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Van de bestuurstafel 

Voor wie moeten we nu juichen? 

 
Ziet U ook een beetje tegen de komende maand op? Als 
voetballiefhebber is het slecht te verteren dat we alle 
oranje vlaggetjes, toeters, mascottes, T-shirts met 
leeuwen erop enz. op 
zolder achter de schotten kunnen laten. Het Nederlands 
elftal is er niet bij tijdens het EK. Voor wie moeten we nu 
juichen? 
Misschien moeten we ervaringen uitwisselen met de 
Republikeinen in Amerika. Zij staan voor een soortgelijk 
dilemma. Een groot deel, dat zichzelf graag ziet als 
fatsoenlijk en behoudend, moet nu met lede ogen aanzien 
dat een ordinair scheldende, onzin uitkramende Trump 
het voor hun club moet opnemen tegen Hillary. Voor wie 
moet je dan juichen? 
Je schaamt je dood voor Trump maar als rechtgeaarde 
Republikein is stemmen op een Democraat dan weer 
vloeken in de kerk. 
In de 4-delige documentaireserie 'Inside Obama's White 
House' werpt men een blik achter  
de schermen. Indrukwekkend is zijn charisma en de klasse 
waarmee hij problemen oplost. 
Maar ook is zichtbaar hoe Obama af en toe struikelt over 
de verkiezingsbeloftes. Veel factoren die niet voorzien 
waren blijken een hobbel op de weg naar verwezenlijking 
te zijn . 
Zo zie je Obama bijvoorbeeld achter de coulissen een 
poging wagen om enige sympathie voor zijn hervorming 
van de gezondheidszorg te werven bij enkele 
Republikeinen en zijn frustratie wanneer blijkt dat hij 
tegen een muur van starheid aanloopt. 
De burger ziet meestal niet wat regeren werkelijk inhoudt 
en wat er allemaal meespeelt op 
het politieke en diplomatieke vlak. Wat had ik te doen 
met Angela Merkel toen ze met fluwelen handschoentjes 
manoeuvreerde om in gesprek te blijven met Erdogan...en 
er dan 
een cabaretier genaamd Böhmermann het nodig vindt om 
walgelijke tekst uit te spreken onder het mom ' vrijheid 
van meningsuiting '. Uitstekende timing ! 
Ten eerste kon ik hem op geen enkele grap betrappen en 
ten tweede heeft m.i. beledigen niets met die vrijheid van 
meningsuiting te maken.  
Merkel zal wel gedacht hebben...dat kan ik er net bij 
gebruiken! Weliswaar in mindere 
mate, maar enigszins vergelijkbaar overkwam Bert 
Koenders iets dergelijks met het ongeleide projectiel Ebru 
Umar. Vlak na haar terugkomst in Nederland stond op de 
voorpagina van de.. jawel..Telegraaf, dat Koenders het 
nieuws naar buiten bracht om voor zichzelf te scoren en 
diezelfde avond zei ze in een praatprogramma doodleuk 
dat Koenders haar dagelijks gebeld had en op de hoogte 

had gehouden. Dankjewel Ebru! 
Als politicus moet je wel een brede rug hebben, met stip 
bovenaan Martin van Rijn.Wat een ondankbare taak heeft 
deze man aanvaard zeg: 
De kosten van de Zorg rezen de pan uit, Nederland stond 
en staat ruim bovenaan, er moet bezuinigd worden. Er 
wordt o.a. veel misbruik gemaakt van het PGB, 
je maakt een plan en een wet waarvan je weet dat het tijd 
nodig heeft om te landen en calculeert kinderziektes in. 
Vervolgens functioneert de SVB niet naar behoren en 
gaan gemeenten 'creatief' om met de nieuwe  WMO-wet. 
Al mopperend over de bezuinigingen op de Zorg houden 
we in Steenwijkerland vervolgens 3,8 miljoen over en als 
we niet alert zijn wordt dit toegevoegd aan de algemene 
voorzieningen en kan men er in verkiezingstijd populaire ' 
cadeautjes ' mee uitreiken. 
Helaas wordt er teveel gejuicht voor ongenuanceerde, 
gemakkelijke uitlatingen, loze beloftes die niet 
waargemaakt kunnen worden. 
De verkiezingstijd nadert met rasse schreden en ik zie 
Wilders al op stoom raken.  
Het wordt weer het spelletje ' wie kan het verst plassen'. 
Misschien had Goedele Liekens daar wat informatie over 
kunnen geven i.p.v. haar verhaal in de Kamer over 
'Seksualiteit en jongeren'. Dit leverde een enigszins 
ongemakkelijke situatie op toen Kamerleden dachten : 
 'Voor je het weet sta je in de krant met een dildo in je 
hand' Roelof Bisschop van de SGP vond het 
niet nodig om aanwezig te zijn. Hij had al kinderen. Maar 
Roelof, het gaat er toch o.a. juist om hoe je ze niet moet 
krijgen . 
 
Als kers op de sachertaart volgden we deze week de 
verkiezingen in Oostenrijk. Ongeveer  de helft van de 
Oostenrijkers juichten voor  FPÖ-er Norbert Hofer. 
Ontluisterend, maar 
toch betrapte ik me erop dat ik niet eens meer zo ontdaan 
was als toen enkele jaren geleden Haider 30% van de 
stemmen behaalde. Diep in mijn ziel getroffen (ik kom uit 
het hippietijdperk, u weet wel 'protest, protest '!) riep ik 
mijn vriendinnen, met wie ik elk jaar een week ga skiën, 
op om niet naar Oostenrijk te gaan.  Het werd 
Zwitserland, het stormde  zodat we nauwelijks konden 
skiën … en waar blijf je dan met je principes. Het werd dus 
weer Oostenrijk.  
Ik moest denken aan de eerste keer dat mijn broertje en 
ik in de skiklas zaten in 1967.  
De begroeting startte met 'Schi heil' en ik zie mijn vader 
nog bedenkelijk kijken, helemaal  
toen daar één been met ski opgetild werd. Ik heb er nooit 
met hem over gehad, maar het moet iets geweest zijn van 
' Het blijft er toch altijd inzitten!' 
 
 Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
 

Verantwoord anders? 

Het motto van dit college. Anders is het tot nu toe wel. 

Maar het verantwoorde zie ik niet. Dit college is nu twee 

jaar actief, of beter gezegd twee jaar in functie, maar veel 

daadkracht valt ze niet te verwijten. Anders ja. Het lijkt er 

sterk op dat het college de ambtelijke raad braaf opvolgt 

en zelf geen ideeën heeft. De decentralisaties zouden 

gepaard gaan met fikse bezuinigingen en dat baarde 

zorgen. Op zich niet ten onrechte, omdat je met minder 

geld tenminste dezelfde kwaliteit aan zorg, jeugdhulp en 

ondersteuning bij het vinden van werk zou moeten 

realiseren. Iets wat gemeenten graag wilden. Meer 

maatwerk bieden, wat beter te realiseren zou zijn omdat 

men de mensen beter kent. Maar van dit maatwerk is 

niets terecht gekomen. Ingegeven door de financiën is 

men gekomen met een eenheidsworst aan maatregelen. 

