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Data om niet te vergeten:

Maandag 9 maart: 
Ledenvergadering in Linksaf, 20:00 uur

Donderdag 12 maart 2015: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Zaterdag 14 maart: 
Wijkbezoek Genemuiden 
Verzamelen om 10:00 uur bij d’Overtoom

Woensdag 18 maart: 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
stembureaus open van 7:30 tot 21:00 uur 

Maandag 23 maart: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 26 maart: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Donderdag 16 april: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Maandag 27 april: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 30 april: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 26 APRIL 2015
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Overijssel moet linksaf!

Op 18 maart kiezen we de provinciale staten 
van Overijssel. Sinds 2011 wordt Overijssel 
bestuurd door een rechts-christelijk college 
van CDA, VVD, CU en SGP. Dankzij een rest-
zetel en gesteund door minder dan 48% 
van de kiezers.  Asfalt, megastallen en kaal 
grasland. Dat waren de keuzes. Ondanks de 
crisis en werkloosheid géén arbeidsmarkt-
beleid, géén banenplannen, géén leer-/
werkplekken of stageplekken. 

Volgens ons kan én moet het anders. Want 
hoewel het nu steeds beter gaat met de eco-
nomie zitten nog te veel mensen werkloos 
thuis. Hoe krijgen zo veel mogelijk mensen 
een vaste baan met een fatsoenlijk salaris? 
Dat is een van de belangrijkste vragen die 
bij de komende verkiezingen spelen. Veel 
jongeren zitten thuis, zonder werk en soms 
ook zonder diploma. Daarom willen wij in-
vesteren én daarbij kansen geven aan werk-
zoekenden. Dat doen we bijvoorbeeld met 
het banenplan ‘Werk maken van Erfgoed’. 

In dat banenplan wordt op een slimme ma-
nier werkgelegenheid in de bouw gecreëerd 
door monumentale gebouwen op te knap-
pen. Panden die Overijssel smoel en karakter 
geven zetten we op een monumentenlijst. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten: 2500 
nieuwe banen voor jongeren en het behoud 
van een mooi Overijssel met karakteristieke 
panden. 
Zo maken we het verschil. Maar we hebben 
meer goede plannen. We brengen de ba-
lans terug in het landelijk gebied en werken 
aan landbouw met een menselijke maat. 
We zorgen voor een goede ombouw van 
het Overijssels openbaar vervoer, zodat de 
bereikbaarheid van Overijsselse kernen voor 
iedereen op peil blijft. We bieden het MKB 
en ZZP’ers kredieten omdat veel banken dat 
amper doen. En we willen meer waarde-
ring voor streektaal en streekcultuur, alweer 
een onderwerp waar de huidige coalitie de 
mond vol van heeft, maar de buidel niet 
voor wil trekken.  



De afgelopen jaren heb ik gezien wat er ge-
beurt als de PvdA niet meebestuurt in Over-
ijssel, in Den Haag, in Enschede, maar ook 
in Zwartewaterland. Als het gaat om moei-
lijke keuzes, dan zie je hoe wij als partij het 
verschil kunnen én ook moeten maken! Wij 
maken ons terecht hard voor goede zorg, 
tegen uitkleden van voorzieningen, voor het 
zwembad en tegen bezuinigingen op de bi-
bliotheek. 

Kortom, ik hoop dat de opkomst op 18 
maart nog hoger wordt dan de 60% van 
2011. Ik denk dat de kiezer niet wil dat ons 

land door politieke instabiliteit weer terug-
valt in onzekerheid. Op 18 maart kan het 
roer om in Overijssel, laten we kiezen voor 
een sociale en realistische koers. Voor een 
Overijssel waar iedereen een goed leven kan 
leiden. Waar meer mensen de zekerheid van 
goed werk hebben, met een vast contract 
en een fatsoenlijk salaris. Waar iedereen nu 
en in de toekomst goede voorzieningen in 
de buurt heeft. Waar we naar elkaar omkij-
ken en niemand buitensluiten. Want zo ma-
ken we Overijssel sociaal en sterk!

