang 20.00 uur, Linksaf

1. Opening
2. Mededelingen 
3. Vaststelling agenda
4. Verslag Ledenvergadering 12 maart 2012 (in dit Vuistje)
5. Linksaf
6. Jaarplan en begroting 2013 
7. Jubilarissen in de afdeling
8. De gevolgen van het reageerakkoord VVD-PvdA
9. Sluiting met hapje na

Agenda jaarvergadering



met de provincie. Astrid noemt de revitali-
sering van het waterfront in Hasselt en de 
Genemuidiger haven. Lucas Boshove 
brengt nog naar voren dat de voorgeno-
men provinciale woningcontigentering 
door de gemeente gemist kan worden als 
kiespijn.

Verslag wethouder
.Lucas stelt vast dat hij het eerste halfjaar 
van 2011 uitgeschakeld is geweest. Ook 
wethouder Meier is een tijd uit de running 
geweest. En er kwam een nieuwe burge-
meester. Hij waarschuwt dat er nog zware 
tijden aankomen, gelet op de door het ka-
binet voorgenomen decentralisatie van di-
verse taken, met waarschijnlijk te weinig 
middelen. 

Jaarverslag bestuur
Henk memoreert dat de voorzitter medio 
2011 is vertrokken naar Sint Maarten. 
Door onderbezetting in het bestuur kon-
den geen themaavonden worden georga-
niseerd. Verder is er gestart met de voor-
bereiding van een ombudsteam.
Het bestuur heeft in de persoon van Bert 
Kwakkel een nieuwe beheerder van Links 
Af gevonden.
Veel aandacht en tijd heeft de voorkeurs-
actie voor Tiem van Dalfsen in het kader 
van de Provinciale verkiezingen gevraagd.
Tenslotte zijn er in 2011 3 speldjes uitge-
reikt wegens 25 jaar lidmaatschap van de 
PvdA.

Rondvraag
Astrid meldt een bijeenkomst in Steenwij-
kerland met Hans Spekman.
Verder vraagt zij of het een goed idee is om 
met potentiele andere linkse partijen con-
tact te zoeken, ter voorkoming van ver-
snippering. De vergadering zet vraagte-
kens bij dit idee. Besloten wordt dat on-
derwerp eerst in het bestuur wordt be-
sproken.
Henk vraagt hoe het is vergaan met de 
vraag van E. Schmidt over de mogelijke af-
schrijving van bouwgrond. Astrid ant-
woordt dat zij deze vraag in de ogen van 
de vraagsteller bevredigend heeft beant-
woord. Het is alleen voor het Diamanten-
bolwerk wellicht aan de orde.
Peter Hermans wil graag een uitnodiging 
ontvangen voor komende ledenvergade-
ringen. Ook is hij geïnteresseerd in het 
Vuistje. Hiervoor zal worden gezorgd.
Henk Trinks vraagt om een stemadvies 
voor de verkiezing van de nieuwe PvdA-
leider. Op deze vraag krijgt hij geen een-
duidig antwoord.
Evert wijst op de “puinhoop” in de Zieken-
huisstraat en op de hoge grafrechten. 
T.a.v. de grafrechten wordt opgemerkt dat 
die nog niet kostendekkend zijn
De voorzitter doet de hartelijke groeten 
van Martin Holtermann. Hij vraagt of er be-
langstelling is te canvassen op 24 maart 
a.s., de PvdA actiedag. Dat is niet het ge-
val.

Tenslotte sluit hij de vergadering om 22.00 
uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 
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Voor 22 september lag er een uitnodiging 
voor de opening van een expositie in de 
Sluuspoort genaamd: Bij de Tijd.

Omdat ik de afgelopen zomer (nog) niet in 
de Sluuspoort was geweest, maar wel veel 
enthousiaste verhalen hoorde van inwo-
ners van Zwartsluis en toeristen, besloot ik 
nu zelf maar eens een kijkje te gaan ne-
men.
De expositie was indrukwekkend, hier 
heeft Albert Corporaal met vele andere vrij-
willigers een geweldige prestatie geleverd 
en iets moois neergezet. 

Ook de rest van de Sluuspoort zag er uit-
nodigend en gezellig uit. De wereldwinkel 
beschikte over een ruim assortiment aan 
spullen, inclusief de blikjes Buisman kof-
fieversterker. Kortom: de Sluuspoort, aan-
trekkelijk voor toeristen om lekker rond te 
scharrelen.

