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Maandag 23 september
Vergadering schaduwfractie, 20:00 uur gemeentehuis.

Donderdag 26 september
Aandacht voor Laaggeletterden
19:00 uur gemeentehuis

Donderdag 26 september   
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Dinsdag 8 oktober
Schaduwfractie, 20:00 uur, gemeentehuis

Donderdag 10 oktober 
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Zaterdag 12 oktober
Wijkbezoek in Hasselt, verzamelen om 9:30 uur in Linksaf

Maandag 28 oktober
Schaduwfractie, 20:00 uur, gemeentehuis 

Donderdag 31 oktober
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 4 NOVEMBER 2013
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





De vraagzin “Heeft u een mening?” stond 
boven een advertentie van de PvdA afde-
ling Zwartewaterland, die we afgelopen 
zomer in de lokale pers hebben gezet, op 
zoek naar latent talent. Het idee voor zo'n 
advertentie kwam van de afdeling Raalte 
van de PvdA, die daarmee nieuwe mensen 
wilde aanspreken. In Raalte leidde die ad-
vertentie tot twee nieuwe enthousiaste 
links georiënteerde sociaal-democraten, 
die graag actief wilden worden. Voor 
nieuw talent in de politiek liggen er mooie 
kansen, de dichter Kees Stip verwoordde 
het zo:

Op een houtworm
Een slimme houtworm in Westwoud
begon al jong in 't vurenhout.
In eiken werkte hij zich op
tot aan de hoogste vakbondtop.
Zo gaat hij nu, voor niemand bang,
in poli-teak zijn eigen gang.

Ik moet u eerlijk zeggen dat ik aanvankelijk 
weinig fiducie had in zo'n advertentie voor 
de PvdA afdeling Zwartewaterland, om-
dat we altijd wel alert zijn op nieuwe men-
sen en ze maar heel zelden in beeld krij-
gen. Maar niet geschoten altijd mis en la-
ten we ook eens die gokje wagen. Het re-
sultaat overtrof alle verwachtingen. Maar 
liefst vier nieuwe enthousiaste links geori-
ënteerde sociaal-democraten uit Zwarte-
waterland meldden zich. Nu maar hopen 
dat ze ruggengraat en de juiste kleur heb-
ben, want aan kameleons heb je weinig in 
de politiek, zoals Kees Stip zo mooi ver-
woordde:

Op een kameleon
Een kameleon uit Harderwijk
geeft iedereen altijd gelijk.
In elke plaats kan hij gaan wennen,
omdat hij nooit zal kleur bekennen:
In Vredepeel een pacifist,
in Rodeschool weer communist.

Wie weet brengen ze weer nieuwe invals-
hoeken in bij de discussies. Mogelijk 

Heeft u een mening?

brengen ze nieuwe expertise die we bij de 
PvdA nog te weinig in huis hadden. Mis-
schien zijn het bruggenbouwers of olie-
mannetjes die het verschil weten te maken 
in moeilijke tijden. Wellicht houden ze ons 
een spiegel voor om oude waarden te her-
ontdekken, zoals Kees Stip dat zo treffend 
beschreef.

Op een schaap
“Eens draagt”, zo sprak een schaap te 
Vught,
“de Franse revolutie vrucht.
Eenmaal aanschouw ik zonder falen
het hoogste van de idealen
waaraan ik mij sinds lang vergaap:
vrijheid, gelijkheid, broederschaap.”

Nu is de politiek een spel met soms vreem-
de vriendschappen. Een gezamenlijke vij-
and schept al een band tussen partijen, 
het is een wankele basis, maar zolang het 
duurt, duurt het. Achterkamertjes en ach-
terklap maken soms meer de dienst uit 
dan visie en gezond verstand. Er wordt in 
de politiek met het zelfde gemak gezaagd 
aan elkaars poten dan getimmerd aan goe-
de plannen voor de toekomst. Hoog in de 
pikorde, kun je diep vallen. Bij absolute 
dieptepunten kan het in de toekomst al-
leen maar beter gaan. Kortom, beidt uw 
tijd en duur uw uur, want soms zijn drui-
ven heerlijk zoet, maar soms ook erg zuur. 
Ik hoop dat de vier nieuwe enthousiaste 
links georiënteerde sociaal-democraten in 
de politiek van Zwartewaterland zich niet 
laten afschrikken door deze inkijk in tijde-
lijkheid. Veel mooier verwoordde Kees Stip 
de tijdelijkheid in dit prachtige gedicht.

