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Van de bestuurstafel  

Bedaank  vor  die  Dijsselbloemen 

Witte rook steeg op uit het Vaticaan… Paus 
Franciscus was gekozen tot nieuwe Pontifex. 

Niemand kende hem, maar de beste man 
maakte zich direct mateloos populair door de 
historische woorden  ‘Buona sera’  uit te 
spreken. Dan moest het wel  een zeer  sociale 
man zijn. Zó gewoon gebleven. Nou ja, een 
kinderhand is snel gevuld zullen we maar 
denken. In deze context misschien een 
enigszins gewaagde uitspraak ?? 

We moeten dus niet onderschatten wat één 
woord of zin kan doen. Nooit geweten dat de 
Nederlanse Bloemenhandel met klotsende 
oksels zit te wachten op die ene zin: Bedaank 
vor die blumen tijdens het Urbi et Orbi. De 
kosten van het brengen en verwerken van 
40.000 witte rozen worden ruimschoots 
goedgemaakt door de PR die het oplevert op 
het moment dat in één zinnetje het 
Bloemenbureau Holland genoemd wordt. 
Weliswaar dit jaar in het Italiaans maar daar 
kunnen de nonnen in Vught wel wat aan doen. 
Dat wordt een gezellige boel in Vught want 
Jeroen Dijsselbloem zit in de kamer ernaast op 
aanraden van Frits Wester om de diepere 
betekenis van het woord ‘template’ te leren.  

Opnieuw opwinding deze week over één 
woordje. Ditmaal ‘template’. 

De heisa die erop volgde was bijna hysterisch 
te noemen met een stipnotering voor de 
media. De enige die zich niet liet meeslepen in 
de opwinding was ….Dijsselbloem himself! 

Hij nam de mislukte kwinkslag van Frits 
Wester stoïcijns in ontvangst met : ‘Erg leuk, 
grappig dat U dat zegt’ en ging verder met de 
uitleg . 

Onverstoorbaar antwoordde hij op de vraag  
‘Zou U het zo weer doen?’  “Ja, je moet 
vertellen wat je aan het doen bent. Dat blijf ik 
doen.” 

En dat had effect ! Slechts enkele dagen 
duurde het en toen viel het euromuntje. Hij 
sprak de waarheid ! En dat was ‘not done ‘op 
topniveau. Een schok, een nieuwe aanpak. 

 

‘De risico’s overhevelen van de financiële 
sector naar de belastingbetaler is niet de juiste 
benadering’ hield Jeroen vol. De boodschap 
kwam aan: het risicobesef moet terugkeren in 
de financiële sector. Overheden hebben geen 
geld en geen politiek krediet van de kiezers 
meer om banken overeind te houden. In de 
NRC van 10 maart wordt het mooi verwoord 
als de heruitvinding van de waarheid als 
omgangsvorm, onmisbaar  fundament onder 
een gemeenschappelijke economie en 
bijbehorende munt. 

De minister had in eigen land het voorbeeld 
gegeven met de nationalisatie van SNS Reaal 
waarbij voor het eerst ook obligatiehouders, 
die geld hadden geleend aan de bank, 
moesten meebetalen. 

De paniek op de beurzen liep met een sisser af 
en Dijsselbloem werd van schlemiel binnen 2 
dagen een soort held. 

‘Draaikonten’ kan de PvdA in ieder geval niet 
meer verweten worden. Samsom heeft  door 
duidelijk te zijn en geen loze beloftes te doen 
de verkiezingen in september 2012 tot een 
succes gemaakt. In College-tour deed Twan 
Huijs verwoede pogingen om Diederik te laten 
zeggen dat Nederland direct maatregelen 
moest nemen tegen de z.g. brievenbus- 
firma’s zodat zij niet in Nederland belasting 
kunnen ontduiken.  Samsom hield vol : Een 
snelle oplossing klinkt populair . Dit betekent  
echter dat deze bedrijven naar België gaan . 
Een structurele oplossing voor Europa heeft 
iets meer tijd nodig. Eerlijk duurt het langst . 
Daarom staan we ook voor ‘Eerlijk delen ‘. 

Wacht maar af …over een tijdje hoor je op het 
St . Pietersplein in Rome de menigte zingen : 
‘Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit 
Amsterdam ‘ en in de voetbalstadions zingt 
het legioen uit volle borst : ‘Jeroentje bedankt 
,Jeroentje bedankt ,Jeroentje ,Jeroentje 
,Jeroentje bedankt! 

 

Marion van den Berg 
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Bestuursmededelingen 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. H. de Jong, Acaciastraat 36, te Steenwijk. 

Verhuisd: 

Mevr. T. Doorenspleet is verhuisd  naar 
Havinkakker 6 te Steenwijk 

Overleden: 

Mevr. G. Kors-de Jonge, Johannes 
Bogermanstraat 223 te Steenwijk, zij werd 88 
jaar en was lid vanaf 01-01-1972 

Mevr. A.H. Pol-Houwer, Meidoornstraat 11 te 
Steenwijk, zij werd 58 jaar en was lid vanaf 01-
05-1986. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: 

De kandidaatstellingscommissie is in 
samenspraak met de fractie druk bezig een 
concept fractieprofiel en een concept 
wethoudersprofiel op te stellen, deze worden 
op 23 mei a.s. aan de ledenvergadering 
voorgelegd ter vaststelling. 

Graag roepen wij u op deel te nemen aan: 

 Activiteiten t.b.v. het 
verkiezingsprogramma 

 Deelname aan de 
verkiezingscampagne in 2014 

Meld je aan via: 
pvdasteenwijkerland@home.nl of telefonisch 
0527-241519 

Fractiespreekuur: 

De fractie houdt elke maandagavond tussen 
19.30 en 22.00 uur een telefonisch spreekuur, 
en is dan te bereiken op telefoonnr: 06-
18544957 

 

 

 

 

Mailadressen: 

Om u tijdig te kunnen informeren over 
actualiteiten en bijeenkomsten beschikken wij 
graag over uw mailadres, mail dit naar: 

pvdasteenwijkerland@home.nl 

KoppeLinks: 

De volgende KoppeLinks komt uit in juni 2013, 
de kopij hiervoor moet binnen zijn vóór 12 
juni 2013. 

Wijkbezoeken: 

Op zaterdag 20 april wordt er een wijkbezoek 
gebracht aan Willemsood 

Op zaterdag 8 juni vindt er een wijkbezoek in 
Steenwijk plaats 

Congres: 

Op zaterdag 27 april is het congres in 
Leeuwarden. Indien u belangstelling heeft 
deze bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden 
via de landelijke site. 

1 mei-viering: 

In deze KoppeLinks treft u een uitnodiging aan 
voor onze traditionele 1 mei-viering. 

Tanja Jadnanansing (nr 2 van de lijst) zal 
aanwezig zijn om nader met u kennis te 
maken. 

Meld u tijdig aan. 

Campagnecommissie: 

Op 10 juni komt de campagnecommissie ter 
voorbereiding van de campagne voor de 
Tweede Kamer verkiezingen bij elkaar. 