In een gesprek met een van de vrijwilligers 
werd mij verteld over het pontje dat van de 
Sluuspoort vaart naar de eilandjes en naar 

Jachthaven de Kranerweerd. Het pontje 
vaart op afroep gratis rond en zou moeten 
“voortbestaan” door de giften die de toe-
risten aan het eind v/h tochtje geven.

De vrijwillige schippers hebben dit seizoen 
voldoende giften ontvangen , om het pont-
je ook volgend seizoen in de vaart te kun-
nen houden. Mooi dat verwachtingen uit-
komen en dat een pontje door vrijwillige 
bijdragen van toeristen in stand gehouden 
kan worden!

Wat mij betreft een groot compliment aan 
alle vrijwilligers die zich inzetten voor de 
Sluuspoort.

Ik vermoed dat ook Ad Blei ook tot inzicht 
is gekomen, dat het concept Sluuspoort, 
inclusief de ligplaatsen bij de eilandjes 
werkt!
De negatieve stukjes over Zwartsluis blij-
ven al een tijdje achterwege.

Gelukkig maar!
Jannet Hoentjen

De Sluuspoort

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



Gemeentes hebben maar weinig mogelijk-
heden hun inkomsten met belastinghef-
fing te verhogen. We hebben toeristenbel-
asting, forensenbelasting en hondenbel-
asting, maar miljoenen leveren die niet op. 
De belangrijkste gemeentelijke belasting 
is de onroerend zaak belasting, de OZB, 
maar sinds het gebruikersdeel daarvan is 
afgeschaft is de opbrengst daarvan ook 
sterk gereduceerd. Alle andere gemeente-
lijke heffingen, zoals rioolrecht, grafrecht, 
reinigingsrecht en leges, zijn bestemd 
voor het doel waarvoor ze geheven wor-
den. Ze mogen maximaal kostendekkend 
zijn, maar in de praktijk zijn ze dat vaak 
niet eens. Vanaf het moment dat het ge-
bruikersdeel van de OZB werd afgeschaft 
is er gemord door gemeentes dat ze meer 
mogelijkheden wilden om belasting te hef-
fen. 

Nu bijna alle gemeentes in financiële moei-
lijkheden zijn gekomen is de roep om een 
eigen gemeentelijk belastingdomein gro-
ter dan ooit. Maar er is ook een andere 
kant. Geen enkele politieke partij wil open-
lijk kiezen voor belastingverhoging. Het 
zal er mee te maken hebben dat geen enk-
ele burger graag belasting betaalt. In Zwar-
tewaterland kunnen we dezer dagen zien 
dat het verhogen van de OZB met 5% op 
meer weerstand stuit dan een miljoenen-
bezuiniging met maatregelen waar maar 
weinigen vrolijk van worden. En dat terwijl 
de OZB nog wel een vermogensafhankelij-
ke belasting is. Hoe duurder het huis, hoe 
meer je betaalt en heb je meerdere huizen, 
ja dat komt echt voor, dan betaal je nog 
meer. En dat terwijl de bezuinigingen voor-
al de zwakkeren treffen. Eigenlijk zouden 

we daar eens goed over moeten nadenk-
en. Vooral wij als Partij van de Arbeid. 

Globaal kunnen we zeggen dat elke pro-
cent OZB meer een procent bezuiniging 
minder zou kunnen betekenen. Als we de 
OZB verdubbelen kunnen alle bezuiniging-
en teruggedraaid. Een krankzinnig idee? 
Tja, kennelijk wel. En zolang dat zo is, hoe-
ven we ook niet te streven naar een groter 
gemeentelijk belastingdomein. Tenzij we 
het zo kunnen organiseren dat de burger 
niet door heeft dat wij het zijn die de be-
lasting opleggen. Zoals de provincie het 
doet, door een toeslag op de wegenbelas-
ting. Die kunnen straffeloos hun belas-
tinginkomsten verdubbelen, zonder dat er 
een haan naar kraait. Sterker nog, ze kun-
nen het niet alleen, ze hebben het nog ge-
daan ook. En heeft iemand iets in de krant 
gelezen over een geweldig politiek ge-
vecht in de Provinciale Staten? Ik bedoel 
maar. 

Terug naar de gemeente. De mogelijkheid 
hebben om belasting te heffen is één ding, 
het ook daadwerkelijk doen is heel iets an-
ders. Het zou zo maar kunnen dat we de 
komende jaren verder moeten bezuinigen, 
we praten er nu al over. Hoe dat dan moet. 
Moeten er dan echt voorzieningen weg? 
Zwembaden gesloten? Of gaan we de be-
lasting verhogen? Voorwaar geen gemak-
kelijke keuze, voor zover er sprake is van 
een keuze. Zolang het taboe op belasting-
verhoging blijft wat het is zal een keuze 
niet eens overwogen worden. Iets om over 
na te denken? 

