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Dinsdag 4 april:
Schaduwfractie, gemeentehuis 
19:30 uur, (graag vooraf (af)
melden bij fractie)

Donderdag 6 april:
Raadsvergadering, 19:30 uur

Vrijdag 7 april: 
Wandeling door de historie van 
SDAP in Zwolle, (aanmelden bij 
secretaris) Verzamelen, 16:00 uur, 
stadhuis Zwolle
 
Woensdag 19 april:
Schaduwfractie gemeentehuis, 
19:30 uur, (graag vooraf (af)
melden bij fractie)

Donderdag 20 april:
Raadsvergadering, 19:30 uur

Woensdag 10 mei:
Schaduwfractie, gemeentehuis, 
19:30 uur, (graag vooraf (af)
melden bij fractie)

Donderdag 11 mei:
Raadsvergadering, 19:30 uur

Woensdag 31 mei:
Ledenvergadering, Linksaf, 
19:30 uur, (zie bijdrage over 
Progressief Zwartewaterland in 
dit Vuistje)

Donderdag 1 juni:
Raadsvergadering, 19:30 uur

Woensdag 21 juni:
Schaduwfractie, gemeentehuis, 
19:30 uur, (graag vooraf (af)
melden bij fractie)

Donderdag 22 juni:
Raadsvergadering, 17:00 uur, 
Jaarrekening 2016, (kadernota 1e 
termijn)

Donderdag 29 juni:
Raadsvergadering 19:30 uur, 
(kadernota 2e termijn)

Woensdag 5 juli:
Schaduwfractie, gemeentehuis, 
19:30 uur, (graag vooraf (af)
melden bij fractie)

Donderdag 6 juli:
Raadsvergadering, 17:00 uur

ZOMERVAKANTIE





Redelijk….

De mens is een redelijk wezen… Daar pro-
beer ik me, in tijden van tegenslag, maar 
aan vast te houden, al valt dat soms om de 
drommel niet mee. Het is nu eenmaal niet 
eenvoudig in te zien wat er redelijk is aan 
het gegraai van bankiers, aan het plegen 
van aanslagen door radicale moslims of 
aan het stemgedrag van de gemiddelde Ne-
derlander. Toch zijn er, sinds de Verlichting, 
goede redenen om aan te nemen dat een 
verstandelijke benadering van lastige kwes-
ties de mens gemiddeld genomen verder 
brengt dan een benadering die het best kan 
worden getypeerd als ‘wild om jezelf heen 
slaan’. Het hoofd de baas laten blijven bo-
ven de onderbuik, zou je kunnen zeggen.

En dus probeer ik het te begrijpen, de ver-
kiezingsuitslag van 15 maart; de genadeloze 
afstraffing, die de Partij van de Arbeid, nadat 
voor het eerst sinds lange tijd een kabinet 
de rit heeft uitgezeten, te verwerken heeft 
gekregen. Begrijpen… er moet immers, als 
de mens een redelijk handelend wezen is, 
een logische en sluitende verklaring voor 
zijn? Daarbij is het verhaal van inmiddels 
oud-Tweede Kamerlid Jan Vos me te mak-
kelijk. Eigenlijk baal ik daar zelfs behoorlijk 
van; zo’n partijgenoot die precies één dag 
na de verkiezingen de analyse al klaar heeft 
en meent er goed aan te doen daar mid-
dels een artikel in de Volkskrant kond van te 
doen. Lekker, Jan… misschien was het fijner 
geweest wanneer je in een vroeg stadium 
van de verkiezingscampagne je zo rijke in-
zichten zou hebben gedeeld met het cam-
pagneteam… Zo’n verhaal heeft toch veel 
weg van, zoals ze dat in Groningen noe-
men, een koe in de kont kijken…. En nog 
meer baal ik van PvdA-burgemeesters (als 
je niet oppast ook een uitstervend beroep) 
die parmantig aankondigen dit keer op de 
VVD te gaan stemmen. Dat komt niet eens 
in de buurt van strategisch stemmen… van 
je vrienden moet je het maar hebben.

Begrip en zelfinzicht gaan vaak hand in 
hand. Het lijkt daarom verstandig allereerst 
kritisch onszelf de maat te nemen. En daar 
valt best het één en ander over te zeggen. 
Dat begint al met het tempo waarin na de 
verkiezingen van 2012, een coalitie met de 
VVD is gesloten. Het zou, na de wonder-
baarlijke verrijzenis onder Diederik Samson, 
van wijsheid hebben getuigd als eerst een 
serieuze poging zou zijn ondernomen te on-
derzoeken of er ook een andere, meer linkse 
coalitie gevormd zou kunnen worden. Dat 
zou dan zonder VVD, PVV en CDA, de partij-
en die met hun gedoogconstructie ons land 
in chaos hadden achtergelaten, een lastig, 
ja vrijwel onmogelijk verhaal zijn geworden, 
maar dat het zelfs niet serieus is overwogen 
was niet verstandig. Eenmaal ‘veroordeeld’ 
tot de VVD, kun je stellen dat men over en 
weer te ver is gegaan in  het ‘elkaar wat 
gunnen’ of ‘het grote uitruilen’. Verstan-
diger zou het mogelijk zijn geweest wat 
meer zaken tot ‘vrije kwesties’ te benoemen 
waardoor je als partij de vrijheid zou heb-
ben behouden je ware gezicht te tonen. 
Nu ging veel van Samsons energie zitten 
in het verdedigen van regeringsbeleid, ook 
als dat nadrukkelijk een VVD-signatuur had, 
ten koste van de profilering van de PvdA in 
het parlement. En om dan, vanwege mor-
rende VVD-ers, het eerste de beste sociaal 
heel goed verdedigbare punt, de inkomens-
afhankelijke zorgpremie, om der lieve vrede 
wil maar meteen in te leveren…. Het was 
ook niet zo’n goed begin.

