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Woensdag 8 februari:
Schaduwfractie, gemeentehuis, 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 9 februari:
Raadsvergadering, 19:30 uur

Maandag 20 februari
Ledenvergadering, Linksaf, inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

Woensdag 1 maart:
Schaduwfractie, gemeentehuis, 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 2 maart:
Raadsvergadering, 19:30 uur

Zondag 5 maart: 
Verkiezingswandeling 
in samenwerking met PvdA Steenwijkerland, m.m.v. Keklik Yücel
(nadere info volgt op www.zwartewaterland.pvda.nl)

Woensdag 15 maart
Tweede Kamerverkiezingen 

Woensdag 22 maart:
Schaduwfractie / bestuursvergadering, gemeentehuis, 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Vrijdag 22 of 29 maart 
Werkbezoek De Schans
(onder voorbehoud - nadere info volgt op www.zwartewaterland.pvda.nl)

Donderdag 23 maart:
Raadsvergadering 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 26 MAART 2016
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Over Ger en Evert…

De afdeling Zwartewaterland van de PvdA 
vergrijst. Dat is een natuurlijk proces en ge-
combineerd met het feit dat het niet mee-
valt jonge mensen te verleiden ook lid te 
worden van onze partij, zie je het aantal 
leden gaandeweg minder worden en zie je 
de hoofden van de leden op vergaderingen 
langzaam grijzer (en soms kaler) worden.

Van tijd tot tijd bereikt ons ook het droeve 
bericht dat één van onze leden ‘het tijdelijke 
met het eeuwige heeft verwisseld’ of, zoals 
ze in Twente zeggen, ‘uut de tied is egoan’. 
De achterliggende maanden gebeurde dat 
twee keer; twee leden, die elk op hun ei-
gen manier veel voor onze partij hebben 
betekend, zijn er niet meer. Verderop in dit 
Vuistje zullen ze allebei worden herdacht 
met een In Memoriam.

Inmiddels is van beiden afscheid genomen; 
Gers familie heeft ervoor gekozen om in be-
sloten kring dat afscheid te houden. Everts 

begrafenis is bijgewoond door een vrij grote 
delegatie van partijvrienden. Dat was goed, 
zoals het ook goed was dat Henk Laarakkers 
in goed gekozen woorden de socialist Evert 
Eenkhoorn en de rol die hij heeft gespeeld 
in de Hasselter gemeenschap, nog éénmaal 
onder het voetlicht plaatste.

En wij, we gaan verder, met weer een paar 
man minder. We zullen Ger missen, zijn 
bevlogenheid maar ook zijn relativerings-
vermogen en vooral zijn humor. En Evert 
laat een leegte achter; we zullen tijdens de 
ledenvergaderingen niet meer geïnterrum-
peerd worden en er zullen, op zijn verjaar-
dagen, geen choco Princes meer worden 
rondgedeeld . De zeis van de kritiek zal nu 
door iemand anders gezwaaid moeten wor-
den.

We gaan ze missen, Ger en Evert.

Harrie Rietman



In memoriam

Op 4 december 2016 is Ger Noordhuis overleden, kort na zijn 78e 
verjaardag. Ger heeft, hoewel hij een geboren Groninger was, een groot 
deel van zijn leven in Zwartsluis doorgebracht en Zwartsluis werd hem 

dan ook dierbaar. Kenmerkend voor Ger was dat in zijn politieke leven, het 
gemeentelijke belang altijd voorop heeft gestaan. Dat ging voor hem boven 

persoonlijk en ook boven partijbelang.
Partij, dat was er voor Ger maar één, de Partij van de Arbeid… 

In 1994 kwam hij voor die partij in de gemeenteraad van Zwartsluis en, na 
krap een halve raadsperiode werd hij, door het onverwachte overlijden van 

Grietje Vinke-Beens, gekozen tot wethouder, als tweede en laatste 
PvdA-wethouder van de zelfstandige gemeente Zwartsluis.

De portefeuilles, waarmee hij werd belast, lagen op het sociale terrein. 
Welzijn en Sociale Zaken, daar ging ook zijn hart naar uit en daar, zo was 
zijn overtuiging, kon je ook als PvdA-er het verschil maken. En dat verschil 
heeft hij gemaakt… Niet door allerlei kortstondige succesjes na te streven 
maar door, samen met zijn collega-wethouder en samen met een zo groot 
mogelijk deel van de gemeenteraad, steeds het beste voor Zwartsluis en 

haar inwoners te zoeken.
In die jaren werd er maar hoogst zelden gestemd in de gemeenteraad. 

