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Voorwoord

Na een lange, mooie zomer is de herfst nu dan echt aangebroken. Een mooie periode om 
met een goed gevuld Vuistje bij de brandende kachel te gaan zitten.

In dit Vuistje staat de agenda voor de ledenvergadering die op 26 november aanstaande in 
de Overtoom te Genemuiden zal worden gehouden. Hiernaast vindt u een aantal mooie ar-
tikelen over zeer uiteenlopende zaken, geeft de fractie haar blik op de afgelopen maanden 
in de raad en kunt u tot slot nog eens de raadscolumns van Harrie Rietman (her)lezen die 
eerder in de Stadskoerier gepubliceerd zijn.

Het vorige Vuistje werd nog geopend met een voorwoord van Jannet Hoentjen, toen nog 
onze lijsttrekker. In de tussentijd heeft zij veel meegemaakt. Gelukkig is zij inmiddels geope-
reerd en aan het herstellen. De eerste berichten over haar herstel zijn positief. Vanuit deze 
plek wensen wij Jannet namens ons allen, de PvdA-leden van Zwartewaterland een goed 
herstel!

Met Harrie Rietman (zie het artikel “Wisselspeler”) hopen wij dat Jannet snel haar eigen plek 
in de raad kan innemen. 

Veel leesplezier en hopelijk tot 26 november a.s. in Genemuiden!

Agenda ledenvergadering
PvdA Zwartewaterland
Maandag 26 november 2018
Locatie: De Overtoom, Genemuiden
Schaduwfractie: 19.00 uur
Inloop: 19.30 uur
Vergadering: 20.00 uur 

1.  Opening.
2.  Notulen vorige vergadering 8 november 2017
3.  Vaststellen begroting en Jaarplan 
4.  Aanpak campagne leden
5.  Huidige stand van zaken door de fractie
6.  Informatie gewest of landelijk?
8.  Communicatie 
9.  Rondvraag 
10.  Sluiting



Tien jaar geleden is de Kolksluis in Zwartsluis 
voor bijna 2 miljoen gerestaureerd. De sluis 
was verwaarloosd en ook de omgeving van de 
sluis gaf een zwaar verpauperde indruk. Een 
ongewenste situatie, zo midden in het dorp. 
Met inzet van man en macht is het destijds 
gelukt geld te krijgen voor de restauratie. Bur-
gemeester Hofland kon de Kolksluis tien jaar 
geleden dan ook feestelijk heropenen. 

Nu dreigt eenzelfde situatie. Rijkswaterstaat 
pleegt de laatste jaren weinig tot geen on-
derhoud meer aan de Kolksluis. Met name de 
bruggen zien er erg verwaarloosd uit. 

Gelukkig is het nu nog mogelijk om het 
tij te keren! Zonder al te veel kosten.

Behoud is mogelijk door de Kolksluis op de 
gemeentelijke monumentlijst én op de Rijks-
monumentenlijst te plaatsen. Wij willen de 
Kolksluis in de toekomst openhouden voor re-
creatievaart en evenementen. Dat de Kolksluis 
een cruciale rol speel bij evenementen als de 
Nationale Sleepbootdagen en Zwartsluis on-
der Zeil hoeft niet te worden uitgelegd. Maar 
ook voor de intocht van Sinterklaas, het toe-
risme in het algemeen, de visclub en de bedrij-

Afscheid nemen van de politiek… dat was mijn 
voornemen in 2010 en om die reden stond ik 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar 
niet op een verkiesbare plaats. En eigenlijk 
ging dat best goed. Mooi afscheid in de raad 
en later een nog veel mooier afscheid in Links-
af. Nog een beetje aftrainen in het bestuur en 
voor de rest was het allemaal mooi geweest.
En dan vind je jezelf toch in 2018 weer terug 
op de derde plaats van de lijst. Daar kan je van 
alles van vinden... ‘Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan’, denkt mogelijk de één. ‘Wat 

ven in het dorp is de Kolksluis met recht ‘het 
kloppende hart van Zwartsluis’. De Kolksluis 
is één van de belangrijkste gezichtsbepalende 
elementen in Zwartsluis. Bovendien is de cul-
tuurhistorische waarde enorm groot. 

Vragen over de verwaarlozing van de sluis, de 
opstelling van Rijkswaterstaat en de visie op 
de toekomst van de Kolksluis zijn ingediend 
bij de gemeenteraad, bij de wethouder en bij 
de voorzitter van de monumentenstichting, de 
burgemeester.

We willen onze acties tot nu toe echter nog 
meer kracht bijzetten. 

Daarbij hebben we uw hulp nodig! 
Wij willen de bevolking van Zwartsluis (én 
Zwartewaterland) oproepen om mee te hel-
pen de Kolksluis voor Zwartsluis te behouden. 
Een open Kolksluis met bedienbare bruggen!
 
Neemt u even de tijd en zet uw handtekening 
op de lijsten die binnenkort te vinden zijn op 
diverse plaatsen in het dorp.

