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Data om niet te vergeten:

Donderdag 16 mei  
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Vrijdag 17 mei
Debatavond met de SGP, 19.30 uur

Maandag 27 mei, 20.00 uur
Ledenvergadering, Linksaf.

Donderdag 30 mei  
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur
Jaarrekening

Donderdag 6 juni  
Gemeenteraadsvergadering, 17.30 uur
Meerjarenbegroting, 1e termijn

Zaterdag 22 juni, 10.00 - 12.00 uur
Wijkbezoek in Zwartsluis

Donderdag 27 juni  
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur
Meerjarenbegroting, 2e termijn

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 24 JUNI 2013
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Tijdens een heerlijke vakantie in Barcelona 
heb ik een excursie gemaakt naar het klei-
ne Catalaanse dorpje genaamd Colònia 
Guëll. Dit dorpje is vernoemd naar de 
schatrijke textielindustrieel Eusebi Guëll, 
(1846 - 1918) die erg onder de indruk was 
van de jonge, nog onbekende architect 
Antoni Gaudi. Het dorpje Colònia Guëll be-
stond uit een grote textielfabriek met daar-
omheen de woonhuizen voor alle arbei-
ders van zijn textielfabriek. Alles, maar dan 
ook echt alles in dat dorp was eigendom 
van Eusebi Guëll, die zich heel goed reali-
seerde dat het welbevinden van zijn arbei-
ders ook goed was voor zijn fabriek en ui-
teindelijk dus ook voor zijn eigen porte-
monnee. Het dorpje had mooie, moderne 
arbeidershuisjes en veilig drinkwater, twee 
luxe zaken die veel arbeidersfamilies we-
reldwijd in die tijd nog moesten missen. 

Maar Eusebi Guëll ging veel verder in zijn 
zorg voor zijn arbeiders, Colònia Guëll 
kreeg ook een dokter, een jongensschool 
en een meisjesschool, een café, een dorps-
huis, een bibliotheek, een pastoor en een 
kerk. De maakbare samenleving in een no-
tendop. Antoni Gaudi mocht in Colònia 
Guëll van de grote baas Eusebi Guëll zijn 
eerste kerkje bouwen en experimenteerde 
daar naar hartenlust met zijn baanbreken-
de organische architectuur. Vooral hoon 
en een beetje lof waren zijn deel, maar 
Gaudi hield vast aan zijn natuurlijke vro-

Colònia Guëll 

men, harmonie en innovaties in beton-
bouw. Later heeft Gaudi zijn opgedane 
kennis van het kerkje in Colònia Guëll ge-
bruikt bij zijn bouwen aan de Sagrada Fa-
milia in Barcelona. 

Nu was het dorpje Colònia Guëll echt niet 
het paradijs op aarde voor de arbeiders. 
Men moest 6 dagen per week werken (10 
tot 12 uur per dag was heel normaal) en 
verplicht op de vrije zondag naar de kerk. 
Er was verplichte winkelnering, met 14 
jaar stopte de schoolgang en begon de 
jeugd met het werken in de fabriek. Ook 
was het bij Signor Guëll & zonen: kromme 
ruggen en lage lonen. Ook daar zal Signor 
Guëll wel tegen meneer pastoor gezegd 
hebben: “Als jij ze nu dom houdt, dan 
houd ik ze wel arm.” Vakbondsleden wa-
ren per definitie verdacht en kritische vra-
gen kwamen je als werknemer duur te 
staan. 

De andere tijden waarin we nu leven zijn 
vooral een product van mensen met kriti-
sche vragen, dwarsliggers, idealisten en 
doorzetters. Bij Gaudi mondde dat uit in 
prachtige gebouwen en in Nederland heb-
ben we het Poldermodel. Voorwaarts en 
niet vergeten hoe het ooit was.

Dit heb ik bij mijzelve overdacht, 
Luierend, op een mooie morgen, 
Domweg gelukkig, aan de Rambla.

Jan Haverkate

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet



Op 19 maart 2014 worden de gemeente-
raden in Nederland gekozen, dus ook in 
Zwartewaterland. Aan deze verkiezing 
gaat een lange voorbereiding vooraf. Er 
moet een verkiezingsprogramma worden 
gemaakt en er moet een kandidatenlijst 
worden opgesteld.  Het is van het grootste 
belang dat de PvdA een goede verkie-
zingsuitslag maakt.

