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Maandag 25 november 
Schaduwfractie, 20:00 uur, gemeentehuis 

Dinsdag 26 november
Inspreekavond Verkiezingsprogramma, 20:00 Linksaf

Donderdag 28 november  
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Dinsdag 10 december
Vaststellen verkiezingsprogramma, 20:00 Linksaf

Maandag 16 december 
Schaduwfractie, 20:00 uur, gemeentehuis 

Donderdag 19 december 
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur
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MAANDAG 6 JANUARI 2014
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Een van de eerste stappen van het PvdA-
bestuur richting een gemeenteraadsver-
kiezing is het samenstellen van een gros-
lijstcommissie, die in opdracht van het be-
stuur een voorstel doet voor een lijst met 
geschikte kandidaten voor op de kieslijst. 
Voor de aankomende gemeenteraadsver-
kiezing van maart 2014 had de PvdA een 
groslijstcommissie van drie ervaren PvdA-
politici, te weten Henk Laarakkers (voorzit-
ter), Jannet Hoentjen en Teun Boxum. Na 
een lange en zorgvuldige procedure 
kwam de groslijstcommissie met een un-
aniem advies aan het bestuur, een lijst met 
een aansprekende lijsttrekker, veel capa-
bele kandidaten voor in de fractie en een 
lijstje lijstduwers. Het bestuur heeft het ad-
vies van de groslijstcommissie unaniem 
ongewijzigd overgenomen en voorgelegd 
aan de mensen die bij de PvdA het laatste 
woord hebben en dat zijn de PvdA-leden.
Tijdens de drukbezochte ledenvergade-
ring van 29 oktober van de PvdA afdeling 
Zwartewaterland heeft, zonder enig voor-
stel voor veranderingen, de ledenvergade-
ring bij acclamatie het voorstel van het be-
stuur (= het voorstel van de groslijstcom-
missie) overgenomen. Daarmee is de defi-
nitieve PvdA-kandidatenlijst voor de ge-
meenteraadsverkiezing van maart 2014 
formeel vastgesteld. Als lijsttrekker zijn we 
heel blij met de huidige fractievoorzitster 
Astrid Dijkstra. Haar achtergrond als be-
stuurskundige en haar huidige baan bij de 
gemeente Elburg, maken Astrid Dijkstra 
bij uitstek geschikt voor deze functie. 
Graag wil ik de groslijstcommissie hartelijk 
danken voor hun vele werk. Het feit dat 
hun advies nu ongewijzigd is vastgesteld, 
is al een compliment op zich. Dank, dank 
aan een ieder in de partij die actief bij heeft 
gedragen aan deze soepele gang van za-
ken.

Over de lijsttrekker en de lijstduwers, 
de plannen en het pennen, 
de regels en de moraal.

Harrie Rietman is beschikbaar als wethou-
der, voor het geval dat de PvdA opnieuw 
deel gaat nemen aan het College van B&W. 
Welkom terug Harrie, ervaren man met be-
wezen diensten.

Alle mensen op de PvdA-kandidatenlijst 
hebben de zogenaamde “Erecode PvdA” 
ondertekend, leidend daarin is de zin 
“PvdA-politici stellen moraal boven regel”. 
Wet en regels zijn doorgaans ondubbel-
zinnig, maar onze moraal is gedefinieerd 
door onze beginselen, onze idealen van 
vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, 
duurzaamheid en solidariteit. Iedere 
PvdA-politicus heeft daar een individuele 
verantwoordelijkheid, dat zijn we ver-
plicht aan onze stand en daar is door alle 
kandidaten voor getekend.

Naast een kandidatenlijst is er ondertus-
sen ook hard gewerkt aan een inspirerend 
PvdA- verkiezingsprogramma voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezing, met 
Harrie Rietman als penvoerder. Een pak-
kende titel hebben we nog niet (sugges-
ties kunt u mailen aan een PvdA-
bestuurslid), maar we hebben al wel veel 
inhoud. Met bijdragen uit diverse hoeken 
heeft Harrie een mooi conceptprogramma 
geschreven. Graag willen we dit concept-
programma nog een keer ter discussie stel-
len, ook voor mensen van buiten de PvdA. 
Daarom houden we op dinsdag 26 no-
vember om 20.00 uur een extra PvdA bij-
eenkomst in ons gebouw Linksaf te Has-
selt. Wees welkom en laat uw stem horen, 
want wie zwijgt stemt toe. Dat laatste vin-
den we prima, als u dan maar wel op de 
PvdA stemt.