Op een eendagsvlieg
“Ach,” sprak een eendagsvlieg te Doorn
“hoe heerlijk is het ochtendgloren
en hoe verrukkelijk het uur
waarop het laaiend zonnevuur
verstild ter kimme wordt gedreven!
Men moest twee dagen kunnen leven.”

Jan Haverkate



Na het onverwachte, ongewenste, maar 
helaas ook onvermijdelijke afscheid van de 
CU vlak voor de zomer lag er voor de ande-
re vijf partijen in de raad de opdracht om 
samen te komen tot een nieuwe construc-
tie voor een stabiel gemeentebestuur
 In een eerste overleg tussen de vijf partijen 
gaven de VVD en Gemeentebelangen aan 
dat zij één logische oplossing zagen voor 
een stabiele meerderheid. Alleen met de 
fractie van de SGP kon in één keer deze 
meerderheid gevonden worden. Gelet op 
de ervaringen in de afgelopen raadsperio-
de gaven zowel VVD als GB aan vertrou-
wen te hebben in deze mogelijke nieuwe 
coalitie op voorwaarde dat de betrokken 
partijen er zelf uit zouden komen. De SGP 
gaf hierop aan in principe graag aan deze 
oplossing mee te willen werken. Ook het 
CDA en wijzelf vonden dit de moeite van 
het onderzoeken waard.
Voorwaarde voor het vormen van een nieu-
we coalitie was voor ons – ook voor het 
CDA trouwens – het vinden van een aan-
vaardbare oplossing voor de situatie van 
Keet de Kolk. Na een paar gesprekken met 
vertegenwoordigers van de drie partijen 
zijn we tot een oplossing voor Keet de Kolk 
gekomen die eigenlijk niet afwijkt van het 
amendement dat wijzelf in de laatste ver-
gadering hebben ingediend in een uiterste 
poging om deze situatie op te lossen (en 
gelijktijdig de oude coalitie te behouden). 
Een bijdrage ad � 25.000 (nu opgesplitst 
in een bijdrage in de sloopkosten ad. � 
15.000 en een bijdrage in de gemaakte 
kosten ad. � 10.000) om uiteindelijk te ko-
men tot een veilige keet. De jongeren van 
de Keet hebben aangegeven met deze 
oplossing uit de voeten te kunnen. Na-
tuurlijk had het oorspronkelijke voorstel 
hun voorkeur, maar na alles wat gebeurd 
was, willen zij ook graag tot een afronding 
komen.

Aan de eerste voorwaarde is hiermee vol-
daan. Natuurlijk moet dit formeel nog be-
sloten worden in de raadsvergadering van 
12 september a.s. maar dat zal met deze af-
spraak geen probleem zijn.
Volgende stap was het vinden van over-
eenstemming over de inhoud en keuzes 
die in de komende maanden nog gemaakt 
moeten worden. De SGP heeft aangege-
ven zich te realiseren dat zij op een rijden-
de trein stappen en hebben ingestemd 
met het volgen van het huidige coalitie-
programma. Ook aan de voorwaarde voor 
inhoudelijke overeenstemming is hiermee 
voldaan.
Overeenstemming op papier is natuurlijk 
mooi maar minstens zo belangrijk is ver-
trouwen in elkaar en bereidheid tot het 
sluiten van compromissen in het belang 
van de gemeenschap van Zwartewater-
land. De oplossing voor het onderwerp 
Keet de Kolk is direct een goed voorbeeld 
van de bereidheid hiertoe bij onze drie par-
tijen. Ook de ervaringen uit de huidige 
raadsperiode en met de raadsleden van de 
SGP geven ons vertrouwen dat we met het 
sluiten van deze nieuwe coalitie een sta-
biele situatie tot de verkiezingen in maart 
2014 kunnen realiseren. Dat gaat met de 
moeilijke en pijnlijke keuzes die nog ge-
maakt moeten worden in deze paar maan-
den zeker niet vanzelf, maar de bereidheid 
is er bij iedereen. Naast het creëren van 
een stabiele situatie zal het terugwinnen 
van het vertrouwen in de politiek in Zwar-
tewaterland in het algemeen en in onze 
PvdA in het bijzonder de komende periode 
een belangrijk aandachtspunt zijn. We 
gaan er hard aan werken. Wij hebben er 
vertrouwen in, vandaar dat we op 12 sep-
tember ook met overtuiging voor deze coa-
litie kiezen! 