Tijs de Bree



Wijkbezoek
Dit Vuistje komt niet alleen in de bus bij PvdA-leden (en belangstellenden), maar ook bij 
inwoners van de ‘Binnenlanden’, in Genemuiden.  Ook in dit jaar gaan we als PvdA op 
wijkbezoek. We vragen aan bewoners hoe het wonen in de wijk bevalt en/ of er wensen 
zijn waar de PvdA wat mee kan of moet. Het levert altijd weer interessante gesprekken 
op. Bent u een inwoner van de ‘Binnenlanden’, en wilt u ook een volgende keer een 
(digitaal) Vuistje ontvangen? Stuur een mail naar de secretaris. U krijgt dan ons volgend 
Vuistje geheel vrijblijvend, zonder verdere verplichtingen.

De redactie

Agenda
 
1) Opening en berichten van verhindering

2)  Vaststellen agenda

3)  Mededelingen: Wijkbezoek Genemuiden zaterdag 14 maart en 
 verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart

4)  Verslag ledenvergadering d.d. 20 oktober 2014 (zie vuistje november 2014)

5)  Verslag ledenvergadering d.d. 17 november 2014 (betrof een pro forma vergadering 
 om een aantal financiële onderwerpen tijdig vast te stellen)

6)  Jaarverslag van de secretaris

7)  Jaarverslag van de penningmeester

8)  Jaarverslag vanuit de fractie 

Pauze 

9)  Politieke actualiteit; oppositie voeren in tijden van krapte… 
 Wat speelt er in de gemeenteraad, welke keuzes moeten er worden gemaakt, 
 hoe staat de fractie daarin….

10)  Rondvraag/ wat verder ter tafel komt

11)  Sluiting



Aftrap provinciale verkiezingen 2015

18 februari jl. heeft de aftrap voor de pro-
vinciale statenverkiezing 2015 plaatsge-
vonden in het provinciehuis van Overijssel 
onder leiding van mevrouw A. Bijleveld-
Schouten (Commissaris van de Koning van 
de provincie Overijssel). Ook voor de PvdA 
dé officiële start van de verkiezingscampag-
ne. Tijdens de avond was er voor iedere lijst-
trekker de mogelijkheid zichzelf, als ook het 
partijprogramma, te presenteren in een in-
formele setting middels een promo-filmpje 
van ca. 1 minuut en een kort maar krachtig 
interview. Om de diverse partijprogramma’s 
nog beter bij de kiezers onder de aandacht 
te brengen en het verschil tussen provinciaal 
en nationaal beleid van de diverse (lande-
lijke) partijen beter te accentueren zal  de 
provincie Overijssel tevens een online stem-
hulp lanceren.

Uit de diverse presentaties valt op te maken 
dat het debat in de komende Statenverkie-
zingscampagne zich voornamelijk gaat rich-
ten op de bereikbaarheid, leefbaarheid en 
werkgelegenheid in Overijssel. Punten waar 
de PvdA een gedegen en reële standpunten 
over heeft opgenomen in haar verkiezings-
programma. Hiermee kunnen we als PvdA 
in de komende inhoudelijke debatten met 
andere partijen en ‘ontmoetingen op straat’ 

dan ook goede punten mee scoren! Een 
belangrijk begin in dit opzicht is reeds door 
onze lijsttrekker, Tijs de Bree, gemaakt met 
een ijzersterke campagnepresentatie welke 
is opgepikt door de media en niet onopge-
merkt is gebleven door de overige aanwezi-
gen op deze ‘campagne-avond’.
 
Deze ‘vliegende’ start van Tijs is een goed 
uitgangspunt om als kandidaat-Statenlid 
aandacht te vragen voor de volgende pun-
ten waarvoor ik me tijdens de komende 
Statenperiode 2015-2019 voor zou willen 
inzetten:
• een leefbare woonomgeving voor de stad 
 en platteland; 
• ontwikkeling en instandhouding natuur 
 en landschap; 
• een leefbare woonomgeving voor de stad 
 en platteland;
• versterking (regionaal) openbaar vervoer;
• het meer ‘op de kaart zetten’ van de ‘Kop 
 van Overijssel’.
Ik hoop hiervoor op uw steun en vertrou-
wen.