En er valt nog wel meer te zeggen over 
wat we niet heel goed hebben gedaan. Erg 
handig was de discussie over het partijlei-
dersschap niet. En hoe is in vredesnaam het 
DENK-tweetal ooit op onze kandidatenlijst 
terecht gekomen? Maar als je naar je ei-
gen schaduwzijde mag kijken, dan mag je 
toch ook je positieve kanten benoemen? Er 
zijn in de achterliggende kabinetsperiode 



een paar forse knopen doorgehakt. De wo-
ningbouwcorporaties zijn wakker geschud 
uit hun megalomane dromen en terugge-
zet naar wat hun kerntaak is en hun enige 
grond van bestaan zou moeten zijn: soci-
ale woningbouw, dat wil zeggen kwalitatief 
goede en betaalbare huurwoningen voor 
mensen met de lagere inkomens. Er is een 
begin gemaakt met de beperking van de 
hypotheekrenteaftrek ( vanaf volgend jaar 
niet meer dan 100% financiering, verplicht 
aflossen, beperken renteaftrek, die vooral 
aan de allerrijksten ten goede kwam…), er 
is een sociaal akkoord gesloten in een tijd 
van crisis, nadat eerder onder Wouter Bos 
al de bankencrisis het hoofd was geboden 
is nu voorkomen dat Griekenland Europa 
in haar val zou meesleuren. In deze periode 
werd de regering ook geconfronteerd met 
een aanzwellende stroom vluchtelingen. Op 
de wijze waarop dit is gebeurd kan ik niet 
trots zijn, maar het resultaat is wel dat de 
instroom van vluchtelingen in Nederland is 
teruggebracht tot beheersbare aantallen. 
Zozeer zelfs dat er nu plaatsen zijn waar 
men vreest voor de sluiting van een plaat-
selijk AZC, omdat men heeft geleerd dat 
de aanwezigheid daarvan echt niet alleen 
maar kommer en kwel hoeft te betekenen. 
En er is een leenstelsel ingevoerd waar het 
gaat om de studiefinanciering. Een stelsel 
wat nog wel degelijk een stuk beurs kent 
voor de studenten met de ouders met de 
laagste inkomens, een stelsel dat een zeer 
lage rente toerekent en een stelsel dat ook 
inhoudt dat wie in de toekomst niet kan te-
rugbetalen niet hoeft terug te betalen. De 
AOW-leeftijd is omhooggegaan en afhanke-
lijk gemaakt van de levensverwachting ( wat 
bij Drees al de bedoeling is geweest). En er is 
ingegrepen in de almaar stijgende zorguit-
gaven. Ook dat zal niet op alle onderdelen 
goed zijn geweest… de verpleeghuizen 
zijn daar een voorbeeld van. Maar er was 
in 2012 echt geen enkele serieuze partij die 
aangaf dat het onder de omstandigheden 
van dat moment, met een sterk oplopend 
overheidstekort en een navenant stijgende 

staatsschuld, niet noodzakelijk was, fors 
in te grijpen. En al deze maatregelen zijn 
echt niet genomen met de kleinst moge-
lijke meerderheid. Er is steeds gezocht naar 
steun (ook nodig voor een meerderheid in 
de Eerste Kamer) en die is ook altijd gevon-
den. Gevonden vooral ook bij die partijen 
die in de verkiezingsstrijd aangaven dat het 
allemaal heel anders moet.

En dan nog even over de poppetjes. Alweer 
vergeten hoe Timmermans optrad bij de 
ramp rondom de MH17? Alweer vergeten 
hoe we er in 2012 financieel voor stonden 
( en kijk nu eens)? Jeroen Dijsselbloem zal 
toch straks tandenknarsend aanzien hoe 
anderen de resultaten van zijn beleid mo-
gen verjubelen. En alweer vergeten hoe het 
zat met de werkloosheid in 2012? Leg de 
cijfers maar naast die van 2017 en je ziet 
de gevolgen van het gevoerde beleid. En 
wie was er minister van buitenlandse za-
ken, toen Turkije tot de orde moest worden 
geroepen? Wie komt er op voor de rechten 
van vrouwen als Donald Trump die met voe-
ten wil treden? Lilianne Ploumen komt nog 
net (met voorkeursstemmen, dat wel) in de 
Tweede Kamer, zo beperkt is de waarde-
ring voor hun inzet. De Partij van de Arbeid 
heeft met inzet van haar sterkste mensen 
de achterliggende jaren beleid gevoerd en, 
hoe straks de nieuwe regeringscoalitie er 
ook uit gaat zien, ik durf te voorspellen dat 
het beleid niet radicaal zal worden aange-
past… De AOW-leeftijd wordt niet terug-
geschroefd, het leenstelsel niet afgeschaft 
… Wat mogelijk wel zal gebeuren is dat de 
komende jaren de inkomensverschillen weer 
zullen toenemen, dat de winstbelasting 
voor bedrijven zal worden verlaagd en ik zie 
nog niet zo snel hoe een VVD/CDA/D66 co-
alitie werk zal maken van de ontduiking van 
belastingen door multinationals. Voorlopig 
blijft Nederland gewoon een belastingpara-
dijs…

