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Stemmen maakt het verschil

We zitten midden in de campagne. In de 
afgelopen weken hebben we duidelijk 
verwoord tijdens interviews, via you tube 
filmpjes, radio en tv wat de bijdrage van 
de PvdA is geweest de afgelopen 4 jaar in 
Zwartewaterland en wat onze speerpunten 
zijn voor de komende 4 jaar.

Harrie Rietman heeft in een reactie op een 
stuk van de SGP de verschillen tussen beide 
partijen respectvol in beeld gebracht.

We hebben op het jaarlijkse Spetterfeest ons 
standpunt over het behoud van de 3 zwem-
baden en de bevordering van het school-
zwemmen onder de aandacht gebracht. 

Zaterdag 3 maart is er op het havenplein ge-
sproken met inwoners uit Genemuiden, op 
10 maart waren we in Zwartsluis en op 17 
maart zullen we onze ideeën opnieuw uit-
dragen tijdens de ‘ Zwartewaterland actief’  
dag in Hasselt.

Zoeken naar overeenkomsten
Ik ben zelf van mening dat je niet te veel 
de verschillen moet uitdiepen, maar moet 
gaan voor de overeenkomsten om zo het 
optimale te bereiken voor alle inwoners van 
Zwartewaterland. 
Ik ben me heel goed bewust van onze posi-
tie als PvdA ten aanzien van de drie christe-
lijke partijen. 
Naar mijn idee kan de PvdA prima gedijen 
in een sociaal-christelijke coalitie, wij heb-
ben geen beperkingen bij het aan de orde 
brengen van onderwerpen vanuit de Zwar-
tewaterlandse samenleving waarmee de 

CU en het CDA vanuit hun achterban wor-
stelen. Deze partijen worden alleen maar 
opgeschoven naar rechts. Als dit op enig 
moment niet voldoende gebeurt, maken ze 
elkaar verwijten over de mate van christelijk 
zijn en gedrag wat behoort bij een christelij-
ke partij.  Ik acht de PvdA (en mijzelf) prima 
in staat te functioneren als hoeder van de 
belangen van de andersdenkenden en min-
derheden.

Welkom
Bij de PvdA Zwartewaterland is iedereen 
welkom, ongeacht welke geloofsovertui-
ging je wel of niet hebt. Wij handelen met 
respect voor iedereen en hebben een aantal 
duidelijke doelen voor ogen. Mocht het aan 
de orde komen dat wij mee mogen doen 
in een coalitie dan zal ik bijvoorbeeld nooit 
artikel 1 van de grondwet verloochenen 
en onze visie blijven verkondigen. Ik zal de 
christelijke partijen altijd met respect tege-
moet treden, maar datzelfde respect eis ik 
ook van de christelijke partijen terug voor 
onze standpunten.

Stemmen
Ik hoop dat de kiezers massaal gebruik ma-
ken van hun stemrecht en niet bij voorbaat 
al de handdoek in de ring gooien.

Op 21 maart zullen we weten of de kiezers 
een afspiegeling van de Zwartewaterlandse 
samenleving wensen en of ze voldoende ver-
trouwen hebben in de enige links progres-
sieve partij in Zwartewaterland de PvdA.

Jannet Hoentjen 



Het lag, in mijn herinneringen, wat aan de rand 
van Hasselt. In de directe omgeving werden in 
rap tempo Vaneg-woningen uit de grond ge-
stampt; daar in de schaduw van die wonderen 
van efficiënte woningbouw, lag het veld van 
Olympia. Altijd een geduchte tegenstander ook 
al hadden wij een pupillenelftal dat er mocht 
zijn, met onder andere Wim (de La) Beens, Jan 
Verhoek, Piet (Kolenbak) Timmerman en zelfs 
de latere dominee Jan Willem van Estrik. Maar 
bij Olympia was het lastig winnen. Een niet on-
belangrijke factor daarbij werd gevormd door 
Evert Eenkhoorn die over een bijzonder hor-
loge beschikte; mochten wij in de tweede helft  
al eens een voorsprong koesteren, dan kon die 
helft oneindig lang duren, vaak tot er toch een 
gelijkmaker werd gescoord, niet zelden uit een 
op, in onze ogen, dubieuze gronden gegeven 
‘pingel’. De eerlijkheid gebiedt te vertellen dat 
wij in Genemuiden ook schier onverslaanbaar 
waren voor Olympia; wij hadden immers Be-
rend Herssenberg… Omkleden gebeurde in de 
moderne, stenen kleedkamers. In tegenstelling 
tot in Genemuiden, waar we ons in een hou-
ten accommodatie moesten zien te redden, 
had Olympia een strak clubgebouw. 

Ook sportief was Olympia in die dagen op zijn 
minst de evenknie van Sportclub. De jongens 
van Overmars, Thijs Mijnheer en in de goal die 
lange Epke Brouwer… Je wist dat, wanneer 
Olympia en Sportclub de degens met elkaar 
kruisten, het voor Genemuiden een heel lastig 
karwei zou gaan worden.

Maar Hasselt groeide en Olympia groeide mee. 
En omdat de ruimte bij het veld, dat ingeklemd 
lag tussen de Prinsenstraat en de van der Vecht-
laan beperkt was, verhuisde de voetbalvereni-
ging naar het Hoenbroeck. Het veld, de kleed-
kamers en de kantine bleven ongebruikt achter. 
Dat was het moment waarop de afdeling Has-
selt van de Partij van de Arbeid zich meldde bij 

het gemeentebestuur. De vraag was eigenlijk 
simpel; was het mogelijk om, tegen een zeer 
bescheiden vergoeding, de voormalige kleed-
kamers te gaan huren en te verbouwen tot een 
vergaderruimte. Zo’n verzoek is op zich best 
lastig; wat staat je te doen als gemeente wan-
neer andere politieke partijen zich ook zouden 
melden? Derhalve werd de koninklijke weg be-
wandeld en werd het verzoek op 24 juni 1980 
in de gemeenteraad van Hasselt behandeld en 
aangenomen. Burgemeester van Hout tekende 
de akte waarmee het gebouw vijftien jaar lang 
om niet aan de PvdA ter beschikking werd ge-
steld. Wel kwamen alle kosten van herstel, af-
rastering, aanleg toegangspad en wat al niet 
voor rekening van de gebruiker. 

Er werd gesloopt, er werd getimmerd en ge-
metseld. Een groep actieve en handige leden, 
onder aanvoering van de onvermoeibare Ber-
tus Platel zorgde voor een ware metamorfose. 
Eenmaal klaar moest het gebouw natuurlijk 
ook een naam hebben; ‘:Linksaf’ werd het en 
vanaf dat moment werd het de vaste vergader-
locatie voor de PvdA in Hasselt. De binnenkant 
was onherkenbaar; Eimert Brem had in een 
hoek een stijlvolle, halfronde bar gemetseld en 
de wand werd opgesierd met een kunstwerk, 
dat prachtig de strijd van arbeiders en vrou-
wen voor gelijke kansen verbeeldde. Bekende 
PvdA-ers kwamen er hun gedachten uiteen-
zetten, vaak op 1 mei, de dag van de arbeid. 
Meest prominente daarvan was misschien wel 
Max van den Berg, toentertijd partijvoorzitter. 
Maar ook de gewone ledenvergaderingen wa-
ren een genot om mee te maken. Met Henk 
Laarakkers, Teun Boxum, de al genoemde Ber-
tus Platel, Frans Koffrie, Henk van Schaik, Lucas 
Boshove en de immer aanwezige Evert Eenk-
hoorn was je van één ding verzekerd: “never a 
dull moment”.