Dat was gewoon niet nodig. ‘Samen Zwartsluis…’ het kon door Ger zijn 
bedacht. In Zwartewaterland keerde Ger terug in de gemeenteraadsbanken. 

En hoewel hij zijn mening ook daar nooit onder stoelen of banken stak, 
was Ger niet iemand die weerstand opriep. Zijn innemende persoonlijkheid, 

zijn ondeugende pretoogjes, zijn bourgondische inslag, het maakte hem 
tot een geliefd raadslid bij politieke mede- en tegenstanders. Ondeugd was 
zijn deugd, zo schrijft de familie op de overlijdenskaart en dat ondeugende 

lachje van Ger was bijna altijd wel op zijn gezicht te bespeuren.
In maart 2006 vond Ger dat het tijd was voor vernieuwing en stelde hij 
zich niet weer beschikbaar voor nog een periode raadslidmaatschap. 

Bij zijn afscheid kreeg hij de versierselen opgespeld die behoren bij het 
lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau.

Wij verliezen in Ger een sociaaldemocraat met een groot hart, een 
partijgenoot die een vaste koers heeft gevaren. We zullen hem missen maar 
ons gemis valt in het niet bij wat Alies, Annemiek en Angelique ervaren, nu 
hun man en hun vader er niet meer is. En de kleinkinderen zullen hun opa 

gaan missen, dat is wel zeker. 
Naar hen gaan onze gedachten uit en hen wensen we veel sterkte toe, 

de komende tijd. Daarbij kunnen de herinneringen aan de prachtige mens 
Ger Noordhuis hen zeker tot veel steun zijn.

Partij van de Arbeid Zwartewaterland



IN MEMORIAM EVERT EENKHOORN

Zoals uitgesproken door Henk Laarakkers bij de uitvaart op 27-1-17 

Een markante persoon is voorgoed uit het straatbeeld van Hasselt verdwenen!

Namens de Partij van de Arbeid, afdeling Zwartewaterland, wil ik enkele herinneringen aan 
Evert ophalen en zo de persoon van Evert proberen in te kleuren.

Het was in het voorjaar 1976, ik woonde 
nog maar net in Hasselt, toen ik onderweg 
van Hasselt naar Zwolle bij de brug een lif-
ter meenam. Hij moest ook naar Zwolle. On-
derweg vertelde hij honderduit. Ik begreep 
er echter weinig van want het Hasseltse 
dialect, dat hij sprak, was ik niet meester. 
Regelmatig hoorde ik hem ‘Partij van de Ar-
beid’ en ‘FNV’ zeggen. Toen hij op de plaats 
van bestemming was, namen we afscheid. 
Ik had op dat moment niet kunnen bevroe-
den dat onze paden elkaar in Hasselt de ko-
mende 40 jaren meer dan  regelmatig zou-
den kruisen. Want, u begrijpt het al, deze 
persoon was Evert Eenkhoorn. 

Ter gelegenheid van ‘Hasselt, 750 jaar stad’ 
schreef Geke Mateboer in 2002 een boek-
je waarin ze onder andere aan enkele op-
vallende inwoners van Hasselt aandacht 
schonk.  Zo ook aan Evert, een prachtige ka-
raktertekening van deze markante persoon.
Zowel zijn passie voor voetbal als voor de 
politiek komen daarin uitgebreid aan bod.
Blijkbaar, lezen we in verhaal, was Evert in 
het gezin Eenkhoorn een buitenbeentje en 
hadden ze niet zoveel op met zijn socialisti-
sche ideeën. Evert zegt daar zelf over: “Mijn 
moe vond dat ik me veel teveel aanhaalde. 
Die had niks met politiek. Die was drukker 
met de kerk, dat soort dingen. Ik niet, ik 
kom niet in de kerk. Dat interesseert mij he-
lemaal niks. Ik ben voor sport, voor sport op 
zondag. Voetballen!”
En dat heeft Olympia 28 geweten. Niet al-
leen behoorde Evert tot een van de trouwste 

supporters van de club, ook was hij dertig 
jaar jeugdleider, floot hij wedstrijden en mo-
tiveerde hij de jeugd om te blijven sporten.

Vanaf zijn 14e jaar werkte Evert bij Scheep-
werf Bodewes. Hij maakte er 47 jaar vol.
Toen Evert als jonge jongen daar kwam 
werd hij lid van de partij (PvdA) de vakbond 
en de VARA en behoorde tot de Rode Fa-
milie. En daarmee is zijn tweede passie een 
feit: de politiek. Wie Evert zegt, zegt Partij 
van de Arbeid en lokale politiek. 
Dat was waar Evert voor leefde. 

