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Barre tijden…

We leven in hoogst onzekere tijden. De aan-
slagen in Brussel dreunen nog na en dringen 
voor even de beelden van een aanhoudende 
vluchtelingenstroom naar de achtergrond. 
In de middeleeuwen, zo stel ik me voor, zou-
den nu geruchten over het einde der tijden 
de kop opsteken… Oorlogen en geruchten 
van oorlogen, zo heette dat in Bijbelse ter-
men. De vraag, in wat voor wereld we zijn 
terecht gekomen, houdt me wel eens be-
zig. Een wereld, waarin we Turkije, omdat 
ons dat hier in het westen goed uitkomt, 
bombarderen tot ‘veilig land’ voor vluchte-
lingen. Een wereld waarin landen het eigen-
belang als hun enig richtsnoer lijken over te 
houden. En een plan, dat inhoudt dat iedere 
vluchteling teruggestuurd wordt naar Tur-
kije om daarna, misschien, georganiseerd 
te worden verdeeld over de lidstaten van de 
Europese Unie, wordt omarmd. Een plan, 
waarvan ik zeker weet dat we ons er tien 
jaar geleden kapot voor geschaamd zou-
den hebben; een plan dat nota bene soms 
wordt aangeduid als het ‘plan Samson’. En 
daar zijn anderen dan ook nog zo jaloers op 
dat ze claimen dat het uit een andere ko-
ker afkomstig is…. Nou, dat mag ik haast 
hopen!!!
 
Een wereld, waarin democratie inhoudt 
dat we op 6 april, omdat een paar notoire 
dwarskijkers dat hebben afgedwongen, ons 
moeten uitspreken over een verdrag, waar-
aan zoveel haken en ogen zitten dat je er 
echt voor moet hebben doorgeleerd om zo 
ongeveer te kunnen begrijpen waar het wel 
en ook juist niet over gaat. Als zelfs Emile 
Roemer glashard beweert dat een gevolg 
van dit verdrag is dat mensen uit de Oekra-
ine hier vrij kunnen komen werken (ze ko-
men mogelijk voor een drie maanden geldig 
toeristenvisum in aanmerking; van werken 
is geen sprake), dan vrees ik voor de uit-
komst als aan bange, boze of teleurgestelde 
landgenoten een uitspraak wordt gevraagd. 

Gisteravond nog zat ik bij de try-out van een 
nieuw theaterprogramma van Diederik van 
Vleuten. Ging over Churchill, prachtige ver-
halen… Van hem is de uitspraak: The best 
argument against democracy is a five-minu-
te conversation with the average voter. (Het 
beste argument tegen democratie is een ge-
sprek van vijf minuten met de gemiddelde 
kiezer.) Daar word  je dan niet vrolijk van…
Een wereld waarin boze criminelen zich be-
keren tot martelaren en uit naam van een 
perverse vorm van religie in wilde weg on-
schuldigen opofferen aan hun waandenk-
beelden. En ja, wie zegt dat we ons meer 
druk maken over doden in Brussel of Parijs, 
dan om slachtoffers in Ankara of Aleppo, 
heeft gelijk. Maar waar ik van schrik is ook 
weer de manier waarop de media met dit 
drama aan de haal gaan. Er schijnt een 
dochter te zijn van een medewerker van de 
redactie van een actualiteitenprogramma. 
Het meiske zit op het voortgezet onderwijs. 
Ze vertelt thuis dat er, bij haar op school, is 
geapplaudisseerd, toen het nieuws over de 
aanslagen bekend werd. Als dat waar is, en 
waarom zou het niet waar zijn, dan is dat 
verschrikkelijk. Maar vervolgens zie ik jour-
nalisten die, gelukkig tevergeefs, hengelden 
naar bevestiging van dergelijke incidenten 
op andere scholen. En alsof het al niet erg 
genoeg is, omarmt zelfs onze minister van 
onderwijs, dit verhaal en roept alle onder-
wijsgevenden op alert te zijn op dergelijke 
incidenten…  Mevrouw Bussemaker, denkt 
u nu werkelijk dat de onderwijsgevenden 
net uit een ei zijn gekomen, of zo…