Bijzonder waren de vergaderavonden van 

PvdA draagt gebouw weer over aan gemeente

Requiem voor Linksaf



Over een verschil in visie (of: Waarom het 
Veerhuis weg moest)

Eerst maar even een stukje oud nieuws om het 
geheugen op te frissen.

In het derde kwartaal van 2017 heeft het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders besloten 
het Veerhuis in Genemuiden te verkopen aan 
de meestbiedende en toe te staan dat daar-
aan uitsluitend de bestemming ‘wonen’ werd 
toegekend. 

De duidelijke wens van de gemeenteraad, die 
had aangegeven dat de voorkeur op die plek 
uitging naar een (lichte) vorm van horeca werd 
daarmee genegeerd. 

Lang is er onderhandeld met plaatselijke ge-
interesseerden, maar juist op het moment dat 
die de financiering rond hadden en konden 
voldoen aan de vraagprijs werd door het col-
lege de stekker definitief uit die onderhande-
lingen getrokken en werd het gebouw, op één 
van de markantste punten van onze gemeen-
te, verkocht aan de meestbiedende. 

In de gemeenteraad was er nog wel verzet van 
de kant van de PvdA maar vooral de coalitie-
partijen SGP, Christen Unie en CDA steunden 
het collegebesluit. Een gemiste kans, maar de 
meerderheid beslist, binnen een democratie.

de ‘Rooie vrouwen’. Op deze avonden, waar 
vooral de emancipatie van vrouwen en an-
dere verdrukte groepen binnen de moderne 
samenleving werden besproken, was er één 
duidelijke lijn. Mannen kwamen er op die 
avond niet in… Zelfs de beheerder van Linksaf 
mocht netjes de sleutel afgeven en kreeg die 
even netjes weer thuisbezorgd maar had voor 
de rest een vrije avond. Rooie vrouwen verga-
derden ‘onder elkaar’.

Natuurlijk moet een gebouw ook geëxploi-
teerd. Daarbij sneed het mes aan twee kanten. 
De PvdA verhuurde Linksaf aan verenigingen 
maar ook aan Hasselters met een wat smallere 
beurs om daar verjaardagfeesten te houden. 
Op die manier slaagden de beheerders, Eimert 
Brem, Henk Trinks, Bert Kwakkel en Wardi de 
Leeuw er jarenlang in Linksaf sluitend te ex-
ploiteren en in goede jaren zelfs een bijdrage 
te leveren aan de partijkas. De laatste jaren 
lukte dat echter steeds minder goed; het aan-
tal vaste gebruikers nam af, ook doordat er in 
Hasselt andere accommodaties beschikbaar 
kwamen, terwijl de kosten van verlichting en 
verwarming (het gebouw was matig of liever 

gezegd helemaal niet geïsoleerd) stegen en 
vanuit de hoek van de penningmeester klon-
ken steeds meer waarschuwende geluiden. 
Toen tenslotte ook duidelijk werd dat het dak 
wel een heel ingrijpende renovatie behoefde 
en het bovendien mogelijk niet bij het dak zou 
blijven, en de afdelingsreserves bepaald niet 
toereikend zouden zijn voor zo’n ingreep, kon 
de afdeling, zij het met bloedend hart, geen 
andere beslissing nemen dan, na bijna 38 jaar, 
het gebouw weer over te dragen aan de ge-
meente Zwartewaterland.

Daarmee is er een eind gekomen aan ‘het 
tweede leven’ van het gebouw aan de Prin-
senstraat. Het is belangrijk geweest in de ge-
schiedenis van Olympia ’28. Het is zeker ook 
belangrijk geweest in de geschiedenis van de 
Partij van de Arbeid. Wat er nu met het ge-
bouwtje gaat gebeuren is ongewis. Misschien 
volgt sloop, misschien meldt zich, net als bijna 
veertig jaar geleden weer een toekomstig ge-
bruiker. De beslissing ligt opnieuw bij het ge-
meentebestuur.

Harrie Rietman



Normaal gesproken is politiek een zaak waarbij 
je je verlies moet nemen, maar in dit geval is er 
reden om toch nog eens op deze zaak terug te 
komen. En die reden wordt door de SGP zelf 
omstandig uit de doeken gedaan. Maarten Slin-
gerland is een openhartig man, tenminste wan-
neer hij spreekt tot de jongeren van zijn eigen 
achterban. Een extra hotel in Zwartewaterland 
acht hij overbodig en zelfs ongewenst; het zou 
inbreuk kunnen maken op de zondagsrust en 
bovendien… Waarom zou je in vredesnaam 
drie dagen in Zwartewaterland willen verblij-
ven… er is immers nauwelijks iets te beleven? 
En dat moet ook vooral zo blijven; liever nog 
worden de sluitingstijden van de plaatselijke 
horeca nog verder beperkt. De SGP heeft, zoals 
iedere partij, recht op haar eigen standpunten. 

Zwartewaterland, een gemeente waar je je 
geen drie dagen kan vermaken. Daarmee zegt 
Slingerland nogal wat… Ik woon inmiddels 
bijna 63 jaar in Genemuiden en slaag er nog 
steeds prima in om me daar te vermaken. Daar 
zorgen heel veel verenigingen en heel veel vrij-
willigers wel voor. Met prachtige evenemen-
ten, zoals Genemusiment, Hassailt of de Sluzi-
ger Sleepbootdagen. 

Nogal een diskwalificatie voor al die mensen 
die zich de benen onder het lijf vandaan lopen 
om onze kernen juist wel aantrekkelijk te ma-
ken, ook voor toeristen, zelfs als die maar één 

dag bij ons rond willen kijken. 
Stoomgemaal, Tapijtmuseum, Sluuspoort, 
Kalkoven of Oude Stadhuis… Bepaald ook 
geen hart onder de riem voor de lokale hore-
caondernemers, die op allerlei manieren hun 
best doen om een stuk levendigheid in de ker-
nen te brengen. 

Zou Maarten Slingerland echt niet begrijpen 
dat er ook een heel groot deel van de bevol-
king van Zwartewaterland is dat dit allemaal 
wel waardeert? Dat graag, nu het allemaal 
economisch weer wat voor de wind gaat, ook 
in eigen gemeente eens een terrasje wil kun-
nen pakken? De achterliggende raadsperiode 
heeft wel geleerd dat een college dat geheel 
bestaat uit de rechtervleugel van het politieke 
spectrum, weinig oog heeft voor de wensen 
van deze groep. Het Veerhuis in Genemuiden 
is daar misschien wel het meest schrijnende 
voorbeeld van. Voor iedereen die graag in een 
gemeente wil leven waar met de belangen van 
iedereen rekening wordt gehouden valt er op 
21 maart heel wat te kiezen. 