Jan Haverkate.



Datum  :  dinsdag 29 oktober 2013
Plaats   :  Links af
Aanvang :  20.00 uur

Aanwezig :  18 leden + Teun Boxum 
      (lid groslijstcommissie)

1. Opening
Jan Haverkate (VZ) opent de vergadering. 
Hij onderstreept het belang van deze ver-
gadering.

2. Mededelingen
- uitnodiging natuurwerkdag op 2 no-

vember. Tot nu toe hebben zich 6 leden 
aangemeld;

- deelname wijkbezoek in Genemuiden 
op 9 november. Wij verzamelen bij Jos 
van Dalfsen, Prinses Marijke straat om 
9.30 uur

- uitnodiging bijeenkomst voor het vast-
stellen van het verkiezingsprogramma 
op 26 november. Op 10 december vindt 
de definitieve vaststelling plaats van het 
verkiezingsprogramma

3. Vaststellen werkplan en begroting
Ria Grootoonk geeft een toelichting. Zij 
wijst erop dat er 6000,- euro is vrijgemaakt 
voor de gemeenteraadsverkiezing
De vergadering is akkoord.

4. Benoeming campagnecommissie
In de commissie nemen plaats: Harrie Riet-
man, Astrid Dijkstra, Ria Grootoonk, Greet 
Generaal, Pascal Arnold, Bert Rorije en 
Yvonne Ariesen.

5. Vaststellen kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadverkiezing in maart 2014
De voorzitter wijst op een nieuw feno-
meen: de erecode, dit document moet 
door alle kandidaten worden onderte-
kend. Verder legt hij uit welke procedure is 
gevolgd.

Het bestuur heeft een groslijstcommissie 
bestaande uit de personen: Henk Laarak-
kers(vz), Teun Boxum en Janet Hoentje.De-
ze commissie heeft alle kandidaten ge-
hoord en op basis van deze gesprekken 
een advies opgesteld aan het bestuur. Het 
bestuur heeft vervolgens het advies ong-
ewijzigd overgenomen. Het woord is 
thans aan de leden.
Bij geen van de kandidaten wordt een te-
genkandidaat gesteld, waardoor alle kan-
didaten in de voorgestelde volgorde bij ac-
clamatie worden gekozen.
De voorzitter wijst erop dat Harrie Rietman 
onze wethouderskandidaat zal zijn. Zowel 
Harrie Rietman als Lucas Boshove wijzen 
erop dat zij ook bij voldoende voorkeur-
stemmen geen zitting zullen nemen in de 
gemeenteraad.

6. Rondvraag
Henk Trinks vertelt dat onlangs op een 
Anbo-avond in het Teeuwland met circa 
100 aanwezigen, het brandalarm afging. 
Niemand wist wat te doen: er was geen be-
heerder.
Lucas Boshove zal informatie inwinnen bij 
de gemeente.

Evert Eenkhoorn wijst erop dat de situatie 
in Rusland schandalig is. De koning moet 
er niet heengaan.
Verder pleit hij ervoor dat het zogenaam-
de “schudden”op het kerkhof mogelijk 
blijft. Dit onderwerp staat op de agenda 
van de raadsvergadering van 31 oktober.
Hij bedankt Astrid voor het indienen van 
een motie tegen de armoede.

Teun Boxum heeft het zeer gewaardeerd 
dat hij weer terug was in de plaats waar 
voor hem de politiek is begonnen

7. De voorzitter sluit de vergadering 

Ledenvergadering PVDA Zwartewaterland



Eind oktober ben ik al weer twee jaar op 
Sint Maarten en zit waarachtig tweederde 
van mijn drie-jarig contract er al weer op. 
Het contact van Morela duurt nog twee 
maanden langer. De tijd gaat snel en lang-
zamerhand moeten we dus helder gaan 
krijgen waar onze toekomst zal zijn.

Afgelopen twee jaar zijn voorbij gevlogen 
en zoals ik al eerder heb aangegeven wa-
ren ze zeer leerzaam.Naast alle onderwer-
pen die ik heb kunnen oppakken ben ik af-
gelopen jaar bezig geweest met een on-
derzoek naar de wensen van eindexamen-
leerlingen als het gaat om vervolgstudies. 
Veel leerlingen gaan van hieruit naar de 
middelbare school studeren in Nederland, 
USA of Canada. Stel je even voor dat je op 
jonge leeftijd dit kleine eiland Sint maar-
ten gaat verlaten om in het grote vreemde 
Nederland een nieuw leven op te bouwen 
en dan ook nog een studie te volgen.