Astrid, Jannet en Klaas

Een nieuwe coalitie - herstel van 
vertrouwen in politiek Zwartewaterland



Datum  : 03-09-2013.
Plaats   : Links af
Aanvang : 20.00 uur

Aanwezig : 9 leden + 2 aspirant-leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De 
twee aspirant-leden stellen zich voor. 

2.  Ingekomen stukken
Er zijn 2 ingekomen stukken. Deze worden 
voor kennisgeving aangenomen.

3.  Verslag van de ledenvergadering van 
27-05-2013.

Het verslag wordt ongewijzigd vastge-
steld.

4. Voortgang PvdA-programma verkie-
zing GR 2014

Het verkiezingsprogramma is door Harry 
Rietman gebaseerd op de landelijke richt-
lijn (70 pagina's). Ons verkiezingspro-
gramma beslaat circa 10 pagina's. Hij 
schat dat het eerste concept over ong-
eveer een week klaar is Dan moet er nog 
een Zwartewaterlandse saus overheen. Hij 
zal het stuk naar de fractie en het bestuur 
sturen.

5. Voortgang groslijstcommissie GR 
2014

De commissie is druk bezig met het ont-
vangen van kandidaten. Tot verrassing van 
de voorzitter hebben zich 4 personen ge-
meld naar aanleiding van de advertentie.

6. Keet de Kolk
Astrid Dijkstra zet uiteen hoe het zo geko-
men is. 
In 2012 werd er � 54.000,- gereserveerd 
voor Keet de Kolk. Hele Raad, op CU na, 
mee eens. Er hoefde zelfs geen raadsvoor-
stel meer te worden gemaakt. Op basis 

EXTRA-LEDENVERGADERING PVDA

hiervan is Lucas aan de slag gegaan. Na 
een jaar toch maar een raadsvoorstel. SGP 
en VVD blijken te zijn gedraaid: tegen.
Stemmen staakten omdat een raadslid van 
de CU afwezig was. Dus terug in de vol-
gende Raadsvergadering. Lucas stelde dat 
hij zijn portefeuille ter beschikking zou stel-
len bij afwijzing van het voorstel, op grond 
van gebrek aan betrouwbaarheid, politiek 
fatsoen en geloofwaardigheid van het ge-
meentebestuur.

In de volgende raadsvergadering dienden 
CDA en PvdA een amendement in dat ter 
elfde ure door de CU werd afgewezen. 
Hierop diende de PVDA een motie van wan-
trouwen in. Deze motie werd door de hele 
Raad, minus CU aangenomen
De beeldvorming daarna is voor de PvdA 
ongunstig verlopen, ondanks gezamenlij-
ke verklaringen, persberichten, etc.
Daarna zijn er nieuwe onderhandelingen 
gevoerd over de Collegevorming. Alle frac-
ties, minus CU, waren van mening dat de 
SGP de opengevallen plaats in het College 
moest opvullen.
Dit is ook gebeurd met de volgende af-
spraken:
Collegeprogramma wordt uitgevoerd tot 
maart 2014;
Geen toezeggingen voor na de verkiezing-
en van maart 2014;
Keet de Kolk krijgt � 25.000,- , sluitingstijd 
wordt 11.30 uur op zaterdagavond

Lucas stelt vast dat de SGP ook is gedraaid, 
maar nu wel in het College zit en dat is een 
beetje zuur.

7. Wijkbezoeken in het najaar 2013. 
Er worden twee sets aan data vastgesteld: 
5 of 12 oktober en 9 of 16 november. Jos 
van Dalfsen zorgt voor voldoende deelna-
me



8. Actuele zaken uit de Raad. 
Op 12 september raadsvergadering met 
de zelfde agendapunten als de juni verga-
dering, inclusief wethouderverkiezing.

9. Rondvraag
Lucas deelt mee dat wellicht in oktober er 
een donor –celtransplantatie zal plaatsvin-
den, waardoor het mogelijk is dat hij een 
tijd uit de running is.
Astrid wijst erop dat de vergadering van 
de schaduwfractie openbaar is Iedereen is 
van harte welkom. Zij zal het vergader-
schema publiceren.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter 
de vergadering.