Iedereen werd wat huishoudelijke ondersteuning betreft 

langs dezelfde lat gelegd en ook bij de Sociale Dienst 

wordt niet gewerkt aan maatwerk, maar wordt men in 

trajecten “gestald” zonder te kijken wat iemand nu nodig 

heeft om zo snel mogelijk aan het werk te komen. Geen 

begeleiding of coaching, maar voorsorteren op 

mogelijkheden die de Sociale Dienst heeft en niet op de 

mogelijkheden die de mens heeft. Juist door te kijken wat 

het individu aan zorg of ondersteuning bij het vinden van 

werk nodig heeft, zou geld kunnen besparen. De eigen 

kracht van mensen zou benut worden en het sociaal 

vangnet zou een springplank kunnen worden onder 

begeleiding van de gemeente. Dit klinkt mooi en is 

natuurlijk ook niet zomaar realiseerbaar. De 

overgangsfase, transitie, zou , zo beoogde het vorige 

college, 2 jaar duren. In die fase zou er geëxperimenteerd 

kunnen worden met nieuwe vormen om te komen tot een 

beter aanbod, waarbij er vooralsnog niet gemorreld zou 

worden aan bestaande voorzieningen. In twee jaar zou je 

mooi kunnen voorsorteren op een transformatie naar een 

nieuwe manier van ondersteunen.  

Niet in regeltjes, vaste mallen, maar maatwerk. Maar dit 

college doet alles anders: eerst financieel de bezuiniging 

inboeken, waarmee mensen die ondersteuning nodig 

hebben tekort worden gedaan, maar ook de mensen die 

de ondersteuning moeten bieden niet worden 

gefaciliteerd. Verantwoord is in mijn ogen dan ook geheel 

anders. Dat zie je ook bij de oud papier discussie. Men 

start een pilot in Vollenhove die in Vollenhove nauwelijks 

afwijkt van de daar bestaande situatie en spreekt uit dat 

de pilot geslaagd is en dit de nieuwe wijze van oud papier 

ophalen wordt. In de discussie met de gemeenteraad 

handhaaft het college haar standpunt, onder andere met 

als argument dat de richting al door het vorige college 

was bepaald. Daarnaast vindt dit college het een 

onterechte vorm van subsidiëring aan verenigingen, 

terwijl het één van de vormen is van maatschappelijke 

participatie die wij met zijn allen juist wensen. Het vorige 

college beoogde overigens niet dat de subsidies van de 

verenigingen zouden worden gekort. De participatie van 

verenigingen zou het laatste zijn dat men los wilde laten. 

Als het anders zou kunnen dan zou dit verantwoord 

moeten, zonder schade aan de verenigingen te 

berokkenen.  

Dit college maakt weinig nieuw beleid en kijkt steeds 

terug in de ogen van het vorige college en verwijt het 

vorige college het beleid wat zij de raad zelf voorlegt. Als 

een konijn dat in koplampen kijkt ondergaat dit college 

haar eigen missie. En het CDA laat kritiek op hun eigen 

voorgangers ongemoeid. Maar goed, wij zijn niet van 

achteruit kijken, maar van het Voorwaarts. Natuurlijk gaat 

dat ook niet altijd makkelijk. Zeker niet vanuit de 

oppositie. Maar verantwoord kan alleen door goed in 

contact te blijven met de mensen waar het om gaat en 

jezelf kritisch te bevragen. Daarom is het van belang dat 

wij als PvdA Steenwijkerland mensen uitnodigen en hen 

een podium bieden hun visie op hun beleidsterrein te 

geven, met alle pro’s en contra’s. Daarom organiseren we 

bijeenkomsten met mensen uit de Zorg, in Giethoorn over 

Giethoorn en op 20 juni met de partners in de Jeugdzorg. 

Bijeenkomsten waar de praktijk voeding geeft aan nog te 

ontwikkelen beleid.  Niet omdat het anders moet maar 

wel verantwoord. Daarbij zullen we altijd keuzes maken 

vanuit onze waarden, maar nooit zonder geluisterd te 

hebben naar kritiek en nuttige adviezen.  Niet door alles 

over te nemen wat de hardst roependen inbrengen, maar 

alle inbreng af te wegen langs de meetlat van onze 

idealen. Dat kan alleen in contact met en door de 

confrontatie met de praktijk om vervolgens aan te 

geven hoe wij de wereld willen verbeteren. Midden 

in de schijnwerpers zullen wij zelf de richting 

bepalen. Niet wachten op wat er komt. Voorwaarts  

dus!  

Jan Dirkzwager, voorzitter  
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afdeling Steenwijkerland 

De fractie PvdA afd. Steenwijkerland nodigt u uit 

voor een thema-avond: 

De Toekomst van de Jeugdzorg in Steenwijkerland 

Datum:  maandag 20 juni 2016 

Locatie : Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 

84, 8331 MZ Steenwijk 

Inloop: 19.00 uur  

Aanvang : 19.30 uur  

Gespreksleider: Frits Hoekstra 

Inleiding verzorgd door:  
Sprekers van de organisatie Auti-start en RIBW 

Sluiting uiterlijk:  21.30 uur 

Binnenkort zal een beleidsplan Jeugdzorg in de 

gemeenteraad aan de orde komen. Om dit goed te 

kunnen beoordelen en waar nodig bij te kunnen 

sturen wil de fractie van de PvdA fractie met zoveel 

mogelijk betrokkenen in gesprek: zorginstellingen, 

cliënten, mantelzorgers etc. worden benaderd om 

mee te spreken over de Toekomst van de Jeugdzorg 

in Steenwijkerland.  Iedereen is welkom om hier een 

mening te geven of visie in te brengen. Wij nodigen 

u en vertegenwoordigers van organisaties uit. 

Namens de fractie, 

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Fractiestemmen  

 

De bitterballen worden duur betaald in Zwolle 

 

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld 

vanwege de forse sponsoring van PEC Zwolle (€ 

10.000) door het college van BGL etc. Die 

overeenkomst van het college met PEC is aangegaan 

in het voorjaar van 2015, juist in een tijd waarin het 

college aan de raad voorstelde (in de 

Perspectiefnota) om 500.000 te gaan bezuinigen op 

subsidies voor verenigingen en instellingen (o.a. de 

bibliotheek en de muziekschool). Heeft dit college 

zijn prioriteiten wel op orde? Hieronder onze vragen 

aan het college om ze in staat te stellen 

verantwoording af te leggen: 

“Geacht college van Steenwijkerland, 

Maart 2015 is het college van BGL, CDA, CPB en D66 

sponsor geworden van PEC Zwolle (middels Zwolle 

United). U staat op de website van PEC Zwolle o.a. 

geregistreerd als lid van Buisinessclub De 

Ondernemer. U kunt daardoor o.a. gebruik maken 

van allerlei faciliteiten die in de Businessloge van het 

stadion aanwezig zijn en gratis wedstrijden 

bezoeken. De bijdrage die het college hiervoor 

betaald is ruim 10.000 euro, die u bekostigd uit het 

budget voor economische promotie. Zo is ons 

gebleken uit de begroting en bij navraag in de 

organisatie bevestigd. De bitterballen worden duur 

betaald in Zwolle. De fractie van de PvdA is scherp 

op dergelijke uitgaven in het besef van uw intentie 

om 500.000 euro te bezuinigen op subsidies voor 

onze verenigingen en instellingen (bibliotheek, 

muziekschool etc.). De nadere invulling van die 

bezuiniging van € 500.000 hangt nog als een 

dreigende wolk boven Steenwijkerland. 

Uw relatie met PEC Zwolle roept bij ons de volgende 

vragen op: 

Gaat u de € 10.000 subsidie betrekken bij de 

bezuinigingstaakstelling van € 500.000? 

Hoeveel jaren beslaat het door u op 28 maart ’15 

getekende contract met  PEC Zwolle/Zwolle United? 

Hoever reiken uw ambities op dit vlak? Gaat u ook 

Heerenveen sponsoren? Cambuur? 

Hoe en door wie is het afgelopen jaar gebruik 

gemaakt van de geboden faciliteiten en wat was de 

harde opbrengst voor Steenwijkerland?” 

