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Data om niet te vergeten:

Dinsdag 25 februari, van 13:00 - 15:00 uur
PvdA trakteert op gratis zwemmen in Zwartsluis

Woensdag 26 februari, 20:00 uur
Politiek forum in de bibliotheek te Hasselt

Donderdag 27 februari, van 13:00 - 15:00 uur
PvdA trakteert op gratis zwemmen in Genemuiden

Zaterdag 1 maart, Wijkbezoek in Hasselt, 
koffie na om 11:30 uur in Linksaf

Zaterdag 8 maart, Wijkbezoek in Zwartsluis, 
koffie na om 11:30 uur in de bibliotheek. Bezoek DESZ, 14:00 uur

Maandag 10 maart, Schaduwfractie, 20:00 uur Gemeentehuis

Donderdag 13 maart, Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Zaterdag 15 maart, Wijkbezoek in Genemuiden, 
koffie na om 11:30 uur in d'Overtoom

Maandag 17 maart, 20:00 uur
Lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis te Hasselt 

Dinsdag 18 maart, 20:00 uur
laatste dag actie: GRAAG MET MEDEWERKING VAN IEDEREEN

Woensdag 19 maart, Gemeenteraadsverkiezingen

Dinsdag 25 maart, 19:30 uur
Laatste bijeenkomst raad in oude samenstelling, 

Donderdag 27 maart, 19:30 uur.
Installatie nieuwe raad

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 
MAANDAG 24 MAART 2014

bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





We hebben er voor gekozen om een korte 
maar intensieve campagne te gaan voe-
ren. Dit met als motto: Iedereen doet mee!
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 
de PvdA sterk uit de bus komt op 19 maart, 
zodat we de komende vier jaar een be-
langrijke rol kunnen spelen in het bepalen 
van het gemeentelijk beleid voor onze ge-
meente. Dat het hard nodig is dat de PvdA 
mee aan zet is, is in de afgelopen 4 jaar wel 
gebleken. Als wij niet het voortouw had-
den genomen dan:
- Was er geen maatschappelijk werk meer 

geweest
- Was er een grote kans dat het algemeen 

jeugdwerk volledig was wegbezuinigd
- Waren er waarschijnlijk niet meer drie 

zwembaden open geweest
- Was er geen extra aandacht geweest 

voor kinderen die opgroeien in armoede
- Was het culturele aanbod in onze ge-

meente sterker verschraald
- Hadden we meer streekeigen bomen ge-

subsidieerd en minder oog voor mensen 
gehad

Nog even, dan is het zo ver: 
de gemeenteraadsverkiezingen!

- Had je je verjaardag alleen buitenshuis 
kunnen vieren als je naar de kroeg of 
kerk gaat

- Enz. enz.
Bij de verkiezingen van 2006 verloren we 
op 3 stemmen een extra zetel. Toen heb-
ben we afgesproken dat we dat in ieder ge-
val niet weer zouden laten gebeuren. Dat 
vraagt om veel inzet tijdens de campagne. 
Ervaring leert dat vooral een persoonlijke 
benadering werkt bij het winnen van stem-
men. Persoonlijk contact neemt tijd en 
daarom is het belangrijk dat we ons met zo-
veel mogelijk mensen inzetten in de cam-
pagne. Dus: heeft u tijd ga dan bijvoor-
beeld mee op wijkbezoek, kom langs bij 
het spetterfeest of spreek eens met uw bu-
ren. We hebben een goed en sociaal pro-
gramma, we hebben krachtige actiepun-
ten, dus kortom een goed verhaal te ver-
tellen.
Samen maken we Zwartewaterland 
Sterk& Sociaal, ook na 2014!

Astrid Dijkstra



Datum:      17-02-2014
Plaats:      Linksaf
Aanvang:     20.00 uur

Aanwezig zijn:  15 leden.

1. Opening;
De voorzitter, Jan Haverkate opent de ver-
gadering. Hij citeert uit de NRC van 16 fe-
bruari, waarin uitgebreid wordt ingegaan 
op de zwaarte van het raadslidmaatschap. 
De aanwezige raadsleden herkennen zich 
niet in het beeld dat wordt geschetst in 
het artikel.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt niet gewijzigd.

3. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat Henk Trinks en 
Jos van Dalfsen zich hebben afgemeld.