Heeft U belangstelling meld u dan aan: 
pvdasteenwijkerland@home.nl 0527-241519 

 

 

 

Koester de rijkdom (van Nederland) in gelijkheid en 

ontwikkelingsmogelijkheden in democratie. (Kelik Yücel) 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Convocatie  

 

afdeling Steenwijkerland 

Uitnodiging 1 mei-viering 2013  

 

Dit jaar vindt de jaarlijkse 1 mei-viering in De Maargies Hoeve plaats. 

 

Datum:  1 mei 2013 

 

Plaats:  Theeschenkerij van Zorgboerderij De Maargies Hoeve 

  Kallenkote 19, 8345 HB Kallenkote 

 

Tijd:  12.30 uur 

 

 

Programma: 

 

12.30 uur Ontvangst 

 

13.00 uur Lunch 

 

14.00 uur  1 mei rede door Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing 

 

15.30 uur Afsluiting 

 

Wij vragen voor deze feestelijke bijeenkomst een eigen bijdrage van Eur. 5,00 per persoon. Gelieve 
dit bedrag over te maken op rekening: 4462416 tnv PvdA afd. Steenwijkerland onder vermelding van: 
1 mei 2013.   

Opgave voor 26 april bij:  pvdasteenwijkerland@home.nl of bij Chrisstien Dollekamp  (0521-517921 
of 06-53851351). 

  

 

 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Convocatie  

 

afdeling Steenwijkerland 

UITNODIGING 

 

Openbare ledenvergadering  

Deze avond zal in het teken staan van voorbereiding van de komende Gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2014. 

 

Datum:  23 mei 2013 

 

Plaats:  Rennenbergzaal van het Fletcher Hotel, voorheen Hiddingerberg 

 

Tijd:  20.00 uur 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Vaststelling profielschets gemeenteraadslid 

3. Vaststelling profielschets wethouderskandidaat 

4. Rondvraag 

5. Rondetafelgesprekken over de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma 2014. 

6. Sluiting  

                                                                                               

Wij rekenen op uw komst. 

  

 

Door de verschuiving van taken naar de gemeenten zullen de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014 er toe doen. (Keklik Yücel) 
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Fractiestemmen 
Een kort verslag dit keer, dacht ik voor ik aan 
dit stuk begon. Niet dus. De raadsvergadering 
van 26 februari stond voor een groot deel in 
het teken van het vertrek van Vrouwk Bruining 
bij de CU en de opvolging door Sietze van 
Hemmen. Vrouwk Bruining was altijd een 
stabiele en betrouwbare factor binnen de 
coalitie. Wij hebben goed met haar 
samengewerkt. 

Er werd een nieuwe rekenkamer benoemd en 
er werd besloten tot beschikbaarstelling van 
het krediet voor vernieuwing van de 
Wielewaal1.   

Komgrens komt nog niet 

Een simpel iets als de verlegging van de 
komgrens, in dit geval komgrens Steenwijk-
Ruxveenseweg, werd wederom uitgesteld. Het 
betreft een verplaatsing van de komgrens 
richting Zuidveen. Dit leidt ertoe dat tussen de 
rotonde Zuidveen en de rotonde Groot Verlaat 
straks 80 km per uur gereden mag worden 
(want dan buiten de bebouwde kom) en de 
fietsers geen voorrang op de rotondes 
hebben. De voorrangsituatie voor fietsers is 
nu ook zo, echter niet in overeenstemming 
met het beleid dat fietsers op rotondes binnen 
de bebouwde kom voorrang hebben. Om dit 
overal in Steenwijk hetzelfde te krijgen werd 
dit als procedurevoorstel voorgelegd. Er was 
veel te doen over de mogelijkheid tussen de 2 
rotondes 80 km per uur te mogen rijden, wat 
overigens praktisch niet mogelijk is, tenzij er 
bij de bestuurder een steekje los zit of hij/zij 
een volleerd coureur is. Er vond een verhitte 
discussie plaats die niet werd afgerond, omdat 
het de raad onduidelijk was of dit de enige 
situatie is, of dat er nog meer van dit soort 
situaties zijn. Als het laatste het geval is, wil de 
raad het voorstel in één keer voor alle 
situaties. Ons inziens was uitstel onnodig, 
maar de uitleg van wethouder Van den 
Nouland was te wisselend om de overige 
fracties te kunnen overtuigen. 

                                                           
1    Culturele-, maatschappelijke-, internet-, gezondheids- en 

bibliotheekvoorzieningen  samenbrengen in één gebouw (als 

Kulturhuus). 

Werkgroep decentralisaties 

Een motie van VVD en BGL werd raadsbreed 
ondersteund. De motie zorgde voor 
samenstelling van een raadswerkgroep en 
verzoekt het college de raadswerkgroep te 
faciliteren om zich verder te verdiepen in de 
materie rond de drie decentralisaties (AWBZ, 
Jeugdzorg, Participatiewet), de effecten voor 
burgers en financiën in beeld te brengen en de 
uitkomsten richting raad te brengen. Kortom 
de raad wil zich extra voorbereiden op de drie 
decentralisaties die komen. Een ingewikkeld 
proces en daarom goed als we als raad extra 
gefaciliteerd en geïnformeerd worden over 
deze ontwikkelingen. 

Iedereen heeft recht op zijn eigen carport? 

In de raadsvergadering van 19 maart was er 
wederom sprake van een onnavolgbaar 
“schouwspel”. Het bestemmingsplan 
Oldemarkt werd besproken. Min of meer een 
hamerstuk. Desondanks werd een 
amendement ingediend om voor woningen 
gelegen tussen de Klaas Muisstraat dan wel 
Burgemeester Kuiperslaan en de provinciale 
weg een afwijkingsmogelijkheid te geven een 
carport te plaatsen. Dat omdat dit in het 
verleden bij enkele woningen wel was 
toegestaan en er dan sprake zou zijn van 
rechtsongelijkheid, wat door instemming met 
dit bestemmingsplan zou ontstaan. Luc legde 
de partijen uit dat deze restrictie ook al op het 
huidige bestemmingsplan van toepassing was 
en er dus niets wijzigt. In het verleden was er 
middels het bouwbesluit midden 90-er jaren 
ruimte om een carport te plaatsen. 
Tegenwoordig niet meer. De PvdA was met 
D66 en CPB tegen de ingediende motie. Er was 
geen sprake van ongelijkheid, de carports 
zouden dan in de voortuin geplaatst mogen 
worden, wat een rommelige indruk maakt.2 
Helaas drukten de overige partijen de motie 
door, op basis van één zienswijze, welke goed 
beargumenteerd werd afgewezen. Wij 
begrepen er niets meer van. Een volgende 
motie het college op te dragen er alles aan te 
doen planologisch medewerking te verlenen 
voor realisering van Martens Meultien in het 

                                                           
2  Alle ruimtelijke inpassingen moeten zo mogelijk waarde 

toevoegen aan de omgeving, maar tenminste passend zijn.  
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nieuwe bestemmingspan Buitengebied werd 
door Luc in zijn reactie toegezegd. 
Normaalgesproken is een toezegging 
voldoende en wordt de motie ingetrokken. 
Desondanks werd de motie in stemming 
gebracht. De motie werd aangenomen. Jan 
ten Klooster en ik stemden tegen: wij hadden 
geen behoefte aan stemming en waren 
eigenlijk ook te verbouwereerd over de gang 
van zaken bij beide moties. 

