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Woensdag 10 oktober
extra ledenvergadering, Linksaf, 20:00 uur

- Toekomst PvdA Zwartewaterland
- Gemeenteraadsverkiezingen 2018; 

  PvdA of brede progressieve beweging?

Woensdag 26 oktober:
Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 27 oktober:
Raadsvergadering 19:30 uur

Woensdag 9 november:
Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 10 november:
Raadsvergadering 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 13 NOVEMBER 2016
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Tevreden…

Als je vandaag de dag de krant openslaat, 
slaat de ontevredenheid je bijna, als een 
smerige walm tegemoet. Treitervloggers 
in Zaandam, het CPS dat constateert dat 
de ongelijkheid in Nederland toeneemt, 
Thierry Baudet, die tussen al die stukjes van 
het zo versplinterde politieke Nederland er 
niet een vindt, waarbij hij zich thuis voelt 
en nog maar een clubje van ontevreden 
rechtse rakkers begint… En toch weet die-
zelfde krant mij bij herhaling te melden dat 
Nederlanders ongeveer het meest gelukkige 
volkje ter wereld zijn. Wat is dat dan toch, 
tevreden met het eigen leven, maar narrig 
en zuur over het openbare leven, waarbin-
nen dat eigen leven toch een plekje moet 
krijgen, en schimpend en sakkerend op de 
overheid, die er maar niet in lijkt te slagen 
tegemoet te komen aan alle wensen van 
dit gelukkige, maar ook wel wat verwende 
volkje… Als Nederland miljarden moet op-
hoesten om een internationale bankencrisis 
het hoofd te bieden, als een massale stroom 
mensen op drift raakt door oorlogen, ar-
moede en rampen, dan is dat allemaal de 
schuld van deze gedoemde VVD/PvdA re-
gering. Als diezelfde regering er toch in 
slaagt de staatsfinanciën op orde te krijgen 
en langzaam de werkloosheid terugdringt, 
dan wordt badinerend geroepen dat dat al-
lemaal dankzij de uitzonderlijk lage rente is 
en staan de Roemers en Pechtolds te drin-
gen voor de microfoons en camera’s  om 
het volk te doen weten dat het, met hun 
plannen, er allemaal nog veel rooskleuriger 
uit zou hebben gezien. Ach, tevredenheid is 
een bloemke dat in weinig hoven bloeit… 
En ere wie ere toekomt, maar toch vooral 
niet teveel, want er zijn straks wel verkiezin-
gen…

De gemeenteraadsverkiezingen laten nog 
even op zich wachten, maar ook in Zwar-
tewaterland lijkt het ergste voorbij. Na zes 
jaren kan Wethouder Visserman zwarte 

cijfers schrijven en enige trots op een over-
schot van bijna € 2 miljoen lijkt zeker op zijn 
plaats. Was de kritiek van Klaas Eenkhoorn 
en John Smits, of liever de kanttekeningen, 
dan volstrekt onterecht? Dat is nog maar de 
vraag; een analyse maakt al snel duidelijk 
dat het vooral om wel heel incidenteel geld 
gaat, dat voor een flink deel afkomstig is uit 
de boekwinst, gemaakt op verkochte lande-
rijen en gebouwen. En daarmee raakte Klaas 
wel de kern. Een deel van het tafelzilver is 
verkocht en dat betekent dat voortaan met 
ander bestek zal moeten worden gegeten. 
Nu is dat geld weliswaar in de reserves ge-
stopt, dus weg is het niet, maar welk doel 
is daar nu mee gediend? Als de landerijen 
kennelijk voor een lagere boekwaarde op de 
gemeentelijke balans stonden dan de wer-
kelijke waarde in het economisch verkeer, 
dan was er wel een eenvoudiger manier ge-
weest om de gemeentelijke reservepositie te 
verbeteren, namelijk herwaarderen. Door de 
gronden tegen (iets minder dan) de econo-
mische waarde in de boeken te zetten, ont-
staat een (herwaarderings-)reserve. 