Door het afdelingsbestuur is en gros-
lijstcommissie benoemd bestaande uit: 
Henk Laarakkers (voorzitter)
Jannet Hoentjen
Teun Boxum (gewestelijk afgevaardigde)
Deze commissie is gevraagd te adviseren 
bij de samenstelling van de kandidaten-
lijst. 

De volgende procedure wordt daarbij 
gehanteerd. 
Allereerst zullen de PvdA-leden in de gele-
genheid worden gesteld om zichzelf maar 
ook anderen kandidaat te stellen. Daarna 
worden diegenen benaderd die kandidaat 
zijn gesteld met de vraag of zij bereid zijn 
de kandidatuur te aanvaarden.
Vervolgens worden alle kandidaten, die 
hebben ingestemd met hun kandidatuur, 
uitgenodigd voor een gesprek met de gros-

lijstcommissie. De groslijstcommissie stelt 
vervolgens een advies op aan het bestuur 
van de afdeling Zwartewaterland over de 
volgorde van de kandidaten op de lijst. De 
planning is dit advies begin november af 
te ronden.

Tot slot zal het afdelingsbestuur een verga-
dering uitschrijven, waarin de lijst defini-
tief door de leden wordt vastgesteld.

Bij het samenstellen van de lijst zal de 
groslijstcommissie zoveel mogelijk reke-
ning houden met de onderstaande cri-
teria:
 aanwezige kwaliteit in huidige zittende 

fractie
 oog voor vernieuwing en innovatie
 maatschappelijke diversiteit
 bestuurlijke en maatschappelijke be-

trokkenheid / netwerken 
 spreiding over de kernen van Zwartewa-

terland
 vertegenwoordiging dames – heren
 afspiegeling qua leeftijd
 samenwerking als fractieteam 
 zichtbaarheid fractie

Namens de groslijstcommissie
Henk Laarakkers

Groslijstcommissie en 
de gemeenteraadsverkiezing.



In kader van de uitwisseling van kennis en 
vaardigheden is het bestuur op zaterdag 
20 april vroeg uit bed gekomen om te 
gaan canvassen in Willemsoord met de 
PvdA afdeling Steenwijkerland. Canvassen 
is echter niet meer het juiste woord. De 
deurbel en de rode roos zijn hetzelfde ge-
bleven, maar de beruchte boodschap (hoe 
mooi ingepakt hij ook is) "Stem op ons!" is 
achterwege gelaten. Die boodschap is ver-
vangen door een enquête met drie vragen 
over de buurt gevolgd door een algemene 
vraag over het hoe men tegen de landelij-
ke politiek aankijkt. 
 
Omdat je nu niet meer zieltjes hoeft te win-
nen (of stofzuigers te verkopen) ontspan-
nen de mensen al snel. Ze hoeven niks. 
Sterker nog, ze krijgen wat. Ze krijgen een 
mooie rode roos en een moment om hun 
mening te ventileren, om problemen in de 
buurt aan te kaarten en een praatje te ma-
ken met een raadslid of zelfs de wethou-
der! En dat zonder te hoeven wachten op 
een spreekuur.  Vanuit de afdeling is het 
belang van deze acties tweeledig. Ener-
zijds laat de PvdA haar gezicht zien. Wan-
neer mensen niet open doen wordt er een 
keurig foldertje door de deur gedaan om 
te laten weten dat we er wel zijn geweest 
en de mensen die een gesprek aangaan ver-
tellen dat vermoedelijk ook weer door. En 
anderzijds is het een mogelijkheid om 

plus- en knelpunten in de wijken te achter-
halen en op die manier de fractie en de wet-
houder te voorzien van informatie waarop 
beleid kan worden gevormd of aangepast. 
Daarnaast krijgen een wijk en haar inwo-
ners voor de fractie ook een gezicht wat 
het raadswerk alleen ten goede komt.
 