Maar tegelijkertijd gaan ook mijn gedachten 
naar de Olifantenstraat in Brussel, waar de 
jeugdherberg is gevestigd, waar we jaren 
achtereen met een groep studenten van 
mijn school verbleven, als we een bezoek 
brachten aan de Europese Unie. Een jeugd-
herberg, midden in Molenbeek, een multi-
culturele wijk, ja, dat zeker, maar ik heb er 



nooit iets gemerkt van onverdraagzaam-
heid of extremisme. De staminees werden 
er druk bezocht, zeker niet op de laatste 
plaats door jonge mannen met een Noord-
Afrikaans uiterlijk (maar met een Vlaamse of 
Waalse tongval). Bizar te bedenken dat het 
dergelijke jongens waren die verantwoorde-
lijk zijn voor de terreur van 22 maart.

Kortom, we leven in een wereld, waarin het 
me moeite kost te blijven begrijpen wat er 
allemaal gebeurt. Waarin ik ook op zoek 
ben naar antwoorden op grote vragen. 
Want het vluchtelingenprobleem is geen 
klein onderwerp. En integratie is een mooi 

woord, maar lastig tot stand te brengen. 
De antwoorden zouden niet in de laatste 
plaats moeten komen van de politiek. En 
dan vooral van die politieke partijen die 
wortelen in een doorwrochte traditie. Want 
of je nu liberaal bent en de vrijheid lief hebt, 
christendemocraat en barmhartigheid hoog 
in het vaandel voert of sociaaldemocraat en 
nog weet wat solidariteit betekent, in alle 
gevallen zou je vanuit die overtuiging tot 
oplossingen moeten komen voor de enorme 
problemen waar we voor gesteld worden. 

Harrie Rietman

Politiek Café:
‘Werk voor jongeren met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt’
Op vrijdag 20 mei 2016, aanvang 18:00 uur zal er samen met de afdeling Zwolle een 
openbare thema-avond over ‘werk voor jongeren met een (grote) afstand tot de ar-
beidsmarkt’ worden gehouden in ‘Linksaf’. De vraag of deze is er is, zal centraal staan 
op deze bijeenkomst. 
De bijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van het onderzoek dat door de 
PvdA-afdelingen Zwartewaterland en Zwolle gezamenlijk is uitgevoerd, in samenwer-
king met de Wiardi Beckmanstichting, als onderdeel van het project ‘Van Waarde 
Lokaal’. 

We beginnen op tijd, soep en broodjes staan klaar. 
 
Tijdens de bijeenkomst worden een aantal korte inleidingen gehouden: door de heer 
John Kerstens (Tweede Kamerlid voor de PvdA), mevrouw Annemarieke Nierop (Wiardi 
Beckman Stichting), geïnterviewde ervaringsdeskundigen en mevrouw Anneke Speel-
man (PvdA Zwolle). Hierna is er ‘politiek-café’, ruimte voor onderlinge discussie. Het 
doel deze discussie is na te gaan of de Participatiewet mensen met een (grote) afstand 
tot de arbeidsmarkt voldoende kansen krijgen. 

Verdere informatie: Greet Generaal, 06-13100573 - greetgeneraal@gmail.com



1. Opening:
De voorzitter Harrie Rietman opent de ver-
gadering met heuglijk nieuws, dat hij die 
dag voor het eerst opa geworden. Nog 
meer goed nieuws, ons trouw  lid Evert is 
weer terug in Hasselt na een ziekteperiode 
en voor het eerst sinds tijden weer aanwezig 
op de ledenvergadering en zijn we blij mee.
Verder nemen we afscheid van Bert Rorije, 
hij is erg druk mijn zijn werk en studie en 
stopt met zijn werkzaamheden als bestuurs-
lid. Hij maakt de werkzaamheden aan het 
gebouw Linksaf wel af. De voorzitter be-
dankt Bert voor zijn inzet en overhandigt 
een bierpakket als bedankje.

Evert vraagt naar het Congres in Amers-
foort van 13 februari. De leden kregen de 
gelegenheid om van thuis op de computer 
mee te stemmen over 14 moties. Greet en 
Yvonne hebben dit gedaan voor onze afde-
ling. Verder maakt Evert een goed punt over 
geldstromen binnen de gemeente; kinderen 
gaan voor stenen.