Sinds kort hebben we een SBO school op 
Sint Maarten, vergelijk dit met MBO on-
derwijs in Nederland, waar een aantal 
opleidingen verzorg kan worden waar op 
het eiland behoefte aan is. Namens het De-
partement van Arbeid zit ik in het bestuur 
van deze school en we zijn daar dus druk 
bezig om de school op te starten. En dat 
valt op dit kleine eiland soms niet mee. Ie-
dereen kent iedereen en politieke spelle-
tjes worden ook hier gespeeld. Uiteindelijk 
gaat het lukken, zeker weten. Op alle vlak-
ken dus weer uitermate leerzaam en dat 
blijft een voorrecht.

Sinds enkele maanden ben ik ook bezig 
met het opzetten van beleid met betrek-
king tot de toegankelijkheid van gehandi-
capten op de arbeidsmarkt. Dat project 
gaat nog wel even duren want dat strekt 
zich uit van letterlijke toegankelijkheid toe 
het daadwerkelijk werken. Het landschap 

Klein Eiland Sint Maarten.

met zijn heuvels en dalen maakt het zon-
dermeer al moeilijk voor gehandicapten 
om je voort te bewegen. Gehandicapten 
parkeerplaatsen zie je eigenlijk pas de laat-
ste twee jaar links en rechts ontstaan en er 
zijn een aantal particuliere initiatieven om 
mensen aan het werk te helpen. Het ko-
mende jaar heb ik daar nog een hele uitda-
ging aan.

Afgelopen zomer zijn we even terug ge-
weest in Hasselt op een werkvakantie. We 
zijn bijna drie weken druk geweest om ons 
huis weer wat op te knappen en onze doch-
ter te helpen verhuizen naar ons huis. We 
hebben ons huis uit de verkoop gehaald. 
Wel raar om daar dan weer te komen, 
maar het voelde goed om de buren en enk-
ele vrienden te ontmoeten. Helaas was er 
geen afdelingsvergadering maar ik ben 
door Jan goed bijgepraat.

Wij gaan de balans opmaken en terug naar 
Hasselt is in ieder geval geen straf als dat 
ons besluit zou worden.

Warme groet, ook namens Morela,
Martin Holtermann-Hodge 
(voormalig bestuurslid/schaduwfractielid)

Natuurwerkdag 2013



Bewoners van het oudste deel van de Bin-
nenlanden (Irenestraat en omgeving) wo-
nen met veel plezier in hun wijk, zo bleek 
zaterdag tijdens een buurtbezoek van de 
PvdA. Opvallend was dat veel bewoners 
voorstander zijn van een alcoholverbod 
voor jongeren onder de achttien jaar.

De PvdA'ers (fractie- en partijleden) voeg-
den na een krantenartikel in De Stentor za-
terdagochtend een extra vraag toe aan 
hun lijstje, waarmee ze langs de deuren 
gingen. Burgemeester Bilder zegt in de 
krant dat handhaving op drankgebruik 
van jongeren van 15 tot 18 jaar voor hem 
geen prioriteit is, omdat dit in onze ge-
meente redelijk geaccepteerd wordt. “Bij-
na alle bewoners die we zaterdag spraken 
zijn het daarmee niet eens. Zowel ouderen 
als jonge gezinnen vinden dat het een taak 
van de overheid is om drankgebruik onder 
jongeren tegen te gaan. En handhaven 
hoort daarbij.”, vertelt lijsttrekker Astrid 
Dijkstra.

Zij liep met een tiental partijgenoten door 
onder meer Irenestraat, Marijkestraat en 
de Stuivenbergstraat. Straten van een wijk 
die na de Tweede Wereldoorlog ontstond. 
Mensen wonen er met plezier, omdat voor-
zieningen dichtbij zijn en omdat ze op 
buurtgenoten kunnen bouwen. “Ook zijn 

ze heel tevreden over het woongenot. Veel 
meer dan ik had verwacht. Je bent al snel 
geneigd om te denken dat de voorziening-
en in deze wat oudere woningen zijn ach-
tergebleven, maar dat blijkt absoluut niet 
het geval”, zegt Tiem van Dalfsen.

