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Data om niet te vergeten:

Maandag 10 september
(schaduw) fractie 20.00 uur in Linksaf

Woensdag 12 september
Verkiezing leden Tweede Kamer (7.30 - 21.00 uur)
Bekendmaking uitslag Zwartewaterland: 
einde avond in het gemeentehuis

Donderdag 13 september 
Gemeenteraadsvergadering: aanvang 19.30 uur

Maandag 24 september 
Spreekuur Ombudsteam PvdA om 19.30 uur in Linksaf

Donderdag 26 september 
Gemeenteraadsvergadering: aanvang 19.30 uur

Donderdag 4 en 11 oktober
Informatieavonden gemeenteraad (zie elders in het Vuistje) 

Donderdag 18 oktober 
Gemeenteraadsvergadering: aanvang 19:30 uur
 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 8 OKTOBER 2012
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Over enkele dagen mag de kiezer eindelijk 
weer eens spreken. Op woensdag 12 sep-
tember is de verkiezing van de Tweede Ka-
mer, het hart van de Nederlandse politiek. 
Daarmee vertel ik u hopelijk niets nieuws, 
want de laatste weken zijn we bedolven 
onder politieke debatten, opiniepeilingen, 
politieke barometers en verkiezingsreto-
riek. In combinatie met een steeds grotere 
groep zwevende kiezers en een grote 
groep die helemaal niet van plan is om te 
gaan stemmen, maakt dat het woensdag 
tot een superspannende verkiezing. En áls 
ik geld zou hebben, zou ik niet weten waar-
op ik het moest zetten bij deze verkiezing. 
In veel opzichten doet de aankomende ver-
kiezing me sterk denken aan de jaren 70 
van de vorige eeuw, waarin de tegenstel-
ling links contra rechts centraal stond, met 
als hoofdrolspelers Joop den Uyl en Hans 
Wiegel. Natuurlijk zat het grote CDA er 
toen altijd nog tussen (“We buigen niet 
naar links en we buigen niet naar rechts”), 
maar het CDA wordt tegenwoordig niet 
eens meer uitgenodigd voor het premiers-
debat, het kan verkeren. De PvdA heeft 
met Diederik Samsom een sterke leider die 
in het vuur van het debat zijn mannetje 
staat, maar zonder de steun van de PvdA-
stemmers staat hij alleen. In de campagne 
maakte Emile Roemer onlangs een echte 
misser en dat kostte hem in de peilingen di-
rect 8 zetels. Diederik Samsom vond de 
goede toon en steeg direct in de peilingen. 
Ooit noemde Wim Kok al die peilingen 
“dagkoersen” waar hij niet te veel waarde 
aan hechtte. Het arme NOS-journaal gooit 
dit keer alle politieke peilingen voor het ge-
mak maar op een grote hoop en neemt 
daar weer een gemiddelde van. Laten we 
niet vergeten dat het alleen de echte kie-
zers zijn die de uitslag uiteindelijk bepalen. 
Wees niet stom, maar laat je stem horen 
en ga stemmen. Vandaag is de PvdA zelfs 

Linksom of rechtsom?

de SP voorbijgegaan en is de PvdA (na de 
VVD) de tweede partij in de dagkoers van 4 
september. Diederik heeft onze steun kei-
hard nodig in de huidige keuze tussen 
linksom of rechtsom. Een sterke PvdA is nu 
cruciaal, om Nederland sterker en socialer 
te maken. Goede vrienden van me zitten 
op 12 september op vakantie in Oosten-
rijk. Deze verkiezing vonden ze zo belang-
rijk, dat ze alle moeite hebben genomen 
om ons te laten stemmen namens hen. Dat 
is nog eens betrokkenheid. Niks zweven, 
niks laat maar waaien; je stem laten gel-
den, juist nu. Wie zwijgt stemt toe. Wilt u 
na alle ellende van Rutte, Verhagen en Wil-
ders, af van geruzie, gedogen en worden 
bedrogen? Linksom of rechtsom krijgen 
we een nieuwe regering in Nederland. Sep-
tember 2012 kan een keerpunt zijn als u 
dat wilt, de PvdA is er klaar voor. Mocht u 
vervoer nodig hebben naar het stembu-
reau, of volmachtkaarten hebben om mee 
te stemmen, neem contact op met het be-
stuur van de PvdA afdeling Zwartewater-
land (zie achterkant Vuistje) en we helpen 
u graag verder.