Greet Generaal

een armoede…’ vindt vast een ander. Feit blijft 
dat we als afdeling niet overspoeld worden 
met jong talent en dat de vergrijzing aan de 
kop van onze verkiezingslijst vrij serieuze vor-
men aan heeft genomen. We moeten nu al na-
denken over hoe dat over ruim drie jaar moet.

Door een vervelende speling van het lot bleek 
een derde plaats op de lijst plotseling niet ge-
noeg voor een redelijk comfortabel bestaan in 
de schaduwfractie (daarop had ik me voorbe-
reid en daarop had ik ja gezegd) maar moest 

Help mee de Kolksluis te behouden!

Gebeurt er eigenlijk nog wat..?



onze lijsttrekker Jannet vanaf dag één worden 
vervangen. Ik herinner me de avond nog heel 
goed waarop Jannet bij ons thuis vertelde over 
haar serieuze gezondheidsproblemen en de 
mogelijke consequenties die dat kon hebben. 
Ik kan me ook nog heel goed die middag op 
het gemeentehuis, vlak voor de verkiezingen, 
voor de geest halen, toen Jannet, al door helse 
hoofdpijn gekweld, aan een debat moest deel-
nemen.

Samen met Klaas heb ik de collegeonderhan-
delingen gevoerd. Hoewel…onderhandelin-
gen. We zijn één keer bij Tamme en zijn kor-
nuiten van de Christen Unie op belet geweest. 
Prima gesprek gehad, zoals dat ongetwijfeld 
ook voor de andere fracties heeft gegolden. 
Na dat gesprek werden we bedankt voor de 
moeite. Op een inhoudelijke verklaring wach-
ten we nog steeds, maar we begrijpen dat 
het, gezien de verkiezingsuitslag, lastig was 
om om Buitengewoon Zwartewaterland heen 
te gaan. Wat we minder goed begrijpen is 
waarom BGZ, die toch ook sterke troeven in 
handen hadden (en met wie we ook een ken-
nismakingsgesprek hebben gehad), zo snel 
met SGP en CU in zee zijn gegaan. 

Dat BGZ is trouwens een interessant feno-
meen; allereerst moeten we eens in de spiegel 
kijken. Hoe is het mogelijk dat wij voortdurend 
kiezers kwijtraken terwijl een nieuwe partij, 
toch vooral gebaseerd op Hasselter onvrede, 
in enkele maanden tijds drie zetels weet te 
veroveren. Los van het feit dat lokale partijen 
overal de wind fors in de zeilen hebben, doen 
wij dan ook ergens iets niet goed genoeg. On-
dertussen vallen de prestaties van BGZ in de 
gemeenteraad vooralsnog niet mee. Hun bij-
dragen aan raadsdebatten zijn minimaal (er 
wordt sowieso in deze raad naar mijn smaak 
veel te weinig inhoudelijk gedebatteerd), hun 
wethouder heeft duidelijk een kennisachter-
stand waar het om dossiers gaat. Tijdens de 
behandeling van voorjaarsnota en meerja-
renperspectief bestond hun fractievoorzitter 
het om met de stopwatch de lengte van de 
bijdragen van andere partijen (de PvdA dus) bij 

te houden. Over inhoudelijke politiek gespro-
ken...

Het is de eerste maanden behoorlijk worstelen 
om een poot aan de grond te krijgen bij de 
coalitie. Mooie woorden worden er genoeg 
gesproken. Net als in Den Haag door Rutte 
wordt in Hasselt door de coalitie gepreten-
deerd een uitgestoken hand te hebben voor 
alle partijen. En er is ook veel in het coalitieak-
koord waar ook de PvdA probleemloos voor 
had kunnen tekenen. Maar op het moment 
dat we met inhoudelijke kritiek komen sluiten 
zich de rijen. Dat was eigenlijk al zo tijdens de 
eerste raadsvergadering waaraan ik mocht 
deelnemen. Het ging om een, in onze ogen, 
dwaze subsidieregeling voor het stimuleren 
van energiebesparende maatregelen voor 
maar liefst 15 woningen op het Agnietenter-
rein te Zwartsluis. Afgezien van de volstrekte 
willekeur (waarom maximaal 15 bewoners 
bevoordelen?) was onze kritiek ook vooral dat 
de raad nooit toestemming gegeven had voor 
deze uitgave en dat dus het budgetrecht van 
de raad was geschonden. Ik durf te stellen dat 
op dat moment, tegen beter weten in, college 
en coalitie blijven beweren dat dit niet het ge-
val is. Hoeveel eenvoudiger en zuiverder zou 
het zijn om, als men toch deze villa-subsidie 
wenst, een kredietbesluit te nemen?