2. Vaststellen van de agenda: 
vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken:
geen

Gecombineerde avond: 
Ledenvergadering en 
thema-avond over Wonen
22 februari 2016, Gebouw Linksaf, 19.30 uur 

PvdA Zwartewaterland



4. Notulen vorige vergadering: 
vastgesteld.

5. Verslag van de gemeenteraadsfractie 
2015
Astrid: Het was een pittig jaar. We heb-
ben verschillende moties en amendemen-
ten ingediend. Verschillende onderwerpen 
kwamen aan bod het afgelopen jaar zo-
als: inkomens compensatie, zorg,  Wezo, 
kindpakket,schuldhulpsanering. 
We hebben die vinger gelegd op subsidie 
voor ruimtelijke projecten. Als je subsidie 
ontvangt van de Provincie moet hier vaak 
ook een aanzienlijk bedrag van de gemeen-
te bij. Dus keuzes maken onafhankelijk van 
de subsidies.  We hebben hier wel van ge-
leerd. Mensen voor stenen. Verder hebben 
we het initiatief om te kijken naar wonen.
De rol als oppositie is licht frustrerend, de 
wethouders kunnen het werk niet aan.

Evert: SGP zorgt ervoor dat er 5000 euro 
naar 3:16 in Genemuiden gaat. Eerst bezui-
nigen en dan weer subsidie geven. 

6. Verslag van de penningmeester 2015: 
goedgekeurd.

7. Verslag van de secretaris 2015: 
goedgekeurd

8. Verslag vanuit het Ombudsteam 2015: 
Er komen weinig meldingen binnen, ook 
niet vanuit de zorg.

9. Gebouw Linksaf: 
De werkzaamheden rondom het gebouw 
zijn nog niet af. De administratie van het 
gebouw en de afdeling waren altijd geschei-
den, maar worden nu geintegreerd. Kosten 
en baten houden elkaar in evenwicht.

10. Rondvraag: 
Evert- Hoe staat het met de grondverkoop 
in de Gemeente?
We houden een vinger aan de pols. En de 
riolering en de straten van Hasselt. 

Astrid: Er is 2,5 miljoen beschikbaar gesteld 
voor onderhoud.

11. Sluiting 
Sluiting formele gedeelte door de voorzitter 
rond 20.00 uur

Het thema van het vervolgdeel 
van de avond is Wonen 
Astrid neemt het over.

De volgende mensen schuiven aan: Wet-
houder Gerrit , Triny Trinks en Roel de Heij 
van de Huurdersvereniging, Bert Leistra Ma-
kelaar en Ben Copeland Journalist (3e jaar 
HBO student)

Astrid: We hebben een advertentie geplaatst 
voor deze ledenvergadering met thema Wo-
nen en daar zijn wel reacties op gekomen.

Leo: student uit Hasselt kon in Hasselt geen 
woning vinden, zijn afstudeerproject is in 
Zwolle en hij zou graag in Hasselt wonen, 
maar dat is niet gelukt. Dus ik woon nu in 
Zwolle. In Zwolle kun je ook gemakkelijker 
doorstromen.

Roel de Heij: De woningstichting Wetland 
Wonen is verplicht om een huurdersvereni-
ging te hebben als ze meer dan 25 bewo-
ners hebben. Als huurdersvereniging geven 
ze advies en wonen verschillende vergade-
ringen bij, zoals bestuursvergaderingen en 
operationeel overleg. Ze richten zich op:
• betaalbare woningen voor iedereen
• € 586,- is de laagste huur 
• energie besparen
• voor kwetsbare groepen opkomen
• luisteren naar de achterban
• in iedere kern is een contactpersoon

Volgens Wetland Wonen zijn woningen 
steeds moeilijker verhuurbaar en woont  er 
vaker één  persoon  in een eensgezinswo-
ning. Student/ jongere wil kleinere woning.
Wetland Wonen en de Gemeente gaan ge-



zamenlijk inventariseren waar behoefte aan 
is in de gemeente.
Woningen aanpassen is te duur, veel mensen 
zijn ingeschreven, maar zijn er nog niet aan 
toe. De wachtlijst is niet erg lang, voor een 
eensgezinswoning een jaar, het verplicht 
paatsen  van statushouders gaat goed.

