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Woensdag 23 november
ledenvergadering, Bibliotheek Hasselt, 
19:30 uur: Opening ledenvergadering
 - Vaststellen begroting 2017
 - Actualiteiten uit de raad
19:50 uur: pauze 
20:00 uur: De verdere toekomst van PvdA Zwartewaterland (vervolg)

Woensdag 30 november:
Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 1 december:
Raadsvergadering 19:30 uur

Woensdag 14 december:
Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 15 december:
Raadsvergadering 19:30 uur

KERSTVAKANTIE
Woensdag 11 januari:
Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 12 januari:
Raadsvergadering 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 15 JANUARI 2016
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Trump…

Verrassend, zo mag je de uitslag van de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen toch 
wel noemen. Verbijsterend is misschien nog 
wel een beter woord. Het nog steeds mach-
tigste land ter aarde wordt de komende 
vier jaren geleid door een president die, 
tijdens de achterliggende campagne met 
modder heeft gegooid, , vrouwen heeft 
gechoqueerd, illegalen en minderheden 
als inferieure mensen heeft weggezet en 
wat al niet meer… En toch heeft kennelijk 
een heel groot deel van de geregistreerde 
kiezers (ook zo iets fraais…) een zo grote 
afkeer van Hillary Clinton, dat ze hun ver-
trouwen hebben geschonken aan deze ver-
tegenwoordiger van het grote geld en de 
dubieuze belastingmoraal… Onvrede over 
wat de ‘gevestigde politieke orde’ heeft 
gebracht is ongetwijfeld een belangrijke 
drijfveer geweest voor het stemgedrag. Er 
moest afgerekend worden met het politieke 
establishment, dat is kennelijk belangrijker 
dan het antwoord te geven op de vraag wat 
daar dan voor in de plaats dient te komen.

Na het al even onverwachte Brexit is dit het 
tweede teken dat er iets fundamenteel aan 
het verschuiven is op het gebied van de po-
litieke idealen. En hoeveel zullen er nog vol-
gen? Wordt Marine LePen straks president 
van Frankrijk? Wordt de PVV in maart mis-
schien met voorsprong de grootste partij? 
Op opiniepeilingen kunnen we nauwelijks 
meer af gaan. Duidelijk is, wat in handboe-
ken over de betrouwbaarheid van opinie-
peilingen al wel eerder is geconstateerd, 
dat bij mondelinge peilingen mensen over 
een aantal onderwerpen de neiging heb-
ben iets anders te zeggen dan ze daadwer-
kelijk doen. Het netto inkomen, seksuele 
activiteit en kennelijk ook het stemgedrag, 
behoren tot die onderwerpen, waarbij zeg-
gen en doen uiteenlopen. Duidelijk is wel 
dat er ook een grote behoefte bestaat aan 
zondebokken… Illegalen en Mexicanen (of 

illegale Mexicanen) lenen zich daarvoor, 
maar ook een politiek leider van een andere 
partij kan een gewild onderwerp van haat 
worden. 

Wat heeft Diederik Samson gedaan, om 
bij zo velen, buiten maar ook binnen de 
PvdA, zo openlijk te worden af geserveerd 
als politiek leider? Er zijn zeker de afgelo-
pen jaren beslissingen genomen die pijn 
hebben gedaan; de inkomensafhankelijke 
zorgpremie is wel  heel gemakkelijk opge-
geven, het verhogen van de AOW-leeftijd 
(hoe verdedigbaar ook) heeft veel onbegrip 
gekweekt bij vooral de 50+ ers en zo zijn 
er vast meer maatregelen te noemen. Maar 
waarom straalt dat dan, terwijl het beslui-
ten zijn geweest waarvoor een parlemen-
taire meerderheid nodig is geweest (en die 
hebben we als PvdA echt niet in ons een-
tje) toch vooral af op de PvdA? Heeft dat 
iets te maken met de traditionele waarden 
waarvoor we staan? Of is het PvdA bashen 
gewoon een hype, waaraan zelfs media die 
ons in het verleden redelijk gunstig gezind 
waren, vrolijk meedoen? Of is er nog iets 
anders aan de hand? In mijn eerste peri-
ode als raadslid, toen nog in de gemeente 
Genemuiden, was het opvallend hoeveel 
scherper de kritiek vanuit de raad vaak was 
op de PvdA wethouder (Tiem van Dalfsen) 
dan op zijn SGP collega Dirk van der Sluis. 
En als je daar, in de wandelgangen, dan 
eens met collega-raadsleden over sprak 
kreeg je al snel als antwoord: “Tiem kan er 
wel tegen…” , met andere woorden, er valt 
geen lol aan te beleven om de strijd aan te 
gaan met een zwakke tegenstander; een te-
genstander die al vanuit zichzelf in de tou-
wen hangt, geef je toch niet nog een portie 
klappen…