Evert was een trouw en betrokken lid. Hij 
sloeg geen afdelingsvergadering in Linksaf 
over. Ook bij raads- en commissievergade-
ringen was hij vanzelfsprekend aanwezig.  
Mocht hij vanwege ziekte of anderszins 
eens een keertje afwezig zijn, dan werd daar 
ter plekke door de voorzitter/burgemeester 
melding van gemaakt. Wanneer Evert iets 
later kwam, dan werd op hem gewacht.
Evert was, zeker toen Hasselt nog een zelf-
standige gemeente was, het veertiende 
raadslid. Maar ook daarna was hij iemand 
waar rekening mee werd gehouden. Tijdens 
de pauze gaf hij zo nodig ongezouten zijn 
mening over wat zich in de vergadering 
afspeelde en riep ‘zijn’ fractie ter verant-
woording. Hij was het politieke geweten 
van de partij. Zo nodig kregen ook andere 
raadsfracties ervan langs. Evert maakte van 
zijn hart geen moorkuil. Zonder omhaal van 
woorden en niet altijd even diplomatiek zei 
hij wat hem dwars zat.



Evert was vaak bijzonder goed geïnfor-
meerd. Je vroeg je af hoe hij aan de infor-
matie kwam. Natuurlijk, de Kaai, het brug-
wachtershuisje, het leugenbankje waar hij 
met zijn makkers veel tijd doorbracht, wa-
ren Everts plekken. ‘Daar hoor ik alles’ zei 
hij. Maar ook via de radio en TV kwam hij 
het nodige te weten.

Een hoogtepunt in Everts  leven was 30 juni 
1992. Hij was 40 jaar werkzaam bij Scheeps-
werf Bodewes. Ter gelegenheid hiervan was 
er een feest in De Schakel. Toenmalig bur-
gemeester Frans Koffrie kwam hem geheel 
onverwacht een koninklijke onderscheiding 
opspelden. In zijn speech roemde Frans Kof-
frie de trouw en tomeloze inzet van Evert.
Evert was apetrots op zijn onderscheiding. 
Wel dreigde hij, wanneer het hem niet zinde 
wat de regering in Den Haag uitspookte, 
zijn onderscheiding terug te sturen. Het is 
bij dreigementen gebleven. 

Regelmatig inspecteerde Evert hoe Hasselt 
erbij lag. Met zijn fiets reed hij dan door het 
stadje om te zien wat er mis was: zwerfvuil 
dat er niet hoorde; een losliggende stoep-
tegel, die het nodige gevaar opleverde; een 
door baldadige jeugd uit het lood getrokken 
lantaarnpaal. Met deze gegevens ging hij 
naar gemeentewerken en deed zijn beklag 
erover. Voor gemeentewerken was Evert de 
oren en ogen en zijn klachten werden seri-
eus genomen. Ze zullen hem daar nog mis-
sen. Eind 2010 werd in het TV-programma 
‘Man Bijt Hond’ hiervan op een prachtige 
wijze verslag gedaan. 

Ook kennen we Evert fietsend, met twee 
grote plastic tassen aan het stuur. Over de 
inhoud van de tassen deed hij altijd ge-
heimzinnig. Duidelijk was wel dat hij aller-
lei spulletjes bij elkaar scharrelde en zorgde 
dat die bij de mensen kwamen, die ze nodig 
hadden. Evert richtte zo zijn eigen distribu-
tiesysteem op, een soort van ‘voedselbank 
avant la lettre’. Zelf zei hij: “Ik geef altijd 
acht op mensen. Vooral de sociaal zwakke-
ren, daar moet je voor opkomen, vind ik”. 
En dat deed Evert, in woord en gebaar. Zij 
konden altijd op hem rekenen.

De laatste jaren ging het niet goed met de 
gezondheid van Evert. Geruime tijd moest 
hij revalideren in Het Zonnehuis en kreeg 
tenslotte een plekje in het verzorgingshuis 
De Hazelaar. Dat was helemaal naar de zin 
van Evert, want aan Geke Mateboer vertelde 
hij indertijd: “Als ik oud ben, dan ga ik hier 
naar het bejaardenhuis, dat zal ik wel vertel-
len.” 

Het bekende beeld van Evert op de fiets 
door Hasselt was niet meer. Hij was de laat-
ste tijd  gekluisterd aan zijn rolstoel. 

Een markante persoon is voorgoed uit het 
straatbeeld van Hasselt verdwenen!

Als blijk van waardering voor en eerbetoon 
aan Evert vraag ik een gepast applaus.