Wie ‘meer leven in de brouwerij’ wenst doet er 
goed aan het partijprogramma van de PvdA-
Zwartewaterland eens door te nemen. 
zwartewaterland.pvda.nl 

     Harrie Rietman, 
     kandidaat raadslid voor de PvdA



Afscheid secretaris

Tijdens de ledenvergadering van 13 decem-
ber j.l. is stil gestaan bij het afscheid van 
Yvonne Ariesen als secretaris van de PvdA 
Zwartewaterland. 
Yvonne heeft de afgelopen jaren deze be-
langrijke positie enthousiast ingevuld en 
hier veel tijd in gestoken. 

Namens alle leden bedankte Astrid haar van 
harte voor haar inzet. Gelukkig blijft Yvonne 
als actief lid betrokken bij de PvdA Zwarte-

waterland. Zo staat zij bijvoorbeeld op de 
lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018. Yvonne, bedankt!

In Greet Generaal hebben we gelukkig een 
goede opvolger gevonden zodat de positie 
van secretaris ingevuld blijft.

(We zijn nog wel op zoek naar een voorzit-
ter en andere bestuursleden).



Spetterfeest!

De PvdA Zwartewaterland hield woensdag 
26 februari j.l. weer haar jaarlijkse spetter-
feest, dit keer in zwembad De Kragge in 
Zwartsluis. En een feest werd het… Vele 
tientallen kinderen zorgden voor een vol, 
maar bruisend zwembad, waar de gezellig-
heid werkelijk van afspatte.

Weliswaar viel deze activiteit samen met de 
campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen, maar eigenlijk maakt ze daar toch 
geen deel van uit. Dat kan ook moeilijk; de 
kinderen, bijna allemaal van de basisschool-
leeftijd, kwamen voor een fijne middag 
zwemmen en niet voor gemeentepolitiek.
Op een fijne manier sporten voor alle kin-

deren, daar gaat het de Partij van de Arbeid 
om, en dat is deze middag meer dan voor-
treffelijk gegaan. De vele liters gratis limo-
nade en het fruit vonden gretig aftrek.

Voor ouders en andere belangstellenden 
waren raadsleden en kandidaatsraadsleden 
aanwezig om, onder het genot van een bak 
koffie wat te babbelen, waarbij soms toch 
de politiek aan de orde kwam. Daarbij werd 
duidelijk dat de zorgen om de kwaliteit van 
de zorg voor ouderen en jongeren ook in 
Zwartewaterland hoog op de agenda staan. 
Maar ook duidelijk werd hoe waardevol de 
voorzieningen, zoals onze zwembaden, zijn 
voor een bruisende gemeenschap.



Partij van de Arbeid vraagt aandacht voor rolstoelen en rollators

Rondje Varkensgat mooiste rondje van
Genemuiden (maar niet voor iedereen).

Waarschijnlijk het drukste en zeker het meest 
gewaardeerde wandelrondje van Genemui-
den is het rondje dat vanaf Zwembad Best-
evaer rond het Varkensgat loopt. Niet voor 
iedereen is dat echter een begaanbaar pad. 

Maandag 12 februari bracht een delegatie 
van de Partij van de Arbeid, aangevuld met 
Klaas van Olst van de Christen Unie, een be-
zoek aan de Meente. Door ergotherapeute 
Elise Ruiter en een activiteitenbegeleider 
was namelijk aandacht gevraagd voor de 
slechte staat waarin een deel van het pad 
verkeert. 

Ruim de helft van het pad is uitgevoerd in 
beton, vlak en voldoende breed om met be-
woners van de Meente met een rolstoel of 
rollator goed ‘uit de voeten’ te kunnen. De 
kleinste helft is echter uitgevoerd in asfalt, 
wisselt van breedte en vertoont op tal van 
plekken scheuren en kuilen die wandelen, 
voor iemand die minder goed ter been is, 
tot een hachelijke onderneming maken. 

Overigens is dit niet de enige plaats waar 
ouderen hinder ondervinden van het matige 
onderhoudsniveau van straten en stoepen. 
Ook elders in Genemuiden en ongetwijfeld 
ook in Zwartsluis en Hasselt zouden kwets-
bare verkeersdeelnemer, die aangewezen 
zijn op hulpmiddelen zoals de rollator, zeer 
gebaat zijn bij meer adequaat onderhoud. 

De Partij van de Arbeid onderschrijft deze 
noodkreet maar heeft er ook op gewezen 
dat de gemeenteraad inmiddels een eer-
ste stap heeft gezet door zowel eenmalig  

(€ 600.000,=) als structureel (€ 250.000,=) 
geld opzij te zetten voor kwaliteitsverbetering. 

Een ander aandachtspunt wordt gevormd 
door de fietsen, die door scholieren worden 
geplaatst op de stoep bij de bushalte bij de 
Meente (voor d’Overtoom geldt overigens 
precies hetzelfde). Lekker makkelijk, maar 
voor ouderen met of zonder rollator wordt 
het wel heel lastig om zo van de stoep ge-
bruik te maken. 

De PvdA heeft de Meente geadviseerd con-
tact op te nemen met de gemeente en te 
vragen of buitengewoon opsporingsambte-
naren hierop kunnen worden ingezet. Eerst 
door jongeren op deze overlast te wijzen 
(vaak is van onwil helemaal geen sprake) 
maar uiteindelijk ook door handhavend op 
te treden. Voor een samenleving is het be-
langrijk dat we elkaar het leven niet onno-
dig lastig maken.

De PvdA zal, liefst in samenwerking met de 
andere gemeenteraadsfracties, zich inzet-
ten om de gewenste opknapbeurt van het 
rondje Varkensgat voor elkaar te krijgen. 

Tegelijkertijd roept de fractie ieder in de 
gemeente Zwartewaterland, die op ver-
gelijkbare problemen stuit op om contact 
op te nemen met de gemeenteraadsleden 
van de PvdA. Iedere burger kan daarnaast 
ook rechtstreek contact zoeken met de ge-
meente Zwartewaterland. Vooral bij kleine 
herstelwerkzaamheden is dat vaak de snel-
ste weg om de gewenste verbeteringen te 
realiseren.



Vrijwilligers in het zonnetje

Lijsttrekker Jannet Hoentjen van PvdA Zwar-
tewaterland heeft deze week Siepie Dijk-
slag, vrijwilliger bij onder andere  De Zon-
nebloem, in het zonnetje gezet met een 
bloemetje. 

In onze gemeente zijn gelukkig veel vrij-
willigers actief. De PvdA Zwartewaterland 
heeft veel waardering voor de grote inzet 
die door alle vrijwilligers in onze gemeente 
wordt gedaan.