Na afloop wordt het wijkbezoek onder ge-
not van een kopje koffie besproken. De ing-
evulde formulieren worden verzameld om 
later ingevoerd te worden in een landelijke 
database, de ervaringen en indrukken wor-
den besproken en een eerste opzet voor 
een persbericht wordt gemaakt. Zo dient 
het wijkbezoek nog weer een ander doel; 
het is een persmoment. Een moment waar-
op de wijkbewoners kunnen zien dat er 
aandacht wordt besteed aan hun opmer-
kingen en een moment waarop de afde-
ling goed in het nieuws komt. 
 
Steenwijkerland is in vergelijking tot Zwar-
tewaterland een erg grote gemeente met 
in totaal 24 kernen. Er worden op jaarbasis 
rond de acht wijkbezoeken afgelegd wat 
betekent dat men grofweg één keer in de 
drie jaar een wijk bezoekt. Door de wijkbe-
zoeken te verspreiden over een zo'n lange 
periode wordt bereikt dat de afdeling niet 
alleen vlak voor de verkiezingen rozen uit-
deelt maar het jaar door haar gezicht laat 
zien.
 
Het was een leerzame en gezellige och-
tend. Op zaterdag 22 juni krijgt deze och-
tend een vervolg. De afdeling Steenwijker-
land komt dan op visite en gaan samen 
met ons op buurtbezoek in Zwartsluis. We 
verzamelen in het huis van Jannet en Bertil 
Hoentjen. We hopen dat in ieder geval een 
aantal Sluzigers de fractie en het bestuur 
komt vergezellen! 
 
Jos van Dalfsen

Buurtbezoek – Canvassen nieuwe stijl



Datum:   02-04-2013.
Plaats:    Links Af
Aanvang:  20.00 uur

Aanwezig:  13 leden, een gast uit Dalfsen
      en Keklik Yucel, 2e Kamerlid

Opening
Jan Haverkate heet iedereen welkom, in 
het bijzonder Keklik Yucel.
De huldiging van 2 jubilarissen zal later op 
de avond plaats vinden.
Er zijn berichten van verhindering van Ria 
Grootoonk (ziek), Harrie Rietman (ziek), 
Frans Koffrie en Jos van Dalfsen

Financieel verslag
Jan deelt mee dat de kascommissie, be-
staande uit Gerda Kijkinde Vegte en Harrie 
Rietman akkoord zijn met het financieel 
verslag. Ook de ledenvergadering gaat ak-
koord.

Bestuursperikelen
Jan wijst erop dat het zittende bestuur zal 
aftreden na de Raadsverkiezingen van vol-
gend jaar.
Kandidaat-bestuursleden dienen zich dus 
te melden.

Verslag fractie
Astrid Dijkstra constateert dat de fractie in 
2012 ongewijzigd is gebleven.
Belangrijke onderwerpen zijn in 2012 ge-
weest:
+ winkelplan Hasselt Uitkomst is nog 

steeds niet duidelijk.
+ Het stadhuisplan Genemuiden en de cre-

atie van de Klaas Fuitestraat to winkel-
straat

+ Veerpont
+ Bezuinigingen.
In 2013 zal er opnieuw gesnoeid moeten 
worden, waarbij de kaasschaafmethode 
niet meer toepasbaar zal zijn.

Ledenvergadering PVDA Zwartewaterland

Tiem van Dalfsen vraagt hoe de ervaringen 
zijn met de coalitiepartners.De CU blijkt in 
de 1e helft van 2012 erg eigengereid te 
hebben geopereerd. Later is dat gedrag 
“na een goed gesprek”beter geworden.

Verslag wethouder
In 2012 hebben zich veel mensen met een 
handicap in Zwartewaterland geves-
tigd.(Abdullam, Frion). Het gereedkomen 
van De Linde was een hoogtepunt 2012 Is 
het jaar van de bezuinigingen geweest, 
waarbij alle extra's zijn weggesnoeid. Het 
armoedebeleid is overeind gebleven.
2013 zal nog erger worden wat betreft be-
zuinigen.

Verslag van het bestuur
De ledenvergadering is akkoord.

Draaiboek Raadsverkiezingen
De ledenvergadering gaat akkoord.