Met vriendelijke groet,

Pascal Arnold
(kandidaat-Statenlid PvdA Overijssel)



Solidariteit

Ik was een jaar of achttien, ik had de mid-
delbare school afgerond, en mijn ouders 
wilden dat ik secretaresse werd. Maar ik had 
geen trek in nette pumps en gelakte nagel-
tjes en praatte net zo lang op ze in tot ik 
SPW mocht doen. Toen na mijn slagen bleek 
dat er in Limburg geen werk te vinden was, 
vertrok voor een jaar naar Londen als au pair 
en kwam uiteindelijk bij Defensie terecht, 
waar ik 10 jaar voor het Amerikaanse leger 
heb gewerkt. 

Ik merkte al snel dat je met zo’n baan niet 
meer om de wereldpolitiek heen kunt. Je 
bent indirect betrokken bij oorlogen en in-
terventies, en je wordt je snel volledig be-
wust van het feit hoe goed we het hier in 
Nederland eigenlijk hebben. 

Als PvdA-er sta ik voor de zwakkeren in de 
samenleving. Buiten én binnen onze gren-
zen. Want ook binnen Nederland is niet ie-
dereen in staat om alles zelf te regelen. De 
afgelopen 15 jaar heb ik in het basisonder-
wijs en de kinderopvang gewerkt. Met veel 
plezier, maar ook daar zie je schrijnende 
ongelijkheid. Kinderen die vanaf hun vierde 
iedere dag knokken voor hun plek. Kinderen 
die niet naar de voetbal kunnen omdat daar 
thuis geen geld voor is, zelfs als het maar 
een tientje kost. Zo missen sommige kinde-
ren de mogelijkheden zichzelf te ontplooien 
die voor anderen de normaalste zaak van de 
wereld zijn. Juist mensen die het toch al niet 
makkelijk hebben lijken zo dubbel gestraft 
te worden.  

Ik wil ernaar streven dat er een vangnet 
blijft bestaan voor mensen die het echt niet 
zelf kunnen. Zij horen de zorg en aandacht 
te krijgen die ze verdienen. Een gelijke start 
en gelijke kansen voor álle kinderen. Dat 
moet ons doel zijn. Je huidskleur, geloof 
of geaardheid, leeftijd of woonplaats, wie 
je ouders zijn of hoeveel geld ze verdienen 

moet er niet toe doen. 

We wonen in een prachtige provincie. Over-
ijssel zwaait de scepter over veel verschillen-
de onderwerpen: natuur, cultuur, openbaar 
vervoer. Niet meer over jeugdzorg, want 
dat onderwerp is op 1 januari overgeheveld 
naar de gemeenten. Maar de discussie moet 
wat mij betreft niet gaan over wie waarover 
gaat. Transitie of niet, we mogen nooit weg-
kijken voor problemen of mensen in nood 
de deur wijzen omdat ze toevallig niet aan 
het goede loket staan. Dat staat trouwens 
ook in ons verkiezingsprogramma, en daar 
ben ik blij mee. 

Op de basisschool waar ik werk ben ik veel 
bezig met kinderen die extra uitleg, aan-
dacht en steun nodig hebben. Ik zie de kin-
deren letterlijk groeien, fysiek en mentaal. 
Volgens mij is dat de manier waarop we ons 
als PvdA onderscheiden: door solidariteit, 
en door tijd en aandacht te hebben voor 
de mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Zo wil ik in ieder geval het verschil 
maken!

Yvonne Ariesen,
nr.  20 op de kieslijst Provinciale Staten



Van Pittsburgh naar Den Haag en verder….