Henk Laarakkers



Dankwoord
 

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de 
mooie woorden in memoriam die geschre-
ven zijn over Ger Noordhuis.   Heel treffend 
en goed weergegeven. Het was een grote 
verassing dat jullie in memoriam in de krant 
verscheen en dat het ook overgenomen 
werd door andere media.

Een mooi herinneringsdocument voor ons, 
maar vooral ook voor zijn kleinkinderen. Zij 
waren in die jaren nog te klein en vonden 
het geweldig om dat nu te lezen. Fijn dat hij 

zo in herinnering blijft.
Van Ger is op zijn uitdrukkelijke wens in be-
sloten kring afscheid genomen. We hebben 
daarom  veel schriftelijke condoleances ont-
vangen, ook van PVDA leden.  Daarvoor ook 
onze dank.

Alles bij elkaar biedt het ons veel troost en 
steun.
 

Namens de familie, 
Annemiek Scholte op Reimer-Noordhuis

Platform Progressief Zwartewaterland?

Onlangs bezocht een delegatie van PvdA 
Zwartewaterland, ook namens PvdA Stap-
horst, een informatiebijeenkomst van PPW: 
Platform Progressief Wierden.
Een al twintig jaar durende succesvolle sa-
menwerkingsvorm van D’66, PvdA en Groen 
Links.
Met nog een aantal andere geïnteresseerde 
afdelingen luisterden we naar het succes-
verhaal van Wierden.  

In 1997 zijn de afdelingen PvdA, D’66 en 
Groen Links samengegaan in één nieuwe 
partij. Ook mensen die van geen van deze 
partijen lid waren, sloten zich aan. De geza-
menlijke noemer was niet ‘links’ of ‘oppo-
sitie’ (geen van die partijen maakte op dat 
moment deel uit van het college) maar: pro-
gressiviteit en opkomen voor de zwakkeren 
in de samenleving.

Vergelijkend onderzoek had aangetoond 
dat er lokaal geen, of nagenoeg geen, ver-
schil is als het lokale thema’s betreft. In 

1998 deed PPW voor het eerst mee aan de 
verkiezingen, en haalde toen drie zetels. In-
middels heeft het vier zetels en maakt PPW 
deel uit van het college.

Leden van het PPW zijn in veel gevallen ook 
lid van één van de landelijke partijen, en 
kunnen op die manier daar ook hun steun 
betuigen, of ondersteuning krijgen. Aan-
vankelijk bleef de lokale afdeling van de 
PvdA bestaan, naast de PWW. 

De grote voordelen: 
- er is een groter potentieel voor bestuur en 
fractie-kandidaten
- landelijke (negatieve) resultaten van de 
‘moederpartijen’ spelen niet meer mee, 

Deelnemers van dit overleg zagen dit sa-
menwerkingsplatform als een voorloper 
wat ook landelijk wellicht een goede oplos-
sing zou zijn. “Het CDA is ons voor gegaan.”  

Ria Grootoonk



Ledenvergadering

Ledenvergadering maandag 20 februari 2017, Linksaf, Inloop vanaf 19:30 uur

Onderstaande wordt per mail verstuurd en ligt vanaf 19:30 uur ter inzage:
- Het verslag van de penningmeester
- Het verslag van de fractie
- Het verslag van het bestuur
- Het verslag van de penningmeester
- Het verslag van de ledenvergadering van 23 november 2016
- Stand van zaken Linksaf, een voorstel over het vervolg

Opening vergadering 20:00 uur
1)  20:00 uur: Opening vergadering 
2)  Vaststellen van de agenda
3)  Notulen van de ledenvergadering 23 november 2016
4)  Verslag van de gemeenteraadsfractie over 2016
5)  Verslag vanuit het afdelingsbestuur over 2016
6)  Verslag vanuit het Ombudsteam over 2016 (mondeling)
7)  Verkiezing Tweede Kamer: activiteiten en taakverdeling
8)  Bestuursverkiezing:
 Voorzitter: vacature
 Algemeen lid: Ria Grootoonk (aftredend en niet herkiesbaar)
 Kandidaten kunnen zich tot aan de vergadering melden bij het secretariaat (
 zwartewaterland.pvda@gmail.com)
 Blijft over:
 Harrie Rietman: in najaar 2017 aftredend en niet herkiesbaar
 Yvonne Ariesen (secretaris)
 Pascal Arnold (penningmester)
9) Vacature redacteur Vuistje. 
 Kandidaten kunnen zich tot aan de vergadering melden bij het secretariaat 
 (zwartewaterland.pvda@gmail.com)
10) Voorstel werkgroep Linksaf
11) Het initiatief Progressief Zwartewaterland (zie ook het Vuistje) 
 Een toelichting op het verslag over het bezoek aan Werden; ruimte voor vragen. 
 Er zijn twee antwoorden mogelijk:
 o Gaat de vergadering akkoord met het onderzoek tot nader onderzoek Platform 
  Progressief Zwartewaterland?  Zo nee, dan is het onderwerp hiermee afgesloten.
 o Zo ja, dan wordt een initiatiefgroep gevormd uit de vergadering om in de 
  komende maanden dit initiatief te delen met andere, progressieve burgers, 
 een persbericht op te stellen, en in mei een avond te beleggen. 
12) Rondvraag
13) Sluiting