Wethouder Knol: We hebben te maken met 
een nieuwe woningwet. Wat hebben we, 
en wat is nodig, is de vraag. De meeste on-
derzoeken zijn a-selectief, de wethouder is 
daarom blij met deze avond. Als we willen 
dat Wetland Wonen woningen voor alleen-
staande bewoners gaat bouwen, dan zullen 
we dit goed moeten onderbouwen.

Harrie: Wat zijn de doelgroepen:
- ouderen
- mensen met een beperking
- alleenstaanden

Leo: Particulieren hebben wel woningen 
voor alleenstaanden in Zwolle.

B. Leistra: De laatste jaren zijn er wel 8-10 
woningen op de markt via particulieren, 
maar die zijn snel verhuurd en er is geen 
centraal punt voor.

Harrie: Wie heeft dit in beeld? 
B. Leistra: Wij hebben dit redelijk in beeld.

Huurdersvereniging: De alleenstaanden zijn 
niet onze doelgroep en wij hebben ook wei-
nig contact met ze.

B. Leistra: Wat de koopmarkt betreft, er 
is vraag naar seniorenhuisvesting, op een 
goede locatie nabij voorzieningen het liefst 
een met tuin. Verder komen alle segmen-
ten aanbod in alle kernen en de prijzen zijn 
goed.

Samenvatting van de gesprekken:
Mensen met een hogere opleiding die jong 
zijn trekken weg, vaak vanwege het werk.
Wel komen er nieuwkomers uit Stadshagen, 

die goedkoper en mooier in Om de Weede 
willen wonen. Dit ligt aan de hoge huurprij-
zen in Zwolle en de omgeving in Hasselt is 
ook veiliger. 
Je zou grote huurhuizen in  segmenten kun-
nen indelen: er is dus duidelijk vraag naar 
kleinere woningen.
Er is sprake van een mis-match. Ouderen 
willen liever gelijkvloers met een tuin.
Eerst moet er een nieuw bestemmingsplan 
worden ingediend, als het oude bestem-
mingsplan is volgebouwd. Eerst afwegen - 
kunnen we uitbreiden op inbreiding locatie. 
In Zwartsluis bijvoorbeeld de locatie Arem-
berg.
Het is natuurlijk krom op dit moment, je 
kunt wel 700 huur betalen voor een wo-
ning, maar geen hypotheek krijgen voor bv 
500-600 euro. Wel er is nog de mogelijkheid 
voor een starterslening vanuit de Provincie.  
Ook moet er gewerkt worden aan de door-
stroom. De economie trekt langzaam aan, 
dus hopelijk krijgen meer werknemers een 
vast contract en dus meer mogelijkheden 
tot kopen van een woning.
Wetland wonen wil alleen bouwen als ze ze-
kerheid hebben.

Tot slot valt het de vertegenwoordiger van 
de huurdersvereniging op de aanwezigen 
op deze avond voonamelijk tevreden kopers 
zijn, en nagenoeg geen huurders…….
Als je nu wat ouder bent is er eigenlijk geen 
alternatief om een kleinere woning te ko-
pen.
De conclusie is eigenlijk, door de huidige re-
gelingen voor koop en huur scheefwonen in 
de hand werkt.

Er is behoefte aan betaalbare kleinere wo-
ningen met tuin voor ouderen, alleenstaan-
den en studenten.

Astrid bedankt iedereen voor zijn/haar aan-
wezigheid en sluit de vergadering om 22.00 
uur.

Yvonne Ariesen, secr. 



Vanuit de fractie
De afgelopen maanden is er een paar keer 
een raadsvergadering niet doorgegaan van-
wege gebrek aan onderwerpen. Het lijkt 
soms wel of er steeds minder in de raad be-
sloten hoeft te worden. Wat dat betreft be-
gint het dualisme steeds meer vorm te krij-
gen. De raad moet duidelijke kaders stellen, 
het college voert uit en de raad controleert 
vervolgens.
Dat we twee keer een donderdag vrij waren 
betekent niet dat we als fractie niets hebben 
gedaan. We hebben ons vooral voorbereid 
op grotere onderwerpen die in de loop van 
het jaar nog in de raad komen. 
Eind januari zijn we samen met een aantal 
andere pvda-actievelingen op werkbezoek 
geweest op het Agnietencollege in Zwart-
sluis. Het was goed om nu de school daar 
een tijdje zit in de praktijk te zien hoe het 
onderwijs daar vorm gegeven wordt. Sa-
men met de locatieleider hebben we naast 
over het onderwijs ook over de rol van de 
school in de Zwartewaterlandse samenle-
ving gesproken. Hierbij werd duidelijk dat er 