Dat soort constateringen maken de buurt-
bezoeken volgens hem waardevol. Eerder 
sprak de PvdA al met wijkbewoners in 
Zwartsluis en Hasselt. “Overal wonen de 
mensen naar volle tevredenheid. In de me-
dia lees je altijd over grote onvrede onder 
Nederlanders, maar daarvan is hier geen 
sprake. Hooguit maken mensen zich zor-
gen om zorgen die er nog niet zijn”, aldus 
Van Dalfsen, verwijzend naar aanstaande 
veranderingen. Gemeenten krijgen steeds 
meer taken van de Rijksoverheid en mede 
daardoor zijn bezuinigingen nodig.

De grootste ergernis in deze wijk van Gene-
muiden blijkt het gebrek aan speelvoorzie-
ningen. Beoogd wethouder Harrie Riet-
man ziet een mogelijke oplossing. “Aan de 
rand van deze wijk ligt de peuterspeelzaal. 
Wellicht is het mogelijk dat de buurt van 
de daar aanwezige voorzieningen gebruik 
kan maken, waarbij wijkbewoners dan ve-
rantwoordelijk zijn voor een deel van het 
beheer. Dat moeten we de komende tijd 
uitzoeken.”

PvdA bezoekt oudste deel van Binnenlanden

Groter woongenot dan vooraf gedacht



De gemeente Zwartewaterland stuurt alle 
bewoners van straten die opnieuw inge-
richt worden een brief met daarin duide-
lijkheid over de gang van zaken en wan-
neer de werkzaamheden starten. Dit is het 
resultaat van vragen van de PvdA-fractie. 
Die kreeg tijdens het wijkbezoek aan de 
wijk Sandvoirt een flink aantal vragen hier-
over van burgers. Reden om bij de wet-
houder om opheldering te vragen. 'We 
hebben begrepen dat er wel wat commu-
nicatie is geweest tussen de gemeente en 
enkele bewoners die wijken vertegen-
woordigen. Vervolgens ging men ervan uit 
dat die bewoners de buurtgenoten zou-
den inlichten. Dat is niet altijd gebeurd en 
is eigenlijk natuurlijk ook niet de taak van 
bewoners. Vervelend dat mensen zo lang 
op informatie moeten wachten, maar we 
zijn blij dat de gemeente nu haar burgers 
actief gaat informeren,' aldus PvdA-

fractievoorzitter Astrid Dijkstra.

De gemeente Zwartewaterland had eerder 
wel een bijeenkomst in het Teeuwland ge-
houden, waarbij beloofd werd dat er spoe-
dig gestart zou worden met de werkzaam-
heden. Dat gebeurde niet, maar er werd 
ook geen informatie verstrekt waarom dat 
niet gebeurde. 'We hebben begrepen dat 
men nu bezig is met onderzoek en dat de 
kosten in kaart worden gebracht. Rond de 
jaarwisseling kan het college dan een be-
sluit nemen om de benodigde gelden be-
schikbaar te stellen, waarna de opdracht 
verstrekt kan worden. Het onderhoud be-
treft naast de wijk Sandvoirt ook delen van 
de wijk Dedemsvaart-Zuid. Tijdens het re-
cent gehouden wijkbezoek werd duidelijk 
dat nogal wat bewoners klachten hebben 
over de wegen en het riool. Daar moet met 
het onderhoud een eind aan komen.

Duidelijkheid over start onderhoud wegen en riool

Gemeente stuurt bewoners brief na vragen PvdA-fractie

Procedure Verkiezingsprogramma

Een eerste opzet van het Verkiezingspro-
gramma 2014-2018 is door Harrie Riet-
man opgesteld. Na wat wijzigingen en aan-
vullingen is dit als concept-verkiezings-
programma op de website geplaatst. 
Indien u niet over internet beschikt sturen 
wij u dit graag toe: een telefoontje naar de 
secretaris is hiervoor voldoende. Op dins-
dag 26 november hopen we veel leden, 
maar ook niet leden te begroeten. Aan de 
hand van vier thema's gaan we praten 

over:
ZORG – WERK – ONDERNEMEN – GROEN
Nadat de suggesties op deze avond zijn 
verwerkt, wordt de laatste versie opnieuw 
op de website geplaatst. U als PvdA lid 
hebt dan nog tot 6 december gelegenheid 
tekstwijzigingen voor te stellen. Op dins-
dag 10 december kan er dan voor het 
laatst over gesproken worden, en vindt 
vaststelling van het Verkiezingsprogram-
ma 2014-2018 plaats.