Afscheid van Diederik Samson 
en de keus voor Lodewijk Asscher

Pascal en ik zijn naar het lijsttrekkersdebat 
in Amsterdam geweest. Lodewijk  Asscher 
heeft gewonnen. Wat vind ik ervan?
Met gemengde gevoelens kijk ik terug. Sam-
son heeft hard gewerkt, veel gedaan en is 
mijns inziens door de media finaal onderuit 
gehaald. Dit verdient hij niet.

Veel discussie is er steeds ontstaan of de 
PvdA nu wel of niet mee had moeten  mee 
regeren. Ik vind van wel.  Zonder de PvdA in 
de regering was er veel meer bezuinigd op 
de zorg (dubbele),  was er niet continue ge-
werkt aan misbruik van topinkomens van di-
verse mensen, schijnconstructies van allerlei 
malafide werkgevers en was er geen extra 
geld voor onder andere  armoedebestrijding 
gekomen. Ook was het energieakkoord voor 
duurzame groei er niet geweest.  Tevens is 
men ondanks  de economische crisis toch 
in staat geweest om  continue rekening te 
houden met de laagste inkomens. Diederik 
Samson kan hier trots op zijn!
Waarom dan toch gekozen voor Lodewijk 

Asscher? In het lijsttrekkersdebat kwam As-
scher sterker naar voren. Asscher bleef meer 
achter zijn principes staan. Linkser en soci-
aler. Belangrijk vond ik toch ook zijn punt 
over de arbeidsmigratie. Gelijk loon voor 
gelijk werk in Europa.  Zijn standpunt ten 
aanzien van vrouwen was ook veel progres-
siever. Waar Samson de volgende keer een 
vrouw op de 2e plaats wil zetten vroeg As-
scher zich af waarom niet op plaats 1?

In het korte persoonlijke gesprek met bei-
den luisterde Asscher beter en ging hij meer 
op de inhoud in. Dit overwegende en het 
feit dat er voor Samson zo wie zo geen goed 
pers meer te verwachten viel is uiteindelijk 
de keus van mij op Asscher gevallen. Met 
Asscher en alle goede kandidaten die op 
de nieuwe lijst staan voor de tweede kamer 
gaan wij een goede campagne voeren.
Samen vooruit! 

Greet Generaal.



Uitsluiten…

In het laatste Vuistje van 2016 ben ik nogal 
van leer getrokken tegen het populisme en 
tegen Trump, Wilders en consorten. Als ik 
dat nog eens teruglees denk ik: “Dat heb ik 
niet helemaal goed gedaan…. Dat had nog 
best een tikkeltje scherper gemogen”. Een 
beweging die van discriminatie een woor-
denspelletje maakt (Is het echt relevant of 
Marokkanen een ras of een volk zijn?), die al-
les wat een hem niet-welgevallig standpunt 
durft in te nemen tot ‘nep’ verklaart of een 
president die als zo ongeveer belangrijkste 
adviseur zijn eigen schoonzoon aanstelt en 
niet begrijpt dat zijn zakelijke belangen ab-
soluut gescheiden moeten zijn van wat zijn 
ambt van hem vraagt… Wat mij betreft kan 
in een democratie en een rechtsstaat niet 
duidelijk genoeg afstand genomen worden 
van personen en bewegingen met dergelijke 
abjecte ideeën. 

En gelukkig gebeurt dat dan ook. Inmiddels 
hebben zoveel partijen, waaronder uitein-
delijk ook, schoorvoetend, Rutte’s VVD, ver-
klaart wat ook de verkiezingsuitslag moge 
zijn, niet met de PVV te willen samenwer-
ken binnen een coalitie. Dat schept helder-
heid en voor ieder die nu begint te roepen 
dat het niet democratisch zou zijn om een 
mogelijke winnaar van verkiezingen al op 
voorhand uit te sluiten; daar ben ik het in 
beginsel mee eens, behalve wanneer zo’n 
partij zichzelf buiten de politieke werkelijk-
heid meent te moeten plaatsen. Voor bewe-
gingen die consequent morrelen en zagen 
aan de beginselen van onze rechtsstaat is er 
geen plaats in de regering van ons land.