Siepie is een super-vrijwilligster met het hart 
op de goede plaats. Zij maakt het verschil 
voor vele mensen en heeft oog voor hen 

die het nodig hebben. Zo is zij al 12 jaar 
voorzitter van de Zonnebloem in Zwarsluis, 
waarbij ze iedereen die het nodig heeft een 
helpende hand biedt. Siepie helpt in de boe-
kenhoek van de Schans en heeft er o.a. voor 
gezorgd dat er grote letter boeken zijn.
Siepie is niet alleen actief voor ouderen, zij 
heeft ook als verkeersouder bij de Aremberg 
“dienst” gedaan. Hiernaast is zij actief bij 
Desz, als trainer en gastvrouw.

Het bloemetje heeft zij kortom meer dan 
verdiend. Jannet Hoentjen sprak hiermee 
namens ons allen de dank uit voor het vele 
werk dat Siepie doet.



Vrijwilligers in het zonnetje (2)

Klaas Eenkhoorn, Raadslid van PvdA Zwarte-
waterland, heeft deze week Riekie en Drikus 
van der Kolk, vrijwilligers bij onder andere 
de Kalkovens, in het zonnetje gezet met een 
bloemetje. 

In onze gemeente zijn gelukkig veel vrij-
willigers actief. De PvdA Zwartewaterland 
heeft veel waardering voor de grote inzet 
die door alle vrijwilligers in onze gemeente 
wordt gedaan.

Riekie is  beheerder van De Kalkovens in Has-
selt. Drikus van der Kolk is stadsgids bij Stich-

ting Hanzestad Hasselt Marketing, van deze 
stichting is hij ook mede-oprichter. Verder is 
Drikus vrijwilliger bij De Kalkovens ; vrijwil-
liger bij De Grote Kerk en vrijwilliger bij de 
dialectgroep van de Historische Vereniging.
Het echtpaar van der Kolk investeert met 
alle deze taken veel vrijwillige tijd in hun zo 
geliefde stadje Hasselt.

Het bloemetje hebben zij kortom meer dan 
verdiend.  Klaas Eenkhoorn sprak hiermee 
namens ons allen de dank uit voor het vele 
werk dat Riekie en Drikus doen.



“Rood” fruit voor de voedselbank!

Jannet Hoentjen, lijsttrekker PvdA Zwartewa-
terland, bracht donderdag 8 maart fruitpak-
ketten bij de voedselbank. De PVDA draagt de 
voedselbank een warm hart toe, maar vindt 
het schrijnend dat deze voorziening in onze 
gemeente, in het rijke Nederland, noodzake-
lijk is. Helaas telt onze gemeente nog altijd 
te veel inwoners die rond moeten komen van 
een minimum loon of minder.

‘In Zwartewaterland heeft ongeveer 2,5% 
van de huishoudens langdurig een laag inko-
men. Ongeveer 365 kinderen groeien op in 
armoede.  De PvdA Zwartewaterland heeft er 
in de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat deze 
gezinnen met kinderen extra worden onder-
steund met een kind pakket, zodat kinderen 
mee kunnen doen aan cultuur, sport, school-
reis en een verjaardagfeestje kunnen vieren’, 
aldus Jannet Hoentjen.

Ook in de komende raadsperiode is het te-
gengaan van armoede en schulden bij onze 
inwoners speerpunt voor de PvdA Zwarte-
waterland. Hierbij vragen en geven wij extra 

aandacht aan gezinnen met kinderen. Jannet 
Hoentjen: ‘Geen enkel kind verdient het om 
op te groeien in armoede. Ieder kind heeft 
het recht om mee te kunnen doen!’

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat er 
aandacht is voor de groep mensen die net bo-
ven de inkomensgrens zit. Inzet van de PvdA 
Zwartewaterland voor de komende 4 jaren is 
om het minimabeleid met 10% te verhogen 
naar een inkomensgrens van 130% van het 
minimumloon. 

De PvdA is net als altijd in deze periode in ge-
sprek met de inwoners. Komende zaterdag, 
10 maart, zijn wij vanaf 11.30 uur te vinden 
voor groenteman De Lange in Zwartsluis. 

Tijdens deze actie is er een kleine prijsvraag 
waarbij een groente- en fruitpakket is te win-
nen. Bij de plaatselijke groenteboer is voor 
hetzelfde bedrag wat voor deze actie is uitge-
geven ook een fruitpakket samengesteld voor 
alle 60 huishoudens die gebruik maken van 
de voedselbank in Zwartewaterland. 



Vanuit de fractie: vier jaar voorbij....

Even dachten we dat we onze drie zetels 
hadden behouden, toen de burgemeester 
dit op 19 maart 2014 bekend maakte. De 
binnengekomen uitslagen vertelden de hele 
avond al een ander verhaal en helaas bleek 
dat te kloppen. Op 8 stemmen na, ging de 
restzetel naar de SGP en niet naar ons. Het 
politieke landschap in Zwartewaterland ver-
anderde hiermee behoorlijk en deze uitslag 
had als consequentie dat wij in deze periode 
niet langer onderdeel waren van de coalitie 
maar onze rol in de oppositie moesten gaan 
invullen.

En dat was best even wennen. Hoe vul je 
een rol vanuit de oppositie het best in, op 
welke aspecten leg je de nadruk. En, hoe 
veel ruimte krijg je van de nieuwe coalitie? 
De eerste periode was het volkomen duide-
lijk dat het SGP/CU/CDA blok geen enkele 
ruimte aan de oppositie wilde geven. Ook 
de onervarenheid/ondeskundigheid van de 
wethouders maakten een gesprek lastig.

Het was voor ons zelf aan de andere kant 
ook wel verfrissend. Eindelijk gewoon frank 
en vrij je mening zeggen in de raad, zonder 
te hoeven inschatten wat je coalitiepartners 
ervan vinden is prettig. Het gaf ons de ruim-
te om ons als PvdA Zwartewaterland duide-
lijk te profileren en aandacht te vragen voor 
zaken die wij zelf belangrijk vinden. 

Als hoofdzaken hierbij hebben we gekozen 
voor: gelijke verdeling van kennis, middelen 
en macht (steun aan hen die het nodig heb-
ben, de sterkste schouders de zwaarste las-
ten), invullen van de controlerende taak van 
de raad, de mens voor de stenen, cultuur 
(bibliotheek, evenementen) en sport (zwem-
baden, sportparken) als onmisbare zaken in 
onze gemeente. En bovenal hebben we in 
deze periode aandacht gevraagd voor pre-
ventie en inwonersparticipatie. Niet praten 
over, maar praten met. En niet achteraf, 

maar voordat je plannen in de raad brengt.

Kinderpardon
Dat deze inbreng van de PvdA Zwartewa-
terland hard nodig was bleek al snel. Al in 
maart 2014 stelden wij vragen over het rea-
liseren van een generaal kinderpardon.