4. Notulen van de vergadering van 29 
oktober 2013.
De secretaris, Henk van Schaik, vat de be-
langrijkste punten samen.
Frans Koffrie merkt op dat er daarna nog 
een ledenvergadering is geweest. Hij be-
treurt het dat deze niet aan de orde zijn, 
omdat hij daarin de voorzitter uitvoerig 
heeft bedankt voor de betrokkenheid die 
hij heeft betoond tijdens de ziekte van 
spreker. Afgesproken wordt deze dankbe-
tuiging in de notulen van deze vergade-
ring te herhalen. Overigens gaat de verga-
dering akkoord met de notulen.

5. Verslag fractie
Astrid Dijkstra geeft een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen van het afge-
lopen jaar. (zie elders in dit Vuistje). De 
voorzitter spreekt zijn respect uit voor het 
vele werk dat de fractie heeft verricht

6. Verslag bestuur
De penningmeester, Ria Grootoonk, geeft 
een toelichting op de financiën van de af-
deling. De kascontroleurs waren  zeer te 
spreken over de inzichtelijkheid van de ge-
presenteerde cijfers.
Ook Ria krijgt veel waardering voor het ver-
richte werk.
De voorzitter stelt vast dat het bestuur veel 
aandacht heeft besteed aan de voorberei-
ding van de verkiezingen.
Het plaatsen van een advertentie met de 
oproep om zich te melden als men mee wil-
de denken met de PvdA, is een eclatant suc-
ces geworden: vier nieuwe leden!
De afdeling heeft in het verslagjaar leren 
'canvassen nieuwe stijl'. Bij deze vorm 
wordt een gesprek aangegaan, aan de 
hand van drie vragen: wat bevalt u goed in 
deze wijk, wat zijn u zorgpunten, zijn er 
aandachtspunten waarmee de PvdA iets 
kan doen.  Deze vorm van wijkbezoek is in-
middels in toegevoegd aan het standaard-
repertoire.
Verder memoreert de voorzitter dat het ar-
chief van de PvdA afdeling Zwartewater-
land is ondergebracht bij het Historisch 
Centrum Overijssel (HCO) De secretaris 
vraagt de leden uit Zwartsluis om eens te 
informeren of het archief uit Zwartsluis 
nog ergens is.

Evert Eenkhoorn zet vraagtekens bij de sa-
menwerking met SGP. De fractie en wet-
houder zijn tevreden over de samenwer-
king met de SGP. De SGP heeft in het alge-
meen een socialer gezicht in vergelijking 
met de CU.

7. Verslag wethouder
Lucas Boshove stelt vast dat voor hem de 
wethouders-crisis het dieptepunt van het 
jaar is geweest. Met name de nasleep, 
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waarin complottheorieën met belangrijke 
rollen voor Lucas, de burgemeester en de 
uiterst verdachte aanwezigheid van Harrie 
Rietman op de publieke tribune, waren 
weggelegd. Deze onzin heeft hem gesto-
ken.
Verder zijn de bezuinigingen, met name 
de ingrepen in het sociaal-culturele en 
maatschappelijke vlak zeer ingrijpend. 
Hierbij worden de grenzen van zijn accep-
tatie opgezocht. Hij is vooral bezig met het 
redden wat er nog te redden valt.

8. Verslag ombudsteam
Henk van Schaik stelt vast namens het om-
budsteam dat er een aantal zaken niet op-
gelost konden worden maar een aantal za-
ken ook wel. O.a. de (roei)-bootbezitters in 
Hasselt zijn ons zeer erkentelijk.Er is thans 
nog één zaak in behandeling 

9. Links af
Ons clubgebouw valt niet onder de nieuw 
vastgestelde verordening paracommercia-
lime. In die zin verandert er dus niets. De 
voorzitter wijst erop dat het hek om Links 
af moet worden vernieuwd. Ook de be-
planting moet weer eens worden ge-
snoeid. Op 29 maart gaan 5 leden hiermee 
aan de gang. De voorzitter geeft aan Bert 
Kwakkel een kaart voor een diner voor 
twee, als waardering voor zijn werk voor 
Links af.

10. Gemeenteraadverkiezing.
De voorzitter van de campagnecommissie, 
Harrie Rietman, geeft een overzicht van de 
activiteiten die op stapel staan.
Er worden 2 spetterfeesten gegeven in 
Zwartsluis en Genemuiden op 25 en 27 fe-
bruari.
Op 26 februari is er een politiek forum ge-
organiseerd door het SCAB. Op 17 maart is 
er het grote, finale lijsttrekkersdebat in het 
gemeentehuis. Er worden drie wijkbezoe-
ken afgelegd op 1 maart Hasselt, 8 maart 
Zwartsluis en op 15 maart Genemuiden.
Op 18 maart is er de laatste dag actie. Er 
worden 8000 pennen verspreid. Uiteraard 
wordt er ook een verkiezingskrant uitge-
geven.