Dat heeft dan wel consequenties. Stel je eens 
voor dat straks één op de vier Nederlanders 
(laten we het maar stevig aanzetten), goed 
voor tussen de 35 en 40 kamerzetels, op de 
PVV stemt. Er van uitgaande dat een voor 
de verkiezingen  gesproken woord ook nog 
inhoud heeft na die verkiezingen betekent 

dat dat er een regering gevormd moet wor-
den uit de resterende partijen. Er van uit 
gaande dat er pak em beet vijf zetels zullen 
gaan naar splinters als Denk, Artikel 1 enz.. 
en er ook van uit gaande dat er behoefte 
bestaat aan een regering met een meerder-
heid in beide kamers, vraagt dat ongeloof-
lijk veel van de mogelijke deelnemers aan 
een dergelijke regering. Bereidheid om, net 
al wat de Partij van de Arbeid de achterlig-
gende periode heeft gedaan, compromissen 
te sluiten. Bereidheid om niet op voorhand 
punten niet-onderhandelbaar te verklaren. 
Daar zijn we toe in staat, dat hebben de 
achterliggende jaren ons wel geleerd. Wat 
we echter ook moeten doen, is onze be-
haalde successen vieren. Daar is onze partij 
veel minder goed in. En zo kan het gebeu-
ren dat in een land dat op vrijwel alle lijst-
jes die er toe doen minstens top 10 scoort ( 
en er zijn inmiddels meer dan tweehonderd 
landen die in dergelijke overzichtjes worden 
meegenomen), of het nu gaat om welvaart, 
kwaliteit van onderwijs, gezondheidszorg 
en ga zo maar voort, toch een grote, on-
tevreden massa het gevoel heeft buitenge-
sloten te zijn en geen deel te hebben aan al 
die verworvenheden. En voor een deel is dat 
nog terecht ook… Want niet iedereen heeft 
in gelijke mate meegedeeld in de welvaart-
groei, niet iedereen heeft in gelijke mate 
kansen op goed onderwijs en er valt veel te 
verbeteren aan onze (relatief goede) oude-
renzorg. We mogen onze ogen niet sluiten 
voor alles wat beter moet; de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt is doorgeschoten, in 
Groningen voelen mensen zich tweederangs 
burgers die door de NAM geschoffeerd en 
door Den Haag genegeerd worden. Werk 
genoeg aan de winkel dus voor een nieuwe 
regering. En van die regering zou de PvdA 
deel moeten uitmaken. Wat mij betreft sa-
men met de SP, Groen Links, D66, CDA en 
wellicht ook VVD of 50 Plus. Moeilijk, las-
tig, zelden vertoond, een zo brede coalitie, 



maar misschien is dat wel veel meer waar 
het land om vraagt dan om de smalle VVD/
PvdA meerderheid (en zelfs minderheid) van 
de achterliggende jaren. Dit kabinet heeft 
overigens wel een oude wijsheid wederom 
bevestigd. De meest wankele kabinetten 
houden vaak het langst stand. Het is een 
groot compliment aan deze coalitie en dus 
ook aan Samson en Asscher dat ze dit ruim 
vier jaar lang hebben volgehouden en en 
passant ook nog een economische en finan-
ciële crisis het hoofd hebben geboden en 

een aantal zeer noodzakelijke wetswijzigin-
gen (ja, ook de AOW-leeftijd) hebben door-
gevoerd. Hulde dus, en, om maar eens een 
paar spreuken uit mijn orthodox-christelijke 
jeugd aan te halen ‘Telt uw zegeningen’ en 
‘Roept uit aan alle stranden’. Zo beroerd 
heeft deze regering het echt niet gedaan; ik 
ben er van overtuigd dat dat, over enkele 
jaren het oordeel over deze kabinetsperiode 
zal zijn.