Oplaadpunt belemmering in te stemmen met 
herinrichting openbare ruimte 
stationsomgeving Steenwijk 

Besloten werd de stelpost van € 500.00 vrij te 
geven voor herinrichting van de openbare 
ruimte bij de stationsomgeving. Dit leek geen 
probleem te worden. Sterker door de motie 
van VVD en PAS om ook twee oplaadpalen op 
te nemen in dit plan leek er een breder 
draagvlak. Het was doorslaggevend voor BGL 
en CPB om toch akkoord te gaan. Maar omdat 
wethouder Van der Terp niet wilde toezeggen 
dat met die twee palen de stelpost niet zou 
worden overschreden stemden BGL en CPB 
opeens tegen. Kortom oplaadpaaltjes van bij 
elkaar nog geen €6000 zouden 
doorslaggevend zijn voor het meestemmen 
van deze partijen. Omdat niet kon worden 
toegezegd dat alles binnen de € 500.000 zou 
blijven, wat wel het uitgangspunt is, leidde tot 
het weglopen van BGL en CPB van het 
voorstel. Wie dat kan uitleggen is een genie. 

Jan Cordes vroeg aandacht voor de 
zogenaamde weesfietsen bij het station. De 
wethouder gaf aan dat er juist een 
collegebesluit was genomen om de APV 
hierop aan te passen. 

Nieuwe energie doet wind weer waaien 

In de notitie nieuwe energie werd alles uit de 
kast gehaald om aan te sturen op de 
doelstelling in 2020 alle huishoudelijke 
energie in Steenwijkerland op te wekken met 
energie uit duurzame energiebronnen binnen 
de eigen gemeentegrenzen en in regionaal 
verband. Een goed, maar erg optimistisch 
stuk. Wij konder ons er goed in vinden. 
Windenergie hadden we eigenlijk bij de vorige 
discussie afgezworen, gezien de locaties, maar 
nu kwam de CU met PAS en D66 met een 

motie om miniwindturbines op 
bedrijventerreinen en in het buitengebied 
ruimte te bieden. Er leek een meerderheid 
voor aanwezig te zijn. Ons leek dit geen goed 
idee. Om enig effect te hebben op de 
doelstelling zijn honderden van deze molens 
nodig, wat leidt tot een woud aan kleine 
molentjes in ons mooie gebied. Volgens ons 
dan ook niet inpasbaar in ons mooie 
landschap. 3 De molens moeten hier toch 
zeker 20 meter hoog zijn zodat het 
voorstelbaar is wat voor effect dit teweeg 
brengt. Als 6/7 grote windmolens in onze 
gemeente vanwege de “horizonvervuiling” 
bijna raadsbreed worden verworpen zoals 
vorig jaar het geval, hoe kan je dan de sluizen 
open zetten voor deze wijze van inpassing. Luc 
kwam namens het college met het voorstel 
experimenten met kleinschalige windmolens 
toe te staan, maar dan alleen op 
bedrijventerreinen waar dit geen overlast 
veroorzaakt. Als het dan bewezen effectief is, 
kan er altijd weer gediscussieerd worden over 
inpassing. Het is niet waarschijnlijk dat dit op 
termijn voldoende effect heeft, maar door 
ontwikkelingen te volgen sluiten we niets uit. 

Werkgevers meenemen in maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

De motie van de VVD om te komen met een 
prijs of een andere prikkel voor de meest 
maatschappelijk betrokken ondernemer van 
Steenwijkerland werd door ons ondersteund. 
Met het oog op de bezuinigingen op de 
Sociale Werkvoorziening is het goed 
werkgevers in het zonnetje te zetten, die hier 
hun verantwoordelijkheid in nemen door 
mensen,die anders weinig kansen krijgen,  
duurzaam aan het werk te helpen. Een 
positieve manier om werkgevers mee te 
nemen in hun verantwoordelijkheid.4 

Samenvoeging Noordwestgroep en IGSD 

                                                           
3  Solitair opgestelde windmolens in ons gebied wijzen wij af. Ze 

zijn landschappelijk niet inpasbaar. 

4  Een goed contact tussen de gemeente en de lokale 

ondernemers is altijd van belang, maar zeker in tijden van 

economische tegenwind. De PvdA wil dat de gemeente met 

ondernemers overlegt over de economische situatie in de 

gemeente en de regio. 



 
7 KoppeLinks april 2013 

In de commissievergadering van 26 maart 
werd met name gesproken over het voorstel 
de Noordwestgroep en de IGSD (Sociale 
Dienst) samen te laten gaan in één 
uitvoeringsorganisatie. Wij denken dat daar 
niet aan te ontkomen valt, gezien de enorme 
bezuinigingen die met de uitvoering van de 
aanstaande Participatiewet gepaard lijken te 
gaan. Ons standpunt is dat wij dan ook zoveel 
mogelijk in de uitvoering en bureaucratie 
snijden om te voorkomen dat de mensen om 
wie het gaat er last van ondervinden. Dat is 
ook pijnlijk, want ook dat gaat uiteindelijk om 
mensen die hun baan verliezen, maar de 
bureaucratie is nu eenmaal ondergeschikt aan 
de taakstelling: mensen aan het werk te 
houden en te krijgen. Wij hebben bij het 
voorstel wel wat punten die aandacht vragen. 
Het gaat ons er om de mensen uit de Sociale 
Werkvoorziening aan het werk te houden en 
degenen (uit de WSW en WWB) die nog geen 
werk hebben aan het werk te krijgen. Wij 
vinden het op zich ook goed dat zoveel 
mogelijk mensen bij een regulier bedrijf 
werken, maar kijken ook naar de economische 
situatie nu. Dan zien we dat het moeilijk is 
voldoende mensen bij reguliere bedrijven in 
dienst te krijgen. Als gemeente hebben we 
veel werk dat door de doelgroep (mensen die 
moeilijk zelfstandig een volledig inkomen 
kunnen verwerven) kan worden gedaan. Dit 
uitbesteden met de voorwaarde dat het 
bedrijf dat de opdracht krijgt een % van deze 
doelgroep in dienst neemt is op zich niet 
verkeerd. Maar het kan niet zo zijn dat we 
door de aanbesteding minder mensen aan het 
werk krijgen dan als we alles zelf zouden 
doen.5 Daar zit het grootste discussiepunt met 
wethouder Van der Terp in, zo lijkt het na de 
commissievergadering. Verder gaven we het 
belang van regionale samenwerking aan, 
omdat de arbeidsmarkt niet een lokaal 
probleem is, maar tenminste regionaal. Dat 
betekent dat de ontwikkelingen verder gaan 
dan dit voorstel, ook in het licht van de 
overige decentralisaties als AWBZ en 

                                                           
5  We willen stimuleren dat de wachtlijsten voor de Sociale 

Werkvoorziening korter worden. De gemeente maakt zijn 

voorbeeldfunctie waar door maatschappelijk verantwoord 

werkgeverschap te betrachten door ook meer mensen met een 

beperking in dienst te nemen. 