11. Rondvraag
De secretaris deelt 3 grammofoonplaten 
uit aan de nieuwe leden met rebelse liedjes 
uit de rebelse jaren 60.
Henk Laarakkers vraagt of er al een andere 
mogelijkheid voor opbaring is nu recente-
lijk het gebouw van de Monutastichting is 
gesloten. Dat is niet het geval.
Evert klaagt over de slechte staat van di-
verse wegen. Ook het hooibergenterrein is 
een rotzooi.
Tenslotte wordt opgemerkt dat Tiem van 
Dalfsen wel moet melden als hij verhin-
derd is het PvdA –congres bij te wonen.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter 
de vergadering.



Het ene jaar is het andere niet. De ene peri-
ode ook de andere niet. 2013 was wat dat 
betreft wel een jaar van uitersten. 

Het jaar begon de eerste drie maanden erg 
rustig. Weinig grote onderwerpen in de ge-
meenteraad, rust in het college. 

In april was het gelijk goed raak; de behan-
deling van de kredietaanvraag uitbreiding 
industriehaven Genemuiden. Van het be-
gin af aan heeft Klaas hier namens ons een 
helder geluid in laten horen. En dat is een 
aanpak die past bij de maat van Genemui-
den en die aansluit bij de behoeften van 
het bedrijfsleven. Bij de behandeling in de 
raad bleek dat de gevraagde knip – eerst 
vergroten van de haven en mogelijk later 
de inrichting van het extra industrieterrein 
– ineens wél mogelijk was binnen de subsi-
dievoorwaarden. Iets waar wethouder Me-
ijer altijd een ander geluid over had laten 
horen. Tijdens de raadsbehandeling bleek 
na de debatronde een meerderheid van de 
raad voor het aanbrengen van de knip, en 
kwam het besluit dus meer in de richting 
van onze wensen. De SGP was zo ontstemt 
over het op zijn minst onvolledig informe-
ren door de wethouder in de aanloop naar 
dit besluit dat zij een motie van afkeuring 
tegen wethouder Meijer indienden. Deze 
motie werd alleen gesteund door de VVD 
zodat de coalitie gewoon met wethouder 
Meijer verder kon. 

De teruggekeerde rust bleek niet lang te 
duren. Want, in mei stond de behandeling 
van de subsidieaanvraag van Keet de Kolk 
op de agenda. Ongeveer een jaar eerder 
had de raad in overgrote meerderheid al 
een bedrag ad. � 54.000 beschikbaar ge-
steld voor de bouw van een nieuwe keet. 
De keet had op basis van dat besluit de 
nieuwbouw verder uitgewerkt. Gevolg 
hiervan was dat er een iets gewijzigd voor-

stel door het college werd gedaan aan de 
raad dat financieel zelfs iets gunstiger was 
voor de gemeente. Onze verbazing was 
dan ook groot, dat een meerderheid van 
de raad, waaronder coalitiepartner CU, in 
het debat liet blijken tegen het college-
voorstel te zijn. Een unaniem collegevoor-
stel voor de duidelijkheid. Onze wethou-
der liet in de beantwoording van de eerste 
termijn vervolgens duidelijk merken dat hij 
een negatief besluit over dit voorstel niet 
zou meemaken. Niet omdat een onderko-
men voor Keet de Kolk op zich zo'n belang-
rijk onderwerp is, wél omdat er een belof-
te was gedaan door de raad aan Keet de 
Kolk en deze zonder wijziging van de om-
standigheden zomaar na een jaar – waarin 
de keet veel werk had verzet – te niet zou 
worden gedaan. Een besluit dat ons als ge-
meente volstrekt onbetrouwbaar en ong-
eloofwaardig zou maken. Onze fractie 
steunde dit standpunt van onze wethou-
der dan ook volkomen.