Terug naar Trump, Wilders of wie dan ook… 
Het is ook goed om eens stil te staan bij wat 
deze ontwikkelingen betekenen voor de 



verhoudingen in Zwartewaterland. Nee, ik 
ben niet bang dat Geert zijn begerig oog op 
Zwartewaterland zal laten vallen om daar 
met een lokale afdeling van zijn PVV-vehikel 
deel te gaan nemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen. Maar de onvrede, en het ge-
dachtengoed heeft ook in onze kleine ge-
meente aan het Zwartewater wel degelijk 
wortel geschoten. En het woekert voort… 
Of we, als PvdA daartegen voldoende te-
gengas kunnen geven is de vraag. Of een 
‘gevestigde’ politiek partij daarvoor het 
middel is, weet ik niet. Wel worstelen we, 
als lokale afdeling met die vraag. Toen we 
bijna vijf zetels in de gemeenteraad hadden 
was dat, gebiedt de eerlijkheid te zeggen, 
minder een issue dan nu, nu we terugge-
vallen zijn tot (ruim) twee zetels. Maar het 
is een belangrijke vraag. Daarom is het ook 
belangrijk dat we, met een zo groot moge-

lijk aantal betrokkenen, op 23 november 
verder discussiëren over de gewenste rich-
ting voor onze afdeling. Zelfstandig verder? 
Of samenwerken met één of meer andere 
afdelingen? Een brede progressieve bewe-
ging? Opvallend dat juist in de achterlig-
gende weken ook Diederik Samson zich 
weer heeft uitgelaten over een gewenste 
samenwerking ‘over links’. Want wat er ook 
allemaal gebeurt in Amerika, Europa, ons 
eigen landje of zelfs onze eigen gemeente, 
hoe krachtig ook de ruk naar rechts mag lij-
ken, dat betekent nog niet dat rechtsaf ook 
de juiste richting is. Binnen een democratie 
beslist de meerderheid (ook als die meer-
derheid een Trump wil), maar dat betekent 
nog niet dat die meerderheid ook altijd ge-
lijk heeft…

Harrie Rietman

Wetland Wonen

Onlangs heeft de fractie/schaduwfractie 
een bezoek gebracht aan Wetland Wonen 
om te horen wat de plannen zijn voor Zwar-
tewaterland. Hierbij kwam ter sprake, dat 
er in Hasselt volgend jaar wordt gestart de 
bouw van circa 8 woningen, die energie-
neutraal zijn (nul op de meter). Verder zijn 
er in Zwartsluis plannen om het resterende 
contingent  op het Besto terrrein in te vullen 
in de loop van 2017. In Genemuiden gaat er 
groot onderhoud plaatsvinden in het bin-
nenland tussen Stuivenbergstraat en Jan 
van Arkelstraat, circa 140 wooneenheden, 

waarvan de start is voorzien medio 2017. 
Verder kregen we te horen, dat men druk 
bezig is om woningen voor statushouders 
vrij te maken. Momenteel is er een lichte 
achterstand. Dit komt mede vanwege het 
feit, dat er eenlingen naar Zwartewaterland 
komen en weinig gezinnen. Hierdoor zijn er 
meer woningen nodig, omdat het moeilijk 
is 4 eenlingen te plaatsen, terwijl dat met 
een gezin van 4 personen begrijpelijker wijs 
wel het geval is.