Benoemen groslijstcommissie
Jan deelt mee dat het bestuur Henk Laar-
akkers heeft gevraagd op te treden als 
voorzitter. Janet Hoentje heeft zich bereid 
verklaard toe te treden tot de commissie. 
Verder zal het gewest nog met een derde 
kandidaat op de proppen komen, tot nu 
toe nog niets gehoord.
Tiem vindt het zonde als Janet niet op de 
groslijst komt. Hij suggereert om het be-
stuur volmacht te geven een aantal lijstdu-
wers aan te wijzen. Het bestuur neemt de-
ze suggestie in beraad.

Bezoek Keklik Yucel ,2e kamerlid
Jan geeft Keklik het woord. Allereerst be-
dankt zij voor de uitnodiging.. Vervolgens 
schetst zij haar achtergrond en haar porte-
feuille in de fractie (Kindzorg,emancipatie 
en integratie)
Zij gaat in op het regeerakkoord dat het 
“zoet” en het “zuur”bevat.Zij gaat in op 



vragen over de verkorting van de WW en 
de verminderde ontslagbescherming. Ook 
de belasting vereenvoudiging (denivelle-
ring!) komt voorbij.
Om 9 .45 uur verlaat zij Links Af om de 
trein van 10.15 uur te halen.Jan geeft haar 
een bos bloemen en een Vuistje mee(voor 
onderweg).

Conceptverkiezingsprogramma
Het voorliggende stuk wordt als een uit-
stekende basis voor het verkiezingspro-
gramma gezien .In de toekomst zullen al-
lerlei problemen steeds meer vanonder af , 
vanuit de samenleving zelf, tot een oplos-
sing moeten worden gebracht.
Wat nog ontbreekt is een vertaalslag naar 
de voor Zwartewaterland relevante onder-
werpen.
Lucas Boshove en ook Tiem van Dalfsen wil-
len daarbij een helpende hand uitsteken.

Rondvraag
Lucas wil graag de mening weten van de 
leden over de industriehaven in Genemui-
den.
De fractie staat op het standpunt dat een 
industrieterrein daar niet nodig is. Wel een 

vergroting van de havenfaciliteiten. Ook 
hiervoor is een subsidie verkrijgbaar.

Astrid werpt de vraag op: wat is onbe-
spreekbaar in het kader van de komende 
bezuinigingen.
De fractie heeft als standpunt ingenomen 
dat de PvdA altijd een schild voor de zwak-
ken in de samenleving moet zijn. Dat moet 
overeind blijven.

Henk Trinks vraagt of er nog wel feestjes 
gegeven kunnen worden in Links Af, er is 
geen horecavergunning en er zijn klachten 
uit de buurt. 
Lucas heeft deze vraag voorgelegd aan de 
betrokken ambtelijke afdeling. Hij heeft 
nog geen antwoord gehad.

Jubilarissen
Hans Schemkes en Gijs van Dalfsen zijn 25 
jaar lid van de PvdA. Zij krijgen daarom een 
speldje uitgereikt en een persoonlijke brief 
van Hans Spekman.

Sluiting
Vervolgens sluit de voorzitter de vergade-
ring



De financieel–economische crisis en de 
daarmee samenhangende bezuinigings-
opgaven van de afgelopen en komende ja-
ren hebben de financiële armslag van onze 
gemeente sterk beperkt. De gevolgen hier-
van beginnen ook steeds meer door te 
dringen bij onze burgers.

Dit merkten we bijvoorbeeld de afgelopen 
weken aan reacties van buurtbewoners 
(kiekendiefstraat en omgeving) en van 
buurtvereniging de moerasvogel in Zwart-
sluis. Vorig jaar heeft de raad besloten te 
bezuinigen op speeltoestellen en het aan-
tal speelplaatsen in de verschillende ker-
nen. Hierbij was de speelplaats aan de kie-
kendiefstraat in Zwartsluis als eerste aan 
de beurt, afgekeurde speeltoestellen wer-
den weggehaald (overigens zonder hier-
over vooraf met de buurt te communice-
ren) en er kwamen geen nieuwe terug.

Na protest uit de buurt volgden gesprek-

ken met de wethouder en zijn ambtenaren 
en er werd een poging gedaan om met el-
kaar tot een oplossing te komen.
 