Dat alles maakt het me moeilijk de ‘homo 
votens’ (de stemmende mens) te blijven zien 



als een redelijk wezen. De PvdA campagne 
zal wel traditioneel zijn geweest, maar toch 
zeker niet meer traditioneel dan die van de 
SP? En zouden mensen echt niet door de 
mannetjesmakerij rondom Jesse Klaver heen 
kijken? En hoe kun je stemmen op iemand 
wiens grootste bijdrage aan de verkiezings-
strijd lange tijd heeft bestaan uit het eten 
van een Volendams bakje kibbeling met 
eigengemaakte remouladesaus? Graag wil 
ik blijven geloven in de redelijkheid van de 
mens, maar, zoals katholieken tijdens car-
naval die behoefte ook hebben, schudden 
kiezers in tijden van verkiezingen al die be-
perkende redelijkheid kennelijk van zich af 
om voor even de emotie het roer over te 
laten nemen…

En dan biedt toch diezelfde Volkskrant, 
waaruit ik eerder al dat vervelende stukje 
van Jan Vos aanhaalde, weer hoop of op zijn 
minst een sterke relativering. Volgens de fi-
losoof Nick Bostrom ( ik had eerlijk gezegd 
nog nooit van de man gehoord) is statistisch 
gezien de kans buitengewoon groot dat we 
in een, door onze nakomelingen ontworpen 
computersimulatie leven. Dus deze verkie-
zingsuitslag is hoogstwaarschijnlijk een in-
trigerend onderdeel van zo’n simulatie. Dat 
geeft veel rust… Van mijn kinderen, die in 
hun prille jeugd ook nauwelijks achter de 
computer weg te slaan waren, heb ik ge-
leerd dat, mocht het verkeerd aflopen, er 
altijd nog een ’next level,  is. En daar heeft 
de Partij van de Arbeid vast gewoon weer 
dertig zetels.

Harrie Rietman



Bij de behandeling van de kadernota 2017, 
halverwege vorig jaar diende de PvdA 
de motie “werkelijke duurzame inkoop 
stroom”, in.
In deze motie deed de PvdA de oproep om:
- Op korte termijn – en uiterlijk per 1 januari 
2017 – alleen stroom te gebruiken op basis 
van goede GVO’s (garanties van oorsprong)
- Eveneens op korte termijn – en uiterlijk per 
1 januari 2018 – deze stroom op basis van 
goede GVO’s uitsluitend te betrekken bij 
duurzame energiebedrijven.

Het college van B&W raadde deze motie af 
omdat zij “niet aan de andere gemeenten 
met wie Zwartewaterland samen het con-
tract heeft durven voor te stellen om dit 
open te breken”en ook omdat zij niet “zelf 
voorwaarden willen stellen aan de inkoop 

PvdA motie  voor inkoop 
duurzame stroom tóch uitgevoerd!

van stroom in de toekomst”.

Op basis van dit college-advies werd de 
motie helaas door een meerderheid van de 
raad afgewezen. 

Gelukkig hebben andere gemeenten wél 
naar onze oproep geluisterd en voorstellen 
gedaan om tot werkelijk duurzame inkoop 
van stroom over te gaan. Deze week ontvin-
gen wij dan ook de verheugende medede-
ling van het college dat stap 1 is gezet: niet 
langer koopt de gemeente “sjoemelstroom” 
in, maar vanaf 1 januari dit jaar kopen we 
daadwerkelijk groene stroom in. Een mooie 
stap in de goede richting. In de raadsverga-
dering van 23 maart j.l. heeft de PvdA frac-
tie het college opgeroepen om nu ook stap 
twee uit de motie tot uitvoering te brengen!

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 schrijvers
- 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 naar Yvonne, zie achterzijde Vuistje



Op naar het Progressief Zwartewaterland?

Na twee speciale ledenvergaderingen waar-
in we met elkaar de voor- en nadelen hebben 
besproken van het zoeken van samenwer-
king/verbreding voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2018 hebben besproken én na 
een bezoek aan de fractie van Platform Pro-
gressief Wierden (zie het vorige vuistje voor 
een verslag) is in de laatste ledenvergade-
ring besloten dat we een onderzoek gaan 
doen naar de kansen en mogelijkheden voor 
deelname aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2018 binnen het “Progressief Zwarte-
waterland” (PZ).