Een verdere toekomstige waardestijging 
(niet denkbeeldig, bij iets dat zo schaars is 
als grond) zal dan ook aan de gemeente 
toevallen. Alleen wanneer de grondprijs nu 
een zodanig hoog niveau heeft bereikt dat 
te verwachten is dat dat op middellange ter-
mijn niet zal worden overtroffen, is verkoop 
het beste alternatief. Voor woningen en an-
dere gebouwen kan dat anders liggen, om-
dat daar de onderhoudskosten een rol kun-
nen spelen. Dus tevreden? Wel met het feit 
dat de ingezette bezuinigingsmaatregelen 
hun effect beginnen te sorteren, veel min-
der met de verkoop van schaarse landerijen.
En zijn we dan tevreden over het eigen func-
tioneren? De kwetsbaarheid van onze afde-
ling baart bestuur en fractie al langer zor-
gen. Met wel een heel klein groepje actieve 
PvdA-ers houden we de afdeling in stand, 



steunen we de fractie, beheren we Linksaf 
en proberen we ook nog de contacten met 
buurtafdelingen en met Den Haag in stand 
te houden. Hulde aan iedereen die zich daar 
voor inzet, maar tegelijkertijd bekruipt me 
het gevoel dat dit niet zo heel lang meer op 
deze manier kan blijven doorgaan. En daar-
om zijn er in het recente verleden al lijntjes 
gelegd naar andere progressieve partijen. 
Niet dat dat tot veel concreets heeft geleid, 
maar toch… 

Als je kijkt naar de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen in Zwartewaterland, 
dan zie je steevast een grote groep stem-
mers op SP, Groen Links, D66, stemmers die 
‘normaal gesproken’ bij gemeenteraadsver-
kiezingen geen alternatief zouden hebben 
dan de PvdA… Maar zo gaat het niet; ken-
nelijk is de plaatselijke PvdA voor hen niet 
het logische enige alternatief. En daar moe-

ten we het over hebben… Moeten we straks 
in 2018 weer als zelfstandige PvdA aan de 
verkiezingen deelnemen, in de hoop dat het 
goede werk van onze fractie niet onopge-
merkt is gebleven? Of moeten we zoeken 
naar concentratie van alle ‘linkse’ krachten 
in Zwartewaterland? En hoe moet dat dan? 

Daarover gaat het op 12 oktober in Linksaf. 
Eigenlijk dus rechtstreeks over toekomst en 
voortbestaan van de PvdA in Zwartewater-
land. En ik weet best, gemist kunnen we 
niet worden en we laten een sterk geluid 
horen in de raad. Maar tevreden zijn over 
de manier waarop onze afdeling op dit mo-
ment functioneert, dat lukt me maar moei-
lijk. Daarom hoop ik op een grote opkomst 
van leden die de toekomst van de PvdA in 
Zwartewaterland aan het hart gaat.

Harrie Rietman

Toekomst PvdA Zwartewaterland

Bestaat de afdeling Zwartewaterland nog in 2020?
Op woensdag 12 oktober om 20.00 uur staat er in Linksaf een ledenavond/ discussiebijeen-
komst op de agenda. We gaan op deze avond met elkaar in gesprek over de toekomst van 
onze lokale PvdA.

Agenda:
1) Opening
2) Toekomst PvdA Zwartewaterland
3) Pauze
4) Gemeenteraadsverkiezingen 2018; PvdA of brede progressieve beweging?
5) Rondvraag
6) Sluiting

Verderop in dit Vuistje vindt u meer informatie over deze avond.

Woensdag 12 oktober 2016

Komt allen!!