Het duurt echter even voordat burgers tot 
het besef komen dat men zelf actie moet 
ondernemen om iets in stand te houden 
wat dreigt te verdwijnen, zelf de verant-
woordelijkheid zouden moeten nemen 
voor onderhoud van de speelplaats en zelf 
keuzes zouden kunnen maken welke 
speelplaatsen moeten blijven en welke 
kunnen verdwijnen. Tot het besef komen 
dat niet langer geldt: u vraagt wij draaien, 
maar veel meer de focus op zelfwerkzaam-
heid en eigen verantwoordelijkheid. (van 
in dit geval van de buurt)

Hierbij moeten we wel zorgen voor een 
goede communicatie tussen burger en bur-
germeester, wethouders en ambtenaren.

Jannet hoentjen

Speelplaatsen

We bezorgen Vuistjes aan huis én digitaal. 
Indien u (om milieuredenen) het Vuistje al-
leen nog digitaal wilt, laat u ons dit door 
middel van een berichtje aan zwartewa-
terland.pvda@gmail.com even weten. 
Dan besparen we daar weer een takje 
mee.

De PvdA gaat digitaal



SGP organiseert, in samenwerking met 
PvdA, een politiek debat. 17 Mei in het 
teken van politiek en economie

Op vrijdag 17 mei organiseert de kiesvere-
niging van de SGP in Genemuiden een poli-
tieke avond waarop de economische toe-
stand van ons land centraal zal staan. Deze 
avond, waarbij van de zijde van de SGP 
hun kamerlid Elbert Dijkgraaf aanwezig 
zal zijn, wint in hoge mate aan aantrek-
kingskracht nu daar ook onze PvdA-
volksvertegenwoordiger Henk Nijboer zal 
zijn om met Elbert de degens te kruisen. 
De lokale invulling wordt verzorgd door 
Henk van Dieren, die vanuit zijn functie als 
directeur van een internationaal opere-
rend vervoersbedrijf, zijn licht zal laten 
schijnen op de bedreigingen en kansen die 
opgesloten liggen in de huidige economi-

sche omstandigheden.
Hoewel het gaat om een door de SGP ge-
ïnitieerde bijeenkomst, die daarvan ook in 
haar opzet zeker de kenmerken zal verto-
nen, kan iedere belangstellende dit debat 
bijwonen. Vooral voor leden en sympathi-
santen van de PvdA een uitgelezen gele-
genheid om met een tweetal gerenom-
meerde kamerleden in gesprek te gaan 
over het economisch tij waarin we verke-
ren.

De avond begint om 19.30 uur in het her-
vormd Wijkgebouw, Prinses Julianastraat 
18 in Genemuiden en zal, naar het zich laat 
aanzien, om ongeveer 21.45 worden afge-
sloten. In een volgend Vuistje volgt infor-
matie over exacte inhoud van het pro-
gramma en de locatie waar het debat zal 
plaatsvinden.

Politiek debat met SGP

Spreekuur 
Ombudsteam

‘Het ombudsteam geeft graag advies 
aan wie ook maar een vraag of een 

probleem heeft. U kunt bellen of mailen 
met Henk van Schaik voor het maken 

van een afspraak.' 
Het ombudsteam Zwartewaterland 

bestaat uit Henk van Schaik, 
Frans Koffrie en Klaas Eenkhoorn. 

Alle drie beschikken zij over een uit-
gebreid netwerk, dat benut kan worden 

bij de oplossing van problemen.



Volgend jaar maart zijn er alweer verkie-
zingen voor de gemeenteraad en na het 
toch wat teleurstellende resultaat van 
2010 is het belangrijk dat de PvdA daar 
sterk uit tevoorschijn komt, als het even 
kan met een fractie die weer op de oude 
sterkte ( 4 leden ) zit. Maar minstens zo be-
langrijk als een grote fractie, is een goed 
programma; een programma dat met ver-
beelding de toekomst van onze gemeente 
schetst. Een programma dat, zonder vol-
strekt los te komen van de werkelijkheid 
durft te dromen over een sterker en socia-
ler Zwartewaterland. Een programma, dat 
niet blijft hangen in somberen over de fi-
nancieel zware tijden, maar lijnen uitzet 
naar een gemeenschap waarin iedereen er 
werkelijk toe doet en waaraan ook ieder-
een bijdraagt.