Regeren is vooruitzien en dat is een waar-
heid als een koe. Toch merk ik daar te wei-
nig van binnen onze gemeentelijke orga-
nisatie. De begroting wordt vastgesteld en 
daar gaat men voortvarend mee aan het 
werk, als er dan gedurende het jaar tegen-
vallers zijn, dan zien we achteraf wel hoe 
dat wordt opgelost. Dat is althans mijn ge-
voel, dat ik heb overgehouden van deze be-
stuursperiode. Ik denk dan weleens wie 
heeft de regie over de financiën. Ook bij de 
inwoners van Zwartewaterland zullen de 
wenkbrauwen weleens worden gefronst. 
Soms leest men dat de gemeente het wa-
ter aan de lippen staat en een tijdje later 
worden er weer uitgaven gedaan waarvan 
men denkt: ' Was dit nou nodig in tijden 
van crisis? ' Ook binnen de raad heeft men 
moeite met het vooruitzien. 

Er worden veel populistische voorstellen 
geopperd en uitgevoerd, die niet structu-
reel bijdragen aan een financieel gezonde 
gemeente. Stel je voor dat de ene kern er 
beter voorstaat dan de ander. Ik zeg wel 
eens: 'Als je een gezin hebt met zes kinde-
ren, dan krijgen ze toch ook niet allemaal 
tegelijk nieuwe kleren'. Je verdeelt de uit-
gaven over een langere periode, maar ui-
teindelijk hebben ze allemaal wel een keer 
nieuwe kleren gehad. Zo moeten we ook 
omgaan met gemeenschapsgeld. Maar 
we modderen voort en ik ben ervan over-
tuigd dat de wal het schip keert. Trekt men 
dan geen lering van hetgeen, dat zich mo-
menteel afspeelt in de wereld. Of denkt 
men het zal mijn tijd wel uitdienen. Het is 
makkelijk weggeven van andermans geld! 
Al met al baart mij deze mentaliteit zorgen 

om in de toekomst een gezonde financiële 
gemeente te hebben. Een gemeente waar 
voldoende middelen beschikbaar zijn om 
de mensen goede zorg te kunnen bieden. 
Een gemeente waar ook nog leuke evene-
menten kunnen worden georganiseerd. 
Etc., etc. 

We moeten beter op de centen passen en 
dus zakelijker worden. Daarvoor zal er bin-
nen onze gemeentelijke organisatie een 
cultuurverandering moeten plaatsvinden 
en waar naar mijn mening ook andere pop-
petjes op het schaakbord komen te staan. 
Ook zullen de raadsfracties hieraan bij 
moeten dragen. Voor een dergelijke ope-
ratie zou ik wel een flink bedrag willen re-
serveren. Dat is een investering die je dub-
bel en dwars terug kunt verdienen. We 
moeten als organisatie naar meer efficien-
cy en een betere kwaliteit. Doen we dit 
niet, dan ben ik bang, dat we binnen af-
zienbare tijd aan de leiband lopen van de 
provincie. Op de huidige manier houden 
we het volgens mij niet vol. Ik kan het he-
laas niet mooier maken dan het is, het is 
een uitdaging om in de komende raadspe-
riode meer efficiency en kwaliteit te reali-
seren. De toekomstige coalitie zal dan wel 
het algemeen belang boven het eigen be-
lang moeten stellen. Ik weet dat het in de 
politiek een zeer moeilijk iets is, maar heb-
ben we nog iets te kiezen? Geld regeert he-
laas de wereld en we moeten zorgen om 
niet aan de bedelstaf te geraken. Dan wor-
den we geregeerd en dat zou toch jammer 
zijn.

Klaas Eenkhoorn
   

Zakelijkheid 

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet



Het klimmen der jaren brengt met zich mee 
dat je in toenemende mate beelden moet bij-
stellen. Rotsvast was ik er van overtuigd dat 
voor mij de schilderkunst begint bij Rem-
brandt. In dat absolute geloof is een stevige 
barst gekomen. Enkele weken terug zagen we 
een juweel van een geschilderd portret van de 
rechtsgeleerde Antonio de Covarrubias y Lei-
va uit ongeveer 1600. Geen idee wat dat voor 
meneer geweest is. Het portret is van de hand 
van de schilder Domenikos Theotocopoulos 
oftwel “El Greco, de Griek” en is in het bezit 
van het Louvre.