Op een regenachtige donderdag waren we 
in Den Haag verzeild geraakt. Mooie stad, 
daar mankeert het niet aan, maar na een 
paar uurtjes van dat miezerige weer verlang 
je toch naar een dak boven je hoofd. Nu wil-
de het toeval dat we in de buurt waren van 
het Mauritshuis. Nee, niet die Maurits van 
van Oldenbarneveldt, maar zijn petekind, 
Johan Maurits, die ervoor verantwoordelijk 
is geweest dat delen van het tegenwoordige 
Brazilië nog een tijdlang hebben mogen ge-
nieten van/ zuchten onder * (doorhalen wat 
niet van toepassing is) Hollandse heerschap-
pij. Nu biedt dat Mauritshuis, gebouwd 
door Jacob van Campen, onderdak aan een 
schitterende collectie Hollandse meesters en 
alleen daarom is het een bezoek al meer dan 
waard. De Stier van Potter, het Puttertje van 
Fabritius, de Staalmeesters van Rembrandt  
en het Meisje met de Parel van Vermeer, het 
is er allemaal te vinden. Kortom, een aan-
rader van jewelste. Er was echter nog een 
extra reden om het Mauritshuis te bezoe-
ken. Bij hoge uitzondering verblijft name-
lijk een deel van de wereldberoemde Frick-
collectie in een paar zalen van dat Haagse 
museum. Weliswaar niet de topstukken die 
door Henry Clay Frick zelf waren verzameld. 
Daarvan heeft hij namelijk laten vastleggen 
dat die zijn museum in New York niet mo-
gen verlaten. Maar wat na zijn dood, vooral 
door zijn dochter is aangekocht, is van een 
uitzonderlijk hoog niveau. Allerwege wordt 
de loftrompet gestoken over de unieke ten-
toonstelling Rembrandts in Amsterdam, 
maar wat er in Den Haag allemaal te zien 
is… Ik weet zonet nog niet wat de voorkeur 
zou moeten krijgen.

Wie was dat eigenlijk, die Henry Clay Frick? 
Daar begint het verhaal toch wat rafelran-
den te vertonen. Ten tijde van de opko-
mende industrialisatie, en vooral de staal-
industrie, zag de ondernemende Frick grote 
mogelijkheden in de cokesbereiding. Zon-

der hoog opgestookte ovens immers geen 
staal. En zo was de jonge Frick al voor zijn 
dertigste miljonair, en dat in een tijd dat de 
dollar nog de dollar was. De naam van Frick 
wordt vervolgens gelinkt aan allerlei voor-
aanstaande maar vooral superrijke families. 
Hij huurt een huis van de Vanderbildts en 
gaat in (staal-)zaken met Andrew Carnegie, 
wat hem ook geen windeieren legt. Het is 
diezelfde Andrew Carnegie die in 1903 1,5 
miljoen dollar schenkt om in Den Haag een 
Permanent Hof van Arbitrage te stichten, 
waarvoor het tegenwoordige Vredespa-
leis is gebouwd. Kennelijk iemand met het 
hart op de goede plaats, zou je denken. 
Er zijn veel goede dingen te vertellen over 
Andrew Carnegie, maar de periode van zijn 
samenwerking met Frick hoort daar nadruk-
kelijk niet bij. Een inktzwarte bladzijde uit 
de geschiedenis van de Amerikaanse vak-
beweging wordt gevormd door wat zich 
heeft afgespeeld rondom het breken van de 
Homestead Steel Mill strike in 1892. Deze 
staking bij een van de door Carnegie and 
Frick geleide ondernemingen staat in de top 
drie van de meest gewelddadige stakingen 
uit de Amerikaanse geschiedenis. Met bui-
tensporig geweld en behulp van de inzet 
van eerst gehuurde krachten van Pinkerton’s 
detectivebureau en later duizenden militai-
ren van de staatsmilitie, slaagde, met Frick 
als drijvende kracht maar met instemming 
van Carnegie, dit illustere duo er uiteinde-
lijk in met veel bloedvergieten de staking 
te breken. De leiders werden tot lange ge-
vangenisstraffen veroordeeld…. Het is maar 
een kleine stap om de conclusie te trekken 
dat de schitterende Frick-collectie tot stand 
is gekomen, letterlijk over de rug van dui-
zenden fabrieksarbeiders. Op dat moment 
wist ik wel weer waarom mijn opa (zoals 
mijn oude tante Truus mij, jaren geleden, 
influisterde) een rooie was en waarom ik 
mij thuis voel bij de Partij van de Arbeid. Het 
maakt het Mauritshuis niet minder bijzon-



der, het maakt de Frick-collectie niet minder 
de moeite waard, maar al die schitterende 
kunstvoorwerpen hebben zo ook vaak een 
schaduwkant.