Klaas Eenkhoorn



Ledenvergadering 

Woensdag 23 november, Bibliotheek Hasselt, 
Aanvang: 19:30 uur:  Opening ledenvergadering
  - Vaststellen begroting 2017
  - Actualiteiten uit de raad
 19:50 uur:  pauze 
 20:00 uur:  De verdere toekomst van PvdA Zwartewaterland (vervolg)

Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan…?

Op 12 oktober heeft een aantal betrokken 
leden, op een goed bezochte bijeenkomst 
in Linksaf, met elkaar en met een aantal le-
den uit Staphorst, een eerste voorzichtige 
verkenning gedaan van wat mogelijk de 
toekomst van onze PvdA-afdeling zou kun-
nen zijn. 

Er zijn in beginsel drie keuzes mogelijk. 
1) Zelfstandig verdergaan onder de vlag 

van de PvdA
2) Verdergaan onder vlag van de PvdA, 

maar dan in nauwe samenwerking met 
één of enkele andere regionale afdelin-
gen

3) Proberen te komen tot een brede, pro-
gressieve beweging in Zwartewater-
land.

Die avond zijn nog slechts een paar voor-
zichtige contouren geschetst. Een vervolg-
bijeenkomst zal al wat meer duidelijkheid 

moeten geven over voor- en nadelen van de 
te maken keus en uiteindelijk zal de leden-
vergadering natuurlijk moeten beslissen. De 
eerste stap bestaat nu uit een vervolgbe-
spreking, waarbij vanuit de regionale of lan-
delijke PvdA zal worden duidelijk gemaakt 
welke ondersteuning kan worden geboden 
aan kwetsbare afdelingen. Ook hopen we, 
al is dat hoogst onzeker, dat iemand uit 
Wierden, waar een aantal jaren geleden is 
gekozen voor een brede linkse beweging, 
kan komen vertellen over de daar opgedane 
ervaringen. 

Op 12 oktober was er al een bevredigende 
opkomst, maar dat kan nog een stuk beter. 
Graag roepen we alle leden op met ons mee 
te denken bij het nemen van deze, voor de 
toekomst van onze afdeling belangrijke be-
slissing.

Graag dus tot woensdag 23 november



In memoriam

‘Zij heeft gevochten maar de ongelijke strijd verloren’

Jannie Bellinga – Last overleed op 3 november. 
Zij is in Genemuiden geboren en woonde sinds haar huwelijk met Henk 

Bellinga in Hasselt. Sinds 1972 was zij lid van de PvdA. 

In de herdenkingsbijeenkomst in de Schakel werd haar harde werken 
gememoreerd. Het was geen vrouw voor de bijeenkomsten in Linksaf, 

maar ten tijde van de PvdA fractie Hasselt, met Henk Bellinga, 
Teun Boxum en Henk van Schaik, was zij het die na de vergaderingen 

altijd met een hapje en drankje klaar stond.

Jannie is 72 jaar geworden.

Ook vanaf deze plaats wensen wij Henk, 
kinderen en kleinkinderen sterkte bij dit verlies.