Een aantal merkwaardige raadsvergade-
ringen volgden. In de tussentijd werd druk 
overlegd met de coalitiepartners om toch 
nog tot een compromis te komen. Dit 
werd gevonden in een gewijzigd voorstel 
waarmee alle drie partijen konden leven. 
Groot was dan ook de verbazing én teleur-
stelling toen de CU op de middag voor de 
raadsvergadering via een smsje aan de bur-
gemeester (wij hoorden dus niets!) liet we-
ten alsnog tegen alles te stemmen. De mo-
tivatie om tegen te stemmen voor de CU 
was uiteindelijk letterlijk: omdat zij onvol-
doende vertrouwen hadden in het college 
dat zij zich aan de afspraken zouden hou-
den. Op dat moment was voor ons en het 
CDA de maat vol. Een motie van wantrou-
wen tegen onze coalitiepartner en daar-
mee ook haar politiek leider en wethouder 
Wolbert Meier was helaas door de CU zelf 
onvermijdelijk gemaakt. De voltallige 

Jaarverslag fractie 2013



raad, op de CU na, stemde in met deze mo-
tie wat het vertrek van de CU uit de coalitie 
en het vertrek van Wolbert Meier als wet-
houder betekende. Een triest maar onver-
mijdelijk einde van deze lang lopende sa-
menwerking.

Gelukkig vond de behandeling van de ka-
dernota plaats vóór de raad waarin al deze 
ontwikkelingen plaats vonden. Dit maakte 
het nog mogelijk om met de “oude” coali-
tie en de rest van de raad gezamenlijk af-
spraken te maken over aanpassing van de 
collegevoorstellen. Met de gehele raad 
werd vastgesteld dat we niet willen bezui-
nigen op de centrumplannen en kwam er 
onder andere op ons initiatief een alterna-
tief bezuinigingsvoorstel voor de zwem-
baden zodat deze alle drie nog open ge-
houden kunnen worden. In coalitiever-
band kregen we voor elkaar dat de voor-
genomen bezuiniging op welzijn werd ge-
nuanceerd. Uitgangspunt is in ieder geval 
dat mensen in kwetsbare situaties niet ex-
tra mogen lijden onder de crisis. Gevraagd 
is om een modernisering met oog voor de 
kantelende samenleving.

De zomervakantie kwam na al deze ver-
wikkelingen niets te vroeg. Al was er nog 
wel wat werk te doen tijdens het reces in 
verband met de breuk in de coalitie. Een 
oplossing hiervoor werd gevonden in het 
toevoegen van een nieuwe partner in de 
coalitie; de SGP. De SGP toonde zich bereid 
om de periode met het bestaande college-
programma de klus af te maken. De hele 
raadsperiode heeft de SGP zich al positief 
en inhoudelijk kritisch opgesteld in de 
raad. Vaak kwamen onze standpunten 
met name op sociaal terrein ook overeen. 

Samen met het belang van een meerder-
heidscoalitie wat ons betreft voldoende re-
den om een nieuwe coalitie te vormen met 
CDA en SGP.

Een derde wethouder was ook belangrijk 
omdat inmiddels was gebleken dat Lucas 
zijn ziekte weer was teruggekeerd. Een col-
lege met maar 1 wethouder leek ons hele-
maal ongewenst. Toen konden we natuur-
lijk nog niet voorspellen hoe het verloop 
van Lucas zijn ziekte zou gaan. Uiteindelijk 
is hij maar één maand afwezig geweest.

De rust blijkt met de nieuwe coalitie terug-
gekeerd. Arie Speksnijder groeit snel in zijn 
nieuwe rol als wethouder en ook met de 
vernieuwde fractie van de CU wordt weer 
op plezierige wijze samengewerkt.

In het najaar zijn zeker ook nog een aantal 
grotere onderwerpen behandeld. In no-
vember hebben wij een motie ingediend 
om extra middelen in te zetten ten behoe-
ve van kinderen die te maken hebben met 
armoede in onze gemeente. Deze motie 
werd aangenomen door de raad. Andere 
grote onderwerpen als het bestemmings-
plan buitengebied, het omgekeerd inza-
melen van afval, centrumplannen Gene-
muiden en Hasselt en met name de be-
graafplaatsverordening hebben nog tot 
behoorlijk wat debatten geleid. Maar op 
alle punten kwamen we er in de raad verd-
er samen uit. In de laatste raad werd de 
helft van de agendastukken doorgescho-
ven naar het volgende jaar, zodat de bur-
gemeester eind december om half 11 het 
einde van een bewogen raadsjaar kon 
aankondigen.

Astrid Dijkstra

Ook actief op Facebook? 