al veel banden zijn, maar dat hier ook nog 
meer uit gehaald kan worden. Zowel door 
en voor de school en de leerlingen, maar 
ook voor de gemeenschap. Zo liggen er kan-
sen in de aansluiting onderwijs-jeugdzorg. 
Ook via (maatschappelijke) stages valt nog 
het nodige te bereiken. Een mooi bezoek.
Als fractie zijn we ook bij de wethouder op 
gesprek geweest om verder te praten over 
werken in Zwartewaterland. Over werk voor 
kansrijken, maar juist ook over werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Met alle wijzigingen rond participa-
tiewet en de sociale werkvoorziening een 
snel veranderende omgeving. Wij vinden het 
belangrijk dat er voor iedereen een plaats 
is die past bij de capaciteiten. Zeker met 
al deze veranderingen denken we dat het 
goed is om als raadsfractie de vinger aan de 
pols te houden. Ook zullen we indien nodig 
zelf met verdere voorstellen komen om met 
name de zwakste groep (beschermd) werk 
te kunnen bieden. In de loop van het jaar 
zullen we ook meer werkbezoeken over dit 
onderwerp afleggen. En vergeet ook niet de 
speciale (leden)avond over werk die op 20 
mei in Linksaf wordt gehouden.
In het eerste vuistje van dit jaar hebben we 
aangegeven dat wonen één van de hoofd-
onderwerpen van dit jaar wordt. De thema-
bijeenkomst in februari over dit onderwerp 
kwam voor ons als fractie dan ook op het 
juiste moment. Tijdens deze avond, maar 
ook in de contacten die naar aanleiding van 
de aankondigingen hierover zijn ontstaan 
hebben we veel geleerd én gehoord over 
wonen en woonwensen. Deze informatie 
gaan we gebruiken als inzet bij de bespre-
kingen in de gemeenteraad die hierover la-
ter dit jaar gaan plaatsvinden.
Er is al met al dus nog genoeg te doen voor 
ons als fractie. Tot een volgende keer bij de 
ledenvergadering, themabijeenkomst, scha-
duwfractie of gewoon weer via het Vuistje!

Astrid Dijkstra



Gewillige wilgentenen en handige handen

De PvdA is soms iets te weinig een actiepar-
tij en te veel een praatpartij. Ik daag graag 
iedereen uit om daar iets in te veranderen. 
In mijn woonwijk Oude Nadorst houden 
we af en toe een buurtopruimactie. Tijdens 
de drie buurtopruimacties in de wijk Oude 
Nadorst in Hasselt werden er bij de nazit-
ten verschillende ideeën geopperd om de 
woonwijk nog mooier te maken. Het bou-
wen van een hut van wilgentenen was één 
van die prima ideeën. Op zaterdagmorgen 
27 februari is een groep enthousiaste ou-
ders en kinderen uit de wijk Oude Nadorst in 
Hasselt aan de slag gegaan met het bouwen 
van een hut voor de kinderen. De hut werd 
helemaal gemaakt van verse wilgentenen, 
met bouwkundige assistentie van Jan Dijk-
stra, dé specialist van de Veldschuur “Bid 
& Werk” op het gebied van wilgentenen-
hutten. De kinderen bedachten al doende 
zelf de toepasselijke naam “Kinderhutje” 
en daarna maakten de kinderen een mooi 
naambord voor hun nieuwe hut. 
Na ruim drie uur van stevig buigen, vlechten 
en knopen, was de hut helemaal af. Deze 
hut heeft niets gekost, want alle gebruikte 
wilgentenen waren gratis overschotten van 