Dat is nog eens een openingszin. En het is 
nogal wat. Al sinds jaar en dag deden we 
eerst in de drie afzonderlijke gemeenten 
Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis en sinds 
2000 in de gemeente Zwartewaterland als 
PvdA mee aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen. En nu wordt dat mogelijk anders?!
De timing kon beter. Na de verpletterende 
nederlaag bij de laatste landelijke verkiezin-
gen zou je wellicht denken: de schouders er 
onder en volle kracht vooruit met de PvdA!
Maar, we praten er al langer over. En, het 
feit dat de gemeenteraadsverkiezingen al 
over een jaar zijn, maakt ook dat we er niet 
langer over kunnen praten maar dat er snel 
duidelijkheid moet komen. We doen het – 
meedoen binnen het PZ – of we doen op-
nieuw mee als PvdA.

Zoals gezegd, in de ledenvergadering is 
besloten dat we een onderzoek gaan doen 
naar de mogelijkheden en dat we hierover 
uiterlijk 1 juni 2017 verslag doen aan de le-
denvergadering, waarna er door die leden-
vergadering een keuze gemaakt kan wor-
den. We, dat zijn in dit geval Harrie Rietman, 
Jannet Hoentjen en Astrid Dijkstra. Inmid-
dels hebben we ons eerste overleg achter de 
rug. We hebben daarin een aantal vragen 
gesteld, waarvan sommige zijn beantwoord 
en anderen in de loop van deze tijd beant-

woorden moeten worden.
Als eerste hebben we elkaar de vraag ge-
steld: waarom, en waarom nu? Verder 
hebben we stil gestaan bij de vraag wat de 
waarde van de PvdA binnen de huidige ge-
meentelijke politiek is en welke rol we zou-
den willen dat het PZ zou vervullen. En tot 
slot de vraag, hoe pakken we dit onderzoek 
aan en wat zijn de stappen die we hierin 
moeten, kunnen en willen nemen.
Wat we in ieder geval belangrijk vinden, is 
dat we onze eigen leden goed informeren 
over het hoe en wat. Waar zijn we mee be-
zig en welke kant gaan we op. Vandaar dat 
we hebben afgesproken om naast de al eer-
der genoemde drie ledenvergaderingen te 
beginnen met dit stuk in ons Vuistje.

Samenwerken doe je niet alleen. Eén van 
de belangrijkste redenen om als PPZ aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen mee te doen, is 
het verbreden van de basis. We zullen dus 
op zoek moeten naar gezichten en namen 
bij deze brede basis. De afgelopen jaren is al 
contact gezocht met o.a. de (lokale) verte-
genwoordigers van Groen Links en SP. Maar 
ook D66 is wat ons betreft in beeld, en zeker 
ook de mensen die wel in lokale zaken ge-
interesseerd zijn, maar op dit moment niet 
politiek actief zijn.

Hoe gaan we een breder publiek bereiken, 
hoe zorgen we er voor dat het PZ kan re-
kenen op een brede basis uit de hele ge-
meente Zwartewaterland. Daar hebben we 
ook jou en u bij nodig. Ken je mensen met 
een mening, vraag of ze geïnteresseerd zijn 
om mee te praten. Niet iedereen hoeft gelijk 
actief te worden, gewoon een keer meeden-
ken kan ook heel waardevol zijn! Via pers 
en sociale media gaan we mensen oproepen 
om zich bij ons te melden als ze interesse 
hebben.
Want, het is belangrijk dat er in Zwartewa-
terland een partij/beweging actief blijft die 



er voor iedereen is. Ongeacht geloof, kleur, 
sekse of wat dan ook. Zwartewaterland is 
voor alle inwoners! Het is van belang, dat 
er een partij is die aandacht schenkt aan 
duurzaamheid, aan de sociaal zwakkeren, 
aan mensen die niet kerkelijk gebonden 
zijn. Het is belangrijk dat er een partij is, 
die zich inzet voor werk en/of een zinvolle 
dagbesteding voor iedereen, die zich inzet 
voor een breed maatschappelijk aanbod, 
speciaal ook voor de jeugd. Die het belang 
van cultuur en sport voor de inwoners van 
Zwartewaterland verdedigt. Een partij ook 
die zich niet onttrekt aan de verantwoorde-
lijkheid voor de opvang van vluchtelingen 
en die kinderen die opgroeien in armoede 
een extra steun in de rug wil geven. Een par-
tij die bovendien kritisch kijkt naar wat het 
college doet, die haar controlerende taak 
serieus neemt. 

De PvdA Zwartewaterland heeft deze taken 
de afgelopen bestuursperiodes serieus ge-
nomen en naar beste eer en geweten inge-
vuld. Wij denken echter al langere tijd dat, 
wellicht vanwege de naam, er minder inwo-
ners op de PvdA stemmen dan er potentieel 

is. En dat is jammer. Want, voor een goed 
evenwicht binnen ons lokaal bestuur is het 
van belang dat er een grote vertegenwoor-
diging van Progressieve volksvertegenwoor-
digers in de gemeenteraad zitten. De hui-
dige situatie met een absolute meerderheid 
voor de combinatie CU/SGP vinden wij niet 
in het belang van alle inwoners van Zwarte-
waterland.
Vandaar nu en op dit moment dit onder-
zoek naar de mogelijkheden voor verbre-
ding tot het PZ. Niet om afstand te nemen 
van de huidige PvdA Zwartewaterland, wel 
om samen nog meer te bereiken voor alle 
inwoners van onze gemeente.