Like dan PvdAZwartewaterland



Om ons mooie PvdA-gebouw Linksaf staat 
een hek wat met heel wat achterstallig on-
derhoud. Het hout is op meerdere plekken 
kapot, het gaas zit niet mooi strak en enk-
ele palen zijn afgebroken bij de grond. 
Even wat cijfers: Het hek om Linksaf is 21 
meter lang en 16 meter breed, al met al 
een hek met een totale lengte van 74 me-
ter (en met een hoogte van 160 cm). De 
jeugd trapt graag een balletje op de aang-
renzende skatebaan en het hek van Linksaf 
is een prima vangnet achter het doel van 
de voetballertjes. Er komt ook wel eens 
een voetbal over het hek van Linksaf, dat is 
van alle tijden. En dat de jeugd dan even 
over het hek klimt om hun bal te pakken, is 
ook van alle tijden. Al met al gaf dat in de 
loop der jaren wat extra schade aan ons 
hek. Maar laten we blij zijn dat de jeugd 
lekker buiten voetbalt en geen kattenk-
waad uitspookt!

In de planning voor 2014 heeft de PvdA af-
deling Zwartewaterland opgenomen het 
in goede staat brengen van het hek om 
Linksaf. We denken daarbij aan het plaat-

sen van stevige hoekpalen (misschien wel 
van metaal) en het deels plaatsen van een 
metalen hek (als vangnet voor de voetbal-
lertjes) en het vervangen/repareren van 
het resterende houtwerk en gaas.

Daarvoor heeft de PvdA Zwartewaterland 
hulp nodig, misschien wel uw hulp. We 
zoeken bouwmaterialen en mensen die de-
ze klus kunnen uitvoeren, uiteraard voor 
een prettig prijsje. Heeft u contacten van 
wie u denkt dat ze de PvdA hierbij zouden 
kunnen helpen? Weet u nog ergens bruik-
baar hout en bruikbare palen en/of meta-
len hekken die weinig (of niets) kosten? 
Heeft u tips of trucs voor het bestuur? We 
horen het heel graag. Met een goed hek is 
de toekomst van Linksaf weer wat  roos-
kleuriger.

Jan Haverkate
(voorzitter van de PvdA afdeling Zwarte-
waterland)
E-mailadres: jan.haverkate@ijsselgroep.nl
Telefoon: 06 - 13029832

Linksaf en het hek eromheen

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



Het begint nu echt dichtbij te komen. De 
verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad 
en daarmee ook onvermijdelijk mijn af-
scheid als wethouder. Spannende tijden, 
in meerdere opzichten. Onze partij staat er 
slecht voor bij Maurice de Hondt en dat 
heeft ook altijd zijn weerslag op lokale uit-
slagen. Gelukkig is het nog niet zover en in 
een paar weken kan er een hoop verande-
ren. Vergeleken met de andere deelne-
mers in Zwartewaterland hebben wij met 
afstand de meest vernieuwende lijst. Zeker 
als je kijkt naar de bovenste plekken. En 
dat in combinatie met de bereidheid van 
Harrie Rietman het wethouderschap op 
zich te nemen moet haast wel een licht ge-
voel van ongerustheid en ook van afgunst 
bij de andere partijen oproepen. Het ent-
housiasme waarmee de nieuwe ploeg aan 
de weg timmert zou toch ook voldoende 
kiezers over de streep moeten kunnen trek-
ken. Laten we dat met zijn allen zo veel mo-
gelijk ondersteunen. Uiteraard staat het 
de kiezer vrij te stemmen wat hij wil, maar 
het zou vreselijk zonde zijn, als daarbij 
voorbij gegaan zou worden aan de kwali-
teit die wij te bieden hebben.

In de tussentijd loopt deze bestuursperio-
de op zijn eind. De verordening op de para-
commerciële horeca heeft ons nog even 
flink bezig gehouden, maar verder gaat 
het zijn gangetje. Partijen proberen zich te 
profileren. Moet ons waterbedrijf Vitens 
nu wel of niet op uw kosten samenwerken 
met een Israëlisch bedrijf dat ook in de be-
zette gebieden actief is? De christelijke par-
tijen vinden van wel en ze vinden dat dit 
geen politiek bedrijven is….. Wij vinden 
dat Vitens moet zorgen dat wij schoon en 
gezond drinkwater krijgen en zich niet 
met politiek moet bezighouden. En ook 
niet met sponsoring van betaald voetbal. 
“Kraanwater graag” op de shirts van PEC 
Zwolle? Wat ons betreft niet betaald via 