En zouden ze er nu wat van hebben geleerd, 
die Amerikanen? De recente ontwikkelingen 
rondom Vroom en Dreesman geven wat dat 
betreft te denken. Een onderneming opko-
pen, leegzuigen en vervolgens het personeel 
knevelen… Je zou verwachten dat dat niet 
meer van deze tijd zou zijn, waar we de 
mond vol hebben over maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, maar kennelijk nog 
steeds het grootkapitaal probeert de dienst 

uit te maken. Om een onderneming te red-
den moeten wellicht soms onorthodoxe 
stappen worden gezet, maar een grootaan-
deelhouder die van zijn personeel een offer 
eist van 10 miljoen euro, terwijl hij tegelij-
kertijd voor zichzelf een paleis laat bouwen 
van meer dan 20 miljoen dollar, valt wat mij 
betreft in de categorie Henry Clay Frick. 

Trouwens ook stom dat zo weinig perso-
neelsleden van V&D lid blijken te zijn van 
een vakbond!

Harrie Rietman



Op wat anders voor veel kinderen misschien 
een verregende vakantiemiddag zou zijn 
geworden organiseerde de Partij van de Ar-
beid donderdagmiddag weer een van haar 
befaamde ‘Spetterfeesten’. Geen middag 
waarop de politieke one-liners je in zwem-
bad ‘de Kraggen’ om de oren vlogen, zelfs 
niet met de verkiezingen voor Provinciale 
Staten in het verschiet, maar een beweeg-
feest voor jong en oud (maar toch vooral 
jong).
In grote getale was de jeugd van Zwartsluis 
vooral, maar toch ook wel uit de andere ker-
nen naar het zwembad getrokken om daar 
weer eens ouderwets te genieten van zwem-
men, duiken, spartelen en proesten. Omdat 
er geen entree hoeft te worden betaald is 

het lastig een precieze schatting te geven 
van het aantal bezoekers, maar dat het zelfs 
drukker was dan bij het vorige spetterfeest, 
dat vorig jaar al een doorslaand succes was, 
doet voor zichzelf spreken. Een voorzichtige 
schatting komt toch uit op tenminste 140 
kinderen. De limonade vond weer gretig af-
trek, evenals de pepermunt en toen om vier 
uur de badmeester een eind aan het festijn 
maakte, slaakten velen nog een zucht van 
teleurstelling.

De beide aanwezige leden van de Partij van 
de Arbeid-fractie, Astrid Dijkstra en Klaas 
Eenkhoorn, kijken dan ook met veel tevre-
denheid terug op deze middag. “Al heb ik 
met geen enkele oudere over politiek ge-

Spetterfeest toont aan: 
Zwembaden moeten blijven!!!



sproken”, vertelt Astrid. “Maar dat is ook 
helemaal niet de bedoeling van deze mid-
dagen. Al sinds jaren dragen wij uit hoe be-
langrijk het is dat jongeren lekker veel be-
wegen. Daar zijn onze spetterfeesten voor 
bedoeld; dat heeft niets met verkiezingen te 
maken. Waar het wel mee te maken heeft, is 
met bezuinigingen. Als Partij van de Arbeid 
hebben we aanvankelijk meegewerkt aan 
bezuinigingsplannen, die ook de zwemba-
den raakten. Niet leuk, wel nodig. Maar het 
college komt nu daar nog eens met een heel 
forse bezuinigingsopdracht overheen. Een 
bezuinigingsopdracht die er mogelijk toe zal 
leiden dat een van de plaatselijke zwemba-
den moet worden gesloten, terwijl, omdat 
de personeelslasten dan weer voor rekening 

van de gemeente gaan komen, er financi-
eel nauwelijks iets wordt bespaard. Bij de 
vorige bezuinigingsronde wist de PvdA de 
andere partijen nog tot andere gedachten 
te brengen en was de bezuinigingstaakstel-
ling voor de zwembaden haalbaar. Dat is nu 
in de verste verte niet het geval.  Daar krijgt 
het college ons niet in mee. Dit spetterfeest 
maakt maar al te duidelijk hoe belangrijk 
goede sportvoorzieningen in onze gemeen-
te zijn”.