Heeft het klimmen der jaren er nu ook toe ge-
leid dat het beeld van Genemuiden bijgesteld 
moet worden? Het komt regelmatig voor dat 
je enigszins meewarig wordt aangekeken als 
mensen duidelijk wordt dat je geboren en ge-
togen bent in Genemuiden. In mijn jonge ja-
ren riep dat altijd enige agressie bij mij op; de 
laatste decennia meen ik er goed aan te doen 
het beeld van Genemuiden te schetsen zoals 
ik het beleef, bijvoorbeeld in de vorm van een 
sappig verhaal. Vorige week was het weer 
eens zover. Mijn “tegenstrever” heb ik met de 
volgende geschiedenis zijn beeld van Gene-
muiden laten nuanceren.

Een huisarts ergens in de Achterhoek doet 
een paar jaar terug met een collega-huisarts 
mee aan de Volvorally door de bushbush van 
Zuid-Amerika. Op een marktpleintje van een 
stadje ergens in een land als Bolivia ziet hij een 
andere rallyrijder een demonstratie geven 
met een lasso. Het blijkt een Canadees te zijn. 
Hij begint een gesprek en tot zijn stomme ver-
bazing blijkt deze Canadees, evenals hijzelf 
zijn wortels te hebben in Genemuiden. “Dat is 
ook Genemuiden”, zo probeer ik mijn ge-
sprekspartner te verpletteren, “en noem mij 
nou eens twee Amsterdammers die elkaar 
daar zo ontmoet hebben!!”

Afgelopen zaterdag hebben we in het oudste 
deel van het “binnenland” in Genemuiden ge-
canvast. Mijn trots op Genemuiden is daar al-
leen maar bevestigd. De mensen zijn gemid-
deld genomen tevreden over hun wijk en voor 
zover ze klachten hebben over de overheid 
dan ligt dat vooral bij Den Haag op een enkele 

klacht na over bijvoorbeeld het verzakken van 
de riolering in de straat of over hondenpoep 
en onkruid. Wat ook opvallend is dat men zich 
vooral zorgen maakt over de zwakkeren in de 
samenleving en dat het erop lijkt dat de zwak-
ste schouders de zwaarste last te dragen krij-
gen. Dat is voor hen, die zich inzetten voor de 
PvdA, balsem op de ziel.

U zult zich afvragen of Genemuiden dan het 
beste is wat er te vinden is. Het antwoord daar-
op moet luiden dat dit niet in alle gevallen zo 
is. Soms is Zwolle beter! Ik moet daarvoor wel 
ver terug in de familiegeschiedenis. Wat is het 
geval? In de dertiger jaren van de vorige eeuw 
werd mijn vader door een overijverige plaat-
selijke politieman betrapt op het bezigen van 
“godslasterlijk” taalgebruik; de brave agent 
hoorde mijn vader vloeken. Tegenwoordig 
zou men zeggen dat mijn vader gebruik maak-
te van het recht op vrije meningsuiting. 
Echter, zo niet in die tijd. Mijn vader werd op 
de bon geslingerd en wel zodanig dat hij voor 
de rechter in Zwolle moest verschijnen. Het 
kan niet anders dan dat hij het wel heel erg 
bont moet hebben gemaakt. De brave verte-
genwoordiger van de heilige Hermandad 
moet rode oortjes gehad hebben toen hij op-
schreef wat mijn vader voor lelijks de wereld 
ingeslingerd had.

De overlevering vertelt niet of de rechter mijn 
vader op de rechtszitting heeft geconfron-
teerd met zijn letterlijke woordgebruik; wel 
weten wij dat hij een forse geldboete opge-
legd heeft. Maar dat was nog niet alles. Daar-
na begon het pas! De rechter ging er eens 
goed voor zitten om duidelijk te maken dat 
dit toch echt allemaal niet kon. Het slot van de 
rechterlijke preek was dermate magistraal dat 
we nog steeds met enige regelmaat gebruik 
maken van die hele wijze woorden van de 
rechter: “En meneer Van Dalfsen, als u on-
danks alles in de toekomst toch meent te moe-
ten vloeken, kom dan naar Zwolle en doe dat 
dan in Zwolle …… dat is in ieder geval een 
stuk voordeliger!!”