Lucas Boshove

Gemeentelijke belastingen, graag of niet?



Als je geboren bent in 1951, en dat ben ik, 
dan blijkt anno 2012 dat je groot gewor-
den bent met de “verwerking” van de 
tweede wereldoorlog. Waar we in Europa 
ook op vakantie gaan, altijd weer komen 
er beelden boven die je als kind hebt over-
gehouden aan de boeken die je las; veel 
van die boeken hadden de oorlog als the-
ma. De boeken over het Nederlandse ver-
zet van bijvoorbeeld Anne de Vries (Reis 
door de nacht, etc.) of van het latere GPV 
kamerlid Piet Jongeling alias Piet Prins 
(Snuf de hond, etc.) deden je groot wor-
den met het idee dat achter ieder graspol-
letje in Nederland een verzetsheld lag met 
een geweer in de aanslag en dat het me-
rendeel van de Nederlanders van Joodse 
komaf ergens ondergedoken zat. Onthut-
send was de ervaring in het Verzetsmu-
seum van het Franse Besançon  toen me 
daar duidelijk werd dat de deelname aan 
het verzet in Nederland het laagste van Eu-
ropa was, dat aansluiting bij de SS het 
hoogst was en dat Nederland het hoogst 
“scoorde” wat betreft het oppakken en af-
voeren  van Joodse burgers.

Dit jaar hebben we een deel van de vakan-
tie doorgebracht boven de Poolcirkel. Na-
tuurlijk wilde ik Hammerfest zien. Niet al-
leen omdat het de noordelijkste stad ter 
wereld is maar vooral omdat in de boeken 
van K. Norel de konvooien naar Moer-
mansk beschrijven en de heldhaftige strijd 
die daar gestreden werd door onze koop-
vaarders en marineschepen. En Hammer-
fest speelde daarin een cruciale rol. En ja, 
K. Norel was ook een “gristelijke” schrijver; 
dat was nou eenmaal mijn wereld in die ja-
ren en bovendien, “niet-gristenen” schre-
ven daar naar mijn idee ook nauwelijks 
over. Nooit heb ik mij gerealiseerd waarom 
Hitler Noorwegen bezet heeft en ook nog 
niet eens helemaal. Pas nu, omdat we er 
waren, is mij duidelijk geworden dat het 

Hitler vooral te doen was om Narvik, de ha-
ven die Zweden gebruikte om het ijzererts 
te exporteren……naar Duitsland.

Een goede vriend, die enige jaren terug he-
laas is overleden, vertelde me eens dat hij 
die zomer als eerste en enige van de fami-
lie het oorlogsgraf had bezocht van een 
neef die op het allerlaatste dagen van de 
oorlog met zijn “geallieerde” bommen-
werper uit de lucht was geschoten, terug-
komend van het bombardement op Dres-
den. Zijn familie was dermate ontzet over 
de gedachte dat hij had deelgenomen aan 
deze schandelijke oorlogsmisdaad dat zij 
hem als het ware “aus” de familie hebben 
“geradiert”. Dit jaar hebben we op weg 
naar Polen Dresden bezocht en, hoewel ge-
weldig hersteld en weer opgebouwd is 
toch zichtbaar hoe schandelijk dat bom-
bardement was. De oorlog was vrijwel af-
gelopen en er zijn slechts vrouwen, kinde-
ren en werelderfgoed vernietigd.

Op weg naar Dresden hebben we Eise-
nach, Erfurt (ja, Maarten Luther) en Wei-
mar aangedaan. De nacht brachten we op 
enig moment door tussen Eisenach en 
Erfurt alwaar ik, de volgende ochtend in 
het zonnetje verdiept was in een Ameri-
kaans boek dat de oorlog als thema had en 
meer speciaal Weimar en Buchenwald. 
Vanuit Weimar werd beschreven dat de 
komst van de Amerikaanse bezettings-
macht aanstaande was en dat deze inmid-
dels al was gevorderd tot ergens tussen Ei-
senach en Erfurt …… tot de plek dus waar 
ik dat op dat moment las; een vervreem-
dende ervaring.