Op een ander moment lijkt ineens niets te gek. 
Toen een brandbrief vanuit de Ondernemers-
kring Genemuiden de raad bereikte waarin 
het beeld werd opgeroepen dat de industrie 
in Zwartewaterland op termijn wellicht een 
zachte dood zou sterven als niet een bypass 
zou worden aangelegd bij de nieuwe rotonde 
bij Hasselt, had het maar een haar gescheeld 
of in blinde paniek zouden ettelijke tonnen zijn 
uitgetrokken (die mogelijk in een later stadium 
zouden worden terugontvangen) voor de aan-
leg van die bypass. Alsof er niet al jaren was 
gestudeerd op de oplossing van dit verkeers-
knooppunt... 

Een punt van zorg is ook de aanpak om te 
komen tot een omgevingsvisie. Al onder het 



vorige college is, omdat burgerparticipatie het 
nieuwe toverwoord is, gekozen voor een aan-
pak waarbij een ‘reisbureau’ eropuit trekt om 
onder burgers te informeren naar ‘bestemmin-
gen’. Niks mis met burgerparticipatie, maar 
wanneer de top drie van de gekozen ‘bestem-
mingen’ bestaat uit leefbaarheid, veiligheid en 
wonen (dat is: veilig spelen, starterswoningen 
en meer winkels in Hasselt), dan is dat voor 
de PvdA volstrekt geen basis om een omge-
vingsvisie op te funderen. Gelukkig staan we 
daarin niet alleen; ook CDA en CU hebben hun 
zorgen uitgesproken en de SGP zal zich daar, 
want zo gaat het vaak bij die partij, daar wel 
bij aansluiten. Dat gaat een lastig dossier wor-
den voor wethouder Coster.

Als Partij van de Arbeid hebben we het initia-
tief genomen om, samen met de gehele op-
positie, voor te stellen om, in navolging van de 
wandel- en fietspaden en het openbaar groen 
ook de kinderspeelplaatsen op onderhoudsni-
veau B te brengen. Dat ging, de rijen sloten 
zich weer, de coalitie te ver. Veiligheid was niet 
in het geding, dus verder dan het naar voren 
halen van het kinderspeelplaatsenbeleidsplan 
(dat schijnt er te komen) wilde de wethouder 
niet gaan. De coalitie was kennelijk vergeten 

dat een raadsvergadering eerder, in de eu-
forie van het afronden van de renovatie van 
het Industrieterrein Zwartewater, men daar in 
een pennenstreek had vastgesteld dat dat in-
dustrieterrein wel op niveau B moest worden 
onderhouden. Kennelijk is industrieterrein be-
langrijker dan kinderspeelplaatsen.

Toch hebben we wel invloed; op initiatief van 
Greet Generaal hebben we vragen gesteld 
over de Kolksluis in Zwartsluis. Gevolg daar-
van is dat nu serieus werk gemaakt wordt van 
plaatsing op de gemeentelijke monumenten-
lijst. Nog geen gelopen koers, maar het on-
derwerp staat op de agenda en leeft in brede 
kring. Historisch erfgoed moet ook bij dit col-
lege in veilige handen zijn.

Kortom, mijn tijdelijke terugkeer in de politiek 
betekent eigenlijk ‘never a dull moment’. In 
onze gemeente gebeurt van alles en het is van 
belang dat we als Partij van de Arbeid daarbij 
ons geluid voortdurend laten horen. Soms in 
de raad, soms via de zijlijn. Maar altijd op zoek 
naar wat het beste is voor onze gemeente en 
haar inwoners.

Harrie Rietman



Vanuit de fractie

Het hoge land
Of: vergeten we niet wat?

Mijn bevindingen in de korte periode dat 
het huidige college is geïnstalleerd en de 
nieuwe raad acteert zijn gemengd. Ik kom 
er steeds meer achter, dat politiek iets is 
voor praatjesmakers. Men laat naar de bui-
tenwereld en via de media blijken dat er 
ontzetten veel gebeurt, maar als je het ob-
jectief bekijkt valt het erg tegen. Mijn oma 
zei altijd “en de domme menigte loopt er 
wel achteraan”. 

Zo is het in de praktijk in feite ook, omdat 
de betrokkenheid van onze inwoners zeer 
matig is. En dus zo ook met het nieuwe col-
lege en de nieuwe coalitie. Men wil vernieu-
wen en transparantie doorvoeren en eigen-
lijk blijft alles bij het oude. Nieuwe wijn in 
oude zakken, om maar eens een cliché te 
gebruiken. Ondanks de nieuwe partij BGZ, 
die tijdens de verkiezing nog verkondigde 
voor het nodige nieuw elan te willen zor-
gen. Niets is minder waar. De bijdrage van 

Aan de dijk van Genemuiden, direct aan-
sluitend aan het industrieterrein Zevenhont, 
ligt een handvol boerderijen/ woningen. Ze 
liggen op een paar zandduinen, iets hoger 
dan het omliggende veengebied. Vandaar 
de naam Het Hoge Land.