Jeugdzorg. De Participatiewet is in het licht 
van de bezuinigingen een welhaast 
onmogelijke opgave en hopen dan ook dat de 
inbreng van de PvdA in het kabinet kan leiden 
tot een zachtere landing dan nu het geval lijkt 
te worden. Wordt in de raadsvergadering van 
9 april vervolgd. 

Verbouw Dalzicht 
In de commissievergadering werd duidelijk dat 
alle partijen zich kunnen vinden in het voorstel 
Dalzicht te verbouwen. De peuterspeelzaal 
voldeed niet aan de wettelijke eisen en in de 
loop der tijd zijn er diverse ongemakken 
gesignaleerd, meerdere gebruikers gekomen, 
die aanleiding geven nu al tot een grondige 
verbouw over te gaan. Met name de toename 
aan gebruikers doet ons goed.6 Wel stelden 
wij de vraag waarom het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) een fysieke plek moet hebben, 
terwijl het van oorsprong bedoeld was als 
netwerk en samenwerkingsstructuur. Van der 
Terp antwoordde dat de Wet de eis stelt dat 
het CJG ook een fysieke invulling krijgt en 
daarmee ca. 15.000 inwoners bedient. 
Daarom zijn deze ook in Vollenhove, Steenwijk 
en Oldemarkt gesitueerd, waar ook de 
netwerken bij aanhaken. 

 

Jan Dirkzwager 

                                                           
6  Culturele, maatschappelijke, internet-, gezondheid- en 

bibliotheekvoorzieningen samenbrengen in één gebouw (als 

Kulturhus) 
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Trijnreis 

Sociale media 

We kunnen niet met en niet zonder de sociale 

media. Ik ervaar het als een fantastisch 

instrument nu mijn dochter voor 3 weken in 

Suriname zit. Ze is als vrijwillige begeleidster 

van een cliënt mee op familiebezoek.  Best wel 

spannend voor haar om 3 weken deelgenoot 

te zijn van een andere familie, een ander land 

met al zijn gewoontes en een ander klimaat. 

Ook als moeder is het spannend: gaat het 

goed? Vindt ze haar draai daar bij die familie? 

En als ze de binnenlanden ingaat, heeft ze 

genoeg voorzorgsmaatregelen genomen? Dan 

ben je heel blij met de sociale media. Nu 

kunnen we bijna dagelijks contact hebben . 

Even een kort bericht : alles goed, dikke kus 

enzovoort. U herkent dit vast wel.  Het geeft 

ook een gewenning van elke dag wat horen, 

ook al is het van de andere kant van de 

wereld.  En dan zo ineens horen we een paar 

dagen niks van haar. Mijn zoon zegt terecht:  

“Mam, je zegt altijd tegen ons: geen bericht is 

goed bericht.” En dat is ook zo , maar toch…..  

en dan gelukkig na 3 dagen een bericht: 

Storing in het WIFI, maar alles is goed hier.  

En zo laten wij ons toch wel heel makkelijk 

leiden door de sociale media. Positief als het 

gaat om kort familie- en vriendencontact. 

Maar ook heel negatief en daar zijn 

voorbeelden genoeg van. Persoonlijk denk ik 

dan aan het Project-X feest in Haren. 

Uiteindelijk is de burgemeester vertrokken, 

omdat hij de waarde van sociale media toch 

niet goed genoeg had beoordeeld.  Hoe 

makkelijk kunnen we nu  ook oordelen en  

 

 

veroordelen? Hebben we spelregels 

afgesproken? Wie toets de waarheid op de 

sociale media? Je kunt alles delen en 

doorsturen en uiteindelijk kan er een 

waarheid ontstaan uit het niks. Vroeger ging je 

op een zeepkist staan om je verhaal te doen 

en mensen te overtuigen van je verhaal. Nu 

moet je genoeg berichten de ruimte ingooien 

en zorgen voor genoeg volgers die je verhaal 

verder vertellen.  

Een positief of een negatief effect kan ook 

plaatsvinden wanneer een wethouder een 

twitter bericht plaatst. De journalistiek zit daar 

bovenop en elk bericht wordt gezien en 

beoordeelt: kan ik hier wat mee? Soms heeft 

het een positief effect, zoals wanneer een 

journalist leest dat een jongen van 10 een 

petitie aanbiedt aan de wethouder. 

Vervolgens staat een week later een groot 

artikel in de krant. Wat dan ook weer een 

vervolg kan krijgen. 

En zo is sociale media onontkoombaar. Voor 

mij als moeder, voor mij als raadslid, voor in 

de verkiezingen, voor overal en altijd. Maar ik 

wil wel graag mijn eigen spelregels bepalen. Ik 

hoef niet dagelijks allerlei dingen te plaatsen, 

maar alleen dan een bericht plaatsten  

wanneer die er toe doet. Maar het meest 

gelukkig ben ik toch als ik aanstaande zondag 

mijn dochter van Schiphol kan ophalen en 

haar gewoon weer in mijn armen kan nemen 

en een dikke knuffel kan geven en niet hoef te 

typen: een dikke xxxx 

Trijn
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Van de wethouder… 
 

60 jaar getrouwd! 

Het zal u misschien verrassen, maar het is niet 
alles “politiek” in het dagelijks werk van een 
wethouder. Gelukkig maar. We hebben als 
college de goede gewoonte echtparen die 60 
jaar getrouwd zijn, als ze dat op prijs stellen, 
te bezoeken. Als loco-burgemeester mag ik 
nogal eens de honeurs waarnemen. Ik doe dat 
met groot genoegen. Ik denk dat ik de 
afgelopen jaren zo’n 40 gesprekken met 
diamanten echtparen gevoerd heb. Wat een 
verhalen! Nu denk ik wel eens: “Ik had ze op 
moeten  schrijven!” Ze vormen samen een 
indringend en leerzaam tijdsbeeld.  

U moet zich voorstellen dat de mensen de 
tachtig ruim gepasseerd zijn, soms de 
negentig. Ze zijn geboren in de twintiger jaren 
van de vorige eeuw, hebben de ellende van de 
dertiger jaren bewust meegemaakt, waren 
jong en kwetsbaar in de oorlog, en zijn 
getrouwd in de tijd van de wederopbouw. 
Merendeels zijn ze in de streek geboren; ze 
zijn er opgegroeid, hebben er gewerkt en 
zullen hier niet meer vertrekken. Het is geen 
bereisde generatie. “Op vakantie gaan”, 
kenden ze veelal niet. Misschien een dagje 
Appelscha, met de kinderen. Dat was het wel.  
Of een keer zwemmen in “ut kanaal achter de 
iesern brogge”.  

Wat vast was, was armoede. In hun jeugd 
zeker. Een mevrouw vertelde me dat ze als 
kind van negen, toen moeder was gestorven 
bij de zoveelste bevalling, van school thuis 
moest blijven om op de kleine broertjes en 
zusjes te passen. Vader werkte “in het riet”. 
Als dat vanwege het weer een dag niet kon, 
mocht zij naar school.  Met alleen een slok 
water in haar maag. Meer was er niet. Ze had 
door het onregelmatige schoolbezoek nooit 
goed leren schrijven. Ze verontschuldigde zich 
er nog voor. Ach.  