Na het succesvolle wijkbezoek in Zwart-
sluis gaan we op 12 oktober in Hasselt bij 
bewoners aan de bel. We verzamelen om 
9:30 uur in Linksaf, waarna we in tweetal-
len op pad gaan. 

We stellen aan bewoners vragen over hun 
wijk, en meer algemeen, over de landelijke 
politiek. Na afloop verzamelen we de ant-
woorden en bespreken we de ervaringen 
en indrukken. We bekijken wat de fractie 

en/of de wethouder met de opmerkingen 
kunnen doen. We maken een eerste opzet 
voor een verslag, zodat we daarmee de 
wijk achteraf kunnen informeren over de 
uitkomsten. 

Tien personen doen al mee, met meer men-
sen kunnen we met nog meer Hasselters in 
contact komen. Aanmelden kan bij Jos van 
Dalfsen: josvandalfsen@hotmail.com / tel. 
06-1330 8712

Wijkbezoek in Hasselt

De schaduwfractie vergadert voor iedere 
raadsvergadering. Op de agenda staan 
de onderwerpen voor de komende raad. 
Soms ook andere actuele thema's.

We vergaderen meestal op maandag, 
aanvangstijd 20:00 uur. De locatie is het 
gemeentehuis, zij-ingang. De deur hier-
van is meestal gesloten, bel zo nodig 
even met Astrid: 06-4233 5924.
 

Vooraf zal ik proberen aan belangstellen-
den de onderwerpen te sturen. Voor de 
komende raad zijn dat: bestemmings-
plan buitengebied, de zomernota, omge-
keerd inzamelen en op verzoek van de 
PvdAfractie, het verstrekken van lening-
en (in dit geval 't Olde Staduus)

Astrid Dijkstra,
fractievoorzitter

SCHADUWFRACTIE



Het was een bijzondere vakantie. Aan de 
ene kant was ik een 'trouwe' bondgenoot 
kwijt, want na 12,5 samenwerken raakten 
wij (CDA en PvdA) de CU als coalitiegenoot 
kwijt. Enkelen van hen beschuldigen met 
name ons (PvdA) van overspel, ja zelfs van 
een zorgvuldig voorbereid complot. Maar 
mochten ze zichzelf toestaan eens goed 
en vooral ook eerlijk in de spiegel te kijken 
dan kunnen ze niet anders dan conclude-
ren dat het andersom is. Helaas. 
Aan de andere kant bleek een trouwe 
bondgenoot terug te zijn. De ziekte van 
Hodgkin. Vijf jaar geleden openbaarde het 
zich voor het eerst. Drie jaar en drie behan-
delingen verder hoopte ik er definitief van-
af te zijn. Niet dus. Nog veel meer helaas. 
De vierde serie behandelingen ging in de-
zelfde periode als die gewraakte raadsver-
gadering van start. Ik zag onze vakantie al-
weer de mist ingaan. Elke drie weken een 
kuur en daar tussenin controle. Gelukkig 
stemde mijn arts er in toe dat de tussen-
tijdse controle ander georganiseerd kon 
worden, zodat we toch nog net drie we-
ken konden fietsen in Noordoost Duits-
land. Precies tussen twee kuren in, dat dan 
weer wel. Intussen proberen we de draad 
weer op te pakken. Er is een nieuwe bond-
genoot gevonden. De SGP neemt de 
plaats van de CU in en laten we hopen dat 
we in hen wel een trouwe partner hebben, 

waarmee we in goede harmonie het einde 
van deze bestuursperiode kunnen halen. 
Dat duurt nog maar een goed half jaar, dat 
lijkt kort, maar in een slechte relatie kan 
het een eeuwigheid zijn. 
Daar komt nog bij dat ik op enig moment, 
als mijn behandeling klaar is, een allogene 
stamceltransplantatie, d.w.z. met stam-
cellen van een donor, moet ondergaan. 
Dat is geen proces om met groot verlang-
en naar uit te zien en het zal mij zeker een 
periode in mijn werkzaamheden gaan be-
lemmeren, als ze al niet onmogelijk ge-
maakt worden.  We wachten het maar rus-
tig af.
In de tussentijd zal ik in elk geval mijn best 
doen om de nieuwe coalitie tot een succes 
te maken. Dat heb ik in weerwil tot de be-
schuldigingen van enkele vroegere bond-
genoten met de vorige coalitie ook altijd 
gedaan. 
Hoe dan ook, de vakantie is voorbij, en een 
spannende periode breekt aan. In meerde-
re opzichten. 