Raadspraat

Sinds het laatste Vuistje hebben we inmid-
dels twee raadsvergadering gehad. In de eer-
ste vergadering hebben we vragen gesteld 
over het veerhuis in Genemuiden. In de va-
kantieperiode was er nog al wat commotie 
ontstaan over de verkoop van het veerhuis. 
In eerste was had een jong stel een optie 
tot koop. Men wilde er een horecagelegen-
heid van maken. Men had echter problemen 
om de financiering rond te krijgen. Hierover 
was men in gesprek met het college. Intus-
sen had zich ook een andere partij gemeld, 
die interesse had en deze mensen wilden op 
de plek een nieuw woonhuis gaan bouwen. 
Uiteindelijk heeft het college de “verbinte-
nis” met de eerste partij geannuleerd en 
heeft het veerhuis verkocht aan de laatste 
partij. Of dit allemaal volgens de regels is 
verlopen daar stellen zich sommigen vraag-
tekens bij. Feit is dat op de plaats van het 
huidige veerhuis en nieuwe villa wordt ge-
bouwd. Persoonlijk vind ik dit een gemiste 
kans om Genemuiden aantrekkelijker te ma-
ken. Los van alles had ik liever gezien dat 
het veerhuis weer in oude luister was her-
steld. Een horecagelegenheid met een leuk 
terras. Een mooie entree voor Genemuiden. 
Voor de eigen inwoners en de toeristen een 
mooie pleisterplaats waaraan het ontbreekt 
in Genemuiden. Wil je het toerisme bevor-
deren dan zijn goede horecavoorzieningen 
onontbeerlijk en daar ontbreekt het vol-
ledig aan. Menig toerist, die Genemuiden 
aandoet kijkt vaak verloren in het rond om 
een kop koffie te kopen. Wij hadden het dan 
ook verstandig gevonden om iets meer ge-
duld te bewaren en te wachten op de per-
soon die het veerhuis weer als horecagele-
genheid ging exploiteren. Maar helaas, deze 
illusie kunnen we opzij zetten. 

Verder was er nog een brief over de vlucht-
haven bij de ketting, die plotseling tot ver-
boden terrein was verklaard. Inmiddels is 
de haven weer gedeeltelijk open en vindt er 

eind dit jaar een evaluatie plaats. De reden 
van sluiting was de overlast die werd ver-
oorzaakt door de plaatselijke jeugd. Dit is 
toch een kwestie van handhaven zou je zeg-
gen. Niets is minder waar. Men kiest voor 
de makkelijke weg en dat is sluiting. Onder 
veel watersporters is dit slecht gevallen met 
ingezonden brieven tot gevolg. We zullen 
de evaluatie volgen.

Het belangrijkste punt van de vergadering 
van 8 september was het Agnietenterrein in 
Zwartsluis waar een behoorlijk aantal nieu-
we woning moeten komen. Tijdens de infor-
matiebijeenkomst van 1 september waren 
er bij bijna alle partijen de nodige twijfels 
gerezen over de financiële onderbouwing. 
Tijdens de raadsvergadering heeft de raad 
besloten om de portefeuillehouder min of 
meer onder curatele te stellen aangaande 
dit dossier. In februari 2017 moet hij met 
een deugdelijk plan komen met een goede 
financiële onderbouwing. Intussen mag hij 
bodemonderzoek laten verrichten, zodat 
we ook meer duidelijkheid hebben bodem-
structuur. Bij ons zijn er grote twijfels of dit 
project tot winst gaat leiden en ook succes-
vol. Dit mede gezien het feit dat wethouder 
Speksnijder een te smalle basiskennis heeft 
voor een dergelijk dossier. 

De vergadering van 22 september ging over 
de zomernota waar een prachtig resultaat 
voor 2016 wordt voorzien van ca. € 2 mil-
joen euro. Het college en de coalitie ging er 
prat op en wist niet hoe snel men het in de 
pers kon krijgen. Wel werd er in de lokale 
krant geen duidelijk uitleg bij gegeven. Het 
resultaat hangt namelijk voor een zeer groot 
deel af van incidentele meevallers. Rente-
voordeel bij herfinanciering vanwege de 
huidige lage rentestand, meer dividend van 
de Rova, hogere bijdrage uit het gemeen-
tefonds, meevallers vanwege centralisatie 
van de veiligheidsregio, afkooprente van 