In juni 2014 werden we opgeschrikt door de 
mededeling van de Stichting Jong-Zwarte-
waterland dat zij onder de voorwaarden van 
deze nieuwe coalitie niet langer de verant-
woordelijkheid voor het preventief jeugd- 
en jongeren werk in onze gemeente konden 
nemen. De motie vreemd aan de orde van 
de dag die wij hierover hebben ingediend 
werd weliswaar verworpen, maar uit de ge-
sprekken die als gevolg van een belofte aan 
de PvdA werden gevoerd, werd toch een an-
der resultaat geboekt. 
Het preventief jeugd- en jongerenwerk ging 
gelukkig toch door, een onmisbare schakel 
met de komst van de jeugdzorg naar de ge-
meenten.

In de loop van dit jaar stelden wij o.a. nog 
vragen over de riolering in de wijk Dedems-
vaart Zuid (een terugkerend onderwerp dat 
helaas meerdere keren een interventie van 
onze kant nodig had om het college in be-
weging te krijgen) en de inkomenscompen-
satie voor zorgkosten (dankzij onze inzet is 
dit ook geregeld in Zwartewaterland).

Uitkering
Ons amendement om de subsidies voor 
de waardevolle culturele evenementen in 
onze gemeente te behouden werd helaas 
verworpen, het amendement dat je alleen 
strafkorting op je uitkering kunt krijgen als 
dit te verwijten is, is door een meerderheid 
aangenomen.

In 2015 lukte het dankzij onze inzet om de 
doelgroep voor het kind pakket te vergro-



ten met de 0-4 jarigen en werd een verbrede 
versie van dit kind pakket met veel minder 
administratieve rompslomp aangenomen. 
Een belangrijk punt! We stelden dit jaar o.a. 
vragen over de veerpont, het buurtinitiatief 
Karwij/Pastinaak, de subsidieverlening ana 
3:16, wederom de riolering Dedemsvaart 
Zuid, de uitvoering van het ketenbeleid en 
de verhuur van een deel van het gemeente-
huis aan derden. 

In september 2015 werden de door ons in-
gediende moties mbt de (tijdelijke) opvang 
van asielzoekers en het bieden van hulp 
raadsbreed aangenomen. Een mooi voor-
beeld van er zijn voor mensen die het hard 
nodig hebben!

Kinderboerderij
Het jaar 2016 was nog maar nauwelijks be-
gonnen of wij hoorden tot onze verbazing 
(verbijstering) dat dit college overwoog om 
een deel van de kinderboerderij in Genemui-
den aan de kerk te verkopen voor parkeer-
plaatsen. Dankzij de gecombineerde inzet 
van raadsvragen, vrijwilligers (Pascal) en een 
mooie column van Harrie moest het college 
hiervan af zien. 

Raadsvragen stelden we in 2016 o.a. over 
de verkoop van percelen grasland, weder-
om de riolering Dedemsvaart Zuid, een fat-
soenlijk loon voor de huishoudelijke hulp, 
vluchthaven de Ketting en het Veerhuis.

Via een motie lukte het om de bezuinigin-
gen bij de bibliotheken terug te brengen 
naar een niveau waarbij het nog mogelijk 
was om drie vestigingen open te houden. 
Wat helaas niet lukte was om ons voorstel 
om de startersleningen te verlengen er door 
te krijgen. (N.B. een half jaar later bedacht 
de coalitie zich gelukkig en lukte het als-
nog).

Aan het eind van het jaar probeerden wij 
via een amendement nog om de leges voor 
gehandicaptenparkeerkaarten af te schaf-

fen. Helaas was het college-blok hier niet 
toe bereid. 

En dan het laatste volle jaar van deze raad-
speriode: 2017
Aan het begin van het jaar, is het gelukt 
om op ons voorstel de “Klijnsma-gelden”, 
bedoeld voor kinderen die opgroeien in ar-
moede, voor dit doel veilig te stellen. Hierna 
zijn concrete plannen gemaakt om deze 
gelden ook gericht in te zetten. Kinderen 
mogen nooit de dupe zijn van de armoede 
van hun ouders! Zoals gezegd werd beging 
2017 ook besloten om de startersleningen 
alsnog weer in het leven te roepen.

Sloop MAVO
Helaas koos een meerderheid van de raad 
ervoor om de oude MAVO in Zwartsluis 
rücksichtslos te slopen. Dit tegen de wens 
van een grote meerderheid van de inwoners 
van Zwartsluis. 

Over inwoners gesproken: bij de planvor-
ming rond de verder ontwikkeling van Has-
selt om de Weede was het college gemaks-
halve maar helemaal vergeten om vooraf 
de mening van de inwoners te vragen. Daar 
bovenop kwam nog dat het college zomaar 
de stadsweide, belangrijk onderdeel van het 
kwalitatief mooi houden van deze wijk, uit 
de plannen had geschrapt. 

Gelukkig konden wij, gesteund door een 
zeer actieve buurt, de meerderheid van de 
raad ervan overtuigen dat dit anders moest. 
Inmiddels is eind 2017 een plan vastgesteld 
dat wel op instemming van de inwoners kan 
rekenen.

In 2017 was – gelukkig – een iets toeganke-
lijkere houding van de coalitiepartijen merk-
baar. In wisselende samenstellingen lukt het 
mede door ons dan ook om de bezuinigin-
gen op de sportparken draaglijk te maken, 
en extra middelen uit te trekken voor onder-
houd van wegen en groen. 



Leegstand
Nieuw in deze raad was dat wij, zonder dat 
er een voorstel o.i.d. lag, een pleidooi heb-
ben gehouden in de raad voor a) een actieve 
aanpak voor de leegstand in met name het 
centrum van Hasselt en b) het aannemen 
van een “denken in kansen houding”. De 
gemeente moet zeker niet alles zelf gaan 
doen, maar kan wel een verbindende en 
enthousiasmerende rol spelen. Initiatieven 
vanuit inwoners en ondernemers moeten 
kunnen rekenen op een positieve grondhou-
ding. De gehele raad en het college waren 
allen zeer enthousiast over dit pleidooi en 
inmiddels is een concreet plan van aanpak 
voor Hasselt vrijwel gereed. 

Ook onze ideeën die we gedurende deze 
raadsperiode keer op keer hebben herhaald 
over de noodzaak voor complete, integrale 
plannen voor de kernen en een actieve rol 
voor onze inwoners hierbij kunnen rekenen 
op een groeiende steun. Verschillende par-
tijen hebben deze werkwijze inmiddels over-
genomen in hun verkiezingsprogramma. 

Wat dat betreft is er dus goede hoop dat 
het na deze verkiezingen weer meer de goe-
de kant op gaat!

Al met al een heel verhaal, over slechts een 
aantal zaken waar wij ons de afgelopen vier 
jaar mee bezig hebben gehouden. Hopelijk 
heeft u hiermee een indruk gekregen van 
wat wij met uw stem hebben gedaan en 
bereikt.