Onlangs heeft de gemeenteraad een bedrag 
van € 400.000,- uitgetrokken om de uitbrei-
dingsmogelijkheden van de industrie aldaar, 
in oostelijke richting, dus richting Cellemui-
den, te onderzoeken. Geen nieuw plan, in 
2013 is al een structuurvisie vastgesteld, 
waarin deze toekomstige ontwikkeling is 
vastgelegd. Maar nu wordt het menens... 
Om die reden was er ook een getergde Cor 

BGZ in de raad is schrijnend te noemen en 
van generlei waarde. Men loopt keurig in 
het gareel van de CU en SGP. College en co-
alitie passen voorlopig op de winkel in 2018 
en 2019 en de agenda van de raadsverga-
deringen is matig gevuld. Bijna alle plannen 
zijn abstract en worden vooruitgeschoven 
naar de toekomst. Het journaille moet cre-
atief zijn om nog iets zinnigs te kunnen pu-
bliceren. Ze hadden nog geluk met de alge-
mene beschouwing en de begroting 2019. 

Als fractie van de PvdA vallen we naar me-
ning wel op door iedere keer een goede 
bijdrage te leveren tijdens de raadsvergade-
ring en de vinger regelmatig op de gevoe-
lige plek te leggen. Het wekt zelfs irritatie bij 
de coalitiepartijen en dan doe je het goed 
naar mijn bescheiden mening. Wij moeten 
doorgaan op de ingeslagen weg.

Klaas Eenkhoorn 

Pierik aanwezig tijdens die vergadering die 
wees op de landschappelijke gevolgen voor 
weidevogels maar ook voor de bewoners 
van Cellemuiden wanneer het industrieter-
rein nog weer een heel stuk dichter bij de 
dijk zou komen te liggen. En ieder raadslid 
herinnerde zich nog de woorden van dhr. 
Leisink over de volstrekt onbetrouwbare 
manier waarop de gemeente beloftes over 
landschappelijke inpassing van het bedrij-
venterrein (niet) is nagekomen.

De nieuwste plannen van de gemeente kun-
nen voornamelijk op eigen grond worden 
uitgevoerd en dat is een voordeel. Hooguit 
moet een stuk van enkele hectares nog wor-



den aangekocht maar op dat punt verwacht 
men geen problemen.

Vorige week werd ik gebeld of ik eens wilde 
komen kijken op het Hoge Land. Dan kon 
ik zien wat de plannen van de gemeente 
gaan betekenen voor de bewoners van die 
handvol woningen daar. Raadslid zijn bete-
kent ook volksvertegenwoordiger zijn, dus 
natuurlijk ben ik daar poolshoogte gaan 
nemen. En dan schrik je eigenlijk nu al. Op 
enkele tientallen meters afstand van die wo-
ningen komt een hal van 13,5 meter hoog. 
Past allemaal in het bestemmingsplan, dus 
waarschijnlijk niet tegen te houden. 

De 50dB contour loopt ongeveer langs de 
dijk; deze woningen vallen daar ruim bin-
nen. Wat betekent dat voor de geluidsover-
last? Op ruim honderd meter afstand wordt 
puin gebroken met alle geluids- en stofover-
last die daarmee gepaard gaat. Boeren dur-
ven hun vee niet te laten drinken van het 

water uit de sloot die het bedrijventerrein 
omsluit. En nu liggen daar tekeningen die 
een stuk industrieterrein willen ontwikkelen 
dat niet alleen (mijn schatting) op nog geen 
150meter ten zuiden van de meest zuide-
lijke woning gaat komen maar ook aan de 
westkant staat een strook (voor kleinere be-
drijven?) ingepland. En die bedrijven komen 
op veel minder dan 100 meter afstand van 
de woningen te liggen.

Dhr. Leisink heeft gelijk en Cor Pierik maakt 
zich met recht en reden zorgen. Maar het 
kan toch niet zo zijn dat een handjevol 
burgers, dat misschien minder goed van 
de tongriem of de ganzenveer is gesne-
den, zomaar vergeten dreigt te worden. 
De eerstvolgende keer dat dit onderwerp in 
de raad of op een informatieavond aan de 
orde komt zal de PvdA hier aandacht voor 
vragen.

Harrie Rietman 

Wisselspeler...

Twaalf jaar oud was ik, toen mijn ouders 
me aanmeldden bij Sportclub Genemuiden. 
Niet dat ik dat niet veel eerder gewild had, 
maar ik zat net in de eerste klas van het Jo-
hannes Calvijn Lyceum en pa en ma stelden 
zich op het standpunt dat eerst maar eens 
moest blijken hoe het daar ging. School-
prestaties, en met name het cijfer voor 
Frans werden bepalend voor mijn toegang 
tot eeuwige roem. Met dat Frans is het wel 
in orde gekomen, met die voetbalcarrière 
wat minder… Hooguit kan daarvan worden 
vastgesteld dat hij lang is geweest. Maar te-
rug naar die eerste jaren...