onze waterrekening. De ChristenUnie 
vroeg ook nog maar eens weer naar sa-
menwerking met de havenbedrijven in 
Meppel, Kampen, Zwolle en Rotterdam.  
Een stokpaardje en vragen naar de beken-
de weg. Dit zal de komende weken nog 
wel verder toenemen. Hopelijk heeft de kie-
zer voldoende door dat er lokaal grotere 
bedreigingen zijn. En dan denk ik met na-
me aan de bezuinigingen die we onvermij-
delijk zullen moeten doorvoeren. Het Plan 
van Aanpak ligt klaar. Als een soort testa-
ment van de huidige en een discussiestuk 
voor de komende bestuursperiode. We zul-
len zien waar dat allemaal nog toe gaat lei-
den. Tot nu toe zijn verreweg de meeste be-
zuinigingen aangekondigd in het sociale 
domein en blijft de wens leven grote be-
dragen te investeren in centrumplannen 
en IJsseldelta. Er zal echt gekozen moeten 
worden wat we met zijn allen het belang-
rijkste vinden. Belangrijk en de moeite 
waard is het allemaal, maar alles zal niet 
meer kunnen. En bezuinigingen aankondi-
gen is één ding, maar ze uitvoeren is nog 
heel iets anders. Minder zorg, minder bi-
bliotheek, minder evenementen, minder 
ouderenwerk, minder jongerenwerk, min-
der sportfaciliteiten, minder peuterspeel-
zaalwerk, en ga zo nog maar even door. 
Het is allemaal aangekondigd…. 

Enfin, eerst maar eens een nieuwe raad kie-
zen. Een nieuwe raad die meteen vol aan 
de bak kan. Gelukkig trekt de economie 
weer aan, maar het schip met geld zal nog 
wel even op zich laten wachten. En dan 
moet je er toch niet aan denken dat we al 
deze beslissingen voor het grootste deel 
aan andere partijen met andere prioritei-
ten moeten overlaten.

Voor mij zit het er bijna op. Meteen na de 
verkiezing wacht mij een andere strijd. Ik 
heb het al een paar keer aangekondigd, 

Belevenissen van een wethouder



een donor stamceltransplantatie in 
Amsterdam, en telkens werd het weer uit-
gesteld, maar nu lijkt het er toch echt van 
te komen. Waarschijnlijk eind maart, dus 
meteen na de verkiezing. Een tip voor een 
afscheidscadeau? 2500 stemmen voor de 
Partij van de Arbeid. In Amsterdam zullen 
ze zich dan verwonderd afvragen waarom 
die Zwartewaterlander voortdurend met 
een grote glimlach op zijn gezicht in zijn 
bed ligt.

Lucas Boshove

De cursus voor kandidaatsraadsleden uit de regio

Ook actief op Facebook? 

Like dan PvdAZwartewaterland



Inzake de gemeentesecretaris van Efeze

Een snoepreisje bracht ons vorige week in 
Klein Azië, dat deel van het Midden-
Oosten dat we nu Turkije noemen. Een 
vreemdsoortige mengeling van Griekse 
mythologie en Christendom begeleidde 
ons bij het struinen over en door de arche-
ologische overblijfselen van Milete, Priëne, 
Pergamon, Didyma, Troje en Efeze. Het 
moet gezegd, onze moslimgids kende de 
bijbel uitstekend; we hebben hem op geen 
enkele fout kunnen betrappen. Enigszins 
boosaardig wist hij ons, zelfgenoegzame 
westerlingen, door de ouderdom van de 
beschaving ter plekke en de doorwerking 
daarvan, ook in onze, toch wel heel jonge 
beschaving de plek te geven in de wereld 
die wij verdienen. Het is ontluisterend voor 
ons Nederlanders als je ziet dat in een op-
graving meer dan 300.000 rioleringsbuis-
jes naar boven zijn gekomen terwijl in mijn 
jeugd Genemuiden, maar ook Zwartsluis 
en Hasselt nog grotendeels moesten wor-
den voorzien van riolering. En wat dacht je 
van onze huidige toiletpotten: …. een Turk-
se vinding met een Hollandse aanpassing 
in de vorm van dat rare plateautje daarin! 
Dat plateautje is zogezegd onze “bescha-
vingsoprisping”. 
Nee, zo'n reisje is voor een hovaardige Ne-
derlander een lesje in nederigheid.