EDON lening en vrijval kapitaalslasten door 
projecten later te gaan uitvoeren. Totaal ca. 
€ 1,5 miljoen. Verder hebben we landerijen 
verkocht ad  €  795.000,- en gebouwen ad 
€ 112.000,-. Ten nadele van het resultaat 
zijn de getroffen voorziening vanwege het 
individueel keuze budget voor het perso-
neel ad €  232.000,- en een verhoging van 
de salarissen cao ad  € 90.000,-. We waren 
nogal kritisch dat het college zich zo op de 
borst klopte vanwege het bereikte resultaat, 
terwijl het overgrote deel van de meevallers 
niet te wijten is aan het beleid van de coali-
tie. Ook hebben we de verkoop van de lan-
derijen betreurd, omdat we deze gronden 
op de langere termijn weer nodig zijn voor 

uitbreiding van het Tag. Verder is ons nog 
gevraagd om een krediet van € 915.000,-- 
voor de aankoop van nieuwe gronden ten 
oosten van het huidige industrieterrein in 
Genemuiden. Wij vonden een bedrag van € 
75.000,00 per hectare te veel van het goede 
en hebben het college gevraagd dit beter uit 
te onderhandelen. Men had al een principe 
akkoord bereikt op voorwaarde dat de raad 
hierin meeging. Er was geen praten tegen 
en dus hebben wij als enige fractie tegen 
dit voorstel gestemd. We moeten eens leren 
om zorgvuldiger om te gaan met gemeen-
schapsgeld.

Klaas Eenkhoorn  

Toekomst lokale PvdA

Op 12 oktober staat er een ledenavond/ discussiebijeenkomst op de agenda. We willen op 
deze avond met jullie in gesprek gaan over de toekomst van onze lokale PvdA.

Vragen die aan de orde komen zijn:
-  Hoe houden we onze afdeling gezond, hoe krijgen we voldoende (actieve) leden?
-  Gaan we (intensief) samenwerken met een buurtafdeling zonder al te veel afbreuk te 

doen aan de eigen identiteit.
-  Of gaan we ons aansluiten bij een andere PvdA-afdeling en “kiezen” we dan voor Zwolle 

of voor een kleinere buurgemeente als Staphorst of Steenwijkerland?

Ook willen we in gesprek over de (on)mogelijkheden om bij de volgende gemeenteraads-
verkiezingen met een brede “linkse” lijst deel te nemen. 
Vragen die hierbij aan de orde komen zij o.a.:
-   Willen we eigenlijk wel nadenken over de mogelijkheid om met een bredere lijst dan al-

leen de PvdA deel te nemen aan de verkiezingen, of vinden we het belangrijk om PvdA 
te blijven

-  Als we er over na willen denken, hoe gaan we dit dan aanpakken. Wie benaderen we 
hiervoor, welke grenzen stellen we, hoe komen we tot een programma.

Het belooft een avond te worden waarin we op een open wijze het gesprek met elkaar 
willen aan gaan. We hopen dan ook dat zo veel mogelijk van onze leden hierbij aanwezig 
zullen zijn!



Vervolg Participatiewet PvdA

We blijven actief bezig met het onderwerp 
veranderingen door de participatiewet. Met 
name met op het gebied van zorg en werk. 
Gelukkig gaat er veel goed maar toch gaan 
er in de praktijk soms zaken mis terwijl het 
op papier goed kan werken. Voor de zomer 
hebben wij een gesprek gehad met wethou-
der Knol waarin diverse vragen zijn gesteld 
en er wederzijds informatie is uitgewisseld.

Belangrijkste vragen waren:
Wat is de stand van zaken ten aanzien van 
mensen die op de wachtlijst stonden voor 
WEZO? Zijn deze mensen al aan het werk?
Antwoord wethouder: Voor zover nodig 
hebben wij de kandidaten een reïntegratie-
traject aangeboden.

In welke functies zijn de mensen terecht ge-
komen? Hoeveel staan er nog op de wacht-
lijst?
Antwoord wethouder: niet van toepassing. 
Er zijn sinds de veranderingen geen mensen 
voor beschut werk geïndiceerd.