In die tijd hing, op de hoek van de Lange-
straat en de Kruisstraat een kastje waarin, 
meestal op donderdag maar soms pas op 
vrijdag, de opstellingen van de elftallen wer-

den weergegeven. Elf spelers, keurig in 4-2-
4 opstelling en twee reserves. Meer had je er 
toch niet nodig want er mocht hooguit twee 
keer worden gewisseld. Best spannend elke 
week om  te zien of je ‘erin’ stond. Want dat 
betekende meestal een hele wedstrijd voet-
ballen; reserves waren ook echt reserves; 
die werden pas ingezet als iemand echt niet 
verder kon. Vooral ’s winters was het geen 
pretje om reserve te zijn. Op de velden waar 
wij onze heldendaden verrichtten was de 
dug-out een volstrekt onbekend fenomeen. 
Met wat geluk was er een bank, niet veel 
meer dan een houten plank, waarop je kon 
gaan zitten terwijl de ijskoude wind, op vel-
den in Bant of Creil, je deed verlangen naar 
het laatste fluitsignaal. Gelukkig werd er 
later soepeler omgesprongen met reserves, 
die allengs meer ‘wisselspeler’ werden. Als 



de stand het toestond werd aan de mindere 
goden ook wat speeltijd gegund, vaak een 
klein kwartiertje en soms nog korter.

Bij de senioren ontstond zelfs een soort rou-
latiesysteem. Om de beurt draaide iedereen, 
de keeper uitgezonderd, zijn reservebeur-
ten, al werd er wel gekeken naar de tegen-
stander. In jaren (en die zijn er echt geweest) 
waarin de kampioensroes ons elftal te pak-
ken kreeg bleek soms dat de zwakkere broe-
ders (en welke selectie kent die nou niet) 
wel wat vaker aan de beurt waren voor hun 
reservebeurten. Maar meestal werd er ook 
in de rust al druk gewisseld.

Wisselen lijkt tegenwoordig af en toe wel 
hogere wiskunde. Hoe hoger het niveau, 
hoe dieper er over het ‘wisselen’ wordt na-
gedacht. Vaak worden voor de rust de wis-
selspelers, soms wel zes tegelijk, de dug-out 
uitgestuurd om te gaan warmlopen, waar-
na dan luttele minuten voor het verstrijken 
van de negentig minuten, een gelukkige zijn 
trainingskloffie uit mag trekken om, door 
het tempo zo uit het spel te halen, een vaak 
nauwelijks verdiende overwinning over de 
streep te trekken. Vaak is het zelfs afwach-
ten of de invaller het leer nog een keer krijgt 
toegespeeld. Een doodenkele keer komt het 
voor dat zo’n invaller-in-extremis ook nog 
een doelpunt scoort. In dat geval wordt 
vooral de coach bewierookt; een gouden 
wissel wordt dat dan genoemd. Ik weet ze-
ker dat zo’n coach als jongentje van twaalf 
nooit op donderdagmiddag naar ‘de opstel-
ling’ is gerend om te kijken of hij er ook ‘in 
stond’.

In de politiek kennen we het fenomeen 
‘wisselspeler’ niet. De bovensten van de lijst 
moeten het maar doen. Er is één uitzonde-
ring, ziekte of bevalling. In dat geval mag de 
opvolger op de lijst, de eerste reserve, tijde-
lijk de plaats van de uitgevallen partijgenoot 
innemen. 

Drie keer 16 weken mag dat. Ongelukkig 
genoeg kregen wij als Partij van de Arbeid, 
direct na de verkiezingen met dit fenomeen 
te maken. Jannet moest een ingrijpende 
operatie ondergaan en zou een behoorlijke 
tijd uit de roulatie zijn. Als nummer drie op 
de lijst moest ik het veld in. Niks warmlopen 
of rekken- en strekken, onmiddellijk de po-
litieke arena in en meteen maar het beste 
ervan maken. Invallen in de eerste minuut... 
het komt niet zo vaak voor.
 
Meestal is het voor een invaller dodelijk, 
wanneer hij in dezelfde wedstrijd waarin hij 
is ingevallen  zelf ook nog wordt gewisseld. 
Dat betekent dan dat de trainer het echt 
helemaal met jou heeft gehad… zelfs niet 
goed genoeg als wisselspeler. In mijn geval 
ligt dat nogal anders; ik kan niet wachten 
tot het moment dat het seintje “wisselen” 
van de bank komt. Niet omdat ik geen ple-
zier beleef aan mijn invalbeurt, ook niet 
omdat ik het niveau niet aankan, maar wel 
omdat dat zou betekenen dat Jannet weer 
helemaal gezond is en aan de zijlijn staat te 
trappelen om het veld in te gaan. Liever van-
daag dan morgen.

Harrie Rietman



MEER VROUWEN AAN DE MACHT!