Jan Haverkate

Schaduwfractie

Op maandag 10 september vergadert de 

fractie in Linksaf en nodigt bij deze van 

harte de leden uit mee te praten. Op de 

agenda staat de coalitie. Hoe loopt het, 

wat kan beter, wat willen wij. En verder 

de onderwerpen van financiële aard: het 

rapport van de rekenkamercommissie 

over WWB en de WMO en de zomernota.



Langstudeerboete

Nog maar net ingevoerd is de langstudeer-
boete bij uitstek een onderwerp geworden 
waar de politiek zich van zijn slechtste 
kant heeft laten zien. Kinderen die te lang 
over hun studie doen moeten de extra ja-
ren € 3000 boete per jaar betalen. In de 
praktijk zal het er op neerkomen dat de ou-
ders dit moeten betalen of dat de studen-
ten een extra lening moeten afsluiten. Er 
was van begin af veel weerstand tegen de-
ze maatregel, maar het kabinet Rutte wist 
er een meerderheid voor te vinden en het 
voorstel wet aangenomen. Maar het kabi-
net is gevallen en er is een verkiezing op 
handen. En zoals het zo vaak gaat zijn som-
mige dingen dan plotseling anders. Zo ook 
als het gaat om de langstudeerboete. Het 
CDA is er nu opeens tegen en de VVD ei-
genlijk ook. En daarmee een grote meer-
derheid in de kamer. Meteen regelen riep 
iedereen. De tweede kamer werd in de va-
kantie bijeen geroepen. Wat een daad-
kracht. De publieke tribune vol studenten 
en…… het gebeurde niet. Er was een rui-
me meerderheid voor afschaffen, maar ze 
werden het niet eens over de manier waar-
op. En dus blijft hij gewoon bestaan, de 
langstudeerboete. Vertwijfelde studen-
ten. Zo zout hadden ze het nog nooit gege-
ten. Ik eerlijk gezegd ook niet. In Zwarte-
waterland gebeuren ook wel eens rare 
dingen, maar dit? Nee, dat maken wij hier 
niet mee. 

Wat vind ik er zelf eigenlijk van? Mijn ou-
ders hebben allebei alleen lagere school. 
Mijn vader zei altijd dat hij graag had wil-
len doorleren, maar dat dit er hun gezin 
niet in zat. Zodra je kon en mocht werken, 
moest je ook werken en bijdragen aan het 

gezinsinkomen. Met doorleren bedoelde 
hij trouwens de ambachtsschool. Daar leer-
de je een vak en dat verzekerde je van werk 
in die tijd. In mijn tijd was het anders. Ik 
ben nog net van voor de Mammoetwet, 
dus doorleren was nog niet verplicht, 
maar ik mocht doorleren van mijn ouders. 
Met dien verstande dat er ook daadwerke-
lijk doorgeleerd moest worden, oftewel 
als je faalde was er geen herkansing. “je 
krijgt de kans om te studeren, maar neem 
je die kans niet, dan kun je aan het werk”, 
of in mijn vaders woorden: “Aj d'r met de 
pette noar gooit goj mar an de skuppe”. Ik 
faalde. Mijn MULO en HAVO diploma haal-
de ik nog wel, maar onderwijzer ben ik 
nooit geworden. En dat was wel de bedoe-
ling. En dus ging ik aan het werk. Een her-
kansing was er niet. Onze zoon begint de-
zer dagen voor de derde keer aan een stu-
die. De vorige twee gingen mis. Misschien 
wel omdat hij er met de pette noar gooide. 
Als hij nu wel doorzet gaat hij dus met die 
langstudeerboete te maken krijgen. Of 
wij. Dat zien we nog wel. Maar ik weet wel 
dat mensen die van een klein loontje moe-
ten rondkomen en een of meerdere stude-
rende kinderen hebben, er echt geen lang-
studeerboetes bij kunnen hebben. Die 
gaan terug in de tijd. Naar de tijd dat stu-
deren een privilege was van de rijken. Niet 
dat de armen niet kunnen studeren, maar 
oh wee als er iets mis gaat. 