Harrie Rietman

Gezocht – redacteur van het Vuistje

Inhoud: 
In overleg met bestuur en fractie verschijningsdata vaststellen
- Vaste schrijvers een week vooraf attenderen op deadline
- In bestuur/fractievergadering zo nodig inhoud agenderen 

(inclusief voorpagina met data)
- Teksten nazien op overlap, eventueel afstemmen met schrij-

vers
- Globale volgorde bepalen
- Insturen naar opmaker en drukproef controleren
- Opdracht geven tot drukken
- Digitale versie verspreiden onder leden en belangstellenden
Tijdsinvestering: circa 5 uur per editie

Graag reageren voor 15 februari 2017 
naar zwartewaterland.pvda@gmail.com



TRUMP, SLAVERNIJ EN KLIMAAT

Het zal ook wel aan de tijd van het jaar liggen, overal  om je heen hoor je gesomber 
over de toestand in Nederland en in de rest van de wereld. Het aantreden van Trump 
stemt ook al niet vrolijk. Daar waar je het beeld hebt dat in een democratie een nieuw 
verkozen president als bestuurder op een rijdende trein stapt om deze enigszins “bij” 
te sturen maken we nu mee dat Trump van het ene op het andere moment de trein 
in één klap de andere kant op wil laten rijden. Gezondheidszorg voor iedereen? Weg 
ermee! Een klimaatverdrag? Dat gaan we niet doen! Het zal mij benieuwen hoe lang 
het nog duurt aleer deze pas verkozen reactionair zal pogen de slavernij weer te in-
troduceren.
En toch ben en blijf ik een onverbeterlijke optimist. Ik zal dit toelichten.

Het is opvallend hoe opmerkelijk de over-
eenkomsten zijn tussen de argumenten die 
200 jaar terug werden ingezet voor het be-
houd van de slavernij en de argumenten die 
nu worden gebruikt voor het blijven inzet-
ten van fossiele brandstoffen. Ik zal me tot 
de belangrijkste argumentatie beperken. De 
hooggeleerde heer professor Dew betoogde 
destijds dat de afschaffing van de slavernij 
verwoestende economische en maatschap-
pelijke effecten zou hebben. Met afschaf-
fing zou volgens hem tenminste moeten 
worden gewacht, omdat de slavernij juist 
de middelen verschafte om de afschaffing 
te bekostigen.

Tegenwoordig worden op een zelfde wijze 
economische groei en onverminderde ener-
gieconsumptie verdedigd om in de toe-
komst de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
zonnecellen te kunnen bekostigen.
Ook was een belangrijk argument van prof. 
Dew dat verandering in de positie van de sla-
ven alleen mogelijk is als ook het buitenland 
meedoet. Namens grote delen van Amerika 
verdedigde Dew behoud van de slavernij op 
grond van het feit dat er nog andere landen 
waren waar slavernij was toegestaan. We 
zien een volstrekt vergelijkbare argumenta-
tie terug in bepaalde delen van het klimaat-
debat. Samenvattend, tegenwoordig zit 
het verbruik van fossiele brandstoffen, een 
energiebron die juist is ingezet ter vervan-
ging van menselijke (slaven)arbeid, diep ver-

weven in vrijwel elk facet van de moderne 
productie en consumptie. En dat was 200 
jaar terug exact hetzelfde in grote delen van 
Amerika als het om de slavernij gaat.  De 
ontwikkeling van de (Amerikaanse) mens 
heeft blijkbaar in 200 jaar geen andere in-
zichten opgeleverd.

De afschaffing van de slavernij ging in Ame-
rika gepaard met een verwoestende burger-
oorlog; de voorzienigheid behoede ons er 
voor dat de massale demonstraties tegen 
Trump uitgelegd moeten worden als inlei-
dende schermutselingen voor iets vergelijk-
baars als een burgeroorlog.

“Lekker optimistisch verhaal” hoor ik u zeg-
gen en denken. Wat Trump betreft hebt u 
gelijk. Mijn optimisme is op iets anders ge-
baseerd. De Groningse dichter, wijlen Edo 
Staal componeerde een fraai lied met een 
prachtig refrein:

‘t Het nog nooit, nog nooit zo donker west
Of ‘t wer altied wel weer licht

Om de juistheid van dit statement te door-
voelen heb ik me voor de gelegenheid nog 
eens een keer verdiept in het rode boekje 
dat oktober 1961, ik was toen 10 jaar oud, 
huis aan huis werd bezorgd door de Neder-
landse regering. De titel: “Toelichting op de 
wenken voor de bescherming van uw gezin 
en uzelf”. Mijn vader legde mij uit dat dit 