Natuurlijk komt ook altijd de gelukkigste dag 
van hun leven ter sprake: de trouwdag. Het  

 

 

 

 

 

 

wonderlijkste verhaal was dat van het 
echtpaar uit Kalenberg en Wetering. Ze 
kenden elkaar al vanaf de schooltijd. Waren 
direct al verliefd (beter: “gek op mukeru”). Ze 
besloten toen ze 21 waren direct te trouwen. 
De jongeman ging in zijn beste manchesterse 
pak langs de vaart in Kalenberg staan en wat 
verderop aan de Wetering stond in een fris wit 
schulkje zijn meisje. Ze stapten op op het 
beurtschip de Minor, dat voer tussen 
Oldemarkt en Steenwijk. Na een uur of 4 
kwamen ze aan op het Steenwijkerdiep, 
waarna ze naar het gemeentehuis van 
Steenwijkerwold op Tuk liepen. Trouwden 
daar met enige ambtenaren als getuigen en 
reisden dezelfde route terug. Al met al 12 uur 
onderweg. “We hadden onze huwelijkreis er 
meteen opzitten.”, zeiden ze vrolijk.  

Het is een generatie waarvan velen 
bewonderenswaardig  met tegenslag en 
verdriet om konden gaan, dan niet bij de 
pakken neerzaten: “As oe dat overkomp, dan 
doej dat.”, zei een mevrouw me toen ik haar 
vroeg hoe ze het allemaal op kon brengen. 
Een generatie van harde werkers. Maar nu 
soms broos en alleen met wat hulp nog in 
staat zelfstandig te blijven. Waar ze zeer aan 
hechten. En dan wordt het toch politiek. Ik kijk 
met grote huiver naar de bezuinigingen op de 
huishoudelijke hulp (vanuit de WMO) die op 
ons afkomen. Die raken deze mensen. Ik weet 
dat de fractie van de Partij van de Arbeid in de 
2e kamer probeert ze te verzachten. Ik hoop 
dat dat lukt. Natuurlijk moeten we in deze tijd 
iedereen vragen het met wat minder te doen. 
Maar hier kan ik dat niet met opgeheven 
hoofd. 

Luc Greven, wethouder Partij van de Arbeid 
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Uit de fractie

Waarde en prijs 

Je zou kunnen veronderstellen dat er een 
relatie is tussen deze twee begrippen. 

Laten we eens kijken aan de hand van 
voorbeelden of dat ook zo is. Neem de 
aanbieding van vandaag bij een supermarkt “ 
1 kilo kipfilet voor € 3,--“. Wie moet hier 
bloeden? Niet de consument maar de 
kippenboer of de veevoerhandelaar of de 
verbouwer van het veevoer maar 
waarschijnlijk is de kip de pineut. Een ander 
voorbeeld is de reclame van Action ”een jurkje 
voor € 3,21”. Daar zit dan 21% btw bij in. Dus 
Action ontvangt netto € 2,65 voor het 
product. De inkoop inclusief transportkosten 
zal dan hooguit € 1,30 hebben bedragen. De 
fabrikant zal er ook nog iets aan hebben 
verdiend,  laten we aannemen € 0,20 dan blijft 
er voor de vervaardiging van katoen inclusief 
verven en het maken van het jurkje € 1,10 
over. 

Wie moet hier lijden? Uiteraard de 
werknemers van de ateliers die moeten 
werken tegen hongerlonen en slechte 
werkomstandigheden, verwezen kan worden 
naar de branden in de ateliers in Bangladesh.  

Laten we eens een totaal ander voorbeeld 
nemen. De top van ING vindt dat ze zwaar 
onderbetaald worden. Kan iemand zoveel 
waarde voor een bedrijf hebben dat een 
salaris van meer dan € 1,5 miljoen 
overeenkomt met deze waarde? Er is blijkbaar 
een cultuur binnen de bankwereld dat men dit 
schaamteloos durft te vragen. Dit geldt ook 
voor de bonuscultuur. 

Laten we eens naar Cyprus kijken. De banken 
gaven hier hoge rentes. Mag men dan 
verwachten dat dit zonder risico is? Hier was 
dus wel sprake van waarde met een 
bijbehorende prijs. Dijsselbloem en zijn 
collega’s hebben hier een juiste beslissing 
genomen door de slechte banken aan ter 
pakken. 

 

 

Hetzelfde had moeten gebeuren toen de 
IJslandse banken in de problemen kwamen. 
Ook daar werd geld gestald om de hogere 
rente die men ving. 

Iets totaal anders. Microsoft en Apple 
maakten en maken nog steeds 
miljardenwinsten. 

Ze maken producten die gewild zijn. De vraag 
is dan of de prijsstelling niet lager had gekund 
om meer mensen te kunnen laten genieten 
van het gewilde product. Ook hier geldt dat de 
arbeid voor de vervaardiging in de 
lagelonenlanden te laag is geweest. 

Tenslotte de directeuren van de “Goede 
doelen” Ik heb het nagezocht. Het hoogste 
inkomen dat ik heb gevonden bedraagt € 
371.000 bij Unicef en het laagste bij War Child 
€ 87.600. 

Bij de Hartstichting kom ik een bedrag tegen 
van € 181.119. Gemiddeld wordt per 
collectant (gegevens van mijn echtgenote die 
haar hele leven al trouw collecteert) € 50 
opgehaald. Dit betekent dat 3.622 
collectanten bezig zijn het salaris van de 
directeur bij elkaar te bedelen. 

De relatie tussen waarde en prijs! 

 

Jan ten Klooster 

fractielid 
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Uit het gewest 
 

                                                                                                                                                                                           

Leon Biezeman, lid van het gewestelijk 
bestuur, attendeert ons erop dat we onze 
afdelingen zouden moeten oproepen 
aandacht aan onze jongere leden te besteden. 
Het overige bestuur is het met Leon eens. We 
kunnen zouden daarvan een speerpunt 
kunnen maken. Jantinus Westerhof, ook lid 
van het bestuur, geeft aan dat een aantal 
afdelingen al enige tijd bezig is jongeren bij de 
politiek te betrekken; het is echter niet 
eenvoudig om de jongeren te bereiken. 

 De ontwikkelde aandachttrekkende 
(voorbeeld)posters zijn door het bestuur 
goedgekeurd en aangeboden aan de afdeling 
Twenterand. Zij zullen een proef uitvoeren en 
de voorbeelden aanpassen aan hun eigen 
situatie. De resultaten van hun pilot zullen 
binnenkort beschikbaar zijn voor de andere 
afdelingen in ons gewest. 

Het wil wel eens moeizaam gaan als je in 
“Mijn PvdA” wilt inloggen om bijvoorbeeld de 
”Meetlat” te bekijken. Jan Zwanepol heeft de 
handleiding om in te loggen aan alle 
afdelingen toegestuurd (heb je hem niet 
ontvangen; even een mailtje naar Jan en het 
komt in orde): jan.zwanepol@gmail.com. 