Wat is nou de moraal van dit verhaal? Nou, 
op 12 september gewoon op de Partij van 
de Arbeid stemmen natuurlijk.

Lucas Boshove





Ook in de zomervakantie van 2012 zijn ons 
geliefden ontvallen; Gerrit Komrij overleed 
op 5 juli. Nederland mist hem nu al grote-
lijks, vooral om de scherpte van zijn obser-
vaties en om de vileine dichtregels die uit 
zijn pen vloeiden. Op politici had hij het 
niet begrepen en al helemaal niet op hun 
belezenheid of beter gezegd op hun ge-
brek aan belezenheid en gebrek aan ken-
nis van de Nederlandse poëzie. Nu stond 
Gerrit Komrij wat dat laatste betreft op 
eenzame hoogte; geen Nederlander zal 
meer gedichten gelezen, geschreven en ge-
citeerd hebben dan hij. Zijn bloemlezingen 
zijn dan ook magistraal! En hij schiep er 
een boosaardig genoegen in om te sugge-
reren dat hij die bloemlezingen vooral sa-
menstelde ten behoeve van onze politieke 
voorlieden..
“De Nederlander heeft, en had, geen bood-
schap aan zijn klassieken. Jarenlang heb ik 
me, vol opofferingsgezindheid, tot 
loopjongen en muis gereduceerd om, in 
bijna verpulverde folianten en krochten 
van bibliotheken, duizend en enige ver-
waarloosde en potentiële klassieken op te 
diepen, die aan een handjevol steevast ge-
bloemleesde evergreens toevoegend en 
daarbij nooit hun citeerbaarheid en toe-
pasbaarheid uit het oog verliezend, in de 
hoop 's lands sprekers een schat in handen 
te geven waaruit ze naar believen konden 
putten om hun belezenheid, metaforisch 
vermogen en originaliteit ten overstaan 

van gans een volk van de daken te schreeu-
wen. Maar hoeveel er in Nederland ook 
wordt geredekaveld, gepalaverd, ge-
ïnterpelleerd en toegesproken, nooit ben 
ik één regel uit al die dichters tegengeko-
men, geen zin die het vermocht uit het ka-
kelend slijm dat alle Nederlandse functio-
narissen verbindt gevleugeld op te stij-
gen”.

U zult begrijpen: ik mis Gerrit Komrij in de-
ze verkiezingscampagne!
Ik mis zijn vlijmscherpe analyses die neer-
daalden in zijn gedichten, bijvoorbeeld 
over de zittende politicus na de moord op 
Pim Fortuyn (10 mei 2002):

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij 
kent zijn doel.
Nog nooit is op zijn vale klerkens-
moel
Zomaar een lach verschenen, 
maar die nacht,
Nadat de gek de nar had omge-
bracht,
Kroop hij zijn bed uit, glimmend 
van de pret,
En maakte hij onbespied een pi-
rouette.
Dank, dank, riep hij, het monster 
is geveld
Hij oefende het woord 'geschokt' 
voor morgen
En sliep als twintig ossen kunnen 
slapen.
Straks is hij, voor de camera, vol 
zorgen.
Natuurlijk is hij zwaar tegen ge-
weld.
Daar klinkt verdomd weer zijn be-
legen lied.
Hij loopt op straat, ondraaglijk 
rechtschapen,
En ziet nog steeds het echte mon-
ster niet.

Inzake verkiezingscampagnes en Komrij

IJdele kwaakhalzen

Zwevende 

buurman of vriend

Doe na lezing dit Vuistje niet in de oud pa-

pierbak maar geef het aan die zwevende 

vriend of buurman. Een kleine moeite 

met misschien wel een groot gevolg!