Wat gebeurd er met mensen na een deta-
chering die niet goed is verlopen?
Antwoord wethouder: Gemiddeld komt 
40% retour. Mensen die retour komen wor-
den zo snel mogelijk weer gedetacheerd, 
soms sluit dat direct aan, soms werkt een 
medewerker tijdelijk weer bij WEZO tot dat 
er een nieuwe detacheringsplek is gevon-
den.

Wie bemiddelt nu de “oude Wajongers” 
van voor 2015? Zijn deze mensen ook bij 
de gemeente in beeld? Antwoord wethou-
der: Deze mensen vallen onder de verant-
woordelijkheid van het UWV. Behoudens 1 
Wajongere die een werkervaringsplek heeft 
bij de gemeente Zwartewaterland, zijn deze 
personen niet in beeld.
Hoe lopen de afspraken met de Praktijk-
scholen, scholen voor voortgezet onderwijs 

en MBO scholen, met name niveau 1 en 2? 
Antwoord wethouder: Eén van de jobcoa-
ches van Zwartewaterland heeft regelmatig 
netwerkoverleg met de scholen voor VSO en 
PRO. Daarnaast is zij actief in de schakel-ma-
kelpool, welke zich richt op alle jongeren in 
de regio van het VSO, PRO en entree onder-
wijs. Door deze aanpak wordt er per leerling 
maatwerk gerealiseerd.

Is er een protocol voor jobcoaches? Ant-
woord wethouder: het protocol van de be-
roepsvereniging wordt gehanteerd.

Is de gemeente voornemens zelf extra ba-
nen te creëren, bijvoorbeeld in de buiten-
dienst?
Antwoord: het creëren van banen past 
niet binnen het streven van een kleine en 
wendbare organisatie. Wel worden bij-
standsgerechtigden een beperkt aantal 
werkervaringsplaatsen aangeboden bij de 
Buitendienst, et name op de begraafplaats 
Genemuiden en in de buitendienst.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben doorgaans ook hogere zorgkosten. 
Als mensen meer gaan verdienen in een 
baan dan worden de eigen bijdragen ook 
hoger. Compensatie zal nodig zijn. Werken 
moet lonen. Hoe lost de gemeente dit op? 
Antwoord: mensen met hoge kosten en 
weinig inkomsten kunnen gebruik maken 
van de gemeentelijke minimaregelingen.

Op alle vragen hebben wij antwoord gekre-
gen. Wat er uit springt is dat de gemeente 
zelf niet het goede voorbeeld geeft om ex-
tra banen te creëren. Ook worden mensen 
na een mislukte detachering teruggeplaatst 
naar WEZO, wat voor hen niet altijd de bes-
te oplossing is. Zij kunnen niet terug naar 
hun eigen functie en krijgen dan niet altijd 
passende arbeid.
Tevens willen wij nog graag meer duidelijk-



In Nederland groeien meer dan 400.000 
kinderen op in armoede. Daar moet een 
einde aan komen. Het kabinet trekt daarom 
€ 100.000  uit om te zorgen dat deze kin-
deren het beter krijgen. Zodat ze kunnen 
sporten, mee kunnen met het schoolreisje, 
op muziekles kunnen.
Dat gaat niet vanzelf. Onze gemeente moet 
voor 1 januari een plan indienen bij het ka-
binet. 

Wethouder en gemeenteraad, help deze 
kinderen, kom voor 1 januari met een plan 
van aanpak!

Hieronder een impressie van een bezoek dat 
ik, samen met Greet Generaal, in het kader 
van deze landelijke campagne bracht aan de 
Nieuwesluis in Zwartsluis.

We zijn deze avond bij een aantal mensen 
aan de deur geweest voor een kleine en-
quête. Hoe bevalt het in de buurt, de plus-
punten en minpunten en wat kunnen we 
meenemen om verder uit te werken.