Lucas Boshove

Wie meer wil weten over het verloop van 
mijn ziekte en de daarbij behorende be-
handeling kan dit volgen op www.lucas-
boshove.com

Belevenissen van een wethouder  

Voorafgaand aan de raadsvergadering 
van 26 september is een delegatie van 'Taal 
voor het Leven' in de hal van het gemeen-
tehuis aanwezig om aandacht te vragen 
voor laaggeletterden. 

Onze gemeente kent 2000(!) laaggeletter-
den, maar omdat er nog steeds een taboe 

is rond dit thema blijven zij vaak onbe-
kend. Het is van belang dat iedereen die nu 
niet kan lezen, of hier moeite mee heeft, 
en hierin verandering wil brengen, hier ge-
legenheid voor krijgt. 

Vanaf 19:00 uur wordt over de aanpak 
hiertoe informatie gegeven. 

Laaggeletterden



Belevenissen van een wethouder (vervolg)

Donderdag 12 september, eindelijk is het 
zover. De volgende ronde in soap die Keet 
de Kolk heet en een nieuw bestuurlijk be-
gin met een nieuwe partner. Het eerste se-
rieuze en meteen ook meest spannende 
agendapunt ging natuurlijk over…., inder-
daad Keet de Kolk. Voor sommigen span-
nend omdat ze er niet gerust op waren 
hoe het af zou lopen en voor anderen om-
dat niet wisten hoe hoog de emoties op 
zouden kunnen lopen. Voor de insiders 
was bekend hoe het af zou lopen, daar 
hadden we immers afspraken over ge-
maakt. Afspraken die keurig nagekomen 
werden. En de emoties, die vielen erg mee. 
Gelukkig. Er waren ook nog aanwezigen, 
tot raadsleden aan toe, die zich afvroegen 
of ik wel aan zou blijven. Alsof aftreden 
een doel zou zijn geweest. Voor al diege-
nen die zich nog steeds afvragen hoe het 
nou precies zit zal nog een keer proberen 
het uit te leggen. 
1. Ik heb niet van te voren gedreigd met af-

treden als ik mijn zin niet zou krijgen. Als 
in de raad van 6 juni het voorstel zou zijn 
verworpen, en dit zou gebeurd zijn als 
de raad kompleet was geweest, zou ik 
zijn afgetreden. Niet omdat ik mijn zin 
niet had gekregen en ook niet om Keet 
de Kolk, maar vanwege bestuurlijk on-
fatsoen (eerst beloven en dan niet willen 
doen) waar ik niet verantwoordelijk 
voor wil zijn. Dat werd na de betreffen-
de raadsvergadering bekend.

2. Omdat vanwege gelijke stemmen het 
voorstel werd aangehouden ontstond 
er ruimte om te zien of er een compro-
mis mogelijk was. Ik heb gezegd dat ie-
dere oplossing voor mij bespreekbaar 
was, zolang het maar wel een oplossing 
was. Daarbij was alle hoop en verwach-
ting gericht op coalitiegenoot Chris-
tenUnie. Helaas tevergeefs. Voor PvdA 
en CDA was het de druppel die de coali-
tie emmer deed overlopen en ze zeiden 

het vertrouwen op. Jammer en onnodig. 
3. In de nieuw gevormde coalitie bleek de 

SGP wel bereid serieus over een oplos-
sing na te denken en daar een afspraak 
over te maken. Geen afspraak die tot gro-
te vreugde leidde, bij geen van de be-
trokkenen, maar wel een afspraak waar 
iedereen mee kon leven. Met behoud 
van gevoelens, dat wel. Maar het is wel 
een oplossing. En daar was het mij ui-
teindelijk om te doen. Geen enkele re-
den om af te treden dus.