Wat is er in de”democratische mens” gevaren dat er toe leidt dat hij/zij Trump aan de 
macht brengt. Of vorige week in Brazilië, die mijnheer Bolsonaro, zichzelf afficherend 
als de tropische Trump dat blijkbaar aldaar als een aanbeveling wordt gezien. Of de 
populisten in Italië onder leiding van Conte. En hoe is het mogelijk dat in het post 
communistische tijdperk figuren als Orban in Hongarije en Kaczynski in Polen het voor 
het zeggen krijgen. En in vrijwel alle Europese landen groeit de aanhang van partijen 
met een twijfelachtig reputatie, zelfs in Nederland.

Al die partijen en bewegingen vertonen 
in meer of mindere mate fascistische trek-
ken: autoritair nationalisme en/of antide-
mocratisch en/of anticommunistisch en/
of antiliberaal en/of antiparlementair en/
of anti-intelectueel en bovenal onverdraag-
zaam. Afhankelijk van de specifieke omstan-
digheden is men homofoob en racistisch en 
zelfs vrouwenhaat is niet ongebruikelijk. En 
vooral heeft men een vruchtbare voedings-
bodem ontdekt in het vluchtelingenvraag-
stuk, met groot genoegen aangeduid als 
“massa-immigratie”.

Wat zorgen baart is dat de geschiedenis van 
de vorige eeuw ons leert dat een democra-
tisch bestel dit allemaal mogelijk maakt; er 
is plaats voor “afwijkend” denken. Het be-
hoort zelfs tot de mogelijkheden dat men 
het “voor het zeggen” krijgt, al is iedere 
rechtgeaarde democraat de overtuiging 
toegedaan dat het “zelfreinigend vermo-
gen” van de democratie er voor zal zorgen 
dat het niet zo ver komt. Maar toch, het na-
tionaalsocialisme is in de Weimarrepubliek  
langs democratische weg aan de macht 
gekomen en er kwam, net als aan de NSB 
in Nederland pas een einde aan na een ver-
schrikkelijke oorlog.

Dit alles is overigens wel het “speelter-
rein” van vrijwel uitsluitend mannen. Een 
mensensoort die veel meer denkt in “(wed)
strijd”, in “duel”. Prestige en het mogelijke 
verlies daarvan is iets dat zwaar doorklinkt 
in het handelen van onze leiders. Ze pom-
pen bij tijd en wijle zichzelf op tot ze bijna 

op het punt van knappen staan. Die Brazili-
aan wil de doodstraf invoeren en, zo hield 
hij de Brazilianen voor, een beul hoef je niet 
aan te stellen, dat doe ik zelf wel. Duterte 
van de Filipijnen is ook al zo’n figuur. In zijn 
“war on drugs” trekt hij er zelf regelmatig in 
de nachtelijke uren op uit om een drugsver-
slaafde of een drugsdealer zonder vorm van 
proces “het hoekje om te sturen”.

Zijn alle mannelijke leiders zo? Natuurlijk 
niet. Gelukkig bestaat nog het benul dat 
wanneer je de macht verkregen hebt je die 
dient aan te wenden voor het “wel” van de 
hele natie. Helaas is afgelopen maand Wim 
Kok ons ontvallen; hij was bij uitstek zo’n 
leider. Onze huidige premier Mark Rutte, in 
mijn ogen een technisch uitstekende leider, 
maakte de onvergeeflijke fout één van zijn 
kabinetten een kabinet te noemen, waar 
rechts Nederland zijn vingers bij aflikt. Hoe 
zo “verbinden” en minister-president van en 
voor alle Nederlanders?!

Zijn vrouwelijke leiders dan anders? Het 
valt moeilijk te ontkennen dat we Margaret 
Thatcher gehad hebben. Zij trok op tegen 
de Argentijnen om een paar schapen op 
de Falklandeilanden ondanks dat alle Navo 
bondgenoten haar smeekten om dat niet 
te doen. En van Marine Le Pen hoef je ook 
geen hoge pet op te hebben. En in Duits-
land staat die Pegida onder leiding van 
vooral vrouwen. Maar in Duitsland hebben 
ze ook Merkel. Hoewel behorend tot het 
Duitse CDA, de CDU is dat een sieraad voor 
het “leiderschap”. Het wordt schraler in Eu-



Raadscolumn: ‘Van het gas af..?’

ropa wanneer zij vertrekt.