Het gros van de mensen is tevreden. Een 
rustige sociale buurt. We hebben hier een 
buurt die zelf actief is in het onderhoud, en 
de buurtvereniging speelt ook een actieve 
rol. Het is even wat minder geweest, wat 
last van vernielingen in de buurt, maar sinds 

de buurtwacht er is, gaat het beter. Ook de 
nieuwe koopwoningen bij de Scheepvaart-
laan zorgen ervoor dat de buurt opbloeit. 
Een enkeling wil zelf bouwen en gaat nu 
dus naar Hasselt. Sommige zeggen dat het 
winkelaanbod niet zo groot is. Wel een punt 
van aandacht zijn de straten en stoepen, 
deze zitten vol kuilen. Verder mag er meer 
onderhoud aan het groen gepleegd wor-
den, de bewoners komen zelf ook in actie 
om de buurt mooi te houden. De gemeen-
te heeft echter ook een voorbeeldfunctie. 
Een echte bron van ergernis is wel dat de 
mensen met honden het ene poepveldje in 
de buurt niet genoeg vinden of/en dat het 
vaker moet worden schoongemaakt. De ei-
genaren klagen dat het zo vol ligt dat zelf 
de honden er niet willen poepen! Enkele 
bewoners hebben zelf al de gemeente ge-
vraagd om hier iets aan te doen. We betalen 
ook keurig onze hondenbelasting zegt een 
van de bewoners. Het antwoord van de Ge-
meente: het geld van de hondenbelasting 
mag overal voor gebruikt worden. Hier gaan 
we uiteraard navraag naar doen.

Nog een punt is dat de huurwoningen aan 
de dure kant zijn. Er is een groep mensen 
die qua inkomen net onder of boven de 
grens van bv huursubsidie zit en dus soms 
de dupe is van regelingen. Dit hangt af van 
gezinssamenstelling en inkomen.

heid over de hogere eigen bijdrage i.v.m. 
zorgkosten. Het kan niet zo zijn dat men 
door werken er financieel op achteruit gaat 
doordat allerlei bijdrages wegvallen. Het 
zou goed zijn als UWV en gemeente de ge-
gevens uitwisselen van de “oude” Wajon-
gers zodat deze mensen eerder geholpen 
kunnen worden met het vinden van werk. 

Wij blijven alert of het geld wat binnenkomt 
voor de participatiewet ook daadwerkelijk 
daarvoor wordt besteed en kijken steeds 
hoe wij zelf een goede bijdrage kunnen le-
veren. 

Pascal Arnold en Greet Generaal.

Ieder kind doet mee



De kale huur van een gezinswoning is 710 
euro, een koopwoning kan goedkoper zijn.
Uiteraard kwam de landelijke politiek ook 
weer ter sprake (lees: kritiek op Samson en 
de PvdA laat de achterban in de steek) en 
het feit dat de premies van de zorgkosten 
toch aanzienlijk omhoog gaan bleef ook 
niet onbesproken. Helaas veranderen wij 

hier vanavond niets aan. Wel fijn om een 
aantal interessante gesprekken aan de deur 
te voeren met betrokken mensen in de Nieu-
wesluis.

Teken de petitie: Iederkinddoetmee.pvda.nl

Yvonne Ariesen

Inzake De Linkse Kerk

Om het maar eens hedendaags te zeggen: opera is niet helemaal mijn ding, met een 
hele gunstige uitzondering voor de rockopera Tommy van The Who. Ik zal er in mijn le-
ven een stuk of vijf ‘mee beleefd’ hebben maar ik heb nooit warme gevoelens kunnen 
krijgen bij de thema’s. Ridders die gevangen zitten en dan op ingenieuze wijze uitein-
delijk bevrijd worden door een jonkvrouw: het is niet mijn leefwereld, mijn fantasie is 
daarvoor volstrekt ontoereikend. De laatste door mij aanschouwde opera echter, een 
hedendaagse van een Engelse componist waarvan me de naam nu niet te binnen wil 
schieten, die was geweldig. Het thema? Na 2000 jaar kwamen de 12 apostelen weer 
eens bij elkaar en namen elkaar de maat: wat heb jij er eigenlijk van gebakken in de 
afgelopen 2000 jaar?