Tot zover Keet de Kolk. Daarna moet er een 
nieuwe wethouder benoemd worden. En 
een nieuw raadslid. Allebei van de SGP. 
Een primeur in Zwartewaterland. Het zal 
wel even wennen worden, maar ik heb er 
vertrouwen in. En ik zie er ook wel naar uit. 
Nu schijn ik in het verleden ooit eens ge-
zegd te hebben dat een coalitie met de 
SGP wel heel erg ver van mijn belevingswe-
reld verwijderd was of iets dergelijks. Dat 
zal toen ook zeker zo geweest zijn. Men-
sen veranderen en omstandigheden ve-
randeren. Toen begin jaren tachtig het 
toenmalige GPV raadslid in de raad van 
Hasselt tegen de benoeming van een vrou-
welijke directeur voor een basisschool was 
met als hoofdreden dat het een vrouw 
was, was samenwerking met die partij (te-
genwoordig de ChristenUnie) heel erg ver 
bij mijn belevingswereld vandaan. Toch 
heb ik intussen 12,5 jaar met die partij in 
een coalitie gezeten en met een collega 
van die partij in het college. Zo zie je maar. 
En het is dat wethouders geen 25 jaar ho-
ren te blijven zitten, anders zou ik graag de 
volgende 12,5 jaar met mijn SGP collega 
volmaken. Volgens mij had iedereen in de 
raad er wel een goed gevoel bij, ondanks 
de dubbel lange agenda was de vergade-
ring nog voor half elf afgelopen. Eind 
goed al goed? Voor de meesten wel. Denk 
ik.

Lucas Boshove



Het vakantieseizoen 2013 spoedt zich ten 
e inde ,  doch  n i e t  voo r  de  “neo -
pensionado” zoals ik mijzelf zo langza-
merhand wel mag noemen. Nog even een 
paar klusjes opknappen en we stappen 
weer in ons campertje om dit jaar toch ook 
nog voor een paar weken Frankrijk aan te 
doen teneinde de, met dit land verbonden 
spreekwoordelijke vrijheid te “genieten”. 
Één van die klusjes wordt gevormd door 
dit epistel. En om ook uw vakantiestem-
ming nog voor een wijle te trachten te ver-
lengen neem ik mij voor vooral “vakantie-
geïnspireerd” te schrijven vanuit de veron-
derstelling dat de resultaten daarvan het 
leven van alledag enigszins voor u zouden 
kunnen veraangenamen.
Dat valt nog niet mee om dat beetje fat-
soenlijk uit te voeren; ook en misschien 
wel vooral de vakantie laat je op relative-
rende wijze naar je eigen leven en je eigen 
leefomstandigheden kijken. En soms be-
gint dat te knagen.

Afgelopen zaterdag meenden we een 
Engelse gast mee te moeten tronen naar 
Giethoorn. En ook deze gast betoonde 
zich onder de indruk van Giethoorn en het 
landschap rond Giethoorn, waar ik ook on-
ze eigen gemeente toe reken. Maar voord-
at we in de rondvaartboot stapten waar 
we bovendien koffie met appelgebak en 
slagroom geserveerd kregen realiseerden 
we ons plotsklaps haarscherp dat we op 
één vierkante meter Giethoorn meer siga-
rettenpeukjes telden dan we een paar 
maand daarvoor in heel Tokio geteld heb-
ben. En dat de klantvriendelijkheid van de 
Giethoornse toeristenindustrie in het niets 
verdween bij de warme ontvangst van de 
vrijwilligers in het bezoekerscentrum “De 
Wieden” van Natuurmonumenten. En op 
dit onderdeel zullen we maar niet eens be-
ginnen aan een vergelijking met Japan. En 
helemaal als klap op de vuurpijl won de 
kwaliteit van de rondwandeling door de 

Wieden met behulp van zelfbedienings-
pontjes het overtuigend van het filevaren 
in de Giethoornse grachten, ondanks de 
koffie, het appelgebak en de slagroom, 
waarbij we de sigarettenpeukjes maar niet 
in onze “waardering” zullen betrekken.

Een paar weken geleden trokken we door 
Oost-Polen. We troffen een dame uit de 
streek, tegen de grens met Oekraïne. Een 
beetje verlegen vroeg ze ons of we ook wel 
eens gehoord hadden van Zamosc. Dat 
was niet het geval en omdat we er volgens 
haar niet ver vandaan waren hebben we 
dat stadje bezocht, eigenlijk uitsluitend 
vanwege die vriendelijke dame. Zelden 
hebben we zo'n puntgaaf stadje gezien, 
100% Renaissance en helemaal intact. 
In 1579 gaf Jan Zamoyski opdracht aan de 
Italiaanse architect Morando om voor hem 
de “Miasto Idealne”, de Ideale Stad te ont-
werpen en te bouwen. Morando deed dit 
en rondde dat alles nog in dezelfde eeuw 
af. Jan Zamoyski, destijds de tweede man 
van Polen vernoemde de stad naar zich-
zelf: Zamosc. En dat is werkelijk de enige 
smet op het geheel. Ruim 400 jaar later ligt 
dat stadje daar nog helemaal compleet, in-
clusief de verdedigingswerken. De stad is 
weliswaar uitgegroeid van 3,000 naar 
80.000 zielen, maar de woonruimte en de 
voorzieningen daarvoor liggen in een ge-
heel nieuw jasje op meer dan 400 meter 
van het “centrum” van Zamosc. Wellicht is 
in Nederland Naardenvesting het enige 
stadje dat een klein beetje in de buurt 
komt, of in Frankrijk bijvoorbeeld Carcas-
sonne, maar Zamosc is werkelijk de ideale 
stad. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
wij door het vooroordeel heen moesten 
dat we de “Miasto Idealne” zouden moe-
ten zoeken en zouden kunnen vinden in 
Oost-Polen.