Toch nog weer even over politiek dus… 
Maar terwijl de fractie- en bestuursleden de 
vlaggen en andere versieringen weer oprui-
men overheerst toch vooral de tevredenheid 
over een geslaagd zwemspektakel.



Inzake vrijheid van meningsuiting

Dagelijks onderga ik het figuurlijke therapeutische genoegen van mijn “Volkskrant-
psych” dokter Sigmund. De steeds weer terugkerende confrontatie met deze, door 
Peter de Wit gecreëerde etterbak sterkt je dusdanig dat je nog enigszins rechtop het 
leven denkt aan te kunnen. Afgelopen woensdag, 25 februari wist deze zielenknijper 
ons te trekken in een gedachtenvorming rond “Vrijheid van meningsuiting”:

Hoewel het er op lijkt dat na de slachtpar-
tij in Parijs op Charlie Hebdo, net als na de 
moord op Theo van Gogh en zelfs na uit-
spattingen van die verschrikkelijke populist 
in het Nederlandse parlement, u weet wel, 
die van “minder, minder, minder….” dat al-
les maar moet kunnen als het om de vrij-
heid van meningsuiting gaat. En natuurlijk 
weet iedereen met maar een greintje ver-
stand en benul dat dat niet zo is. Echter, de 
cartoon drukt uit dat je in dit tijdsgewricht, 
figuurlijk gezien, op de “dodenlijst van het 
gesundenes Folksempfinden” dreigt te ko-
men als je daar toch aandacht voor vraagt. 
Het zij verre van mij om op die lijst te willen 
staan. Bovendien zijn er mensen die dit al-
lemaal veel beter kunnen verwoorden. In de 
negentiger jaren van de vorige eeuw was ik 
“zelfbenoemd” ambassadeur van “Save the 
Children Alliance” oftewel van “Stichting 
Redt De Kinderen”. Zo kwam ik in het be-
zit van een stapel boeken die ik aan Jan en 
alleman uitdeelde, met daarin een sprookje 
over dit onderwerp van de hand van Jan Ter-
louw. Ik wil u dat niet onthouden en neem 
het hier integraal op.

Er was eens een meisje dat voornamelijk be-
stond uit edele motieven en nobele doelstel-
lingen. Dat meisje moest voor school een 
opstel schrijven over het onderwerp “Vrij-
heid van meningsuiting”. Ze schreef: Ik vind 
dat iedereen het recht heeft om te zeggen 
wat hij wil. Liegen is slecht. Daarna wist ze 
niets meer. Ze beet op haar pen en zuchtte. 
Meneer zou het opstel te kort vinden, daar-
van was ze zeker. Gelukkig had ze een goe-
de fee, die net op dat moment langskwam. 
“Je ziet er tobberig uit, mijn kind,” zei de 
fee. Het meisje vertelde wat haar probleem 
was. “Als je wilt zal ik je voor één dag een 
vogel maken,” zei de fee. “Zou je dat wil-
len?” De opstelmaakster zag het verband 
niet, maar het buitenkansje om een dag te 
kunnen vliegen wilde ze zich niet laten ont-
glippen. Dan maar een onvoldoende. “Wat 
voor vogel zou je willen zijn?” Een ooievaar 
wil ik zijn, dacht het lieve meisje. Dan kan 
ik baby’s rondbrengen, wat mij enig lijkt. O 
nee, een duif wil ik zijn, dacht ze. Dan kan 
ik vrede brengen waar wordt gevochten en 
hoop waar hoop schaars is. Een nachtegaal, 
dat zou ook mooi zijn. Zingen in de scheme-



ring, vanaf een takje van de jasmijn, met op 
een bankje daaronder twee mensen die el-
kaar zeggen hoeveel ze van elkaar houden. 
“Wel?” zei de goede fee. “Ik weet het niet,” 
zei het meisje, “Ik vind het moeilijk om te 
kiezen.” “Ik hou van opschieten,” zei de fee, 
die behalve goed ook kort aangebonden 
was. “Als je zo treuzelt zal ik voor je kiezen. 
Ik maak een spotvogel van je.”