U zult het met me eens zijn dat het thema 
boeiend is. En met name de apostel Jacobus 
intrigeerde zeer, zeker bezien vanuit de po-
sitie van ondergetekende, helemaal gevat in 
een dikke laag Calvinistische grondverf. Vol 
verve betoogde in mijn herinnering de Jaco-
buspartij in de opera dat het geloof zonder 
de werken een dood geloof is. Die opvatting 
is niet populair bij orthodoxe Calvinisten. Ja-
cobus schreef dat ook al in zijn brief die is 
opgenomen in het nieuwe testament. Het 
zou zo maar eens kunnen zijn dat hieraan 
in Calvinistische kring maar bar weinig aan-
dacht is besteed in de afgelopen eeuwen. 
Het statement van Jacobus is aanzienlijk po-
pulairder in Rooms Katholieke kringen.

U vraagt zich af: wat krijgen we nou? Bij-
belexegese in het Vuistje? Ik ben u een 
verklaring verschuldigd. Momenteel zitten 
we enkele tientallen kilometers af van de 

noordgrens van Portugal. Het is zaterdag-
avond 1 oktober en uitgerekend vandaag 
hebben we doorgebracht in Santiago de 
Compostella. Niet alleen de fraaie hoofd-
stad van Gallicie maar ook een zeer druk 
bezocht bedevaartsoord. En waarom? Om-
dat de apostel Jacobus na de kerstening van 
Judea afreisde naar het andere uiteinde van 
het Romeinse Rijk, Hispania, om daar zijn 
missie te volbrengen.

Na 7 jaar keerde Jacobus terug naar het 
Heilige Land waar hij al ras, zo omstreeks 
het jaar 43 de marteldood stierf. Zijn li-
chaam zou door zijn volgelingen zijn terug 
gebracht naar Hispania. Fantasten bewe-
ren zelfs dat zijn lichaam in een onbemand 
bootje is gelegd dat vervolgens is aange-
spoeld in Hispania. Daar werd het lichaam 
op een ossenwagen gelegd en ergens in het 
binnenland begraven. Dit alles raakte in de 



vergetelheid, totdat ..... rond het jaar 812 
herders, door een ster geleid, het graf her-
ontdekten. Waar kennen we dat nog meer 
van: ‘leidende sterren’!?

Nou werd rond die tijd Bonifatius ook zo 
ongeveer bij Dokkum vermoord. En zolang 
ik van dat historische feit kennis draag heb 
ik voortdurend geworsteld met het ant-
woord op de vraag wat de mensen toen 
bezield heeft om het lijk van Bonifatius naar 
zuid-Duitsland te zeulen om het daar te be-
graven. Het heeft mij altijd een zeer bizarre 
operatie geleken. Maar het gesleep met het 
lijk van Jacobus gaat mijn fantasie verre te 
boven. Dat zou nog eens een onderwerp 
voor een goede opera zijn. Wellicht doet 
dat bij mij wat meer liefde ontstaan voor 
het verschijnsel dat ‘opera’  heet.

Uiteraard begrijpt u het al: de plek van het 
graf van Jacobus heet nu Santiago de Com-
postella. We mogen ons gelukkig prijzen dat 
de ordenende, plannende en normerende 

taak van de religie, van de kerk, de laatste 
honderden jaren met horten en stoten en 
veel gewapende conflicten is overgenomen 
door de moderne staatsinrichting. Mutatis 
mutandis geldt daarom onverminderd nog 
steeds het adagium van Jacobus: dat niet 
alleen het geloof zonder de werken een 
dood geloof is, maar dat evenzeer een po-
litieke overtuiging een dode overtuiging is 
wanneer er geen of onvoldoende of zelfs 
onjuiste ‘werken’ als consequenties daaruit 
voortvloeien.

Aan die mooie hedendaagse opera heb ik 
‘mijn’ beeld overgehouden dat heden ten 
dage Jacobus zich bepaald niet als een 
splijtende populist zou manifesteren maar 
vooral als een verbindende voorganger in 
de linkse kerk.

Een groet vanuit Arcade, 45 kilometer onder 
Santiago de Compostella.

01 oktober 2016, Tiem van Dalfsen
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