Nee, of vrouwelijke leiders ander zijn is 
moeilijk te zeggen; helaas staan er daar-
voor te weinig in de frontlinie. Wel is vol-
strekt helder dat vrouwen anders zijn dan 
mannen, gemiddeld genomen meer solidair, 
minder macho en ze zijn veel minder uit op 
“duels”. Tot dat inzicht ben ik 36 jaar terug 
gekomen. Onze oudste zoon Jos was net 
een paar maanden oud toen wij met hem 
in Zwolle liepen. Hij gaf te kennen gevoed 
te willen worden en we hebben daartoe 
een rustig plekje gezocht in het restaurant 
van de Hema. Het voeden zal een aanvang 
nemen echter, een streng ogende Hema-
mevrouw kwam aangesneld en maakte dui-
delijk dat dit toch echt niet kon. Nu waren 
er buiten ons slechts drie andere gasten. 
Waren dat nu mannen geweest dat hadden 
ze geïnteresseerd gadegeslagen welk “ge-
vecht” tussen ons en die Hema-mevrouw 

We moeten met z’n allen van het gas af en 
dat wordt nog een hele opgave. Kun je na-
gaan hoe gemakkelijk we ergens aan wen-
nen. Ik kan me nog herinneren dat het aard-
gas kwam en de kolenkachel, samen met de 
kolenkit, de deur uit ging. In het schuurtje 
hadden we opeens wat extra ruimte; een 
kolenhok was niet meer nodig.

Vijftig jaar aardgas… en daar gaan we de 
komende tijd afscheid van nemen. Dat is 
nodig en dat willen we ook, want onze ma-
nier van leven moet anders, duurzamer. On-
langs las ik een mooi stuk over Rinos (voor 
mij toch nog de fabriek van ome Herman) 
hoe die al ‘van het gas af’ zijn en helemaal 
overgeschakeld op zonne-energie. Prachtig 
voorbeeld van hoe het anders kan.

Maar het is allemaal wel wat breder dan 
‘van het gas af’. We zullen moeten leren op 

zou ontstaan en wie dat zou winnen. Ech-
ter, het waren geen mannen doch vrouwen, 
voorbij de middelbare leeftijd. En bloc ston-
den ze op en maakten de Hema-mevrouw 
luid en duidelijk kenbaar dat wanneer me-
vrouw haar kind niet mocht voeden zij die 
koffie met tompouce niet hoefden waarop 
ze demonstratief richting uitgang gingen.

Zo ver kwam het niet; de dames en wij heb-
ben heerlijk koffie gedronken en Jos werd 
gevoed in het restaurant van de Hema.

Dat is wat “vrouwelijke solidariteit” vermag; 
meer van dit soort vrouwelijke inbreng in 
het bestuur van deze aardkloot zou een ze-
gen zijn.

Genemuiden, 4 november 2018

Tiem van Dalfsen

een bewuster manier te leven. Want ik kan 
wel mijn CV-installatie afkoppelen en een 
warmtepomp aanschaffen, maar dat schiet 
niet echt op, zolang we nog voor drie tien-
tjes met een zwaarvervuilend vliegtuig naar 
Londen of Mallorca reizen.

Afgelopen donderdag (red: deze column is 
enige tijd geleden geschreven) ging het in 
de raad ook over de rotonde die een obsta-
kel gaat vormen voor het vrachtverkeer van-
af Genemuiden, de wijde wereld in. Terechte 
zorg werd uitgesproken door de onderne-
mers over tijdsverlies, brandstofverbruik, 
fijnstof en geluidsoverlast. Zorgen, die door 
de raad ook worden gedeeld, en de korte-
termijn oplossing moet van de provincie 
komen, een bypass, zodat het verkeer door 
kan stromen. Maar ik hoorde nog niemand 
over de wat langere termijn. Want net als de 
burger van het gas af moet, moet de trans-



portsector van de gasolie af. De elektrische 
vrachtwagen, zoals die al door Tesla wordt 
ontwikkeld (trekt sneller en geluidsarm op 
zonder uitstoot van fijnstof of dieseldamp) 
kan daarvoor een oplossing zijn.

De gemeente is druk bezig met het naden-
ken over de toekomst van Zwartewaterland; 
een omgevingsvisie opstellen, heet dat in 
vaktaal. In die visie zal duurzaamheid het 
leidende motief moeten zijn. En dat gaat 
iedereen aan; burgers, ondernemers, agrari-
ers… Samen zullen we eerst moeten naden-
ken over hoe we dit varkentje gaan wassen. 
Maar we mogen daar ook niet teveel tijd 
meer aan besteden. De klimaatdoelstellin-
gen zijn ambitieus en de tijd dringt. 

Volle kracht vooruit, dus... Gas d’r op.
Raadscolumn PvdA: ‘Van het gas af...?’

Harrie Rietman



“Als raadslid lees je wat af… Verslagen, 
memo’s, nota’s, raadsstukken en nog veel 
meer. Die informatie heb je nodig om in de 
raad een standpunt te kunnen innemen. 
Want als raadslid word je geacht van veel 
zaken iets te vinden. Zelden tot nooit hoor 
je tijdens een raadsvergadering een fractie 
melden dat ze over een onderwerp geen 
opvatting hebben. Veel van die opvattingen 
zijn gebaseerd op de stukken die ze hebben 
doorgeworsteld en waarover ze zich een 
mening hebben gevormd. Maar deugt de 
informatie uit die rijstebrijberg aan digitale 
stukken eigenlijk wel?