Zo, die eerste alinea staat op papier en 
klinkt behoorlijk ambitieus. Nu dat pro-
gramma nog… Anders dan bij voorgaan-
de verkiezingen moet dit programma niet 
een dorre opsomming ( viel trouwens nog 
wel mee, hoor) worden van projecten en 
projectjes, die de komende vier jaren ter 
hand genomen moeten worden. En ook 
niet een lijstje van mogelijke bezuiniging-
en of juist van zaken die voor ons 'onbe-
spreekbaar' worden geacht. Het moet ook 
niet het werk worden van een paar door-
gewinterde partijbonzen, die het klappen 
van de zweep wel kennen en in een achter-
namiddag, gewapend met een concept-
programma van het landelijk bureau, een 
verkiezingsprogramma in elkaar draaien. 
Dit programma moet van heel onze partij-

afdeling zijn of liever, omdat die afdeling 
ook niet al te groot is, van al onze potenti-
ële kiezers, dus van iedereen die het hart 
op de juiste plaats, en dat is toch echt links 
van het midden, heeft zitten. 

Hoe moet dat dan gaan? Het bestuur van 
onze afdeling heeft mij gevraagd het voor-
touw te nemen bij het schrijven van een 
programma. Graag heb ik hierbij onder-
steuning, het liefst óók van mensen uit de 
praktijk, mensen uit al onze kernen, men-
sen met verschillende achtergronden, 
mensen met oog voor wat er beter kan in 
onze gemeente…

Al die mensen (kenmerken: hart op de juis-
te plek en ideeën over onze gemeenschap) 
vraag ik om contact met me op te nemen. 
Als je daar zelf niet zo voor voelt, maar wel 
mensen kent, die goede ideeën hebben, 
nodig hen dan uit contact te zoeken. Het is 
niet de bedoeling een intensief vergader-
circuit op te richten; een enkele keer elkaar 
treffen of misschien zelfs per telefoon of 
mail gedachten uitwisselen kan ook heel 
goed bijdragen aan een sterk programma. 
Je mag langs komen bij, of mailen of bel-
len naar:

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

Ik hoop dat de telefoon roodgloeiend zal 
staan en dat mijn mailbox uit zal puilen.

De toekomst is van iedereen…, 
een uitdaging om mee te denken!



NLdoet. PvdA'ers knotten wilgen en krijgen vooraf instructies van de boswachter



Een oud gezegde luidt dat hij die verre rei-
zen maakt, veel verhalen kan. Nu bracht 
onze laatste kunst- en cultuurreis ons in Ja-
pan. Een goede kennis van ons, de kera-
mist Jan Kamphuis won in 1995 een presti-
gieuze Japanse keramiekprijs van Inax, als 
het ware de Sphinxfabriek van Japan maar 
dan met 60.000 personeelsleden. Onder-
deel van de prijs vormt een drie maanden 
durend verblijf in Japan voor het ontwer-
pen van keramiek. En sinds die tijd is Jan 
verslingerd geraakt aan Japan en de Ja-
panners. Zo nu en dan probeert hij vrien-
den en bekenden daarin te laten delen 
door reizen naar Japan te organiseren 
voor beperkte gezelschappen. En daar heb-
ben wij dus nu aan meegedaan. En inder-
daad, er valt ontzettend veel te verhalen. 
Voor de liefhebber, ons reisverslag voor 
het thuisfront staat op de website 
www.jankamphuis.nl gelardeerd met fo-
to's van de hand van Jan.