 

College van BGL etc. stript de verenigingen die oud 

papier inzamelen 

 

In de samenleving lijkt weinig draagvlak aanwezig 

voor de invoering van blauwe minicontainers voor 

de inzameling van papier. Toch heeft het college van 

BGL etc. daarvoor gekozen. Vooral bij de 30 

verenigingen en scholen die zich nu inspannen om 

het papier in te zamelen overheerst de onvrede. Zij 

hebben dat in vele brieven aan de raad kenbaar 

gemaakt, ook door veelvuldig in te spreken in de 

vergadering van de raadscommissie (politieke 

markt). Met de opbrengsten van het papier kunnen 

ze nu hun jeugdactiviteiten bekostigen of bijdragen 

aan goede doelen. Dat dreigt nu (grotendeels) weg 

te vallen. Ondanks de weerstand in de samenleving 

heeft het college eigenstandig al besloten blauwe 

containers in te voeren in de hele gemeente. De 

raad dreigt hierin gepasseerd te worden en mag 

alleen nog wat adviseren over randzaken. Het 

college ontloopt zo de discussie met de raad. 

Meerdere fracties hebben begrip voor het standpunt 

van de verenigingen en zouden dat graag in een 

besluit tot uitdrukking brengen. Een bespreking van 

dit punt in de politieke markt eindigde, door 

onheldere beantwoording van wethouder 

Wagterveld, met volstrekte onduidelijkheid over het 

vervolg. De fractie van de PvdA maakt zich hard voor 

een blijvende rol van de verenigingen en scholen bij 

de inzameling, die daarmee immers een grote 

bijdrage leveren aan duurzaamheid (het scheiden 

van afval), goede doelen en betaalbare activiteiten 

voor de jeugd. 
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College “geen besef van urgentie” voor 

ontwikkeling van binnenstad Steenwijk 

 

De fractie van de PvdA heeft samen met de VVD 

onderstaande vragen aan het college gesteld. 

“Geacht college van Steenwijkerland, 

De Opregte Steenwijker Courant van maandag 11 

april opent met een artikel waarin de voorzitter van 

Steenwijk Vestingstad, dhr. Wirt Groen, aankondigt 

zich als voorzitter terug te trekken. Zijn 

overwegingen worden in de krant geciteerd: “Ik ben 

geschrokken van de geringe betrokkenheid van dit 

college bij de binnenstad. De leden van b&w zijn 

inhoudelijk niet op de hoogte. Er is geen enkel besef 

van urgentie.” Het is natuurlijk aan dhr. Groen om 

zijn eigen afwegingen te maken met betrekking tot 

zijn functie bij de Stichting, maar zijn overwegingen 

raken direct het functioneren van het college met 

betrekking tot een belangrijk speerpunt van de raad 

i.c. de ontwikkeling van de binnenstad van 

Steenwijk. Wij verzoeken u ons nader te informeren: 

 Kunt u reageren op “er is geen enkel besef 

van urgentie” en “geringe betrokkenheid 

van het college bij de binnenstad”? 

 Kunt u aangeven wat de consequenties zijn 

van deze breuk met de voorzitter voor uw 

relaties met de Stichting Vestingstad 

Steenwijk, een belangrijke partner bij de 

centrumontwikkeling? 

 In het artikel wordt aangegeven dat er niet 

passend gecommuniceerd is over het 

aanpassen van de “stadsvisie” die met de 

bewoners en de Stichting Steenwijk 

Vestingstad is opgesteld. Er wordt gesproken 

over “aangepast zonder ons op de hoogte te 

stellen”. Kunt u dat toelichten? 

 De raad heeft recentelijk de “stadsvisie” 

besproken, maar welke concrete voorstellen 

kunnen wij binnenkort tegemoet zien om de 

binnenstad een impuls te geven? 

 Is er door u een tijdlijn m.b.t. wenselijke 

ontwikkelingen en een budget daarvoor met 

de Stichting Vestingstad afgesproken? 

 Op diverse momenten en in diverse 

documenten heeft u aangegeven te streven 

naar betere samenwerking met 

vertegenwoordigers van het centrum. Hoe 

interpreteert u de actuele ontwikkelingen in 

dit verband?” 

Inmiddels heeft de Stichting Vestigstad alle fracties 

in de raad uitgenodigd voor een overleg om toe te 

lichten hoe de verhoudingen erbij staan.  

 

Luc Greven, namens de fractie PvdA 

Steenwijkerland 

---------------------------------------------------------------------- 

Bestuursmededelingen: 

Ledenadministratie: 
Nieuw lid: Dhr. O. de Jong, 2e Oostwijkstraat 23 te 
Steenwijk 
 
Fractiespreekuur: 
Elke maandagavond is de fractie telefonisch 
bereikbaar (06-18544957), en uiteraard ook op 
andere momenten op de privé-nummers van de 
fractieleden. 
 
Ombudsteam: 
Heeft U problemen of een vraag (of hoort U in uw 
omgeving dat er problemen zijn), neem dan contact 
op met ons ombudsteam. 
Tel.nr: 06-13875102 
Mail: info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 
 
Website: 
Voor nieuws en/of actuele zaken kunt u onze 
website bezoeken: 
www.steenwijkerland.pvda.nl 
 
Vooraankondiging: 
Noteer alvast onderstaande data: 
 
15 september 2016 wordt er een thema-avond 
georganiseerd. 
 
21 november 2016 wordt er een ledenvergadering 
gehouden 
 
 
 
 
 

mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
http://www.steenwijkerland.pvda.nl/
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Trijnreis 
 

 

 

De zomeravonden breken weer aan waarop je 
buiten bij het open vuur kunt mijmeren. De BBQ aan 
en met elkaar in gesprek gaan over van alles. En zo 
dacht ik aan een artikel uit een krant van april waar 
ik stuitte ik op een stukje over Filosofie. Hierin was 
Eskens aan het woord over Filosofen: Filosofen 
hebben de neiging om een oordeel uit te stellen, 
terwijl veel mensen hun oordeel juist direct klaar 
hebben. Er wordt geen onderwijs gegeven in 
Filosofie en dat is een verarming is zijn mening. 
Inmiddels worden er wel weer trainingen opgezet 
om op scholen de kinderen weer kennis te laten 
maken met Filosofieën. Niet dat ze gelijk worden 
geconfronteerd met Plato of Nietzsche, maar om 
kinderen kennis te laten ontdekken, “vrije 
denkruimte” bieden. In het artikel werd als 
voorbeeld aangegeven hoe kinderen bij tekenles 
verschillende kunstwerkjes maken. Waarbij het 
scheppen van iets nieuws het belangrijkste is.  
 
De generatie van nu heeft daar niks aan en mist 
misschien ook wel denkkracht  en denkruimte en wil 
daarom graag vervallen in direct een mening geven 
over situaties: 
Als Sylvana Simons in beeld komt : daar is die 
domme……etc. weer.  
Als Diederik Samson een stuk op Facebook zet over 
de huurtoeslagen en reageert op de SP dan zie je 
een antwoord voorbij komen: Elke partij liegt en 
bedriegt ben ik wel achter…mooie praatjes hebben 
jullie allemaal, en de Nederlander maar creperen 
terwijl het geld met bakken eruit vliegt. Jullie zitten 
er voor jezelf. Dat is wel duidelijk. 
Waar is de nuance? Waarom kunnen we niet 
reageren op elkaar met respect? We hoeven het niet 
altijd met elkaar eens te zijn, maar durf elkaar te 
bevragen: hoe zit het nu precies? Elke Nederlander 
crepeert toch niet?  
 