Tiem van Dalfsen

Genemuiden, 10 november 2013 

Genemuiden? Soms is Zwolle beter!



Belevenissen van een wethouder

Nou is het ook wat. Ben ik zomaar bezig 
aan een van mijn laatste stukjes voor het 
Vuistje onder de titel 'Belevenissen van een 
wethouder'.  Dat kon je natuurlijk al lang 
zien aankomen, maar ik denk dat ik het 
een beetje verdrongen heb. Maar…. nu de 
lijst voor de volgende gemeenteraadsver-
kiezing is vastgesteld, is het plotseling wel 
heel definitief. Ik sta er weliswaar op, maar 
op een plek die hoort bij een afscheid. Men-
sen hebben mij de laatste tijd vaak ge-
vraagd of ik niet nog een periode door wil-
de. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 
dat ik in het verleden altijd gevonden, en 
ook bij herhaling verklaard heb, dat je het 
niet langer dan drie periodes moet willen 
doen en dat anderen ook niet moeten wil-
len dat je dat doet. De eerlijkheid gebiedt 
mij ook te zeggen dat ik de laatste paar 
jaar wel begon te twijfelen. 

Na de vorige verkiezing begonnen met een 
totaal nieuwe portefeuille en dat lijkt toch 
wel erg veel op beginnen met een totaal 
nieuwe baan. Ik heb amper het gevoel 
goed en wel ingewerkt te zijn en nu is het 
alweer bijna voorbij. Een prominente par-
tijgenoot hield mij onlangs voor dat twijfel 
dikwijls leidt tot wijsheid, maar zover hoef-
de het bij mij niet te komen. Want het is na-
tuurlijk niet alleen van belang of en wat ik 
wil. Zo heeft de Partij van de Arbeid statu-
ten, en die laten er geen enkel misverstand 
over bestaan, drie periodes is het maxi-
mum. Als je daar van af zou willen wijken 
is dat niet helemaal verboden, maar je 
moet er wel een hele dringende reden 
voor hebben.  Tja, en die hebben we dus 
niet. Zo'n reden zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn dat er niemand anders beschikbaar is 
die over wethouderskwaliteiten beschikt. 
Die hebben wij dus wel, en ik durf de stel-
ling ook wel aan dat we er nog wel een 
paar achter de hand hebben ook. Dat ik 
me nog weer beschikbaar heb gesteld 

voor de lijst was vooral ingegeven door de 
angst dat we te weinig (nieuwe) kandida-
ten zouden hebben. Volkomen ten on-
rechte gelukkig. Het is een grote vreugde 
te merken dat er nieuwe mensen op de lijst 
staan die gemotiveerd zijn om iets te bete-
kenen voor onze Zwartewaterlandse sa-
menleving. Fantastisch. Ik hoop van gan-
ser harte dat we van de kiezer voldoende 
vertrouwen krijgen om met minimaal drie, 
maar veel liever met vier of vijf zetels terug 
te keren in de raad. Dat geeft meer nieuwe 
mensen een kans en dat geeft ons een posi-
tie om ook in de komende periode een 
plek in het college af te dwingen. Met Har-
rie Rietman hebben we een uitstekende 
kandidaat en het zou te betreuren zijn als 
Zwartewaterland deze kwaliteit onbenut 
zou laten. Dus mensen, ga ze steunen. 
Astrid, Klaas, Greet, Yvonne, Jos, Pascal, 
Bert en Harrie. Om hen moet het gaan 
draaien de komende jaren.

Wat voor mij persoonlijk het plannen van 
mijn toekomstmogelijkheden ook nog 
eens buitengewoon onzeker maakt is mijn 
gezondheidssituatie. Maandag 2 decem-
ber reis ik vrijwel zeker af naar het VUmc in 
Amsterdam om daar een week of drie te 
verblijven en als ik daarna weer thuis ben is 
het maar zeer de vraag of mijn lichamelijke 
en geestelijke gesteldheid nog veel arbeid 
mogelijk maakt. Hoe dan ook is het geen 
situatie waarmee je fris en vrolijk een nieu-
we bestuursperiode en de daarbij beho-
rende verkiezingscampagne tegemoet 
kunt treden. 

Afscheid van een wethouder dus. Ik hoop 
in het nieuwe jaar nog een paar keer van 
mij te laten horen via deze rubriek, maar 
mocht dat niet lukken dan zult u daar vast 
begrip voor hebben.  

Lucas Boshove
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