Oppositie
Een nieuwe rol in de oppositie, het was best 
wennen. Het heeft ons ook veel gebracht. 
In de loop van de raadsperiode hebben we 
steeds wat meer invloed gekregen. Hoewel 
niet altijd op het moment zelf, hebben we 
terugkijkend gezien dat onze inbreng wel 
degelijk invloed heeft gehad op de beslui-
ten. Niet alleen vanuit de inwoners, ook van 
onze collega-raadsleden horen we steeds 
vaker dat de PvdA de afgelopen periode is 
gemist in het college en dat het goed zou 
zijn dat we na 21 maart 2018 hier weer deel 
van gaan uitmaken. Als fractie hopen we 
dat dat ook gaat gebeuren. Werken vanuit 
de oppositie was mooi, maar uiteindelijk 
kun je nog meer bereiken als je aan het roer, 
in het college zit.

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen 
de afgelopen vier jaar en zien uit naar de 
verkiezingen. Op naar minimaal 3 zetels!



PvdA Zwartewaterland in gesprek op 
het Havenplein

‘Er zijn nogal wat kostbare projecten in onze 
gemeente terwijl de zorg  voor ouderen er 
steeds bekaaider vanaf komt.’ Eén van de 
opmerkingen die aan de orde kwam tijdens 
de bijeenkomst van de PvdA-fractie zater-
dag op het Havenplein in Genemuiden. De 
PvdA-fractie was hier om in het kader van 
de komende verkiezingen in gesprek te ra-
ken met de bevolking. Er waren naast de 
nodige serieuze opmerkingen ook klachten 
over de lange wachtrij voor de viskraam.

Naast lijsttrekker Jannet Hoentjen waren 
namens de PvdA ook Harrie Rietman, Eddy 
Beens en Pascal Arnold aanwezig. Volgens 
de mensen die in gesprek raakten met de 
PvdA’ers is er serieus behoefte aan een uri-
noir in Genemuiden. Een andere klacht was 
dat de verlichting aan de Oosterkade sterk 
verouderd is. De sierbrug aan de koppel 
noemden sommige inwoners een brug te 
ver. Overigens een punt waar de PvdA-frac-
tie tegen heeft gestemd.

De mensen die bij de PvdA-stand kwamen 
konden een kop rode tomatensoep krijgen 
en daarnaast waren er kaartjes met vier vra-
gen waar de mensen het mee eens of niet 
mee eens konden zijn. Onder de mensen die 
zo’n kaartje invulden werd een groenten- en 
fruitmand verloot. De winnaar bleek uitein-
delijk Jasper Lensen uit Genemuiden te zijn. 
Hij ontving de mand uit handen van lijst-
trekker Jannet Hoentjen. Naast Jasper ont-
ving ook de voedselbank een zelfde groen-
ten- en fruitpakket.



Raadscolumn: Over blikjes en flesjes

Als ik vroeger met mijn ouders uit wande-
len ging, was er een gouden regel: we lieten 
niets achter in de natuur. Een papiertje of 
zakje dat dreigde weg te waaien werd fana-
tiek nagejaagd.

Sterker nog, mijn vader raapte ook nog al-
lerlei troep op, die andere mensen hadden 
achtergelaten.

Mensen die iets lieten weg waaien, werden 
subtiel met het bewuste item achter na ge-
lopen onder het mom “u verliest iets”. Als 
kind schaamde ik me hier soms best voor….

En nu, jaren later, maak ik me in de raad 
vaak druk voor een schone en veilige ge-
meente. Een gemeente waar zo min mo-
gelijk zwerfafval te zien is. Waar de wegen 
en paden en de stukjes natuur schoon en 
opgeruimd zijn.

Als raadslid is het soms zoeken naar de bes-
te manier om dit soort zaken voor elkaar te 
krijgen. Veel van de regels worden landelijk 
bepaald en daar heb je als gemeente niet 
altijd invloed op. 
Toch gaan we het voor dit onderwerp pro-
beren, want een schone leefomgeving is 
belangrijk. In de raad van afgelopen week 
hebben we daarom het initiatief genomen 
om als Zwartewaterland aan te sluiten bij 

de statiegeldalliantie. De gedachte hierach-
ter is, dat als er statiegeld komt op flesjes en 
blikjes, deze niet meer worden achtergela-
ten maar netjes in de winkel worden ingele-
verd. In een aantal landen om ons heen ge-
beurt dit al en het werkt! Wat zou het mooi 
zijn als mede dankzij de oproep uit Zwarte-
waterland, dit jaar nog wordt besloten om 
dit te gaan regelen.

Daar waar ik me als kind soms schaamde, 
ben ik nu vooral trots op de waarden die 
mijn ouders me hebben voorgeleefd en bij-
gebracht.

En zo zijn er verschillende manieren waarop 
je een bijdrage kunt leveren aan een mooie 
gemeente en gemeenschap. Als ouder, als 
raadslid, maar ook gewoon als inwoner van 
deze gemeente. Na 12 jaar raadslidmaat-
schap komt er voor mij na 21 maart weer 
meer tijd om in die andere rollen mijn bij-
drage te leveren. Ik zal er vast aan moeten 
wennen, maar ik zie er ook naar uit.

Tenzij u de PvdA bij de verkiezingen natuur-
lijk beloont met 4 raadszetels. In dat geval 
zet ik mij met alle liefde en energie nog vier 
jaar vanuit de raad in voor een mooi en 
schoon Zwartewaterland!

Astrid Dijkstra



In gesprek in Zwartsluis

Nadat zaterdagochtend 10 maart eerst de 
Ringweg bij Cellemuiden van zwerfvuil was 
ontdaan, was de Partij van de Arbeid in het 
centrum van Zwartewaterland aanwezig om 
in gesprek te gaan met inwoners. Onder het 
genot van een kopje soep, of tijdens het in-
vullen van de quiz kwamen de meest uiteen-
lopende onderwerpen naar voren. Zo werd 
er gesproken over parkeerproblematiek, de 
(on)mogelijkheden voor bedrijven om plas-
tic gescheiden in te zamelen en ergeren de 
inwoners van Zwartsluis zich aan zwerfvuil. 
Alle inwoners vonden het een goed idee als 
er een paar keer per jaar gratis grof-afval 
kan worden gestort en als het schoolzwem-
men weer terug komt. Beide zijn actiepun-
ten van de PvdA Zwartewaterland.

Aan het eind van de bijeenkomst werd van-
uit alle gesprekspartners van die ochtend 
één gelukkige winnaar van de groente- en 
fruitmand getrokken. Dit was Marieke Mooi-
weer, die deze prachtige mand door lijsttrek-
ker Jannet Hoentjen overhandigd kreeg.

Eén hartenkreet zette de aanwezige kandi-
daats-raadleden behoorlijk aan het nadenken. 
Dit betrof de sporthal van het nog bijna 
nieuwe Agnietencollege. Die hal is weliswaar 
eigendom van Landstede maar kon indertijd 
alleen maar gerealiseerd worden (dat gold 
voor de gehele nieuwbouw) dankzij een heel 
forse gemeentelijke inspanning. Tot zover 
niks mis mee; het Agnietencollege is een 
prachtige school waarvan we blij zijn dat we 
die hebben binnen onze gemeentegrenzen. 