boekje ervan uitging dat de Russen wel eens 
een atoombom op Nederland zouden kun-
nen gooien. Hij zelf geloofde daar niks van; 
alleen de Amerikanen hadden atoombom-
men gegooid, één op Hirosjima en één op 
Nagasaki. Die tweede bom vond hij misda-
dig omdat men toen van de eerste wist wat 
zo’n bom aanrichtte. Zijn verblijf in Duits-
land als dwangarbeider had hem een heel 
andere, veel positievere kijk op Russen be-
zorgd. En natuurlijk geloofde ik mijn vader 
hetgeen mij onbewust een beetje pro-Rus-
sisch en een beetje anti-Amerikaans maakte. 
Één van de laatste zinnen in het boekje: “Als 
u hoopte, zich na het lezen van dit boekje 
onder alle omstandigheden te kunnen be-
schermen, bent u nu wel uit de droom”. En 
dat komt de regering van je land, die jou 
moet beschermen, je meedelen. Een inkt-

zwarte tijd toen. Daarmee vergeleken is 
Trump slechts een wolkje voor de zon op 
een, verder kristalheldere dag.

Hoewel ik nog steeds niet kan bevatten dat 
zoveel miljoenen Amerikanen voor zo’n stuk 
onfatsoen hebben gekozen, blijft mijn ver-
trouwen in de Amerikaanse democratie on-
geschokt. Het zelfreinigend vermogen van 
de Amerikanen is dermate groot dat ze het 
vlekje “Trump” zullen wegwerken; uiteinde-
lijk is dat in de vijftiger jaren ook gelukt met 
die communistenvreter  McCarthy.
Toch blijven het rare jongens en meisjes, die 
Amerikanen.

Genemuiden, 29 januari 2017

Tiem van Dalfsen



Met Evert op pad

Evert Eenhoorn is ons ontvallen. Hasselt ver-
liest een zeer betrokken burger die het hart 
op de juiste plek had, te weten links van 
het midden. Tijdens de uitvaartdienst voor 
Evert, heeft Henk Laarakkers op een zeer 
persoonlijke manier een veelzijdig en mooi 
beeld geschetst van Evert.

Graag wil ik dat beeld van Evert nog iets 
aanvullen met een persoonlijke herinnering 
aan Evert. In 2002 had de PvdA weer eens 
dramatisch verloren bij de Tweede Kamer-
verkiezing (Ad Melkert als partijleider en de 
moord op Pim Fortuyn). De vers aangetre-
den PvdA-partijvoorzitter Ruud Koole ging 
voor de nodige peptalk de provincie in, zo 
ook naar de afdeling Zwolle. Evert en ik gin-
gen naar die PvdA-avond en na de opening 
kreeg Ruud Koole direct het woord. Ruud 
Koole had nog geen twee zinnen gezegd, of 
Evert stond op en riep zo luid dat niemand 
er omheen kon: “Joa, hieroo, muneer de 

veurzittur kepn vroage!”. Ruud Koole keek 
verschrikt op en viel stil. Evert pakte zijn 
kans om in  onvervalst Hasselter dialect een 
heel verhaal te vertellen, waar ook ik weinig 
chocolade van kon maken. Enkele woorden 
kon ik toch nog verstaan, zoals “groote 
schaande”, “voedselbankn”, “kept wel vaa-
ker ezegd”, “arme leu”, “luustern noart ge-
wone volk” en “aajtmoarweetn”. Ruud Koo-
le luisterde met stijgende verbazing naar 
Evert. Toen Evert klaar was met zijn verhaal, 
keek Ruud Koole eens richting de PvdA-
mensen uit Zwolle, die ook aan de lange 
tafel zaten voorin de zaal, waarschijnlijk in 
de hoop dat iemand van de afdeling Zwolle 
wel het dialect van Evert machtig was. Alle 
Zwolse PvdA-bestuurders keken letterlijk en 
figuurlijk de andere kant op en die arme 
Ruud Koole moest het alleen opknappen. Ik 
voelde de spanning en vroeg me stilletjes af: 
“En meneer de voorzitter, hoe redt u zich 
hieruit?” Zijn oplossing was even eenvoudig 
als geniaal. Ruud Koole vertrok geen spier, 
hij lachte Evert vriendelijk toe en zei toen vol 
overtuiging: “Meneer, u heeft groot gelijk! 
Het is ook een grote schande! Goed dat u 
dit noemt! En vervolgens hield Ruud Koole 
een vlammend sociaal democratisch plei-
dooi met daarin de onderwerpen voedsel-
banken, verborgen armoede en beter luiste-
ren naar het gewone volk. Evert zijn avond 
kon niet meer stuk, hij zat te glimmen op 
zijn stoel. Evert stootte me aan en zei: “Dasn 
heele beste veurzitter!” en dat was Ruud 
Koole ook. En ik had een mooi lesje geleerd 
in crisiscommunicatie.

Bedankt Evert, we gaan voorwaarts en zul-
len je niet licht vergeten.

Jan Haverkate.
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