UNCLE BERNARD ULATOWSKI

Het is mij in deze novembermaand en speciaal vandaag, een jaar na Parijs, uitermate 
vreemd te moede. De wereld lijkt in toenemende mate bevolkt te worden door figu-
ren wiens opvatting het is dat diezelfde wereld moet worden “gespleten” of zelfs 
vernietigd. Je bent zo langzamerhand “romanticus” met doelstellingen als verbinden 
en bij elkaar brengen, om datgene te doen wat een samenleving behoort te doen 
namelijk “samen leven”! Wat mist deze wereld bestuurders als Joop den Uyl, wiens 
hoogste doel het was “de boel bij elkaar te houden”. Uiterst minutieus bestudeerde 
hij iedere verkiezingsuitslag om de onderliggende gevoelens van de samenleving te 
analyseren met als uiteindelijk doel deze te verheffen tot politieke thema’s zodat 
daar wat mee werd gedaan …. om de boel bij elkaar te houden! Het lijkt er op dat 
tegenwoordig verkiezingsuitslagen nog steeds zorgvuldig worden geanalyseerd op 
onderliggende gevoelens, niet om te verbinden maar om nog meer te splijten, het 
evangelie van populisten en extremisten.
En nu moet deze wereld ook nog Obama missen.
Wat zou Edward Gierek en uncle Bernard Ulatowski hiervan gevonden hebben? De 
één, Gierek, de toenmalige leider van Polen, stapte over zijn afkeer van niet-com-
munisten heen, de ander, uncle Bernard, een op het Poolse platteland geboren we-
reldburger, stapte juist over zijn afkeer van communisten heen om destijds Polen te 
behoeden voor hongersnood en een dreigende burgeroorlog.

Jablonowo Pomorskie is een plattelands-
gemeente, ongeveer ter grootte van Ge-
nemuiden, in centraal Polen waar één van 
onze schoondochters is geboren en opge-
groeid. Datzelfde geldt al generaties lang 
voor haar familie van vaderskant. Uncle Ber-
nard Ulatowski was één van de twee broers 
van haar grootmoeder Irene Ulatowski, al-
lemaal overleden. Uncle Bernard als laatste, 
vorige maand, 10 oktober, in Warschau. Hij 
werd 93 jaar. Uncle Bernard is Minister van 
Voedselvoorziening en van Buitenlandse 
Zaken van Polen geweest en dat bracht 
hem in Warschau. We ontmoetten hem 
voor de eerste keer op het huwelijksfeest 
van zijn achterneef Pavel, in Jablonowo Po-
morskie. Hij was toen 84. Zo’n huwelijks-
feest begint op vrijdagavond en duurt tot 
en met zondagavond. Uncle Bernard wilde 
graag komen. Wel verzocht hij de familie 
om in Jablonowo Pomorskie het plaatselijke 
café vanaf vrijdagavond 23.00 uur af te hu-
ren en alle inwoners van de gemeente van 
boven de 80 jaar uit te nodigen om samen 
met met hem de nacht door te brengen om 

samen herinneringen op te halen. Op zater-
dagochtend om 06.00 uur heeft zijn zoon 
hem uiteindelijk uit dat café gehaald zodat 
hij zich nog enige uren kon prepareren op 
de huwelijksplechtigheid. Zo’n man was 
dat dus.

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw 
werd Gierek secretaris-generaal van de 
Poolse Communistische Partij. Als gevolg 
van de oliecrisis van 1973 ontstond er in 
de jaren daarna een economische situatie 
in Polen die uiteindelijk leidde tot een chro-
nisch tekort aan voedsel. Gierek kwam tot 
de conclusie dat hij de problemen die door 
het voedseltekort ontstonden niet uitslui-
tend met zijn communistische vrienden op 
kon lossen of beter gezegd, juist niet met 
zijn communistische vrienden kon oplos-
sen. Hij formeerde een regering waar nog 
slechts een enkele communist deel van uit 
maakte, waarvan hij er zelf één was. Hij 
benoemde de rabiate anti-communist Ber-
nard Ulatowski tot Minister van Voedsel-
voorziening. Uncle Bernard had vrijwel zijn 



gehele leven in de voedingssector gewerkt. 
In korte tijd had hij het Poolse voedselpro-
bleem opgelost. Illustratief was dat één van 
de eerste vragen die hij mij stelde toen wij 
hem voor de eerste keer ontmoetten was: 
“bestaat Hero nog en Flipje Tiel?”. Uncle 
Bernard was zo succesvol dat Gierek hem 
na enige tijd benoemde tot Minister van 
Buitenlandse Zaken.