Klachten
De klachten gingen echter over de sport-
voorziening. Want is het niet raar, dat tijdens 
schoolvakanties die hal niet te gebruiken is? 
Is het niet raar dat volleybalvereniging Pega-
sus aan het begin van het nieuwe seizoen, 
uit moet wijken naar d’Overtoom in Gene-
muiden, omdat hun thuishal nog gesloten 
is? En is het niet ronduit idioot dat, voor een 
zaalvoetbaltoernooi tijdens de kerstvakantie 
moet worden uitgeweken naar een buurge-
meente, omdat de tarieven in Zwartsluis dan 
gewoon niet kunnen worden opgebracht?
De Partij van de Arbeid begrijpt dat scholen tij-
dens vakantieperiodes gesloten zijn. De PvdA 
snapt ook dat het geld kost wanneer voor een 
toernooi speciaal een conciërge of beheerder 
aanwezig moet zijn. Maar de PvdA snapt niet 
dat hier met de eigenaar Landstede, geen 
goede afspraken over zijn gemaakt. De fractie 
van de PvdA heeft hiervoor voor en tijdens de 
bouw ook regelmatig aandacht voor gevraagd 
bij de toenmalige CU-wethouder. 

Gemeenschapsgeld
Een gebouw, dat veel gemeenschapsgeld 
heeft gekost moet zo optimaal mogelijk ge-
bruikt kunnen worden, ook tijdens vakanties. 
Dat moet dus anders. Als u dat ook vindt hebt 
u weer een reden om uw stem aan de PvdA te 
geven bij de komende gemeenteraadsverkie-
zingen. ‘Meer leven in de brouwerij’ is name-
lijk één van hun speerpunten.



Ook de veerman is er nog niet uit!

Zwevende Veerman?

Vanmorgen, op weg naar Zwartsluis, zag ik 
bij de pont van Genemuiden het beeld van de 
veerman staan. Turend over het Zwartewater, 
zoals altijd. Eén of andere goede ziel had hem 
een warme das om gedaan. Vorige week be-
paald geen overbodige luxe met die snijdende 
oostenwind. Dat deze vorm van naastenliefde 
ook nog een hoger doel diende was wel dui-
delijk ;het ging onmiskenbaar om een SGP-
das. Zelfs dit standbeeld, ooit tot stand ge-
komen door de onvermoeibare inspanningen 
van PvdA-wethouder Tiem van Dalfsen, werd 
inzet van de verkiezingsstrijd.

Dat kon ik natuurlijk niet over mijn kant laten 
gaan, dus op de terugweg ben ik even van 
mijn fiets gestapt en heb de veerman niet al-

leen met een warme PvdA das, maar ook met 
een dito muts getooid. Zal Tiem mooi vinden… 

Terug thuis heb ik de foto’s, die ik ter plekke 
had gemaakt, eens even bekeken. Eigenlijk 
wel symbolisch; er valt straks wat te kiezen in 
Zwartewaterland. Maar liefst zeven partijen 
nemen deel aan de verkiezingen. Zeven… dat 
zette me weer aan het denken. 

Zo’n veerman is natuurlijk een prachtplek 
om reclame te maken voor de politieke par-
tij van jouw voorkeur. Die plek zou iedereen 
vast wel willen. Moet daar niet een regeling 
voor komen? Zeven partijen… zeven dagen in 
de week… Als elke partij nu eens één dag in 
de week de veerman zou mogen aankleden? 



Maandag het blauw van de Christen Unie, 
dinsdag het CDA-groen, woensdag misschien 
een mooie dag voor het rood van de PvdA… 

En toen voelde ik em al komen. Hoe moest dat 
dan met de zondag? Er zouden vast partijen 
zijn, die hier op zondag niet aan mee willen 
doen. Maar als die nu eens een doordeweekse 
dag zouden krijgen? Zouden ze het dan wel 
goed vinden dat een andere partij, Buitenge-
woon Zwartewaterland of zo, op zondag de 
veerman mooi geel aan zouden kleden? 
Als snel zag ik in dat, hoe leuk het idee mis-
schien ook eerst leek, het ongetwijfeld tot 
allerlei vormen van tweespalt aanleiding zou 
kunnen geven. En dat kan nooit het doel zijn 
van een verkiezingscampagne…

Dus heb ik de veerman maar weer in zijn 
oranje SGP-das gehuld. Zij waren tenslotte de 
eersten. Wel dacht ik even: “Als die veerman 
nou ook eens zou mogen stemmen, wat zou 
hij dan graag willen voor onze gemeente?” 
Ik denk wel dat hij graag gewild had dat het 
Veerhuis zou blijven, maar dat is een ander 
verhaal. 
Misschien zou hij zijn keus nog wel helemaal 
niet gemaakt hebben. Misschien was hij wel 

een zwevende veerman. 

In dat geval, en dat geldt voor iedereen die 
zijn of haar keus nog niet heeft bepaald, is er 
komende zaterdag, in het gemeentehuis in 
Hasselt, nog volop gelegenheid om te achter-
halen waar precies de overeenkomsten en de 
verschillen tussen de zeven partijen zitten. Er 
zijn stands, er wordt voorgelicht en er zijn ook 
debatten tussen plaatsgenoten die bereid zijn 
de komende vier jaar weer heel veel tijd aan 
het besturen van onze gemeente te geven. 

Niet altijd een even dankbare taak. Want ze-
ker is dat ze ook de komende vier jaren weer 
dingen verkeerd zullen doen. Niet met opzet, 
maar gewoon omdat het ook ‘maar’ mensen 
zijn. Maar ze doen wel hun best. En daarom is 
eigenlijk wel het minste wat iedere burger kan 
doen, gebruik maken van het stemrecht. Wat 
zou dat mooi zijn, verkiezingsuitslag gemeen-
teraadsverkiezingen Zwartewaterland van 21 
maart 2018: Opkomst 100 nou ja, vooruit, er 
zijn er altijd wel een paar ziek, 98%. Dan heb-
ben we echt een raad die namens de hele be-
volking kan spreken.

Harrie Rietman



Hoe verhoudt zich dat tot onze lokale de-
mocratie? Er zijn nog maar twee korte pe-
rioden van democratie geweest. De eerste 
was de Griekse, de stadstaten. Die duurde 
ruim anderhalve eeuw en bestond alleen 
in bepaalde delen van Griekenland, met 
Athene als voorbeeld. Socrates, die alom in 
onze westerse wereld gezien wordt als de 
bron van wijsheid, was zo kritisch over de 
democratie dat hij veroordeeld werd tot de 
gifbeker. Alexander de Grote maakte een 
einde aan deze Griekse democratieën. De 
tweede periode van democratie is de onze. 
Die duurt nu ook zo’n anderhalve eeuw en 
in een wat groter deel van de wereld. Je 
durft de analyse van Plato nauwelijks tot 
je door te laten dringen: ….. de mens die 
uiteindelijk zichzelf vernietigt en het onder 
druk staan van de democratie als “begin van 
het einde”.