We wonen in een vrij land. Mogen onze mening nog 
steeds uiten. Hebben de beste gezondheidszorg. 
Genoeg te eten. En natuurlijk is daar nuance in aan 
te brengen. Als je wordt ontslagen op je 55 en er is 

geen werkgever die je een nieuwe kans wil bieden. 
Na 2 jaar WW verval je in de bijstand en dan is het 
echt geen vetpot. Hoe gaan we het tij keren? Daar 
moeten we over in gesprek.  
En de gezondheidszorg is de beste, maar hoe 
houden we het betaalbaar voor onze kinderen? Het 
percentage van het bruto nationaal inkomen gelijk 
houden is het devies en daarmee de kosten in de 
hand houden de opdracht. En daar wordt op 
ingespeeld door gemeentes meer zeggenschap te 
geven over de invulling: een prachtige kans. Kijken 
vanuit eigen kracht en ondersteunen waar het nodig 
is. 
Na 1.5 jaar WMO 2015 is er dan eindelijk een 
uitspraak die aangeeft de nieuwe WMO 2015 is wel 
goed, maar gemeentes hebben deze niet juist 
geïnterpreteerd. Na tent acties van het FNV, vele 
raadsvragen, themabijeenkomsten en raadsbrieven 
op de agenda laten zetten komt er een herziening 
van het beleid. We kunnen weer nuance aanbrengen 
in de juiste uitvoering. 
 
Zou de wethouder ook een stuk filosofieonderwijs 
hebben gemist? Er was geen neiging om een oordeel 
uit stellen in 2014. Haar oordeel was gelijk klaar: ik 
weet wel hoe het anders moet. 
 
Hartelijke zomer groet 
Trijn Jongman 
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Wetenswaardigheden 

 

Wie zijn echt de klos? 

 

De Telegraaf kopte een paar weken geleden: 

“zwartspaarders de klos”. Het ging hier om een 

usb-stick met gegevens van (zwart)spaarders in 

Zwitserland. Nu kennen we de mening van De 

Telegraaf wel: “uitkeringstrekkers die een foutje 

maken zijn criminelen en de mensen die grote 

bedragen buiten het zicht van de fiscus houden 

zijn slimme jongens”. Uit een onderzoek blijkt 

echter dat fiscale sluipwegen de Nederlandse 

werknemers per jaar minstens € 200 aan extra 

belasting kosten. Wie zijn nu de klos!! 

De baas van de Nederlandse Bank betoogde al 

meerdere keren dat er in ons land meer 

loonruimte is dan de werkgevers kwijt willen aan 

hun werknemers. Dat is slecht voor de 

koopkracht van de werknemers maar ook voor 

de staat die minder belastingen binnen haalt dan 

zou kunnen. 

Want,van de extra winsten, die bedrijven 

binnenhalen door (te) lage lonen, betalen de 

werkgevers veel minder vennootschapsbelasting 

(wanneer de winsten al niet weggesluisd zijn 

naar belastingparadijzen) dan de loonheffing die 

werknemers betalen. De reeds jarenlange trend 

dat bedrijfswinsten minder worden belast terwijl 

de overheden de inkomsten van werknemers 

steeds hoger belasten zal een keer moeten 

worden doorbroken. Elke cent die bedrijven 

extra winst maken door belastingontduiking is 

diefstal. 

Als je naar grote wereldproblemen kijkt als 

armoede, honger of terrorisme, kom je uit bij 

belastingontwijking. Het niet eerlijk delen zal 

dan ooit tot een revolutie kunnen leiden. En 

Nederland zal in een verkeerd daglicht komen te 

staan wanneer niet snel het brievenbussen 

systeem om belasting te ontwijken wordt 

aangepakt. Het argument om dit niet aan te 

pakken omdat dit banen gaat kosten aan 

hoogopgeleide mensen mag niet gebruikt 

worden. Voor een hoog inkomen van een paar 

honderd mensen mag de rest niet lijden onder 

een fout systeem. 

 

Het is weer tijd voor het opstellen van 

verkiezingsprogramma’s. Het tegengaan van 

belastingontwijking en ontduiking moet wat mij 

betreft heel aandacht krijgen. 

Maar Jeroen Dijsselbloem hoeft van mij niet te 

wachten met ingrijpen. De tijd lijkt mij rijp om 

drastische maatregelen te nemen. 

 

 

Willemsoord   

 

Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 
Gewestelijk bestuur: 
Het Gewestelijk bestuur is tijdens de ledenvergadering 
van 9 april jl. versterkt met twee nieuwe leden. Ook is er 
met de functies geschoven. 
 Nieuw: 
Leander Broere, die het secretariaat van Jan Zwanepol 
gaat overnemen.  
Jan Rahder, die toetreedt als algemeen bestuurslid. 
 Wijzigingen: 
Karina Zwanepol neemt het penningmeesterschap op 
zich. 
Jan Zwanepol blijft in het Gewestelijk bestuur voor de 
ledenadministratie en zal zorgen voor een warme 
overdracht van zijn functie aan Leander Broere.  
 
Tweede Kamer verkiezingen:  
In januari 2017 stelt het congres de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamer vast.  
De Gewestelijke besturen hebben een rol in het zoeken 
en spreken van mogelijke kandidaten.  
Dat betekent dat we de mogelijkheid hebben om drie 
aanbevelingen te doen. De drie door ons aanbevolen 
kandidaten zijn verzekerd van een gesprek met de 
adviescommissie.  
De adviescommissie kandidaatstelling maakt de 
uiteindelijke afweging op basis van de geschiktheid van de 
kandidaten. 
Tevens bevelen we vijf partijgenoten uit ons Gewest  aan 
die beschikbaar zijn als lijstduwer. 
Er is de afgelopen anderhalf jaar drie maal met onze 
provinciale scoutingsgroep vergaderd om ze te 
ondersteunen zoveel mogelijk afdelingen te informeren 
en bevragen of er geschikte kandidaten binnen ons 
Gewest zijn. We zullen met de scouts na de 
zomervakantie (uiterlijk 12 september) de 
kandidaatstellingscommissie laten weten welke drie 
kandidaten voor bovengenoemde aanbeveling in 
aanmerking komen. 
  
Aanmeld- en sluitingstermijn:  
Vanaf 9 mei is de aanmeldtermijn voor de Tweede 
Kamerverkiezingen geopend.  
De informatie voor kandidaten is beschikbaar via de 
landelijke website en via www.pvda.nl. 
De aanmeldtermijn voor kandidaten sluit op maandag 12 
september (10.00 uur, ochtend).  
12 september is ook de datum dat de adviescommissie 
kandidaatstelling wil beschikken over welke (maximaal 
drie) partijgenoten het Gewestelijk bestuur aanbeveelt 
voor een gesprek met de commissie. 
  
Afgeven aanbevelingen: 
- Het Gewest maakt zichtbaar hoe het proces is 

verlopen en welke afwegingen er zijn gemaakt om tot 
de maximaal drie aanbevelingen te komen.  

- Samen met het doorgeven van de drie namen van de 
partijgenoten die worden voorgedragen door het 
Gewest, ontvangt de adviescommissie 
kandidaatstelling de argumentatie waarom het 
Gewest deze persoon voordraagt; welke kwaliteiten 
deze partijgenoot meebrengt en in welke mate deze 
partijgenoot voldoet aan de profielschets.  

- Het Gewestelijk bestuur levert per kieskring binnen 
de provincie 5 namen aan van partijgenoten die 
beschikbaar zijn als lijstduwer: De lijstduwers zijn 
regionaal zichtbare en herkenbare 
sociaaldemocraten, die in het verleden hebben 
bewezen (of waarvan de overtuiging is) dat zij in staat 
zijn om kiezers voor zich te winnen. De lijstduwers 
moeten bereid zijn om campagne te voeren.  