Het is overigens interessant de “Meetlat” te 
downloaden en eens met een aantal leden in 
te vullen voor je eigen afdeling. We zullen bij 
bezoek aan afdelingen de Meetlat agenderen. 

Verkiezing voor het gefuseerde waterschap. 
Alle afdelingen, die erbij betrokken zijn, 
worden op de hoogte gesteld van de deadline 
voor de aanmelding als kandidaat voor de 
waterschap verkiezingen. 

De afdelingen in Overijssel zullen een 
soortgelijke brief krijgen als de Drentse 
afdelingen.  

Het bestuur stelt voor om als Gewest de 
kandidatuur van Bert Hinnen voor de 
kandidaatstellingscommissie actief te 
ondersteunen.  

 

We hebben de gegevens binnen voor een 
netwerk van oud bestuurders.(burgemeesters, 
wethouders, gedeputeerden). 

Bestuurders die afdelingen kunnen helpen bij 
klussen waarbij hun expertise nodig kan zijn; 
bijvoorbeeld als commissielid, 
sparringpartner, schrijver van 
verkiezingsprogramma enz. Er zijn bij het 
gewestelijk bestuur al enkele aanvragen 
binnen gekomen. 

Voor de komende Gemeenteraads-
verkiezingen (2014) zijn de voorbereidingen al 
begonnen. Alle afdelingen zijn geïnformeerd 
over de voortgang: 

Hester Assen van het partijbureau gaat 
bijeenkomsten organiseren met afdelingen 
van gelijke grootte. Het wordt een steun 
vanuit het landelijke naar het regionale. 

De ondersteuning voor Overijssel 

 

Regiobijeenkomst te organiseren voor de 
afdelingen met minder dan 100 leden: 

 Staphorst  

 Zwartewaterland  

 Dalfsen  

 Hellendoorn  

 Raalte  

Sanneke en Kim maken afspraken met de hun 
toevertrouwde afdelingen. 

 

 

Groep A: 
Sanneke Snuverink en Kim de Jong 
Te bezoeken afdelingen met meer dan 100 
leden: 

 Steenwijkerland  
 Kampen  
 Olst-Wijhe  

mailto:jan.zwanepol@gmail.com


 
12 KoppeLinks april 2013 

 

Regiobijeenkomst te organiseren voor de 
afdelingen met minder dan 100 leden: 

 Oldenzaal  

 Borne  

 Losser  

 Tubbergen  

 Dinkelland  

 Twenterand  

 Haaksbergen 

 

Mark en Yara maken afspraken met de hún 
toevertrouwde afdelingen 

Er zullen afdelingen zijn die onderling andere 
combinaties gewend zijn; dat zal dan moeten 
worden overlegd. 

Het vóórcongres voor het congres van 27 april 
2013 is afgelast vanwege de geringe 
belangstelling. Ik moet zeggen dat de tijd om 
amendementen in te leveren erg krap 
bemeten was. 

De afdelingen zijn wel verzocht hun 
amendementen tijdig in te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We ontvingen bericht dat Han Noten het 
gewest Overijssel niet meer 
vertegenwoordigd. Ons is Janet Beuving 
toegewezen als vertegenwoordiger van de 
Eerste Kamer. Het gewestelijk bestuur zal haar 
uitnodigen bij één van de komende 
gewestelijke bestuursvergaderingen. In 
voorkomend geval zal zij, net als Han, op 
uitnodiging, afdelingen bezoeken. Hoe en wat 
horen jullie nog van mij.  

In Gelderland is het initiatief ontstaan om een 
platform “Rode Ondernemers Oost 
Nederland” op te richten. Er zullen vier á vijf 
ondernemers uit Gelderland en ook uit 
Overijssel bij de oprichting van dit platform 
betrokken worden. Meer hierover in de 
volgende Koppelinks. 

 

 

Koos Dalstra,  

voorzitter Gewest Overijssel 

 

 

 

Groep B: 
Marc van Veen en Yara Hummels  
Te bezoeken afdelingen met meer dan 100 
leden: 

 Hof van Twente  
 Rijssen-Holten/Wierden  
 Hardenberg/Ommen  

Eerlijk delen van macht en kennis en zo de vooruitgang mogelijk 

maken (Keklik Yücel) 

 
 
Niet alleen pleisters plakken, maar ook een stevig 

economisch fundament leggen. (Keklik Yücel) 
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Uit de Tweede Kamer

Als woordvoerder beroepsonderwijs mag ik op 
verschillende scholen praten met jongeren 
over hun idee over het beste onderwijs maar 
daar stopt het niet, steeds vaker gaan de 
gesprekken over hoe het eigenlijk gaat met de 
samenleving. 

Ik stel dan altijd de vraag wat zij echt goed 
vinden aan Nederland ( positivo als ik ben) en 
wat zij minder goed vinden aan Nederland en 
de antwoorden hebben altijd een rode draad 
namelijk dat het erop lijkt dat wij steeds 
krampachtiger met elkaar omgaan en steeds 
minder van elkaar verdragen. Als wij de trein 
uitstappen, kunnen wij niet langs diegenen die 
de trein in willen stappen zonder 
kleerscheuren omdat de instappers weigeren 
te wijken voor de uitstappers. Als er iemand 
onwel wordt in de trein kijken wij met zijn 
allen vlug de andere kant op en als iemand 
wordt uitgescholden weten wij niet hoe snel 
wij onze headphones luider moeten zetten 
want stel je voor zeg dat je zou moeten 
ingrijpen! Dan maar liever met de auto, 
hoewel dat is ook geen pretje want al die 
mensen die willen dat je door oranje rijdt en 
als gekken gaan toeteren als jij stopt voor die 
oude mevrouw, stel je voor zeg dat je zou 
stoppen. Nou, dan maar gewoon fietsen, ook 
gezond zo aan het begin van het nieuwe jaar 
maar de kans dat je van je fiets wordt gereden 
omdat iedereen zo een vreselijke haast heeft 
is levensgroot. En dan hebben wij het nog niet 
eens over die enorme kramp als wij met elkaar 
moeten omgaan, ja in de collegezaal is het wel 
politiek correct om naast dat Turkse meisje te 
zitten maar o wee als er samen een project 
moet worden gedaan, dan toch liever niet met 
haar want de kwaliteit van het werkstuk gaat 
zeker omlaag gezien de taalachterstand! ( 
letterlijke tekst van een studente). Wat gaat 
hier mis? Te verkrampt om de medestudente 
te vertellen dat zij welkom is om aan het 
project mee te doen en gewoon open en 
eerlijk te zijn over de twijfel? Of kan dat niet?  

 

 

 

 

Zeggen wij maar liever niets aan elkaar en 
sluiten wij op die manier medestudenten uit? 
Die kramp maakt dat de eerlijkheid ver te 
zoeken is. 