En uiterst actueel is voor de commissie 
Deetman het beroemde gedicht van Wil-
lem Kloos “Ik ween om bloemen in de 
knop gebroken” dat door Komrij in 1981 
“onherstelbaar is verbeterd”:

Ik ween om priesters, in een jurk 
gestoken,
Terwijl de godvrucht groeit in hun 
orgaan,
Ik ween om eikels die steeds zijn 
ontstoken,
En om hun hand die op en neer 
moet gaan

Hij komt, en zie – hij heeft hem al 
weer staan…
Hij rukt zich blauw voor tien, onaf-
gebroken:
Dan valt hij roerloos slap, die kor-
te haan,
In de eeuwige schaduw van zijn 
pij gedoken:

Zo als een vogel in de stille nacht
Opeens ontwaakt, omdat de he-
mel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het 
kopje en fluit,

Maar eer 't zijn vaakrige oogjes 
gans ontsluit,
Is het weer donker, en slechts 
droevig vloeit
In 't bruine paardehaar wat 't 
kwakje bracht.

En in al het campagnegeweld speelt de eu-
ro een centrale rol. Er gaan geruchten dat 
er zelfs lieden zijn die de gulden terug wil-
len. Op 26 januari 2002 schreef Gerrit Kom-
rij in de NRC het gedicht “Spontane beke-
ring”:

Vaarwel, vaarwel, gemene gore 
gulden,
Dom dubbeltje, kwaad kwartje, 
saaie cent-
Te lang heb ik uw grofheid moe-
ten dulden
En de escapades van uw rovers-
bent.

Ik zag u languit rollen in de goot,
Ik zag u vuile gleuven binnen-
dringen
En u misdragen als de Zilvervloot.
Rot op, beschamend blikkerige 
dingen.

Er zweeft iets schoners langs de 
hemel nu,
Het zweeft er elegant, het zweeft 
sportief.
Het heeft zo helemaal en hele-
maal

Niets weg van dom en bloedbe-
vlekt metaal.
Vlieg haastig binnen euro, eur-
olief-
Uw oude trouwe geldwolf wacht 
op u.

Informatieavonden

Twee keer per maand vergadert op don-

derdag de gemeenteraad.  Op de andere 

twee donderdagavonden vinden er 

Informatieavonden of Ronde Tafelbij-

eenkomsten plaats. Het presidium be-

paalt de onderwerpen, deze worden op 

de website van de gemeente en in de ge-

meenteadvertentie van de 3Watersteden 

bekend gemaakt. Deze avonden zijn 

voor het publiek toegankelijk.



Nee, Komrij viel Nederland en de Neder-
lander en vooral zijn politici heel hard. Het 
meest Nederlandse gedicht, dat van Hen-
drik Marsman, “Herinnering aan Holland”: 
Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren, 
traag door oneindig laagland gaan …. 
heeft hij “onherstelbaar verbeterd” in de 
vorm van “De binnenring van Holland” om 
zo die binnenring, bestuurlijk Nederland 
te kwalificeren:

Denkend aan Holland
zie ik waardepapieren
snel door begerige
vingers gaan,
rijen op koopwaar
geile batavieren
als zedeprekers
op de kansel staan;
en in de geweldige
bankcatacomben
de tankerdollar
en de krugerrand,
biljetten aan toonder,
bigotte mores,
Menten, Verolme,
in één groot verband.
De lucht hangt er laag
en de geest wordt er langzaam
in parlementarische
dampen gesmoord,
en op alle terreinen
is de stem van de koopman
met zijn ethische krampen
het meest aan het woord.

En als je dan Van Mierlo gewend was en je 
hoort nou Pechthold oreren over een kabi-
net van het radicale midden, waar vooral 
hij in zit, met VVD en PvdA, dan verlang je 
terug naar Komrij en de tijd waarin hij leef-
de met slechts 2 zetels voor Pechthold.
Getverderre ….. het radicale midden!!
“Er is geen landgenoot die onze staatslie-
den anders ziet dan ijdele kwaakhalzen” 
aldus Komrij.

Genemuiden, 30 augustus 2012

Tiem van Dalfsen

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 8 OKTOBER 2012
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)

Spreekuur Ombudsteam
Elke vierde maandagavond van de maand 

houdt het ombudsteam inloopspreekuur 

in het partijgebouw Links Af om 19.30 uur. Het ombudsteam Zwartewaterland be-

staat uit Henk van Schaik, Frans Koffrie en 

Klaas Eenkhoorn. Alle drie beschikken zij 

over een uitgebreid netwerk, dat benut 

kan worden bij de oplossing van proble-

men. Zie voor telefoonnummers en het 

mailadres de achterzijde van dit Vuistje.