 
Wie? 
Er is een enorme urgentie om voor de partij met een 
ijzersterk team naar de kiezers te gaan. Vertrouwen en 
verbinding met de sociaaldemocratische waarden naar 
grote groepen jongeren en ouderen versterken en 
herstellen – voor de toekomst van de maatschappelijke 
positie van de PvdA – is de opgave niet alleen voor de 
commissie maar voor de hele partij. Dat raakt de kern van 
de sociaaldemocratie. 
  
Wat? 
Mensen die gedreven worden door sociaaldemocratische 
waarden als sociale bescherming en activering van de 
kwetsbaren. Dat houdt in: strijden voor de publieke zaak, 
minder snel marktwerking als oplossing, waarden als de 
kwaliteit van het bestaan en van de arbeid, eerlijk delen in 
Nederland en in de wereld. Bereid om hardnekkig in Den 
Haag wetten en regels te veranderen ten gunste van onze 
waarden. Niet om het verleden vast te houden, maar om 
de nieuwe toekomst rechtvaardig vorm te geven. 
  
Welke? 
De kandidaat moet een overtuigende en 
maatschappelijke hoofdrol kunnen vervullen ten aanzien 
van de sociaaldemocratische agenda. En ook kunnen 
verbreden naar gelijkgezinde politieke partijen en mee 
leiding kunnen geven aan maatschappelijke acties, en die 
ook in het parlement kunnen vertalen. Belangrijk is om te 
benadrukken dat de Tweede Kamer geen plek is om het 
vak te leren. Je moet jezelf al hebben bewezen in het 
dienen van de publieke zaak en herkenbaar zijn op een 
bepaald gebied. Want voor iedereen moet duidelijk zijn 
dat de Kamerleden voor de PvdA van de hoed en de rand 
weten. 
  
Koos Dalstra, 
Vz. Gewest Overijssel 
 
                                                                                                                     
Literatuur: Interview Max van den Berg in Rood, titel: 
“HET GAAT ER OM” 

http://www.pvda.nl/


 

 

9 KoppeLinks juni 2016 
 

Uit de Staten 

Goed werk en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen 

Ondernemers hebben tegenwoordig veel meer 

aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben op 

de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van 

de Participatiewet. “Bedrijven realiseren zich dat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is 

dan kringlooppapier en Max Havelaar koffie”, zegt 

Tweede Kamerlid Johan Kersten tijdens een 

themavond van de PvdA-afdelingen Zwolle en 

Zwartewaterland die ik bezoek . De partij onderzocht 

de afgelopen periode uitgebreid de gevolgen van de 

Participatiewet. Op alle niveaus wordt hard gewerkt 

om er voor te zorgen dat we iedereen kans bieden 

op werk, juist als dat op eigen kracht minder 

gemakkelijk is. Ook de provincie kan daarin een rol 

spelen. Als aandeelhouder, deelnemer, 

opdrachtgever, subsidieverstrekker en werkgever 

kan zij bevorderen dat specifieke groepen op de 

arbeidsmarkt aandacht krijgen en de goede 

voorbeelden in het zonnetje zetten. 

Ondanks de mentaliteitsverandering bij 

ondernemers moet er nog veel gebeuren om 

iedereen aan het werk te krijgen. Dat is het 

belangrijkste doel van de wet die sinds 1 januari 

2015 de Wet werk en Bijstand, de WSW en de 

Wajong vervangt. Coalitiepartijen PvdA en VVD 

spraken bovendien met werkgevers af dat er 

150.000 banen voor jongeren uit de doelgroep 

moeten komen en 30.000 beschutte plekken voor 

mensen met de grootste afstand tot de 

arbeidsmarkt.  Met het realiseren van die 150.000 

banen gaat het goed, maar beschutte plekken zijn er 

nog veel te weinig. Een deel van de jongeren uit de 

doelgroep blijkt om diverse redenen buiten beeld.  

“Ondernemers liggen goed op schema, maar de 

overheid als werkgever blijft achter. Stel wel het 

goede voorbeeld”, aldus Kersten. Volgens 

Annemarieke Nierop van de Wiardi 

Beckmanstichting (het wetenschappelijk bureau van 

de PvdA) komt dat omdat gemeenten soms te klein 

zijn of omdat er gemeenten zijn die het simpelweg 

vertikken om beschutte werkplekken te realiseren. 

Aan de jongeren ligt het meestal niet die vinden 

werk echt heel belangrijk, omdat men weer 

volwaardig mee telt. Lastig is ook dat met de huidige 

regels de extra verdienste die men heeft ten 

opzichte van een uitkering geheel wordt verrekend. 

Dit speelt bij de groep die niet zelfstandig een 

volwaardig salaris kan verdienen. Gevolg is dat je 

van je baan geen geld overhoud en soms alsnog bent 

aangewezen op de voedselbank. Het is dus erg 

belangrijk om goed werk te creëren rondom het 

minimumloon. “Achter ‘een nummer’ gaan mensen 

schuil met specifieke talenten. Die moeten we veel 

zichtbaarder maken. ‘Echt werk’ geeft mensen een 

doel en zelfvertrouwen”, geeft John Kersten treffend 

aan. 

In juni wordt in de Staten gesproken over de 

Overijsselse economie, in het bijzonder het 

Investeringsvoorstel “Iedereen in Overijssel doet 

mee!”. In dit stuk gaat het nadrukkelijk over zaken 

als een tekort aan technisch personeel, een relatief 

grote groep laaggeschoolden en de –onvoldoende- 

toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Het voorstel beoogt die 

problemen aan te pakken en de regionale economie 

onderwijl te versterken. 

Bij de voorbereiding zullen we in de fractie de 

ervaringen met de huidige wetgeving en de verhalen 

die zijn opgetekend tijdens de  avond in Hasselt 

nadrukkelijk meenemen. Samen met wethouders, 

ondernemers en het onderwijs en de mensen 

werken aan goed en fatsoenlijk betaald werk binnen 

de gemeenten en onze provincie en de problemen 

aanpakken. Ik denk dat er wel een motie in zit! 

Hans Nooter 

PvdA fractielid Provinciale Staten Overijssel  
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Waterschap  
Drents Overijsselse Delta 

 

“Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat 

het hieronder verstaat.” 

Integriteit is voorwaarde voor “goed bestuur”. Daarmee is 

integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de 

individuele bestuurder, maar is het een belang van een 

totale organisatie. En hiermee dus een belang van het 

bestuur in al zijn geledingen en een belang van alle 

medewerkers. Dat geldt ook voor het Waterschap Drents 

Overijsselse Delta. Integer functionerende organen, 

bestuurders en functionarissen is voorwaardelijk voor een 

juist werkend democratisch systeem met haar 

democratische processen. 

Integriteit van (politieke) ambtsdragers verwijst naar de 

zorgvuldigheid die de (politieke) ambtsdragers zich 

moeten betrachten bij het invullen van hun rol. Dat 

betekent eigen verantwoordelijkheid nemen (die 

samenhangt met de functie/rol) en bereid zijn hierover 

verantwoording af te leggen aan collega’s, collega-

bestuurders en/of leden van de volksvertegenwoordiging. 

Maar bovenal geldt hier een verantwoordelijkheid nemen 

richting  ingelanden. 

In onze democratie dient iedereen zich te houden aan de 

gemaakte afspraken die volgens ons democratische 

proces zijn vastgelegd in wetten, regels en procedures. 

Dat geldt zeker voor de (politieke) ambtsdragers die 

(mede) verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming 

hiervan.  Voor bestuurders (en de medewerkers) begint 

dat al bij het afleggen van de eed of gelofte die de 

ambtsdrager bij de ambtsaanvaarding aflegt.  