Heeft u nog vragen of ideeën, wilt u mee-
denken of kent u mogelijk geïnteresseerde 
mensen. Laat het ons dan weten en bel of 
mail.

Harrie Rietman 
(06-285 451 72, harrierietman@gmail.com)
Jannet Hoentjen 
(06-110  507 95, jannet@hoentjen.nl)
Astrid Dijkstra 
(06-423 359 24, a.dijkstra@hotmail.com)



De oude Mulo in Zwartsluis

De meest in het oog springende discussie 
in de raad van de laatste tijd was wel wat 
doen we toch met het gebouw van de oude 
mulo in Zwartsluis. Toen het plan ter sprake 
kwam over het ontwikkelen van het Agnie-
tenterrein was er een burgerinitiatief  vanuit 
Fortresse in Zwartsluis, die graag wilde mee-
denken. Hier werd positief door de porte-
feuillehouder op gereageerd.  Ik spreek dan 
over het eerste kwartaal van 2016.  Op 8 
september 2016 hebben we na enige twij-
fel het krediet beschikbaar gesteld met als 
voorwaarde, dat er uiterlijk in februari 2017 
een uitgewerkt plan zou komen. Tot op he-
den is dat helaas nog niet gebeurd. Wat er 
intussen wel naar boven kwam was het feit, 
dat er na controle door een gecertificeerd 
bedrijf,  er behoorlijk wat asbest in het be-
staande gebouw zat. Daar werd de wethou-
der blijkbaar nerveus van. Hij heeft daarop 
direct een aanbesteding gedaan en toen 
bleek dat dat redelijkerwijs meeviel heeft hij 
direct de pers ingelicht. We slopen de he-
leboel. De raad kwam pas later in beeld en 
aan zet. De wethouder is hierop aangespro-
ken door het gehele presidium. Vervolgens 
kwam er een raadsvoorstel om het oude 
gebouw te behouden en om marktpartijen 
uit te nodigen of men  interesse had en 
daarvan de kaders vast te stellen. In de eer-
ste bespreking in de raad was er een al een 
amendement van de CU en de SGP en tot 
volledige sloop over te gaan. Op aandringen 
van het CDA werd besloten om ter plekke te 
gaan kijken en dan pas een oordeel te vel-
len. Het CDA wilde het pand behouden en 
met een “art impression” komen. In tussen 
had ook de erfgoedvereniging Heemschut 

zich het lot van het gebouw aangetrokken 
en een brief aan de raad gestuurd met het 
advies om het gebouw te behouden van-
wege de specifieke bouwstijl, de Delftse 
School. Op donderdag 23 maart moest 
dan het pleit beslecht worden. Het was in 
principe trekken aan een dood paard. De 
2 grootste fracties, CU en SGP,  hadden de 
stellingen al betrokken en daarvan was men 
niet van af te brengen. 
Zoals bijna altijd het geval is wil men niet 
wijken als men al een standpunt heeft in-
genomen. Het bezoek had hen daarbij al-
leen maar verzekerd van het feit dat men 
de juiste stelling het ingenomen. De school 
gaat plat. Zo is het ook gebeurd. Wij vonden 
het jammer en hebben ook gepleit om meer 
tijd te nemen, zodat men geen onomkeer-
bare dingen gingen doen. We hadden met 
een partij contact gehad, die interesse had 
om het huidige gebouw te ontwikkelen. De 
aanbouw zou alleen moeten worden ge-
sloopt. De wethouder is hier wel op aange-
sproken, maar hij liet zijn oren hangen naar 
de coalitie. Zo lang hij in functie is heeft hij 
hen altijd nodig gehad om te overleven. Dus 
ook nu. Zelfs tegen zijn eigen raadsvoorstel 
in. En zo geschiede, dat men binnenkort de 
sloophamer hoort neerdalen op de oude 
Mulo. Weg Delftse School, weg emotie. 
Nieuwe stenen zullen er voor in de plaats 
komen. Ik ben benieuw of er in de toekomst 
weer burgers te vinden zijn, die zo veel ener-
gie steken in een plan en dan op zo’n ma-
nier aan de kant worden geschoven. Ik heb 
zo mijn twijfels.

Klaas Eenkhoorn

 



Ria Grootoonk neemt afscheid 
als bestuurslid

Tijdens de ledenvergadering van 20 februari 
j.l. is afscheid genomen van Ria Grootoonk 
als bestuurslid. Harrie Rietman bedankte 
haar namens bestuur en leden voor haar 
inzet voor de PvdA Zwartewaterland. Zowel 
voor haar werk als penningmeester, maar 
ook voor alle andere klussen die Ria in al die 
jaren op zich heeft genomen. 

Naast het afscheid als bestuurslid neemt Ria 
ook afscheid als redacteur van ons Vuistje. 
Ook voor haar werk voor het vuistje werd 

Ria uiteraard hartelijk bedankt.