het wilgenknotten. De hut bestaat nu nog 
uit een vlechtwerk van kale takken, maar in 
het voorjaar lopen de meeste takken uit en 
ontstaat er een dichte hut met een puur na-
tuur groen bladerdek. Er zijn vast nog wel 
meer passende plekjes in Zwartewaterland, 
waar kinderen zo’n speelhut willen hebben. 
Een paar uur werk voor wat handige ou-
ders en kinderen, wat bouwkundige assis-
tentie van bouwmeester Jan Dijkstra van de 
Veldschuur, wat gratis wilgentenen en even 
overleggen met een kerncoördinator van de 
gemeente Zwartewaterland voor toestem-
ming. Kort en goed, echt ingewikkeld is het 
niet.
Ook al is de hut nu nog kaal en ook al is 
het soms nog wat guur buiten, de kinderen 
spelen nu al in de hut. Dat is vooral te zien 
aan de achtergelaten chipszakjes, drinkkar-
tonnetjes en snoeppapiertjes. Hier ligt nog 
een schone taak. Als de PvdA nu eens er-
gens zo’n mooie hut bouwt op een plek in 
Zwartewaterland waar kinderen lekker kun-
nen spelen. Zou toch prachtig zijn. Niet te 
veel kletsen, maar aan de arbeid.

Jan Haverkate



Je wordt beter door slechter te worden
Het is tweede Paasdag en het gehele Paasweekend heeft ons in de gelegenheid ge-
steld om in alle rust, in navolging van wijlen GJB Hilterman de toestand in de wereld 
te overdenken. En er is heel veel om te overdenken: als “moslims” aanslagen plegen 
zoals nu in Brussel (Zaventhem), wie zijn dan die “moslims”? Als tot “Christenen” niet 
alleen de paus van Rome maar ook de Zwarte Kousenkerk van de Gereformeerde Ge-
meente en de Paauwejanen van Jan Siebelink worden gerekend hoe zit het dan met 
die moslims? Er zijn in ieder geval Sjiieten en Soennieten. Ze beroepen zich allebei op 
de Koran, maar die Soennieten hebben ook nog de Soenna, die over de levenswandel 
van Mohammed gaat. Zijn dat dan de “oude schrijvers” van de Soennieten? En wat 
“schrijven” die dan wat de Soennieten doet besluiten om de Sjiieten af te slachten 
en vice versa?
En van die dingen.

“Overdenken” leidt veelal tot voortschrij-
dend inzicht dat soms ingrijpende gevolgen 
heeft voor je wereldbeeld. Dat begon bij mij 
bijvoorbeeld in 1968 toen de koude oorlog 
nog volop woedde en bij mij het inzicht 
begon te ontstaan dat niet Stalin de we-
reld heeft opgedeeld in Oost en West maar 
dat het uitgerekend “mijn held” van toen, 
Churchill was die deze verdeling heeft ge-
introduceerd. Nederland was dus gewoon 
oorlogsbuit die werd verdeeld. Die verdeling 
van Churchill werd door Stalin op Jalta gera-
tificeerd met een krul voor “akkoord”; meer 
aandacht heeft de man er niet aan gespen-
deerd. Het gevolg was onder andere dat de 
bescherming van ons lijf en goed evolueer-
de; was het op het einde van de zestiende 
eeuw nog zo dat iedere stad zijn eigen leger 
had voor de bescherming van haar stede-
lingen, met de komst van de republiek der 
zeven verenigde Nederlanden werd dat min 
of meer een “landszaak”. Na 1945 hebben 
we deze “bestuurlijke” taak zelfs in trans-
Atlantische handen gelegd. Nederland als 
land volstrekt autonoom …..?  Een eigen 
Nederlandse landsverdediging…..? Ik moet 
er niet aan denken …..!

Wanneer het autonome Duitsland en ook 
het autonome Zwitserland in volledige vrij-
heid zouden kunnen beslissen dat hun Hof-
fmann-La Roche, Sandoz, Basf of hoe die 

farmaceutische giganten ook mogen heten 
zouden mogen blijven lozen op de Rijn zo-
dat de rotzooi mooi in Nederland kan bezin-
ken ……. een gruwel!!

Internationaal terrorisme dat zich zou kun-
nen voltrekken zonder internationale sa-
menwerking als tegenkracht ….. het zou 
voor deze aardkloot en haar bewoners bin-
nen de kortste keren betekenen dat ze ge-
doemd zijn hun dagen te moeten slijten in 
een wereldwijde terroristische dictatuur!!