Toen onze PvdA in 1996 50 jaar bestond 
waren er enkele leden van de afdeling Ge-
nemuiden die al die vijftig jaren lid waren 

We snellen af op ons vierjaarlijks hoogtepunt: de gemeenteraadsverkiezingen in Zwar-
tewaterland. Een democratisch hoogtepunt?
In de laatste week van februari verscheen er in Trouw een behartenswaardig inter-
view met Gerard Koolschijn naar aanleiding van het verschijnen van zijn studie “Plato’s 
oplossing voor de planeet”. Plato was met Socrates en Aristoteles bepaald geen lief-
hebber van “democratie”. Plato’s opvattingen laten zich samenvatten door het state-
ment dat je op zijn minst geschoold moet zijn als je een, in dit geval “democratische” 
taak hebt uit te voeren: “als je schoenen verzoold moeten worden ga je toch ook niet 
naar de bakker; dat laat je over aan de schoenmaker”. En dan lijkt het “verzolen” van 
schoenen nog een overzichtelijk probleempje; maar wat moeten we, aldus Koolschijn, 
met wereldomvattende problemen, zoals klimaatverandering en belastingontwijking 
door bedrijven die groter zijn dan landen? Kunnen democratieën dat aan? Volgens 
Koolschijn niet. Hij ging te rade bij Plato en kwam tot de conclusie dat de situatie ta-
melijk hopeloos is. “Kijk naar ‘s werelds machtigste democratie. Trump is precies het 
menstype dat Plato als grootste bedreiging ziet. De gruwel dat in onze zogenaamde 
beschaafde, democratische wereld toch weer de ergste vorm van onze diersoort is 
komen bovendrijven: de mens die in staat is alle andere diersoorten uit te roeien om 
plaats te maken voor zichzelf en die alles wat mooi is vernietigt voor zijn kortetermijn-
genot en zijn wezenloze producten. De mens zal een vernietigende diersoort blijven en 
uiteindelijk ook zichzelf vernietigen”.

Vrijheid, democratie, het zout der aarde

geweest. Sterker nog, er was een mevrouw, 
Johanna (van Jössien) van der Haar die zelfs 
samen met haar man en enkele anderen de 
SDAP in Genemuiden had opgericht Johan-
nes (Jössien) van der Haar was het eerste 
gemeenteraadslid voor onze arbeidersbe-
weging. Nu had Johannes een bijzonder 
beroep; hij stond met zijn kraam met ge-
rookte paling op kermissen. Dat bracht hem 
door heel Nederland en hij benutte die om-
standigheid om overal SDAP-contacten te 
leggen. In 1996 kwam Ruud Vreeman als 
PvdA-voorzitter naar Genemuiden om de ju-
bilarissen toe te spreken. Ik was getuige van 
zijn gesprek met Johanna. Dat gesprek ging 
voor een groot deel over Jacques de Kadt, 
een groot denker binnen de PvdA. Ruud 
Vreeman kende De Kadt persoonlijk omdat 
het de buurman van zijn ouders (en dus 
ook van hem) was en Johanna kende hem 
vanuit het contact wat haar man Johannes 
met hem had. Deze Jacques de Kadt heeft 
zijn hele leven min of meer nagedacht en 
gepubliceerd over de thema’s inzake demo-
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cratie en fascisme. Uiteindelijk verliet met de 
komst van Nieuw Links Jacques de Kadt, de 
man die altijd gelijk had, de Orwell van Oss 
(Bart Tromp) de PvdA.

De Kadt was ogenschijnlijk zeer bescheiden; 
zijn pen daarentegen was vlijmscherp. Wat 
Marcus Bakker van de CPN over hem zegt 
is veelzeggend: “In het orkest der politieke 
gifmengers blijft hem (De Kadt) de plaats 
van eerste vitriolist (een gebruiker van he-
vig bijtende en scherpe woorden) volko-
men toevertrouwd”. Zijn taalgebruik was 
virtuoos; nooit heeft iemand kernachtiger 
en bloemrijker de keerzijde van “Vrijheid” 
geformuleerd: “De vrijheid is het zout der 
aarde, maar de opvatting dat maaltijden, 
uitsluitend bestaande uit zout, daarom 
genietbaar of verteerbaar zouden zijn, 
is altijd weer een misvatting gebleken”. 
Ook zijn gevatheid als Kamerlid voor de 
PvdA (1948 – 1963) in het debat mocht er 
zijn. Zo interrumpeerde hij in de vijftiger ja-
ren de toenmalige minister-president met 
de woorden: “Excellentie, de tijden zijn te 
ernstig voor schooljongenspolitiek”.

Terug nu naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart. Wat zou Socrates, Plato 
en Aristoteles gevonden hebben van ons 
Reformatorische college van B en W en de 
Reformatorische meerderheid in onze ge-

meenteraad? Het zou zo maar eens kunnen 
dat ze zouden zeggen: “Ziehier, ons gelijk; 
dat Reformatorische volksdeel zegt immers 
al van zichzelf via vraag 8 van hun Heidel-
bergse Catechismus dat ze onbekwaam zijn 
tot enig goed en geneigd tot alle kwaad; 
en dat nu is naar onze mening volkomen 
juist”. Hoe de drie wijsgeren over ons, soci-
aaldemocraten zouden denken laat ik graag 
aan anderen over om daar gedachten over 
te ontvouwen. Ik beperk me tot twee op-
merkingen die ons van hun democratieën 
onderscheiden: slaven en vrouwen waren 
uitgezonderd van deelname. In de eerste 
plaats  hebben wij slavernij afgeschaft het-
geen een vorm van beschaving genoemd 
kan worden. In de tweede plaats is de po-
sitie van de vrouw via onder meer Johanna 
van der Haar, Astrid Dijkstra en Jannet Hoen-
tjen bij ons volstrekt anders …… zij stonden 
en staan bol van de levensdrift en vernieti-
gingsdrang was en is hun volstrekt vreemd.
Daarom op 21 maart, meer vrouwen in de 
gemeenteraad ….. Jannet Hoentjen!!

En Democratie is niet de beste staatsvorm 
maar ….. de minst slechte! Wees er zuinig 
op!

Genemuiden, 3 maart 2018

Tiem van Dalfsen





BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur
Voorzitter  Vacature
Secretaris  Greet Generaal, Groot Lageland 45, 8064 AM Zwartsluis 06-1310 0573
Penningm. Pascal Arnold, Pr. Willem Alexanderstr. 32, 8281 CR Genemuiden 06-4301 8896
Leden Vacature

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 Zwartewaterland: 
Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt         06-5432 8373
Frans Koffrie    038-477 3200
ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

Vuistje
Redactie Vacature 
Verspreiding Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt  06-5432 8373

opmaak Platel Grafimedia

Bankrekeningnummer 
PvdA afd. Zwartewaterland:  NL84RABO 01515 34659

Website, social media en e-mail adres
Website:   zwartewaterland.pvda.nl
Twitter:   @PvdAZwartewater
Facebook:   PvdAZwartewaterland
Centraal mailadres:  zwartewaterland.pvda@gmail.com 

Eén of meer keer eens met de vragen 
op het voorblad ?

Gefeliciteerd! Stem 21 maart PvdA!