Als cadeau bood het bestuur Ria een “uitje” 
aan. Op vrijdag 7 april is er eerst om 16.00 
uur een socialistische wandeling langs alle 
belangrijke plekken voor de sociaal demo-
cratie en de PvdA in Zwolle. Aansluitend 
gaan we met elkaar eten in café Foyer. 

Wilt u/ wil je ook mee op de wandeling en/
of het etentje? Neem dan even contact op 
met Yvonne Ariesen.



Linksaf

Opeens was er die brief van Ronald Plassterk 
in de Volkskrant op maandag 20 maart. De 
PvdA zou moeten fuseren met Groen Links 
en een toontje lager moeten zingen onder 
leiding van Jesse Klaver. Bij de dramatische 
nederlaag van de Tweede Kamerverkiezing 
van 15 maart jongsleden, passen woorden 
als zelfreflectie, nederigheid, uithuilen en 
opnieuw beginnen. Als kleinste partij op 
links is het lastig onderhandelen over je po-
sitie in een samenwerking. Als je geschoren 
wordt, moet je stil zitten.

Ooit was ik in Zwolle op een PvdA-avond, 
waar toenmalige PvdA-partijleider Job Co-
hen te gast was als spreker. Ik had me voor-
genomen om Job Cohen te vragen hoe hij 
dacht over nauwe samenwerking met of 
misschien zelfs een fusie tussen de PvdA en 
Groen Links. Toen het publiek vragen mocht 
stellen, wachtte ik op mijn kans. Voor ik aan 
de beurt was, stelde een vriendelijke dame 
aan Job Cohen precies de vraag die ik had 
willen stellen. Job Cohen begon een uitge-
breid en vlammend verhaal over solidari-
teit, milieu, ontwikkelingssamenwerking, 
Europa als moreel anker en nog meer van 
dat moois. Ik lette extra scherp op, of hij iets 
zou zeggen over mogelijke nauwe samen-
werking. Maar daarover had Job het niet. 
Toeval of niet, maar de loopmicrofoon was 
vlak bij me, ik greep mijn kans en vroeg: 
“Meneer Cohen, u heeft een mooi verhaal 
gehouden, waarvoor dank, maar u heeft de 
vraag over al dan niet nauwe samenwerking 
tussen de PvdA en Groen Links niet beant-
woord.” Job Cohen keek me glimlachend en 
een beetje betrapt aan en gaf alsnog een 
duidelijk antwoord: “Nee, een nauwere sa-
menwerking tussen de PvdA en Groen Links 
zag hij niet zitten en was niet aan de orde.” 
Waarvan akte. Van het Zwolse PvdA-publiek 
kreeg Job Cohen het voordeel van de twijfel. 
Twee weken daarna stond er een heel klein 
berichtje in de krant. Job Cohen en Femke 

Halsema hadden bij een grote pot thee ver-
kennende gesprekken gevoerd over nauwe 
samenwerking tussen de PvdA en Groen 
Links. Hun conclusie was dat zulke samen-
werking “niet opportuun” was. De Pickwick-
diplomatie van Job Cohen hield hier op.

Ik zou in het archief van de Vuistjes moe-
ten spitten, maar al jaren geleden heb ik 
een pleidooi gehouden om een fusie te 
laten plaatsvinden van de drie partijen op 
links. Toen had de PvdA dat kunnen bespre-
ken vanuit de relatief comfortabele positie 
van grootste partij op links. Nu zijn we als 
kleinste partij op links als laatste aan zet. 
Het PvdA-gebouw Linksaf lijkt me een heel 
geschikte locatie waar Jesse Klaver, Emile 
Roemer en Lodewijk Asscher eens een dagje 
bij elkaar te zetten om het over die samen-
werking te hebben. Hierbij bied ik me aan 
voor het verzorgen van de catering voor dit 
illustere trio. Wat dacht u van dit menu?

Ontbijt:  
Een grote pot thee (met Job Cohen-me-
lange)
Boterhammen met tevredenheid

Lunch: 
Tomatensoep (naar SP-recept)
Een Groene Klavertje-Vier salade (met 
Drees-dressing)
Toetje: Linksdraaiende yoghurt 

Diner: 
Rode kool en rode bieten
Sociaal Democratische Stamppot
Toetje: Haagse bluf met gebakken peren

Als drankjes: 
Spa rood, rode wijn of tomatensap

‘t Is maar een idee.
Jan Haverkate.



OBAMACARE? TRUMPCARE? PROVÓCARE!