In Polen moesten we nog door een ander 
vooroordeel heen en wel dat van de Pau-
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weanen. Eindelijk heb ik het op kunnen 
brengen om “Knielen op een bed violen” 
van Jan Siebelink te lezen. En om maar met 
de deur in huis te vallen: de waardering is 
groot voor Jan Siebelink, vooral voor zijn 
verhalenbundels. Maar, om met mannetje 
Pechthold te spreken, ik herken me niet in 
het beeld dat Siebelink schetst van de Pau-
weanen. Zoveel zijn er niet van deze “gelo-
vigen” maar toch nog wel een hele hand-
vol in Genemuiden, zowel in familie- als 
kennissenkring. En die zitten allemaal an-
ders in elkaar dan pa Siebelink.

En dan de laatste barrière die ik geslecht 
heb: nam ik Jan Siebelink nog vanaf papier 
tot me, ik heb nu ook in de vakantie vijf pil-
len vanaf de ereader tot me genomen. En 
met aanzienlijk meer genoegen dat ik tot 
dan toe voor mogelijk had gehouden. 
Zelfs de biografie van Mick Jagger las ik 
langs elektronische weg. En natuurlijk 
bracht die biografie mij ook terug in de zes-
tiger en zeventiger jaren van de vorige 
eeuw, en wel in meer dan alleen maar rock-
historisch opzicht.
Wat is het geval?
In de zeventiger jaren kwam ik voor mijn 
werk in contact met gemeenten in Twente. 
In één van die gemeenten functioneerde 
een gemeentesecretaris wiens vrouw over-
leed. De man hertrouwde met een wat ou-
dere dame die in het bezit was van een 
dochter. Tragisch was, dat ook deze dame 
overleed. Edoch, u raadt het al: de ge-
meentesecretaris trouwde ten derde male, 
maar dan nu met de dochter. In die jaren 
heb ik mijn, toen nog tere ziel gebutst met 
de antwoorden op de vragen hoe het nou 

met de familieverhoudingen zat van al die 
kinderen uit die huwelijken.
De basgitarist van de Rolling Stones, Bill 
Wyman maakte het nog veel ingewikkel-
der: hij werd verliefd op een meisje van zes-
tien. Ik kan me nog herinneren dat dit des-
tijds breed werd uitgemeten in de pers en 
als zeer schandelijk werd beoordeeld. Wat 
ik niet wist maar waar de biografie van 
Mick Jagger mij “verder” in bracht, was 
dat Bill Wyman gewacht heeft tot het meis-
je achttien werd en toen met haar ge-
trouwd is. Tot zover lijkt dit nog redelijk 
“normaal” doch in “Mick Jagger” las ik dat 
ongeveer tegelijkertijd de zoon van Bill Wy-
man trouwde met de moeder van het meis-
je, waarmee dus zijn schoonmoeder te-
vens zijn schoondochter werd. En hoe zit 
dat dan allemaal met de kinderen die uit al 
die huwelijken geboren worden? Kan je 
moeder tevens je oma zijn en je vader je 
opa …… om gek van te worden!!

En dat allemaal vanwege een ereader!!
En vanwege de vakantie!!

Wat is dan toch het aantal peukjes op één 
vierkante meter in Giethoorn ineens een 
overzichtelijk probleem en daarbij redelijk 
exemplarisch voor de kenschets van de pro-
blematiek op het gebied van het binnen-
lands bestuur in Nederland.

Lang leve Zamosc!!!

Tiem van Dalfsen

Genemuiden, 9 september 2013 

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet
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