In mijn jeugd leerden we op de lagere 
school over de tachtigjarige oorlog. De 
Geuzen tooiden zich met een Turkse halve 
maan en trokken ten strijde met de leus: 
“liever Turks dan Paaps”. Nooit is ons uit 
de doeken gedaan waar dat vandaan 
kwam; sterker nog, je werd verondersteld 
ervan uit te gaan dat Turken barbaren wa-
ren maar dat dit toch nog te verkiezen zou 
zijn boven de knechting door die Philips II, 
de antichrist van Rome. Ook daarvan 
kreeg ik van onze Turkse gids te vernemen 

dat er al vanaf 1566 vanuit Nederland rela-
ties werden gelegd met de toenmalige Tur-
ken van het Ottomaanse Rijk. In dat jaar 
bood zelfs de sultan Süleyman I financiële 
en militaire steun aan. In 1574 stuurde sul-
tan Selim II gevechtsvloten naar Spanje 
om deze af te leiden, zodat de druk op Ne-
derland wat afnam. Zo gebeurde er nog 
veel meer vanuit het Ottomaanse Rijk ten 
gunste van de Nederlanders en dat leidde 
er zelfs toe dat het Ottomaanse Rijk in 
1612 Nederland als eerste als zelfstandige 
republiek erkende met de daarbij beho-
rende vestigingen van ambassadeurs  in 
de wederzijde landen. 
Kortom, Nederland bestaat mede en mis-
schien wel vooral dankzij de Turken.
Dat is even slikken als dat uit de mond 
komt van een gids in Turkije richting een 
gezelschap zelfvoldane Nederlandse toe-
risten. Voor de zekerheid heb ik het alle-
maal thuis nog eens nagekeken …… het 
klopt!!

Volmondig erkennen we de grootheid en 
de grootsheid van de archeologie van de 
stad Efeze. De oudste stadsresten dateren 
al van 3000 v. Chr. Ten tijde van de Romei-
nen had de stad een omvang van 250.000 
inwoners. Ter illustratie moge dienen dat 
het Romeinse theater, dat er nog voor de 
helft ligt, plaats bood aan 25.000 mensen. 
De archeologische resten zijn nu al derma-
te indrukwekkend dat je er stil van wordt. 
En dan te begrijpen dat volgens de huidige 
inzichten van de Turkse regering er nog 
meer dan 250 jaar nodig is om alles op te 
graven … een niet te vatten omvang!

Ook de verhalen zijn uiterst indrukwek-
kend. Paulus meent op één van zijn reizen 
Efeze te moeten aandoen en zijn, haast Ne-
derlands aandoende opgeheven vingertje 
te moeten vergezellen van teksten waar-
mee hij zich nogal minnetjes uitlaat over 

Liever Turks dan Paaps



die waardeloze goden en godinnen als 
Artemis en Diana. Het gekke is dat niet de 
bevolking daartegen in het geweer kwam 
maar de souvenirverkopers; hij kwam aan 
hun handel. Uit onze ervaringen van vori-
ge week ter plekke kunnen we getuigen 
dat er wat dat betreft niets nieuws onder 
de zon is. De souvenirverkopers onder lei-
ding van de zilversmid Demetrius hadden 
het stellige voornemen om hem voorgoed 
het zwijgen op te leggen via een lekkere ge-
zellige lynchpartij totdat ….. de gemeen-
tesecretaris van Efeze zich ermee kwam be-
moeien: “het is toch niet verboden wat die 
Paulus doet?! Je denkt toch niet echt dat 
hij een kans heeft tegen onze Goden?! En 
wat denk je wel niet wat onze Romeinse ba-
zen zullen zeggen als we die Romein (wat 
Paulus was) om zeep zullen brengen?!” In 
de bijbel staat dan: “dit gezegd hebbende 
liet hij de vergadering gaan”.

Dat is nog eens een bestuurder. Toen al leg-
de hij de scheiding aan tussen kerk en 
staat. Wat een kanjer; hij slaagt er in om 
“de schare te stillen”.
Ik zal er hier geen gewoonte van maken 
om al te vaak mannetje Pechtold te cite-
ren, maar dit citaat komt haast recht-
streeks uit de mond van de gemeentese-
cretaris van Efeze: “Als je gelooft in vrij-
heid, dan geloof je ook in vrijheid van ie-
mand om te geloven – zelfs of misschien 
wel juist in wat je zelf niet gelooft”.