Vorige week vrijdag (17 maart) bracht mij 
in één of andere bijeenkomst in Amersfoort, 
hoofdzakelijk bijgewoond door pensiona-
do’s, die de fascinatie voor cultureel erfgoed 
delen. Op één of andere wijze loop ik telkens 
weer tegen mensen aan die enthousiast 
worden als ze mij weten te ontlokken dat ik 
uit Genemuiden kom. Ditmaal was het een 
Amsterdammer van de (Keizers)grachten-
gordel. Hij kende Genemuiden, wist niet dat 
Genemuiden, evenals Amsterdam in 1275 
stadsrechten kreeg en was er enkele malen 
geweest. Op mijn vraag waarvan hij Gene-
muiden kende verteld hij me dat een, uit 
het oog verloren vriendin daar geboren en 
opgegroeid was. Wie die vriendin dan wel 
was? Wel, het was de dochter van één van 
de vroegere huisartsen van Genemuiden, te 
weten Eleonora Provó Kluit. Hij schrok toen 
ik hem moest vertellen dat Eleonora, Noor-
tje, vorig jaar overleden was. Toen hij zich 
herpakt had informeerde hij geïnteresseerd 
naar waar ik haar van gekend heb. We heb-
ben een goed glas witte wijn besteld en ik 
heb hem de volgende gebeurtenis van en-
kele jaren terug verteld.

Een jaar of vier geleden waren we in Turkije 
met als doel de indrukwekkende archeolo-
gische opgravingen te bezoeken van Troje, 
Milete, Efeze, enzovoort. Op een dag werd 
gecontroleerd of iedereen die mee zou gaan 
ook aanwezig was. Tot mijn stomme verba-
zing bleken er twee dames Provó Kluit deel 
uit te maken van het gezelschap. Uiteraard 
heb ik bij de lunch het gezelschap gezocht 
van beide dames. Op mijn vraag hoe ze aan 
zo’n typische naam kwamen vertelden ze 
me luchtig dat er ooit in de 18e eeuw een 
Provó met een Kluit was getrouwd en dat 
de zoon die daar uit werd geboren werd 
voorzien van de naam Provó Kluit. De bore-
ling schijn behoorlijk succesvol geweest te 
zijn, aldus de beide dames. Op mijn vraag 
of er ook medici in de familie voorkwamen 

reageerden ze: “bijna niks anders”. Of er 
dan ooit een huisarts in Genemuiden was 
geweest? Daar zijn we allebei geboren, was  
hun reactie. En de mijne: “nou, ik ook, en 
dokter Provó Kluit was onze huisarts”. U 
zult begrijpen dat dit een band schept en 
we hebben dan ook heel gezellig verhalen 
zitten ophalen over gezamenlijke kennissen, 
mijn familie die ze goed gekend hebben, de 
enige openbare lagere school van Genemui-
den waar ze op gezeten hebben, enzovoort.  

Het staat me nog kristalhelder voor de geest 
dat ik als achtjarig jongetje in 1959 op het 
schoolplein te horen kreeg dat dokter Provó 
dood was; kinderen spraken daar dus over. 
Als ik daar op terug kijk is dat wel heel bij-
zonder. Naast een verdrietig gevoel herinner 
ik me ook dat ik dat toch wel geweldig stom 
vond van dokter Provó, hij was nog wel dok-
ter en dan laat je jezelf toch niet doodgaan?! 
Mijn moeder heeft toen veel moeite gehad 
om mij er van te overtuigen dat ook dokters 
sterfelijke wezens zijn. Hoewel ik een beetje 
bang voor hem was, hij heeft enkele (melk)
kiezen van mij getrokken zonder verdoving, 
bewonderde ik hem ook op een kinderlijke 
manier. Mijn moeder had mij al eens verteld 
dat hij in de oorlog in het verzet zat en dat 
mijn opa, alleen voor hem van gekookte 
lijnolie, waar opa de vernis voor het lakken 
van de klompen van maakte, groene zeep 
maakte zodat de dokter tot het einde van 
de oorlog een ontsmettingsmiddel had. Dat 
leidde ertoe dat al mijn broers en zusters, 
inclusief ikzelf, in totaal 6 stuks, allemaal 
“gratis” door dokter Provó deze wereld in 
zijn geholpen. Ik nam me voor om wat meer 
uit te zoeken omtrent de “Provó’s Kluiten”.

Drie maanden later werd ik middenin de 
nacht wakker en schoot me dat voornemen 
weer te binnen. Ik ben er toen direct die 
nacht mee aan de slag gegaan. En inder-
daad, in 1771 trouwde Hendrik Kluit met 



Elisabeth Provó en daaruit werd in 1773 
Pieter Willem geboren die ze de dubbele fa-
milienaam Provó Kluit hebben meegegeven; 
let wel, de familienaam van de moeder dus 
eerst. In 1803 kreeg deze Pieter Willem een 
zoon die hij Hendrik noemde. Deze Hendrik 
was een zeer begaafd jurist. Op enig mo-
ment stond hij aan het hoofd van de Am-
sterdamse politie. Hij viel daar dusdanig op 
dat hij in 1850 in de Tweede Kamer werd 
gekozen. Na de grondwetsherziening van 
1848 van Thorbecke moesten tientallen 
wetten worden aagepakt.  Hendrik werd 
voorzitter van de commissie die de politie-
wet moest uitwerken. Zijn aanbeveling was 
om in Nederland één nationale politie te vor-
men. Hier vond hij Thorbecke op zijn weg. 
Deze was van mening dat er Rijkspolitie 
moest komen voor gemeenten tot 10.000 
inwoners, daarboven zou het Gemeentepo-
litie moeten worden. Thorbecke won op (al)
macht deze partij “armpje drukken” terwijl 
de inhoud en het intellect aan de zijde van 
Hendrik was. Zo’n 160 jaar later, in 2012 
kreeg Nederland alsnog Nationale Politie en 
wijlen Hendrik Provó Kluit zijn gelijk.