Of wij slaan met zijn allen door en zeggen 
niets om zo de lieve vrede te bewaren of wij 
roepen van alles zonder enig fatsoen in acht te 
nemen. Het lijkt erop dat de balans helemaal 
uit evenwicht is. Zou daardoor Zin ver te 
zoeken zijn? Als zelfs politici gaan meedoen en 
elkaar met dieren gaan vergelijken dan is er 
toch wel wat aan de hand. Begrijp mij goed 
van mij mogen politici heel veel roepen maar 
wel met inachtneming van fatsoensnormen, al 
was het alleen maar omdat er een zeker 
voorbeeldfunctie vanuit gaat. Ik weet nog dat 
er een groep jongeren in de plenaire zaal bij 
een debat aanwezig was en dat er behoorlijk 
werd tekeer gegaan in de zaal en dat er tegen 
onze Premier werd geroepen: doe eens 
normaal man en dat de jongeren daarna tegen 
hun leraar zeiden nou als zij dat hier mogen 
roepen dan mogen wij dat voortaan ook in de 
klas! 

En wordt dit nu een azijncolumn van mij? Nee, 
absoluut niet want er is een tegenbeweging 
aan het ontstaan die steeds vaker op de 
voorgrond treedt. Ik mocht afgelopen week 
een gastles geven over hoe wij de angstige 
samenleving, de gestreste samenleving 
kunnen omzetten in een samenleving waarin 
wij elkaar vertrouwen en die gastles werd zeer 
goed bezocht, sterker nog er ligt alweer een 
stapel uitnodigingen van andere studenten 
om ook met hen in gesprek te gaan en nog 
mooier om na te gaan wat er kan worden 
gedaan om het tij te keren. En dat maakt dat 
dit nooit een azijncolumn kan worden omdat 
het voor mij weer eens aangeeft dat ook de 
jongerenhet verschil gaan maken om de 
gestreste samenleving weer Zin te maken. 

 

Tanja Jadnanansing (Tweede Kamer PvdA
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We waren er voor senioren vroeg bij op die 
koude winderige lentemorgen op maandag 25 
maart. Om 9 uur zaten we al om de tafel  voor 
ons gesprek. Ik had het zicht op een prachtige 
foto van een Amaryllisbloesem.  Oby had de 
koffie al klaar.                                                                                             
Joop is een rasechte  Steenwijker. Telg uit een 
echte socialistische familie. Zijn grootvader  zat 
in Meppel in de Raad voor de SDAP. Zijn  vader 
Wolter, werkzaam in de kantine van de kazerne, 
was altijd actief bij de verkeizingsacties, was 
jarenlang voorzitter van De Stem des Volks,  aan 
verplicht aftreden na 20 of 30 jaren deed men 
toen nog niet. Waarom zou je ook als het goed 
gaat.                               

Joop heeft school gegaan op school C bij juffrouw 
Annie de Weger, Meester Hummelen en als 
Hoofdmeester  Postma.   

Het was een doorsnee school, maar leverde 
hoogst zelden een leerling af aan de H.B.S. , Ulo 
was het hoogst haalbare.  De meeste jongens, 
gingen in die tijd naar de Technische School. Er 
bestonden toen nog geen Citotoetsen, maar we 
werden wel onderworpen aan  een toets van een 
door de gemeente ingehuurd 
beroepskeuzebureau. De onderzoeker bepaalde 
dat ik de opleiding voor instrumentmaker moest 
gaan volgen als voorbereiding voor een loopbaan 
in het grafisch bedrijf. 

Hoe heb je je schooljeugd ervaren ging je ook 
naar de gumnastiek of naar de voetbal bij 
Roodwit?  

Nee, we waren niet sportief aangelegd en de 
gymles op school C stelde weinig voor, We 
moesten daarvoor naar de Meppelerweg  op een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terreintje waar Nieweg Banis (waar nu 
Poortersplein is) in die tijd een tennisbaan had, 
een kwartier heen en een kwartier terug, voor de  
gymles bleef daardoor weinig tijd over.  

We praten wat over de indeling van de oude 
school C . Ik dacht dat waar nu de Buze is een 
gymnastiek lokaal was. Daar is toch ook nog nog 
zwemles ingegeven.Volgens Joop waren daar de 
klassen 1,2,3 daar gaf juffrouw de Weger in de 
eerste klas les.  

Aan de andere kant van de school was nog wel 
een ruimte die bestemd zou zijn geweest voor de 
gymlessen, maar dat was echt te klein. Dat werd 
wel gebruikt door Tsids en De Stem als 
oefenruimte. Ik ben nooit lid geweest van een 
sportvereniging.  Wij speelden veel buiten, 
voetballen deden we op de weiden waar nu de 
RSG staat, we noemden dat het eerste land. Ik  
was wel lid van de muziek en blies mijn partijtje 
mee bij Tot Steun in de Strijd ( Tsids)  en mijn 
ouders namen me al gauw mee naar De Stem 
Des Volks.     

Hoe ging het op de technische school? 

 Ik ben daar zonder problemen door gekomen, 
was een gemakkelijke puber. Ik was een 
gemiddelde leerling in het besef dat 
instrumentmaker niet mijn eindbestemming zou 
zijn.  Kreeg na de school op mijn zestiende jaar al 
direct werk op de drukkerij van Upko Koenen 
(Hovens Gréve) . Als je bij het grafisch bedrijf 
kwam werken, moest je als jonggezel wel één 
dag in de week naar school. Dat was voor mij de 
grafische school in Groningen. ‘s Maandag om 
zes over zes vertrok de eerste trein naar Meppel 
om daar over te stappen op de trein naar 

IN   GESPREK MET   …….   154 

JOOP  KRIST 

Geboren 30 mei 1938   Irisplen 7  Steenwijk 

Woont nu: Storrehoeve 12   Steenwijk 
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Groningen. Kom daar nu eens om, mijn 
kleinkinderen willen daar in ieder geval niets 
over horen, dan zeggen ze “Opa, dat was 
vroeger.”                                      

Ben je ook in militaire dienst geweest?                                                                                                           
Nee, als vierde zoon uit het gezin werd ik 
vrijgesteld, Broederdienst noemde men dat.   

Dat was een meevaller. Je had  dus een  
ongestoorde  “jongelingstijd”Hoe was die?  

Zoals van veel jongeren uit een socialistisch 
gezin. Je had eerst je pleziertjes en kampen bij 
de AJC en toen je wat ouder werd, ging je 
debatteren bij de Nieuwe Koers.  Ik volgde met 
goed gevolg de opleiding voor typograaf. Na 4 
jaar jong gezel werd ik volwaardig gezel. Ik had 
inmiddels verkering en wilde wel trouwen, maar 
je weet hoe lastig het toen was om een huis te 
krijgen. Upko Koenen was inmiddels wethouder 
geworden met huisvesting in zijn portefeuille. Ik 
had gehoopt dat hij wel een goed woordje voor 
me kon doen. Maar daar was hij te integer voor. 
Hij wilde niet beschuldigd worden van 
“vriendjespolitiek”. In 1959 zijn we getrouwd en 
bij mijn schoonouders ingetrokken. We kregen, 
later wel onderdak boven de zaak maar dat was 
ook krap bemeten.  Wij besloten na twee jaar 
ons geluk buiten Steenwijk te zoeken. In 1961 
solliciteerde ik naar drukkerij Hooiberg in Epe en 
kreeg die baan. We hebben daar maar kort 
gewoond, want na een half jaar sprak ik Koenen 
weer. Hij wilde me wel weer terug hebben en 
bood me toen betere huisvesting aan.   