Overigens is Weimar door de Bauhausperi-
ode zeer de moeite waard en Buchenwald 
is zeer indrukwekkend. Voor de val van de 
muur besteedden de voormalige Oost-
Duitsers vrijwel alle aandacht aan de ong-

Oorlog en vakantie



elooflijk vele Duitse communisten die daar 
vermoord zijn; na de Wende krijgen ook de 
Joodse en andere slachtoffers aandacht. 
Een geweldig staaltje van “geschiedsver-
enging”: alles wat men vertelt is waar, 
maar alles wat waar is wordt niet verteld.
Weimar is ook interessant, niet alleen om-
dat Goethe en Schiller daar geleefd heb-
ben maar vooral omdat daar de Duitse 
grondwet is gemaakt in 1918/1919 die na 
het keizerrijk van Duitsland een democra-
tie maakte, de Weimarrepubliek. Deze de-
mocratie bracht wel Hitler aan het bewind 
die aan de republiek een einde maakte en 
het derde rijk stichtte. Zo gevaarlijk kan 
dus een democratie zijn. En onze toekom-
stige grote vriend Mark Rutte en het CDA 
zou daar nog eens goed over na moeten 
denken.

Dit alles zit ik te overdenken omdat ik als 
mantelzorger een paar dagen aan huis ge-
kluisterd ben. Overigens geeft dat ook 
weer zijn eigen dynamiek met het daarbij 
behorende taalgebruik. Zo kreeg mijn on-
volprezen wederhelft in het ziekenhuis on-
verbloemd te verstaan dat ze enorm 
“echogeniek” zou zijn. Voorzichtig pro-
beer ik al enige dagen het juiste moment 
te vinden om duidelijk te maken dat 
“echogeniek” toch niet helemaal hetzelf-
de is als “fotogeniek”.

Verder gaat alles prima!

Genemuiden, 8 oktober 2012 

Tiem van Dalfsen

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. 



In januari gaat de Jan Schaperleergang 2 
van start. Jan Schaperleergang 1 was een 
groot succes met ca. 160 deelnemers. 
Onze ambitie is dat een groot aantal van 
de nieuwe raadsleden die in maart geko-
zen worden goed voorbereid de raad in-
stappen. De leergang is dan ook bedoeld 
voor leden die overwegen zich te kandide-
ren. 

Naast een goede voorbereiding is de leer-
gang ook bedoeld om mensen een realisti-
sche indruk te geven van het raadswerk, 
zodat ze een afweging kunnen maken of 
het raadswerk echt wat voor hen is.

Voor de Jan Schaperleergang zoeken 
we enthousiaste, talentvolle en ambi-
tieuze leden. Mensen die jullie ong-
etwijfeld kennen in jullie netwerk. Wij 
doen dan ook graag (wederom) een be-
roep op jullie. Wij willen jullie vragen 
om via jullie netwerk leden die de ambi-
tie hebben – of die jullie geschikt achten 
- om raadslid te worden te attenderen 
op de leergang, en om via jullie lokale 
media (ledenkrant, website) ruchtbaar-
heid aan de leergang te geven.

De leergang bestaat uit twee fases. 
1. Een voorbereidende fase, bedoeld als 

een oriënterende/voorlichtende fase: 
is het raadslidmaatschap iets voor 
mij? 

2. Een meer inhoudelijke fase. Tijdens de-
ze fase worden deelnemers stevig 
voorbereid op het raadslidmaatschap 
waardoor zij, als zij op de lijst komen 
en gekozen worden, een vliegende 
start kunnen maken als raadslid. Tij-
dens deze fase worden de deelnemers 
begeleid door een coach die zij zelf 
zoeken. 

Met de leergang willen we een stevige bij-
drage leveren aan goed voorbereide 
raadsleden, die van een kwalitatief goed 
niveau zijn én die zichtbaar voor de soci-
aaldemocratie hun volksvertegenwoordi-
gende werk doen. 

De leergang vindt in nauwe samenwer-
king plaats met coördinatoren vanuit de 
gewesten. Op die manier kan de leergang 
ook nu weer op meerdere plaatsen in het 
land worden aangeboden (Groningen, 
Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, 
Helmond, Oostzaan). De leergang wordt 
afgesloten met een gemeenschappelijke, 
centrale bijeenkomst. Onderdeel van de 
leergang is de communicatieacademie die 
dit voorjaar (25 mei) wordt georganiseerd.
De leergang gaat op 11 januari van start. 
De inschrijvingstermijn loopt tot 15 de-
cember. Wie hiervoor belangstelling kan 
contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur.

Schapenleergang



Afgelopen zaterdag was ik in Soesterberg 
voor de Dag van de Gemeentefinanciën. 
Georganiseerd door het Centrum Lokaal 
Bestuur in samenwerking met de Suze 
Groenewegschool. Het CLB is de bestuur-
dersvereniging van de PvdA en de Suze 
Groenewegschool het opleidingsinstituut 
van de PvdA. Kortom, met partijgenoten 
onder elkaar. Verreweg de meeste waren 
gemeenteraadslid en er waren ook een 
paar wethouders. 