Maar integriteit is niet alleen het voldoen aan regels en 

afspraken. Maar meer nog een kwestie van hoe we met 

elkaar omgaan. Zeg maar de onderlinge omgangsvormen, 

soms samengevat als cultuur. Een respectvolle omgang 

onderling, met de ingelanden, betrokkenen, stakeholders, 

is van groot belang. Op elk niveau de juiste afspraken 

maken wat verstaan we onder integriteit, hoe handelen 

we hiernaar, wat wordt er verwacht van de organisatie, 

het individu? Hiervoor stelt een waterschap en dus ook 

WDOD een gedragscode vast. Zo is het vastgelegd in de 

Waterschapswet. Een bestuurlijk vastgestelde 

gedragscode geeft een kader bij de beoordeling van “ 

integer handelen” voor elke individuele (politieke) 

ambtsdrager. En heeft als doel het bieden van houvast en 

ondersteuning bij het uitoefenen van taken en rollen. Het 

ondersteunt en helpt bij de verantwoording van integer 

handelen. Transparantie is hierbij een toverwoord. 

Een gedragscode is dus een interne regeling die gaat over 

gedragsnormen en afspraken over procedures, met als 

doel de transparantie van het handelen en bij 

besluitvorming te vergroten. De gedragscode vormt 

hiermee een leidraad en beoordelingskader bij twijfel, 

vragen en discussies. Het niet naleven zal niet direct 

leiden tot rechtsvervolging. Hier is sprake van zelfbinding, 

de code wordt immers gezamenlijk vastgesteld. Dat 

maakt wel dat bij vaststellen van de gedragscode, dit niet 

vrijblijvend is. Op basis hiervan kan aangesproken worden 

op niet naleving er van en kan het zomaar onderdeel 

worden van politiek debat met (politieke) consequenties. 

Met het afspreken van zo’n gedragscode krijgt integriteit 

een betekenis in het dagelijks (ambtelijk en bestuurlijk) 

handelen binnen WDOD. Echter integriteit op papier stelt 

niet zoveel voor. Het zijn slechts letters. Daarom is het 

zaak dat integriteit regelmatig onderwerp op agenda’s 

moet zijn van besturen, commissies, teams en in 

samenwerkingsverbanden. Een gedragscode geeft 

houvast en richting en is een mooi en bruikbaar 

instrument bij integer en open handelen. Zo doen we dat. 

Voor “goed bestuur” zijn kernwaarden benoemd: 

participatie, behoorlijke contacten met burgers, 

doelgerichtheid en doelmatigheid zijn er enkelen. 

Transparant en integer handelen is alleen mogelijk in een 

cultuur en organisatie waar ook deze kernwaarden van 

“goed bestuur” worden nageleefd.  

In het AB van 31 mei j.l. heeft het waterschap Drents 

Overijsselse Delta de gedragscodes voor het AB, DB en de 

medewerkers besproken en aangenomen. Hiermee geeft 

waterschap Drents Overijsselse Delta invulling aan:  

”Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat 

het hieronder verstaat”.  

Op 31 mei 2016 heeft CdK van Drenthe, de heer J. 

Tichelaar, ir. H.H.G. Dijk (huidige dijkgraaf) beëdigd als 

voorzitter van het waterschap Drents Overijsselse Delta, 

voor een periode van 6 jaar. 

Wim Konter 

PvdA Waterschap Drents Overijsselse Delta 
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1 mei lezing 2016 door Luc Greven 

Op zo’n dag als vandaag mis ik de Stem des Volks. 

Jarenlang onze vaste gast. Ze hadden ongetwijfeld het lied 

“De 1e Mei” gezongen en daarmee voor iedereen duidelijk 

gemaakt waarom we vandaag bijeen zijn. Waarom overal 

in de wereld de arbeidersbeweging bijeen is. Het gaat zo! 

De 1e Mei 
 
Een dag is 't van vreugde 
Een dag is 't van strijd. 
Een dag aan ‘t ontwaken der volk’ren gewijd 
Een dag van verzet voor geknechten! 
Zij leggen gereedschap en werkpak aan kant 
En donderend klinkt het door stad en door land: 
Ten strijd voor uw heiligste rechten! 
Eén dag zijn we vrij, de eerste van Mei 
 
Dit lied benoemt 2 kenmerken van de Dag van de Arbeid: 

ten eerste de  Internationale dimensie met “een dag aan 

’t ontwaken der volkeren gewijd” en ten tweede het 

thema van de dag:  “een dag van verzet voor geknechten, 

ten strijd voor uw heiligste rechten”: het gaat over 

fatsoenlijk werk, in termen van Lodewijk Asscher. Daar 

ging het om van oudsher: recht om je te verenigen in een 

bond, een 40 urige werkweek, een vrije zaterdag, en 

vanaf het begin: de 8-urige werkdag. 

Die traditie van 1 Mei om daar aandacht voor te vragen 

begon in 1890 her en der in Nederland. Enkele duizenden 

mensen kwamen die dag in actie voor een 8-urendag. In 

Europa werd tot de jaarlijkse viering besloten op 21 juli 

1889 op het congres van de Tweede Internationale in 

Parijs. Het doel was om de strijd voor de 8-urige werkdag 

te versterken. Op 1 mei 1890 vonden in veel landen de 

eerste vieringen plaats. 

De basis daarvoor ligt in de VS. In 1884 nam de American 

Federation of Labor een resolutie aan: daarin wordt 

voorgesteld om vanaf 1 mei 1886 de 8-urendag ingevoerd 

te krijgen. In de maanden vooraf aan die eerste mei van 

1886 betogen overal in Amerika arbeiders voor 8 uur per 

dag. In Chicago loopt dat uit de hand. Woest ingrijpen van 

schietende politie, bommen van anarchisten, gewonden, 

doden. Op 19 augustus worden dan 7 arbeiders ter dood 

veroordeeld. Ze lijken nogal willekeurig opgepakt en de 

rechters zijn zwaar bevooroordeeld. November 1887 

worden 4 van de 7 opgehangen. Er komen 600.000 

arbeiders naar hun begrafenis. Er is een storm van 

international protest uit de arbeidersbeweging. De andere 

3 worden na het aantreden van een nieuwe gouveneur 

(Altgeld) vrijgelaten, waarbij hij met nadruk zegt: “Niet 

omdat ze voldoende geleden hebben, maar omdat ze 

onschuldig zijn. Zij waren net als de gehangenen 

slachtoffer van hysterie, een corrupte jury en een 

bevooroordeelde rechter.”  De 1e Mei is er om te vieren 

wat bereikt is en om stil te staan bij degenen die er hun 

leven voor gelaten hebben.  

Er zijn meer dieptepunten rond 1 mei…naast de bloedige 

afloop van de staking in Chicago.  

In de Sovjet-Unie werd 1 mei jaarlijks gevierd met een 

parade, waaraan nauwelijks arbeiders maar vooral de 

legereenheden deelnamen, die daar hun dodelijke 

speeltjes presenteren. 1 mei is er gestolen door de 

aanhangers van de wapenwedloop en communistische 

dictators.  

Nog gruwelijker: in 1933 laat de regering van Hitler 1 mei 

per wet tot betaalde "feestdag van de nationale arbeid" 

verklaren. Zo wisten Goebbels en  Hitler een groot aantal 

vakbondsleiders op 1 Mei naar Berlijn te lokken om ze 

vervolgens gevangen te kunnen nemen en naar 

concentratiekampen af te laten voeren. We kennen het 

dramatische vervolg. 