Het hart van Hendrik lag echt bij de politie. 
Om die reden solliciteerde hij in 1853 naar 
het ambt van burgemeester van Amster-
dam, zodat hij in bestuurlijk opzicht weer 
hoofd van de politie zou worden. Dat was 
ook zo maar wat Hendrik Provó Kluit zich 
onvoldoende realiseerde was dat hij ook 
verantwoording diende af te leggen aan de 
gemeenteraad van Amsterdam. Daar hield 
hij niet van; bovendien had Amsterdam zo 
ongeveer de lastigste gemeenteraad van 
Nederland. Hij beëindigde al na een paar 
maanden zijn burgemeesterschap en trad in 
januari 1854 als raadsheer toe tot de Hoge 
Raad der Nederlanden, wat hij tot zijn dood 
bleef. In 1860 overleed hij.

Één van de drie zoons van Hendrik was de 
grootvader van onze huisarts, Piet Provó 
Kluit. Piet werd in 1903 op Borneo geboren. 
Hij kwam terug naar Nederland om de mid-

delbare school te volgen en medicijnen te 
studeren in Leiden. In 1929 kwam hij als stu-
dent in de problemen; hij pleegde in Brussel 
“grafschennis” op het graf van de onbeken-
de soldaat; het is niet alleen een monument, 
er is ook daadwerkelijk een onbekende sol-
daat begraven. De Belgen kwamen bijna in 
opstand; het gebouw van de Nederlandse 
gezant in Brussel moest zelfs extra worden 
bewaakt. Ongetwijfeld heeft een belang-
rijke rol gespeeld dat de Belgen, in tegen-
stelling tot de Nederlanders zwaar hebben 
geleden onder de eerste wereldoorlog. Hij 
werd gestraft voor zijn daden en moest te-
rug naar Indië. Toch slaagde hij er in om in 
1932 zijn studie af te ronden. Daarna begon 
hij als scheepsarts op een reis naar Indië; of 
dat te maken had met de smet die aan hem 
kleefde vermeldt de geschiedenis niet. On-
getwijfeld deed hij dit ook om in Indië op 
familiebezoek te gaan; het moet echter ge-
zegd dat in veel gevallen artsen met iets van 
een “vlekje” scheepsarts werden; de dichter 
Slauerhoff is daar een voorbeeld van.

Hoe dan ook, na zijn Indiëreis stelde het ge-
meentebestuur van Genemuiden hem, on-
danks alles (of wellicht dankzij alles) aan als 
gemeentearts in Genemuiden. Zijn daden 
zijn legendarisch, niet alleen als geneesheer. 
Zo’n zestig jaar na zijn dood worstelt Ameri-
ka met Obamacare en/of Trumpcare. Tachtig 
jaar terug introduceerde de gemeentearts in 
Genemuiden “Provócare”. In het Nederland-
se Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen in 
1959 van de hand van de, ook in Genemui-
den zeer gerespecteerde Zwolse medisch 
specialist Dr. De Mooy een “In Memoriam”. 
Hij noemde onze huisarts “een sieraad van 
de artsenstand”. “De behartiging van de be-
langen zijner zieken was voor hem een ere-
dienst waarbij hij, gespeend van egoïsme of 
baatzucht vol hartelijkheid en blijde opge-
wektheid voor de aan hem toevertrouwden 
niet alleen een goed geneesheer, maar dik-
wijls ook een voortreffelijk leidsman bleek. 
Was het wonder dat in minder dan geen 
tijd gans Genemuiden hem aanbad?”. Die 



“aanbidding” heeft geleid tot het plaatsen 
van een gedenknaald voor hem in het cen-
trum van Genemuiden. Bij mijn weten is hij 
de enige die het zover gebracht heeft; het 
ziet er naar uit dat, ondanks de reconstruc-
tie van het centrum de gedenknaald op die 
plek gehandhaafd blijft.

Mijn Amsterdamse grachtengordelgespreks-
partner knikte na dit verhaal zeer instem-

mend en samen deelden we nog wat her-
inneringen aan Noortje, de jongste dochter 
van Piet Provo Kluit, zelfstandig van geest 
en eigenzinnig, onder meer blijkend uit haar 
bommoederschap. Als eerbetoon zal mijn 
gesprekspartner op mijn uitnodiging nog 
een keer afreizen naar Genemuiden.

Genemuiden, 26 maart 2016

Tiem van Dalfsen





BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur
Voorzitter  Vacature
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 Greet Generaal, Groot Lageland 45, 8064 AM Zwartsluis 06-1310 0573
 Harrie Rietman, Achterweg 32, 8281 AT Genemuiden 06-2854 5172
 Vacature

Gemeenteraadsfractie
Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 06-4233 5924
Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt
         038-4773794 / 06-5432 8373

  
Ombudsteam PvdA: 
 Klaas Eenkhoorn         038-4773794 / 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 Vacature zwartewaterland.pvda@gmail.com
verspreiding Klaas Eenkhoorn        038-4773794 / 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 