Valt er vanuit het openbaar bestuur nog 
iets zinnigs te zeggen over Japan? Jazeker, 
Japan schijnt al meer dan 10 jaar in een 
economische crisis te verkeren. Nou, doe 
ons ook maar zo'n economische crisis. Mis-
schien niet zo best voor de yen, maar voor 
de rest ….. nog steeds geen werkloosheid. 
Iedereen doet mee. Verdwijnt jouw baan? 
Er wordt werk voor je gezocht. Lukt dat 
niet direct, dan wordt er in ieder geval 
werk voor je “gemaakt”. Opvallend is hoe 
“gerobotiseerd” Schiphol is. Geen mens 
meer die je helpt bij het inchecken van ba-
gage, met de vriendelijke groeten van de 
robot uit Japan (vrij naar Harrie Jekkers), 
vooral aan die mensen die daardoor hun 
baan zijn kwijt geraakt en door de ww en 
de bijstand in “leven” worden gehouden. 
Op de luchthavens in Japan daarentegen, 
allemaal zeer behulpzame lieden die je 
daar al vriendelijk vertellen hoe het straks 
op de tussenlanding op Charles de Gaulle 

zal gaan en hoe je bagage uiteindelijk in 
Amsterdam van de band zal lopen ….. en 
niemand in de ww of de bijstand. En zo 
gaat het niet alleen op de luchthavens 
maar in geheel Japan.

Bij die immense decentralisatieoperatie in 
Nederland van het rijk naar de gemeenten 
is het naar onze stellige overtuiging de 
kunst om belangwekkende elementen in 
het Japanse denken te incorporeren in het 
beleid van Zwartewaterland. Met name Ge-
nemuiden heeft daarin door de eeuwen 
heen een traditie opgebouwd. Zo deden 
Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp 
op hun voetreis door Nederland in 1823 
Genemuiden aan. Het was economisch ge-
zien een bar slechte tijd met heel veel werk-
loosheid en daarmee samenhangende pro-
blemen. Doch Genemuiden vormde een 
gunstige uitzondering omdat daar de over-
heid voor haar burgers werk maakte voor-
al op het gebied van de textielindustrie, al-
dus Jacob van Lennep. Een dergelijk over-
heidshandelen troffen ze op hun reis verd-
er alleen aan in één of andere Vlaamse ge-
meente. En waarom zou datzelfde naar 
Zwartewaterland omgedoopte “Gene-
muiden” (ja, ja, met Zwartsluis en Hasselt) 
nu zo'n 200 jaar later niet weer maatwerk-
oplossingen zoeken voor ingewikkelde so-
ciaal-economische problemen die de staat 
der Nederlanden boven het hoofd zijn ge-
groeid en die ze mede daarom maar op 
het bordje van de gemeenten schuiven?!

Op een andere verre reis bleek ons dat je 
heel ver kunt gaan als het om creatieve 
oplossingen gaat. Een jaar of vier terug wa-
ren we in Ecuador. Een belangwekkend on-
derdeel van die reis werd gevormd door 
acht dagen regenwoud, 130 kilometer 
met zijn vieren in een korjaal met buiten-
boordmotor de bovenloop van de Amazo-
ne af om uiteindelijk te eindigen bij de Hua-

Japan en Ecuador in Zwartewaterland



orani, de meest primitief levende india-
nenstam die nog contact toestaat met de 
“buitenwereld”. Gedurende die tocht wer-
den we door een gids, een kok en een ori-
ginele Huaorani vergezeld en zeer in de 
watten gelegd. Die kok presteerde het bij-
voorbeeld om ons acht dagen lang drie uit-
gebreide maaltijden per dag voor te scho-
telen en alle vierentwintig maaltijden wa-
ren verschillend. Dat is wel een heel aang-
ename vorm van “werk” maken. Een an-
der uiterste op die reis was een treinreis 
door de Andes. Op enig moment deden 
we mee aan een treinreis over een wel erg 
oud spoorlijntje door het Andesgebergte. 
Het was een piepklein treintje waar we 
met zeven mensen in zaten, zes passagiers 
en de machinist, althans dat dachten we. 
Allengs bleek ons dat één van de mensen 
aan boord er voor was om stukken rots 
van het spoor te verwijderen of om te ver-
kennen of een gammele houten spoor-
brug over een diep ravijn het treintje nog 
wel “aan” kon. Voor ons vieren en voor die 
ene andere medepassagier was het een 