Allemaal niet zo opgewekt. Laten we daarom eens kijken 

naar de Steenwijkerlandse strijd voor fatsoenlijk werk: die 

kent in de geschiedenis ook zijn dieptepunten en 

hoogtepunten… 

Het kan wel anders, dan in Chicago. Ook in die tijd. In het 

laatst van de 19e eeuw heerste in Steenwijk, vooral in de 

wintermaanden, grote werkloosheid. Dit leidde niet alleen 

tot bittere armoede, maar ook tot onlusten, stakingen en 

veel bedelarij. In 1893 werd, op initiatief van 

burgemeester Lewe van Aduard en houthandelaar 

Salco Tromp Meesters (de vader van Jan Hendrik die Rams 

Woerthe liet bouwen alsook de Ambachtschool en de 

HBS), een voor Nederland unieke vereniging opgericht: de 

Vereniging tot Bestrijding der Bedelarij door 

Werkverschaffing (doelen die wel lijken op die van de 

eerdere Maatschappij voor Weldadigheid). Salco 

bekostigde de bouw (1895) van een werkplaats voor 

werkloze arbeiders aan de zuidkant van het 

Steenwijkerdiep (nu een restaurant, herkenbaar aan de 

markante houten opbouw). De vereniging werd 

opgeheven in 1951 en hielp veel mensen uit de armoede. 

Het is een voorloper van de sociale werkvoorziening zoals 

we die nu kennen bij de  Noord West Groep. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Optocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/1933
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp
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Ik til er nog 2 grote gevechten voor fatsoenlijk werk in 

onze streek uit: 

1. De grote veenstakingen in Steenwijk e.o. van 

1888 en 1902 

In die tijd werken zomers tussen de 3500 en 4000 

arbeiders in het veen in onze streek. Die hadden 

contracten bij veenbazen, die het recht hadden om een 

stuk land te vervenen. Het was loodzwaar werk, want het 

laagveen kun je niet spitten, maar moet je met een 

emmer aan een stok opscheppen, in bakken laten drogen, 

in stukken snijden, opstapelen, keren etc. Mannen 

werkten er soms tot de dood aan toe, vrouwen ook, 

kinderen vanaf een jaar of 10…. “Al wat armen en benen 

heeft werkt!”, heette het.  Naar school gaan ze 

nauwelijks, het grote merendeel is analfabeet. Dus 

overgeleverd aan de goede wil van de veenbazen. Dat 

hield niet over. Van 1830 tot 1880 had er geen verhoging 

van de stuklonen plaatsgevonden en wel was er meer en 

meer verplichte winkelnering bij de veenbaas ingevoerd. 

Die runde vaak een winkel en een kroeg. Uitbetaling van 

de weeklonen was in de kroeg. In de “contracten” stond 

een  verplichte consumptie tot soms wel 2 guldens per 

week toe (jenever tegen 5 cent per glas!). Ze verdienden 

vaak maar 1 gulden 25 per dag!  

In 1888 loopt dat uit de hand. De veenarbeiders hebben 

zich voor het eerst geörganiseerd. De Verveners willen de 

lonen verlagen. De Vereninging van Veenarbeiders roept 

op dat niet te accepteren. Op 22 mei 1888 breekt daarop 

een grote staking uit. 2000 arbeiders bij Steenwijkerwold 

staken. 75 man infanterie en 27 man cavelerie uit 

Deventer krijgen bivak in Steenwijk, om de stakers er 

onder te houden. De burgemeesters van Steenwijk, 

Oldemarkt en Steenwijkerwold verbieden vergaderingen 

in de open lucht. In schuren van arbeiders gaan de 

bijeenkomsten door, maar ze zijn klein en er zijn steeds 

veel veldwachters en militairen aanwezig. De stakingen 

verlopen, ook door toezeggingen van verveners dat ze het 

loon zullen verhogen. Wat later niet nagekomen wordt. 

En ja, werk betekende slecht eten, niet werken geen eten! 

Veel veenarbeiders gaan hooien in Friesland, om de kost 

te verdienen. De rijksveldwachters vertrekken 30 juni, elk 

met een gratificatie van 15 gulden (een kapitaal) “wegens 

buitengewone diensten tijdens de jongste werkstaking in 

deze gemeente bewezen”.  12 daglonen van een 

veenarbeider. 

Dat kan niet goed blijven gaan. In 1902 komt het hele spel 

weer op de wagen. Dit keer gaat het om de maat 

waarmee de veenbazen meten. De arbeiders willen per 4 

meter betaald krijgen met een fatsoenlijke, vaste 

meetstok gemeten, de bazen willen 4.75 meter en meten 

met hun eigen stok.  

Midden in het uitgeveende moerasgebied werden vele 

massa bijeenkomsten  gehouden, zomaar in de openlucht. 

Opnieuw wordt politie uit verschillende plaatsen van ons 

land naar de Kop van Overijssel gezonden. De agenten 

 waren totaal onbekend. Ze moesten aan bewoners 

vragen waar de stakers vergaderden. Ze werden verwezen 

richting Zandhuizen en Wittelte. Sommigen schijnen bij 

mist daar nog aan het zwerven te zijn. 

Politie die wel bij een staking geraakte, ging het niet veel 

beter af. De stakers waren militanter en beter voorbereid 

en geörganiseerd in bonden dan in 1888, toen de staking 

nog door troepen gebroken was. Hoe meer politie ten 

tonele verscheen, hoe feller het verzet werd. De enkeling, 

die zich nog tussen de stakers waagde, verdween 

ondersteboven in het trekgat. De emancipatie is bij deze 

vroege arbeidersbeweging al op orde, want ook vrouwen 

laten zich bij het onderdompelen van de Heilige 

Hermandad niet onbetuigd. Wel vijfhonderd mannen 

trokken door Steenwijk met het strijdlied: “Laat het maar 

klinken door Steenwijk heen, bij de vier elle, anders 

mengt er geen een".  

Deze keer winnen de veenarbeiders volledig. In 1902 

wordt voor de veenderij een nieuwe algemene maat 

ingevoerd, waarmee het opgebaggerde veen wordt 

gemeten. De veenarbeiders van toen konden met trots 

terugzien op wat ze bereikt hadden. Zo niet burgemeester 

Stroink van Steenwijkerwold, wiens naam nog voortleeft 

in een weg tussen Onna en Zuidveen: die was verbitterd 

en verweet de Veenbazen slappe knieën, ze hadden niet 

toe moeten geven aan de stakers. Hij zag kennelijk liever 

de duizenden veenarbeiders in zijn gemeente in armoede 

voortploeteren. Er is wel om minder een straatnaam 

gewijzigd. 

2. Dan Blokzijl….onze koopmannenstad…maar met 

een bittere geschiedenis voor de werkers… 

Op 22 december 1924 gebeurt er iets in Blokzijl dat de 

stad jarenlang in rep en roer zal brengen. Bij Loos, een 

grote houthandel en houtzagerij, met afstand de grootste 

werkgever, legde een groot deel van het personeel die 

dag het werk neer. Een zevental arbeiders was lid 



 

 

13 KoppeLinks juni 2016 
 

geworden van een vakbond en dat pikten de eigenaren 

Jan en Wessel Loos niet. Ze wensten geen vakbondsleden 

binnen hun poorten. Nadat het zevental geörganiseerde 

werklieden de laan was uitgestuurd, waren ook veel van 

hun collega's vertrokken. Het werk lag daardoor vrijwel 

stil. 

Loos en Loos wilden niet onderhandelen en besloten zo 
snel mogelijk nieuw personeel aan te trekken. Dat vond 
Loos in Ambt Vollenhove, waar elk jaar in de 
wintermaanden een fors gebrek aan werk was. De 
werkloze mannen uit die gemeente hadden weliswaar 
geen enkele ervaring in de bewerking van hout, maar die 
zouden ze na verloop van tijd wel krijgen, zo dachten de 
broers Loos. 