Ja, dat was in die tijd zo, als je van buiten kwam, 
kreeg je sneller een woning, ook ik heb dat 
ervaren. Waar kwamen jullie te wonen op de 
Kleine Kamp of op de Gagels? 

Op de Kleine Kamp ( nu Steenwijk West)  in de 
Bilderdijkstraat, daar is onze eerste zoon 
geboren. Het was een duplexwoning voor kleine 
gezinnen, Na 2½ jaar verkasten we naar de een 
grotere duplex aan de Van Speykstraat en daar 
werd ons gezin uitgebreid met nog twee 
jongens. Later zijn we naar de Oostermeenthe 
vertrokken, daar hebben we tot 1976 gewoond. 
Ik kreeg steeds meer last van een hernia en kon 
het drukkersvak fysiek niet meer aan. Mijn broer, 
die werkte op de technische school in Sliedrecht 
wees me op een vakature van amanuensis op 
een school in Ridderkerk. “Dat is best wat voor 

jou” zei hij. Ik moest wat, ik heb gesolliciteerd en 
kreeg de baan. Weg uit de Olde Veste. We 
hebben toch 27 jaar met genoegen in Ridderkerk 
gewoond, maar toen ik in in 1998 alweer last van 
mijn hernia kreeg werd ik ook voor die baan 
afgekeurd en hebben we in 2001 besloten terug 
keren naar onze “roots” We wonen hier nu al 
weer ruim 10 jaar. 

Ja, het zijn aardige woningen voor ons senioren.  
Wanneer ben je  lid van de partij  geworden?  

Als  jongeling al, het socialisme werd ons met de 
paplepel in gegoten. Ik zei al dat ik als jongeling 
actief was bij de Nieuwe Koers en toen ging je zo 
maar over naar de partij. Ik ben lid gebleven tot 
Kok minister president werd/was, ik kon me in 
zijn credo ‘dat we de ideologische’ veren 
moesten afschudden niet vinden.  Het was en 
voelde of ik daarmee mijn identiteit verloor. Het 
was mij te liberaal, het was geen echt 
socialistisch standpunt.  Laten we wel zijn,  
hebben  al die privatiseringen ‘de gewone man’ 
enig voordeel opgeleverd? Ik ben opgevoed  met 
een socialistisch ideaal .Veel hervorming die 
onder Kok zijn ingezet  waren “kapitalistische” 
zaken. Rechts Nederland zag dat ze met Kok wel 
wat konden bereiken, de afbraak van de 
verzorgingsstaat is met hem ingezet. Ik heb toen 
dan ook besloten te bedanken voor de partij.                 

Waarom nu de weer wel? 

Een paar jaar terug vond ik dat de PvdA  om wat 
ze  toen deed onze steun weer kon verkrijgen 
vooral door  het optreden van Samson. 

Je zei ”onze” Oby  is dus  ook lid geworden ?  Hoe 
kijk je nu tegen de gang van zaken aan?  

Ja we doen dat samen. Hoe ik nu tegen de 
coalitie aan kijk.  Het ging  met Samson  
aanvankelijk  weer de goede socialistische kant 
op; maar ik krijg nu weer mijn twijfels, want het 
gaat niet goed. Samson zal zijn poot stijf moeten 
houden, want ik ben bang dat we weer gebruikt 
worden door de liberalen om rechtse 
hervormingen door te drukken om ons daarna 
gewoon weer af te danken.  

Nu iets anders, hoe denk jij over de Hypermarkt? 
Ook een  kapatilistisch plan’?  

Ik sta daar dubbel in. Natuurlijk is het een gevaar 
voor de middenstand in de binnensteden van 
Steenwijk  en omgevende plaatsen als  Meppel 
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en Heerenveen.  De  Steenwijker middenstand is 
niet innovotief, er staan veel winkels leeg, maar 
het aanbod in Steenwijk is kleiner dan bijv. in 
Heerenveen,  Meppel en Zwolle en daarom gaan 
veel Steenwijkers buiten Steenwijk “shoppen”.            
De middenstand uit de omgeving is bang dat bij 
de komst van de hypermarkt  de trek naar het 
Eeser-wold zal zijn i.p.v. naar hun centra.  Slechts 
als de Steenwijker middenstand  “wakker”wordt 
en het aanbod van   het centrum van Steenwijk 
op peil wordt gebracht . is het raadzaam om de 
hypermarkt  niet te bouwen. Als de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
hypermarkt niet snel veranderen,  dan kan hij 
wat mij betreft niet snel genoeg komen! 

Je bent secretaris van de Koplandzangers. Wat 
doen jullie al zo het jaar door? 

Veel oefenen, we hebben een heel veelzijdig 
repetoire, treden  op in bejaardenhuizen en 
verzorgingscentra. De ouderen moeten met ons 
mee kuunen zingen  We bestaan dit jaar alweer 
35 jaar. 

De  Stem is toch veel ouder? Bij de 
naamsverandering is er  dus echt een nieuwe  
koor gekomen?  

De Stem des Volks kon echt niet meer, het 
maakte mensen kopschuw, de naam herinnerde 
te veel aan het oude rode verleden . Veel leden 
hebben nog wel dat  gedachtengoed aan  
liederen als Aan de Strijders. en Morgenrood.  
Mooie liederen, maar niet meer van deze tijd.   
De naam Stem des Volks is niet wervend meer.                                                                                                                                             

Heb je nog ander hobby’s? 

Muziek , ik speelde in Ridderkerk bij de 
plaatselijke fanfare bariton saxofoon. 

Waaraan heb je je de laatste tijd geërgerd. 

Ik erg me mateloos aan het gedachtengoed  wat 
die Wilders uitkraamt. Ik ben ook nogal boos dat 
we al onze verworvenheden als koopwaar in de 
etalage hebben gezet.Waar onze ouders en 
grootouders zich het’schompus’ hebben 
gevochten om iets te bereiken op het gebied van 
arbeidsrecht,van gelijke kansen voor man en 
vrouw en niet te vergeten het ontslagrecht 
geven we het weg als zijn het rolletjes snoep. 

Waarop mag de regering   nooit  bezuinigen en 
waarop wel?  

Ze zal de gezondheidszorg moeten ontzien en er 
voor moeten waken dat die betaalbaar blijft voor 
iedereen en laat ze de aanschaf van die hyper 
dure JSF toestellen maar cancellen. 

Voor welke  persoon heb je grote bewondering?  

Grote bewondering heb ik voor Joop den Uyl. 

Bij de laatste vragen: Wanneer heb je voor het 
laatst gelachen en wat is je motto kwam Oby 
even te hulp.  

We lachen elke dag, hebben nog veel plezier in 
het leven en  ons motto is: Zeilen op de Wind  
van Vandaag 

 

Steenwijk 25 maart 2013  

Klaas  Prins sr. 

                                         

 