Vluchtelingencrisis?
Genocide op de Balkan?
Europa is niet het probleem maar de oplos-
sing!

Het werkelijke probleem is dat er steeds 
meer van die populistische lammelingen 
komen die ons willen doen geloven dat de 
oplossing voor alle denkbare problematiek 
bestaat uit een terugkeer naar de gulden en 
opheffing van Europa. Nederland zal dan 
weer opnieuw een Gouden Eeuw gaan be-
leven als meest welvarende en sterkste land 
ter wereld. China moet dan wel weer hele-
maal instorten, evenals de Verenigde Sta-
ten van Amerika, Brazilië, India, enzovoort. 
Die populisten dwingen ons nou om ons 
in een correctief referendum uit te spreken 
over het associatieverdrag met Oekraïne in 



de hoop dat dit verdrag wordt afgewezen. 
Waarom? Om zand te strooien in de machi-
ne die “Europa” heet.

Het is mijn stellige overtuiging dat wij onaf-
wendbaar afkoersen op iets als de Verenig-
de Staten van Europa. En niet om het één of 
het ander, maar om lidstaat te zijn van Eu-
ropa moet de term “doodstraf” uit je voca-
bulaire zijn verdwenen. Voor de goede orde, 
in de Verenigde Staten van Amerika zijn het 
de staten zelve die in autonomie beslissen 
of de doodstraf kan worden uitgesproken 
en voltrokken of niet. In die zin is Europa 
“Goddank” al een stuk verder en beschaaf-
der dan de Verenigde Staten van Amerika. 
De meest cruciale vraag van dit moment is 
of de populisten van deze wereld er in kun-
nen slagen om een substantiële vertraging 
te veroorzaken in dit “Europese” proces met 
alle gevaren van dien. Het Europa van nu is 
gegrondvest op twee, alles vernietigende 
wereldoorlogen op het Europese grondge-
bied, hetgeen geleid heeft tot het gevoel 
en een praktische politiek van “nie wieder”, 
“nooit weer”! Wat als die populisten het tij 
weten te keren? Dan maar een “spel” met 
als inzet een derde wereldoorlog die ner-
gens ander naar toe kan leiden dan naar de 
Verenigde Staten van Europa als eindoplos-
sing in dat “spel”? Laat anno 2016 vooral 
de rede zegevieren zodat we verschoond 
blijven van die ellende.

O ja, in dit Paasweekend gingen mijn ge-
dachten ook uit naar Johan Cruijff. Het is de 
vraag of met zijn verscheiden niet een “eeu-
wenlange” stilte zal intreden in het Neder-
landse voetbal.

Wellicht geldt voor Europa hetzelfde als 
voor de staat van het Nederlandse voetbal: 
“je wordt beter door slechter te worden”. 
Dat doet zich onder meer vertalen in begrip-
pen als “remmende voorsprong” (Europa) 
of “accelererende achterstand” (Nederland-
se voetbal).

Nou moet niet de verdenking op mij rusten 
dat het zeer diepzinnige citaat “je wordt be-
ter door slechter te worden” aan mijn brein 
zou kunnen zijn ontsproten ….. was het 
maar waar.
Het is één van de ontelbare oorspronkelijke 
gedachten van Johan Cruijff zelve.

In 2012 zei Cruijff: “ik blijf gewoon door-
gaan met mij uitspreken, pas als ik dood 
ben hou ik mijn mond”.
Helaas is dat moment nu daar.

Genemuiden, 28 maart 2016

Tiem van Dalfsen

Digitaal Vuistje
Bij controle van het digitale adressenbestand blijkt dat er een heel aantal mailadressen 
van leden ontbreken of niet meer correct zijn. Wanneer jullie DIT  Vuistje niet digitaal 
ontvangen, dan hebben we dus jouw adres niet. En krijg je ook andere, soms nood-
zakelijke, post niet.
Zou je je mailadres willen sturen naar het mailadres wat ook op de achterzijde van het 
Vuistje staat: zwartewaterland.pvda@gmail.com

Bij voorbaat dank. 
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