Belevenissen als wethouder waren er de 
laatste twee maanden niet veel, wij zijn zelf 
vier weken met vakantie geweest en toen 
we terug kwamen was zo ongeveer de hele 
rest van de gemeente met vakantie en had-
den wij het lekker rustig. Daar was ik ook 
wel aan toe. Want voordat die rust inging 
was het wel even iets anders. De laatste 
raadsvergadering, en dan met name het 
deel waar het ging over bezuinigen, hamer-
de nog lang na. Onze coalitie heeft deuken 
opgelopen en dat zal nog wel wat nazorg 
vergen om de toekomst niet al te zeer te la-
ten verzuren. Het begon allemaal zo veel-
belovend. Voorafgaand aan de raadsverga-
dering was er overleg tussen alle partijen. 
Dus niet alleen de coalitiepartijen, nee, alle 
partijen deden mee. Onder het motto “on-
der deze omstandigheden gaat het alge-
meen belang voor het partijbelang”. Uniek. 
In de gemeente Zwartewaterland nog niet 
eerder gebeurd. En er werden afspraken ge-
maakt. Het leek daarmee allemaal in goede 
harmonie en vreedzaam te verlopen. Onze 
Astrid had op zich genomen de afspraken 
op papier te zetten en te vertalen in moties 
en amendementen. Vlak voor de raadsver-
gadering bleek de eensgezindheid toch 
minder groot dan de meesten dachten. Ui-
teindelijk waren vijf partijen tevreden wa-
ren en één partij ontevreden. Zéér ontevre-
den. Astrid werd uitgebreid gecomplimen-

teerd voor het vele en goede werk dat ze 
had gedaan, dat wel, maar er bleef toch 
ook een katterig gevoel. Daarnaast ben ik 
zelf ook niet geheel en al onbeschadigd uit 
de strijd gekomen. Bezuinigen met de rug 
tegen de muur en het mes op de keel is 
geen groot plezier en dan daarna ook nog 
de verwijten krijgen alsof je het graag ge-
daan hebt is helemaal niet leuk. Het is het 
lot van een politiek bestuurder. Rest mij nog 
de schone taak de uitvoering in goede ba-
nen te leiden. Voor zover dat mogelijk is. 
Geen klus waar ik echt naar uit zie, maar die 
wel moet gebeuren. Onvermijdelijk. Maar 
goed, eerst maar eens zien hoe we 13 sep-
tember overleven. Dan hebben we weer ge-
meenteraad. Een van de belangrijkste agen-
dapunten is het rekenkamerrapport over de 
kostenbeheersing bij de Wet Werk en Bij-
stand (WWB) en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). En in het verlengde 
daarvan een aantal rapportages van onszelf 
hoe we daar tegenwoordig mee omgaan. 
Ik hoop waarachtig dat de gemeenteraad 
vertrouwen zal uitspreken dat we op de 
goede weg zijn het proces zo goed moge-
lijk te beheersen. En dan de blik op de toe-
komst. Die kent nog voldoende uitdaging-
en. 

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder  

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. 



Campagne in de regio

Buurt BBQ in Zwolle





BELANGRIJKE ADRESSEN
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Afdelingsbestuur

Voorzitter VACATURE

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

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

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

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

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

College van B&W

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

Gemeenteraadsfractie

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

  a.dijkstra@hotmail.com

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

Jannet Hoentjen-Velding, 

De Moerasorchidee 8, 8064 HN Zwartsluis 038-3867788

Ombudsteam PvdA       ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

Henk van Schaik 038 - 477 1653

Frans Koffrie  038 – 477 3200

Klaas Eenkhoorn 038 – 477 3794  

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt

Coördinator Bert Kwakkel

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

b.kwakkel@hetnet.nl

Vuistje redactie

 Lucas Boshove             zwartewaterland.pvda@gmail.com

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

Postbank rekeningnummer van de Afdeling:  301543
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