Desgevraagd vertelde hij ons dat de ge-
hele regering, inclusief Gierek in het besef 
leefde dat de Russen deze regering niet 
konden accepteren. “Maar”, zo zei hij, “we 
leefden ook in het besef dat ze Polen niet 
durfden binnen te vallen zoals ze dat in 
Tsjecho-Slowakije en Hongarije hebben ge-
daan. We wisten dat ze er een einde aan 
zouden maken, alleen wisten wij niet hoe; 
we wisten ook dat ze dat pas zouden doen 
als wij de boel in Polen weer bij elkaar had-
den gebracht”. Toen die situatie bereikt was 
hebben de Russen het Poolse leger onder 
leiding van generaal Jaruzelski een  staats-
greep laten uitvoeren waarmee er een ein-
de kwam aan de ministercarrière van uncle 
Bernard.

Op onze vraag hoe zijn relatie met Neder-
land verliep stak hij de loftrompet op alles 
wat Nederland was: een mooi land, hoge 
productie, veel kennis van voedsel, enzo-
voort. Hij noemde echter ook een opval-
lend negatief punt en wel het gebrek aan 
menselijke gastvrijheid van Nederlandse 
bewindslieden. Als hij op werkbezoek was 
in Nederland bij een collega-minister  dan 
wist deze niet hoe rap hij zijn Poolse collega 
moest wegstoppen in een hotel, zodat hij 
zelf naar huis kon om met vrouw en kin-
deren te kunnen eten. Als hij daarentegen 
in Frankrijk was, bijvoorbeeld bij Jacques 
Delors, dan logeerde hij thuis bij Delors.

Bernard Ulatowski was van zijn tenen tot 
zijn kruin er van overtuigd dat de voor-
uitgang van Polen uit West-Europa moest 
komen. De “vrijmaking” van de Russen en 

de toetreding tot de Navo en de Europese 
Unie beschouwde hij als een logisch uit-
vloeisel daarvan. Dat zat zo in zijn genen 
dat hij bij zijn achternichtjes, waaronder 
onze schoondochter op gesprek kwam als 
zij afstudeerden. Dan kwam hij van War-
schau naar Jablonowo Pomorskie om hen 
er van te overtuigen dat er van het toen-
malige Polen geen heil te verwachten was; 
dat heil moesten ze eerst maar eens zoeken 
in West-Europa. Dat leidde ertoe dat onze 
schoondochter naar hartje Parijs vertrok, 
vloeiend Frans leerde spreken en schrij-
ven om er vervolgens een wereldwijde 
vriendenkring aan over te houden waar wij 
zowel in Frankrijk als Ecuador “gepast” ge-
bruik van hebben gemaakt. Haar oudere 
zus heeft datzelfde ruim vijf jaar in Londen 
gedaan.

De Polen hebben de reli-populist Jaroslaw 
Kaczynski in deze nog piepjonge democra-
tie aan de macht geholpen zoals Hitler in 
de piepjonge Duitse Weimar-democratie 
langs democratische weg aan de macht 
kwam. In Amerika moet Trump het gaan 
doen. In West-Europa rammelen weer an-
dere populisten en extremisten aan diverse 
deuren, zelfs in Nederland terwijl de we-
reld schreeuwt om leiderschap. Mensen 
als Gierek en uncle Bernard die hun basale 
gevoelens jegens het systeem en zijn mee-
lopers aan de kant hebben gezet omdat ze 
het volstrekt onacceptabel vonden dat de 
Poolse bevolking honger zou lijden. Edward 
Gierek heeft daar zwaar voor moeten boe-
ten; hij heeft na de militaire staatsgreep van 
Jaruzelski en de Russen een jaar gevangen 
gezeten. Uncle Bernard was bij toeval in 
Berlijn toen die staatsgreep plaats vond. Hij 
heeft daar de kat uit de boom gekeken al-
vorens terug te keren naar Warschau. Het 
toeval wilde dat hij ook in Berlijn was toen 
op 1 september 1939 Hitler-Duitsland Po-
len aanviel (Westerplatte nabij Gdansk), 
de start van de tweede wereldoorlog. Dat 
verblijf kende een ongelukkiger afloop; 
hij was toen 16 jaar oud ….. hem viel ten 



deel dat hij als dwangarbeider in een Duits 
werkkamp die oorlogstijd heeft moet door-
maken. Over deze traumatische ervaring 
wenste hij niet te praten.