Direct maar een geruststelling; ja, in vrijwel 
alle gevallen kan rustig worden afgegaan op 
de inhoud van de aangereikte notities. Er is 
degelijk ambtelijk werk aan vooraf gegaan 
en niet zelden is de bijstand ingeroepen van 
zeer deskundige bureaus (die daar overi-
gens wel een passend tarief voor rekenen). 
En toch…

Enkele weken geleden (red. Deze column 
is enige tijd geleden geschreven) besprak 
de raad de nota Lokaal gezondheidsbeleid. 
Daaruit bleek dat van de jongeren, die wel 
eens alcohol nuttigden 25 procent wel eens 
dronken was geweest. Op zo’n moment be-
kruipt mij een lichte twijfel… Zou dat echt 
waar zijn? Drie van de vier alcohol nuttigen-
de jongeren hebben nog nooit te diep in het 

glas gekeken?

Een week geleden was de plaatselijke poli-
tie aanwezig op een informatieavond; vorig 
jaar twee gevallen van openbare dronken-
schap geconstateerd in Zwartewaterland. 
Eén in Hasselt en één in Zwartsluis. Dit komt 
in Genemuiden kennelijk niet voor. Zou dat 
nu echt zo zijn? Als raadslid twijfel ik niet 
aan wat de politie naar voren brengt; er zal 
echt in 2017 wel twee keer proces-verbaal 
zijn opgemaakt wegens openbare dronken-
schap. Maar dat betekent niet dat er niet 
ook een andere werkelijkheid is. Een werke-
lijkheid die je niet leest in nota’s of rappor-
ten. Een werkelijkheid die je ziet wanneer je 
je gewoon in een gemeenschap beweegt en 
waaruit blijkt dat al op jonge leeftijd door 
velen serieus alcohol wordt ingenomen. 
En een vergelijkbaar verhaal heb ik bij een 
eerdere gelegenheid al eens gehouden over 
drugsgebruik.

Als raadslid ben je er dus niet met het door-
worstelen van een informatieberg. Je moet 
je oren te luisteren leggen in de samenle-
ving, je moet, met beide benen, midden in 
die samenleving staan. In veel gevallen zal je 
dan zien dat er meer is dan alleen maar een 
papieren werkelijkheid.
Boeiend, dat raadslidmaatschap...”

Harrie Rietman

Raadscolumn: ‘Kan niet waar zijn...
(of toch wel)’



De provincie Overijssel moet binnenkort het 
openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht 
opnieuw aanbesteden. De manier waarop 
deze aanbesteding door de provincie vorm 
wordt gegeven baart de Partij van de Ar-
beid grote zorgen. Op veel plaatsen, ook in 
de kop van Overijssel dreigt het openbaar 
vervoer, met name in de avonduren en de 
weekenden, compleet te worden uitgehold. 
Dat zou kunnen betekenen dat het op die 
tijdstippen, voor iemand die is aangewezen 
op het openbaar vervoer, voor inwoners uit 
grote delen van onze gemeente niet eens 
meer mogelijk zou zijn een bezoek te bren-
gen aan bijvoorbeeld het Isalaziekenhuis in 
Zwolle.

Voor de Partij van de Arbeid gaat dat alle-
maal veel te ver; er is een ondergrens aan 
wat op zijn minst aan openbaar vervoer 
aanwezig moet blijven en met de minimum-
eisen, die de provincie nu wil hanteren bij de 
aanbesteding, is het gevaar levensgroot dat 
Overijssel ver door deze ondergrens zakt. 

De Partij van de Arbeid is van mening dat 
je in Overijssel gewoon met openbaar ver-

voer moet kunnen komen waar je wilt. Om 
dat zeker te stellen heeft de Statenfractie 
van de PvdA een motie ingediend die moet 
veiligstellen dat in ieder geval tot eind 2020 
het openbaar vervoer op het huidige niveau 
wordt gegarandeerd. (En dat zelfs dat ni-
veau bepaald niet overhoudt weet iedereen 
die weleens in het weekend vanuit Gene-
muiden naar Kampen wil reizen). De motie 
heeft gelukkig een meerderheid behaald 
in Provinciale Staten, waarmee op korte 
termijn de dreiging van verdere kaalslag is 
weggenomen. Nu in 2019 er verkiezingen 
zijn voor Provinciale Staten zullen de staten 
in nieuwe samenstelling zich verder over de 
toekomst van het openbaar vervoer moeten 
buigen.

De afdeling Zwartewaterland van de Partij 
van de Arbeid is daar niet gerust op. Van-
daar dat ze schriftelijke vragen aan het col-
lege van Burgemeester en Wethouders zul-
len stellen met als doel te bereiken dat die 
alles in het werk zullen stellen om ook na 
2020 een goed openbaar vervoer van en 
naar de kernen van onze gemeente veilig te 
stellen.

PVDA maakt zich grote zorgen 
over busvervoer in de regio
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