Als de protestante Hendrik IV Parijs wel 
een mis waard vond, dan is het Turkse Efe-
ze en haar toenmalige gemeentesecretaris 
zeker een Paapse mis waard!!

Genemuiden, 17 februari 2014  

Tiem van Dalfsen



Langzamerhand begint de verkiezings-
koorts toe te slaan. Bij sommige, bevrien-
de, partijen uit zich dat in een eruptie van 
Twitter- en Facebook berichten. Kamerle-
den komen ingevlogen en zelfs de fractie 
van Gemeente Belangen begint schriftelij-
ke vragen te stellen. Natuurlijk zit ook de 
PvdA niet stil. We gaan gewoon door met 
het brengen van wijkbezoeken. Er staan er 
nog drie op de rol op drie zaterdagochten-
den, voorafgaand aan de verkiezingen. 
Maar we zijn ook bij de misschien wel voor 
het kampioenschap van Desz beslissende 
thuiswedstrijd; we organiseren weer ons 
traditionele spetterfeest (dit keer zelfs 
twee, in Genemuiden en Hasselt) in de 
zwembaden, die mee dankzij onze inspan-
ningen nog open zijn, we gaan mee met 
de Zonnebloem, er zijn maar liefst twee 
lijsttrekkersdebatten… Kortom, het bor-
relt en bruist. Op onze eigen websites, 
maar ook in de media duiken steeds meer 
foto's op van 'de kop van onze lijst' en bin-
nenkort zullen ook de verkiezingsposters 
de borden en ramen gaan sieren. 

Bij dit Vuistje hebt u ook een PvdA-affiche 
ontvangen. Wilt u het goed zichtbaar op-
hangen? Wanneer u meerdere exempla-

ren of een grotere wilt, laat ons dit dan 
vooral weten, wij zorgen er voordat deze 
bij u bezorgd wordt.

Bij al die activiteiten kunnen we gelukkig 
terugvallen op een enthousiast campag-
neteam en op veel steun vanuit bestuur en 
fractie. Maar ieder handje dat wordt uitge-
stoken om te helpen in deze hectische tijd 
is meer dan welkom. Dat geldt zeker ook 
voor de traditionele laatste-dag-actie, 
waarbij we op een ludieke manier iedere 
Zwartewaterlander oproepen te gaan 
stemmen, en natuurlijk vooral op de PvdA. 
Die actie speelt zich af op dinsdag 18 
maart 's avonds. En omdat we alle woning-
en in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis 
willen bereiken, hebben we ieders hulp no-
dig. We roepen alle leden en sympathisan-
ten, stemmers en potentiële stemmers op 
ons deze avond te komen helpen. Zeg 
geen nee als we je vragen.  Iedereen doet 
mee! 

Harrie Rietman
Achterweg 32
8281 AT Genemuiden
038 3855047/ 06 28545172
harrierietman@gmail.com

Campagnenieuws

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 24 MAART 2014
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)



PvdA Zwartewaterland organiseert: 
Spetterfeesten in de voorjaarsvakantie

van 13:00-15:00 uur 

 Gratis zwemmen;
 - op dinsdag 25 februari in Zwartsluis
 - op donderdag 27 februari in Genemuiden

Terwijl de kinderen zwemmen, 
kunnen volwassenen in gesprek 
met de kandidaat raadsleden, 
een probleem voorleggen aan 

het PvdA ombudsteam. 
Of gewoon een kopje koffie komen drinken!

www.zwartewaterland.pvda.nl

Ook actief op Facebook? 

Like dan PvdAZwartewaterland





BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur

Voorzitter  VACATURE

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

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  06-1302 9832

College van B&W

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

Gemeenteraadsfractie

Fractievz.  Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt  06- 4233 5924

Raadsleden 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, 8061  Hasselt 

Coördinator Bert Kwakkel

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

        b.kwakkel@hetnet.nl

Vuistje redactie  

   Ria Grootoonk  zwartewaterland.pvda@gmail.com

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

Bankrekeningnummer 

  PvdA afd.  Zwartewaterland:  Rabobank:  NL84RABO 01515 34659

Website, social media en e-mail adres 

  Website:   www.zwartewaterland.pvda.nl

  twitter:   @PvdAZwartewater

  facebook:   PvdAZwartewaterland

  Centraal mailadres: zwartewaterland.pvda@gmail.com 
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