Als het gaat over gemeentefinanciën gaat 
het tegenwoordig altijd over geld dat je 
had en dat je nu niet meer hebt, of dat je in 
de nabije toekomst kwijt zult raken. Over 
korten, bezuinigen en snijden. Want het is 
crisis. Daar is iedereen inmiddels wel van 
doordrongen. En dat we niet op de oude 
voet doorkunnen ook wel. Maar…., hoe 
verhoudt dat zich tot (partijpolitieke) idea-
len? Wat, van alles dat ons lief is, kunnen 
we inleveren zonder onze identiteit te ver-
liezen? Of onze geloofwaardigheid? Een 
van de deelnemers stelde zichzelf voor als 
raadslid van de mooiste gemeente van Ne-
derland. Dat gaf te denken, want ik kende 
hem niet, en er kan toch geen misverstand 
over bestaan dat Zwartewaterland de 
mooiste gemeente van Nederland is. 
Enfin, hij bleek uit Haarlem te komen, en 
hij verzuchtte dat hij het idee had dat zijn 
wethouder af en toe helemaal geen 
PvdA'er meer is. Dat klinkt dramatisch, 
maar ik herken het wel. En dan in de zin 
dat ik die wethouder ben. 

Je ziet dat je gemeente aan de rand van 
een financiële afgrond staat en wilt een bij-
drage leveren aan de oplossing. Dat ver-
plicht tot keuzes. Keuzes die je van nature 
helemaal niet wilt maken, want het is kie-
zen tussen kwaden. Niet kiezen is in zo'n si-
tuatie ook een keuze, want dan verdwijn je 
sowieso in die afgrond. En zo kan het ge-

beuren dat je instemt met een pakket 
maatregelen waarin je PvdA identiteit niet 
meteen herkenbaar is. Ook in de weten-
schap dat de gemeenteraad een aantal 
dingen nog weer zal bijbuigen of herstel-
len. Die ruimte moet er altijd zijn. Toch kost-
te het mij heel veel moeite en heb ik lang 
getwijfeld of ik de bezuinigingsoperatie 
waar we momenteel mee bezig zijn wel 
voor mijn verantwoording kon en wilde ne-
men. Alle voors en tegens tegen elkaar af-
wegende heb ik besloten het te doen. Hoe 
vervelend ook. En dan komt het nieuws 
naar buiten. Vanzelfsprekend is de ontzet-
ting bij de getroffenen. En net zo vanzelf-
sprekend de kritiek uit eigen achterban. 
Vanzelfsprekend, maar ook pijnlijk. Zelfs 
Diederik Samsom meende een duit in het 
zakje te moeten doen en twitterde dat hij 
dit niet van een PvdA wethouder had ver-
wacht, zo zwaar bezuinigen op jeugd- en 
jongerenwerk. 

Uiteindelijk heeft de afdeling, de PvdA frac-
tie en de hele gemeenteraad ingestemd 
met de plannen. Na correctie. En met gro-
te tegenzin. En Diederik? Die zit nu met 
Mark Rutte te onderhandelen over de red-
ding van ons land. En welke idealen daar-
voor ingeleverd moeten/kunnen worden. 
Hij is in de korte tijd die verstreken is sinds 
hij mij al twitterend aan de schandpaal na-
gelde al een stuk realistischer geworden. 
Laat geen gelegenheid voorbij gaan om te 
waarschuwen dat niet alle idealen ge-
handhaafd kunnen blijven. Dat veel PvdA 
standpunten ingeleverd zullen moeten 
worden. We zullen zien wat ons dat gaat 
brengen. 

Voor de gemeentefinanciën is het ook 
geen geruststellende gedachte dat Diede-
rik (mede) aan het roer komt. Een extra 
duwtje voor de gemeentes richting af-
grond is voor hem, net overigens als voor 

Belevenissen van een wethouder  



vrijwel al zijn collega's, acceptabel. Hoe wij 
dat op het randje van die afgrond dan 
weer moeten opvangen? Geen idee. En 
welke idealen er verder nog geofferd gaan 
worden voor de redding van ons land? 
Ook geen idee. Maar ons land moet gered 
worden, dat staat voorop. Er zullen voor 
de PvdA teleurstellende afspraken ge-

maakt gaan worden, daar ben ik van over-
tuigd. 
Ik zal mijn teleurstelling niet de wereld in 
twitteren. Of dat een geruststelling voor 
Diederik is weet ik niet, maar meer kan ik 
niet voor hem doen.

Lucas Boshove

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.
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