weergaloos mooie, vier uur durende 
tocht, zo indrukwekkend dat het in dit ka-
der niet te beschrijven valt. Na ruim een 
halve dag arriveerden we op onze eindbe-
stemming en namen we op gepaste wijze 
afscheid van de machinist en van onze 
wegbereider; onze medepassagier waren 
we uit het oog verloren. We zaten al in on-
ze taxi toen in de verte alsnog onze mede-
passagier kwam aangesneld. In de veron-
derstelling dat hij nog afscheid van ons wil-
de nemen vroegen we onze taxichauffeur 
nog eventjes kalm aan te doen. We stap-
ten allemaal even uit om ten afscheid zijn 
toegestoken hand te schudden …… ech-
ter, hij wilde onze kaartjes ….. om ze te 
knippen …… hij bleek de conducteur!!

En van die dingen!
En dat dan in Zwartewaterland!

Genemuiden, 13 mei 2013 

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



25 april jl. is de toekomstvisie 2013 – 2025 
is vastgesteld in de gemeenteraad. Het 
heeft even wat voeten in aarde gehad, 
maar tot 2025 hoeven we ons geen zorgen 
meer te maken om onze toekomst. We be-
staan dan nog steeds al zelfstandige ge-
meente en met een kleine wendbare over-
heid maken we het onze inwoners zo veel 
mogelijk naar de zin. Daar waar nodig wer-
ken we samen met andere gemeentes en 
voor het overige redden we ons zelf. 

Tja…, was het maar zo eenvoudig. De toe-
komst tot 2025….. Vandaag maken we 
ons vooral druk om de toekomst in 2014. 
En ook nog een klein beetje om 2015, 
2016 en 2017. Kunnen we die toekomst 
zelfstandig aan? Of, meer concreet, over-
leven we die jaren zonder bankroet? We 
hebben al bezuinigd tot het gaatje, verder 
bezuinigen zal niet gaan zonder dat er 
voorzieningen verdwijnen. Zwembaden, 
bibliotheken, voetbalcomplexen, evene-
menten, musea, muziekkorpsen, ouderen-
werk, jongerenwerk, om er maar een aan-
tal te noemen. Kunnen ze overleven zon-
der gemeentelijke subsidie? Enkelen mis-
schien, anderen niet. Hoe erg vinden we 
dat, we kunnen immers ook naar Zwolle 
om te zwemmen, boeken te lenen, muziek 
te luisteren, enz.. Voor de deelnemende 
burgers zal het hoe dan ook duurder wor-
den. Maar…. als dat zo is kunnen we dan 
niet net zo goed de gemeentelijke belas-
tingen verhogen? Met het opofferen van 
voorzieningen verdien je doorgaans geen 

applaus maar met het verhogen van de be-
lastingen ook niet. Kortom, het wordt kie-
zen tussen kwaden. En volgend jaar mo-
gen onze burgers dan weer kiezen wie van 
de partijen de goede en wie de verkeerde 
keuzes heeft gemaakt. Politiek in tijden 
van crisis….. je zou er grijze haren van krij-
gen. 

Toch zal de gemeenteraad begin juni de ka-
ders moeten aangeven waarbinnen wij als 
college de komende jaren zullen moeten 
opereren zonder bankroet te gaan. Met an-
dere woorden, wat mag weg en wat moet 
blijven? Maar misschien ook wel wie moet 
weg en wie mag blijven? Moeten we reke-
ning houden met sociale aspecten van be-
zuinigen? Immers, als voorzieningen wor-
den gesloten, raken mensen hun baan 
kwijt, en dat gun je in deze tijd niemand. 
En mogen de belastingen omhoog? En, zo 
ja, met hoeveel? 10%? 20%? 30%? 40%? 
50%? 

De toekomstvisie is er, nu de toekomst zelf 
nog. En dat tegen de achtergrond van de 
komende verkiezingen. Laat uw kans niet 
voorbij gaan hierover mee te praten. 27 
mei in Links Af, onze toekomst hangt er 
van af. En om het gezellig te houden agen-
deren we ook de toekomst van Keet De 
Kolk in Genemuiden. Voor de liefhebbers. 
Ik hoop dat u in groten getale naar Links Af 
komt, dan spreken we elkaar. 

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder  

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 24 JUNI 2013
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)
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