Voor de Poolse samenleving hebben man-
nen als Gierek en uncle Bernard een poten-
tiële burgeroorlog voorkomen door op tijd, 
en tegen de mores van het Warschaupact 
in met vereende krachten, hongersnood in 
Polen af te wenden. De geschiedenisboe-
ken zullen het belang van Obama voor deze 
wereld gaan beschrijven. In geen enkel ge-
schiedenisboek ben ik ooit iets tegen geko-

men dat nut en noodzaak van populisten 
en extremisten aantoont.
De wereld schreeuwt om mensen van de 
statuur van Obama, Gierek en Bernard Ula-
towski.

Het is de hoogste tijd dat ook de kiezer en 
de media wereldwijd aan grondige zelfre-
flectie gaan doen.

Genemuiden, 13 november 2016

Tiem van Dalfsen

Reisdocumenten

De fractie heeft in de vorige raadsvergade-
ring haar ongenoegen uitgesproken over 
het beschikbaar stellen van € 10.000,-- voor 
de mensen, die begin 2017 naar het ge-
meentehuis komen om hun reisdocumen-
ten te vernieuwen. Dit zou weer een bespa-
ring op kunnen leveren in de zomerperiode 
wanneer eer meestal “lange” rijen staan. 
Wij zijn en blijven van mening, dat dit een 
kwestie van goede planning is en het op tijd 
kenbaar maken in de wekelijkse pagina’s in 

de Stadskoerier. Wij waren van mening dat 
je met de € 10.000,-- een veel nuttigere be-
steding zou kunnen doen. Ons werd echter 
door de CU populisme verweten door met 
een aantal tegenvoorstellen te komen. 
Zo zie je maar als je het ergens niet mee 
eens bent, dan ben je een populist. Althans 
in de ogen van sommige fracties. Het is 
maar dat je het weet. 

Klaas Eenkhoorn



Wijkbezoek in voorbereiding

Een actieve afdeling

Op werkbezoek bij Gedie in Genemuiden. 
“ Mooi om te zien hoe men enthousiast aan 
het werk is met medewerkers met een Wa-

jong uitkering. We moeten blijven pleiten 
voor een beter inkomen en een pensioen 
voor mensen die hier op zijn aangewezen.”





BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur
Voorzitter  Vacant
Secretaris  Yvonne Ariesen, de Moerasorchidee 6, 8064 HN Zwartsluis 06-1052 5730
Penningm. Pascal Arnold, Pr. Willem Alexanderstr. 32, 8281 CR Genemuiden 06-4301 8896
Leden Ria Grootoonk, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt 038-4771256
 Greet Generaal, Groot Lageland 45, 8064 AM Zwartsluis 06-1310 0573
 Harrie Rietman, Achterweg 32, 8281 AT Genemuiden 06-2854 5172

Gemeenteraadsfractie
Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 06-4233 5924
Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt 06-5432 8373

  
Ombudsteam PvdA: 
 Klaas Eenkhoorn   06-5432 8373
 Frans Koffrie   038-477 3200
 ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

  
Linksaf
Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat 22, 8061 ZC Hasselt 
Beheerder  Wardi de Leeuw, Ruitenstraat 3, 8061 ZK Hasselt  06-2381 9393
 wgdeleeuw@ziggo.nl

Vuistje
redactie Ria Grootoonk zwartewaterland.pvda@gmail.com
verspreiding Klaas Eenkhoorn  06-5432 8373
opmaak Platel Grafimedia - info@platel.nl  06-1066 7077

Bankrekeningnummer 
PvdA afd. Zwartewaterland:  Rabobank: nl84RABO 01515 34659

Website, social media en e-mail adres
 Website:  www.zwartewaterland.pvda.nl
 twitter:  @PvdAZwartewater
 facebook:  PvdAZwartewaterland
 centraal mailadres:  zwartewaterland.pvda@gmail.com 