Terstond voelde het meisje hoe haar benen 
dun werden als rietstengels, hoe haar mond 
zich verscherpte tot een snavel, kortom, ze 
werd een vogel. Ze sloeg haar vleugels uit 
en vloog moeiteloos tot hoog boven de bo-
men, ze probeerde haar stem en stelde vast 
dat die weliswaar scherp, maar niet onwel-
luidend klonk. Toen kwam ze een ooievaar 
tegen. “Waar ga je naar toe, ooievaar?” 
vroeg ze. “Ik heb het druk,” klepperde de 
ooievaar. “Ik moet vandaag  nog zeven kin-
deren gaan bezorgen.” “Wat een moeite 
voor niks,” hoorde het tot spotvogel om-
getoverde meisje zichzelf zeggen. “Ga eens 
kijken bij een abortuskliniek, dan begrijp je 
wat ik bedoel.” De ooievaar vloog zwijgend 
verder. Even later kwam er een duif voorbij. 
“Waar ga je naar toe?” “Ik ga naar een slag-
veld om vrede te brengen,” koerde de duif. 
“Waarom?” spotte de spotvogel. “Heb je 
nog niet ontdekt dat er een wet van behoud 
van geweld bestaat? Oorlog die op de ene 
plaats wordt onderdrukt ontspringt elders 
weer.” “Kan zijn,” zei de duif mismoedig en 
vloog verder. Weer wat later kwam er een 
nachtegaal langs. “Op weg naar een ver-
liefd stel onder een jasmijn?” informeerde 
de spotvogel. “wat je zegt,” zong de nach-
tegaal. “Heb je de statistiek van de echt-
scheidingen onlangs nog gezien?” vroeg de 
spotvogel.

De dag ging voorbij. Toen de schaduwen 
lang werden en de meeste vogels een plekje 
voor de nacht zochten, ging de spotvogel 

terug naar de fee. “Je ziet er niet gelukkig 
uit,” zei de fee. “Ik ben heel gelukkig. Het 
was fantastisch.” “Kom,” zei de fee, “we 
gaan evalueren.” “Wat is dat?” “We gaan 
eens kijken hoe je het echt hebt gevonden.” 
De fee wenkte en daar kwamen de ooievaar, 
de duif en de nachtegaal aanvliegen. “Wat 
vonden jullie van de spotvogel?” vroeg de 
fee. “Een eerlijk iemand,” vond de ooievaar. 
“Ze sprak de waarheid,” beaamde de duif. 
“Recht door zee,” zei de nachtegaal. “Von-
den jullie haar aardig?” vroeg de fee. “Ik ben 
achter geraakt met mijn werk,” zei de ooie-
vaar. “Ik vond haar waarheid niet creatief.” 
“Ik ben door een korte depressie gegaan,” 
koerde de duif. “Ik vond haar waarheid niet 
inspirerend.” “Ik vond haar waarheid niet 
blij,” zong de nachtegaal in mineur. “Har-
telijk dank,” zei de fee. Ze maakte een in-
gewikkelde beweging met haar toverstokje, 
waarna de ooievaar, de duif en de nachte-
gaal verdwenen en de spotvogel weer een 
meisje werd.

“Dank u wel,” zei het meisje. Ze ging naar 
huis en schreef een lang opstel over de vrij-
heid van meningsuiting, want ze vond dat 
daar heel veel over te zeggen was.

Of Jan Terlouw meer gelijkenissen heeft ge-
schreven is mij niet bekend. Wel realiseer ik 
me dat de moraal van zijn sprookje merk-
waardig veel overeenkomsten vertoont met 
de nieuwtestamentische notie dat alle din-
gen die je geoorloofd zijn lang niet altijd 
stichten (Paulus). 

En tot slot, ik heb geen enkele moeite om 
niet met een bord te lopen “je suis Charlie”; 
sterker nog, “je ne suis pas Charlie”, “ik ben 
geen Charlie” hoort meer bij mij. Neen, ik 
ben

Tiem van Dalfsen
Genemuiden, 1 maart 2015 
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