Op maandag 5 januari 1925 kwamen er een kleine dertig 
naar de fabriek. Een eerste groep sloop naar de 
werkloods. De tweede groep werd door stakers gezien, 
tegengehouden en van de fiets getrokken. Er vielen rake 
klappen. Een deel van de 'onderkruipers' zag kans toch 
het fabrieksterrein op te glippen, de anderen vluchtten 
naar huis. 

De stakers bleven posten bij de fabriek, maandenlang, om 

zoveel mogelijk ‘onderkruipers’ tegen te houden. Maar 

toch: er werd nieuw personeel uit Ambt Vollenhove met 

een open motorschuit van Loos vanaf de Ronduite 

gehaald en teruggebracht. Soms liet Loos ter afwisseling 

een tijdje een bus rijden, onder politiebewaking.  

De politie in Blokzijl was in verband met de 
spanningen weliswaar met twaalf rijksveldwachters, 
later vervangen door marechaussees, uitgebreid, 
maar die kon conflicten niet voorkomen. De 
burgemeester wordt “ingepeperd” als hij toezicht 
houdt bij de fabriek. Loos trekt een revolver in een 
confrontatie met de stakers en dreigt ze neer te 
schieten. Het komt tot een rechtszaak maar niet tot 
een veroordeling. 
De broers Berend en Roelof Vis uit Blokzijl, beiden 
stakers, kwamen er minder goed vanaf. De officier 
van justitie van de rechtbank in Zwolle vond dat de 
broers lang het gevang in moesten. Zij waren op 
zaterdagavond 6 juni 1925 in Vollenhove uitgeweest. 
Op weg naar huis werden ze gepasseerd door de 
werkwillige Hein Belt uit Ambt Vollenhove. Een pak 
slag was Heins deel. Een half jaar in de bak, zo eiste 
de officier! 
Er is geen uitzicht op een oplossing. Loos en Loos willen 

geen vakbondsleden aan het werk. Intussen vallen er 

tientallen gewonden in de fabriek onder het onkundig 

personeel, dat met gevaarlijke zaagmachines moet 

werken. Eind april 1927 (na anderhalf jaar) besloten de 

gezamenlijke stakers in overleg met de Christelijke 

Houtbewerkersbond en de Nederlandsche Vereniging van 

Fabrieksarbeiders de staking te beëindigen. Niet om weer 

aan het werk te gaan, integendeel. De stakers zouden 

proberen elders werk te vinden. Zolang dat niet was 

gelukt, zouden ze een ondersteuning blijven houden van 

de bonden.  

Op 24 november van dat jaar leidt de toestand in Blokzijl 

tot kamervragen. Het was het SDAP Tweede Kamerlid 

Wiebe van der Sluis (een van de eerste socialistische 

burgemeesters) opgevallen, dat de financiële positie van 

de gemeente Blokzijl onhoudbaar was vanwege de staking 

bij de firma Loos. “De heren Loos, die niet toestonden dat 

arbeiders zich organiseerden, waarop een staking uitbrak, 

die meer dan twee jaar duurde.”, zo zei hij bij de 

behandeling van de begroting van Binnenlandsche zaken 

en Landbouw. "De menschen hebben zich doodgestaakt. 

Van het bedrijf is maar heel weinig meer over en de 

bevolking is geruïneerd", aldus Van der Sluis. De minister 

gaf toe dat de gemeente Blokzijl er slecht voor stond en 

dat belastingen er bijzonder hoog waren en dat het zijn 

aandacht had. 

Wat later gaat de 'zaogemeule' definitief ten onder. Jan 

en Wessel Loos konden niet meer aan hun 

betalingsverplichtingen voldoen. De Lozen vertrekken. 

Blokzijl blijft verarmd achter.  

Wat uit veel van die verhalen schrijnend naar voren komt 

is dat de mensen door de machthebbers zo met vereende 

krachten (van patroons, burgemeesters, militairen, 

politie) onder de duim gehouden werden, vernederd, 

geknecht en gekleineerd. Dat ging heel diep zitten, tot in 

de genen. Dat is nog generaties lang meegedragen. 

Elders, en in onze streek. 

Toen ik een jaar of 14 was kwam ik bij mijn Opa 
Lucas met een matig rapport. Hij bekeek het en gaf 
me niettemin toch een zilveren gulden, wat de 
gewoonte was, en zei verder niets over de 5-jes op 
de lijst. Hij zei: “Goa ies eem zittn.” En hij vertelde 
over Ome Jan, de jongere broer van Oma, geboren in 
1905. Ik zie mijn Opa in gedachten nog zitten in zijn 
leunstoel, die je vanachteren met beugels kon 
verzetten tot ligstand, met zijn pruimtabak bij de 
hand en zijn door zon gelooide hoofd. Niets over het 
rapport. Ome Jan was op zijn 12e in dienst gekomen 
bij exportslagerij Pasman. Geen beste baas, de oude 
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Mannes Pasman, maar een grote baas in de stad, 
zeker toen hij ook Margarine ging fabriceren. Er 
werkten 300 man aan de Eesveenseweg, voor het 
overging in het latere Unilever. Op zijn 18e werd 
Ome Jan lid van de vakbond, een actief lid, die voor 
zijn mening uitkwam. Dat zinde Pasman niet, zo’n 
oproerkraaier. En als de Opregte Steenwijker 
Courant verslag had gedaan van een vergadering van 
de bond en de bijdrage van Ome Jan daaraan zinde 
hem niet, dan werd hij aan het bureau geroepen en 
te verstaan gegeven zijn mening te herzien.  
Dat zat er niet in bij Ome Jan en dan volgde ontslag 
op staande voet. Talloze keren. Dan zat hij zonder 
inkomen. Door de andere bazen in de stad 
buitengesloten. Kansloos. Hij was inmiddels 
getrouwd, had kinderen, en als alle geld dan op was, 
en alles beleend was, zei zijn vrouw: “Je moet aan 
Pasman gaan vragen of je terug kan komen, zo kan 
het niet langer, de kinderen sterven van de honger.” 
Zo vertelde mijn opa. En dan moest Ome Jan naar 
Pasman, verarmd, vermagerd, gebroken, met de pet 
in de hand, om hem te vragen of hij alsjeblieft weer 
aan het werk kon.  
Opa viel even stil…. keek me aan met 1 oog en met het 

andere oog keek hij naar het rapport en zei: “ Jongen, 

zorg daj nooit mit de pette in d’and koom te stoan.” Zorg 

dat je niet afhankelijk wordt, verhef je! Zorg dat je je nooit 

moet laten knechten! Het rapport lag op tafel, gesloten, 

maar dwars door de kaft keken enorme vieren en vijven 

mij indringend aan. Opa zei het niet, of zonder die 

woorden misschien toch: “Ga leren, leren, leren, opdat ze 

je er niet onder krijgen.” Zo diep zat dat.  

Wat in die vroege arbeidersbeweging aanwezig was is via 

de lijn van SDAP en Partij van de Arbeid en vakbonden van 

generatie op generatie doorgegeven, tot vandaag aan toe: 

internationale solidariteit, verbetering van 

arbeidsomstandigheden tot in de textielfabrieken van 

Bangladesh toe, daar strijden we voor, fatsoenlijk werk: 

schoonmakers in dienst van de overheid, volwassen loon 

voor volwassen werk ook als je 22 of 23 bent. Daar doen 

wij in: in betere tijden, stapje voor stapje. Afhankelijkheid 

voorkomen, verheffen, emanciperen. 

Wij doen in hoop, niet in angst. Wij zingen in 

Morgenrood: “Weldra is voor alle volken schitterend 

zonlicht opgegaan.” Wij doen in een betere wereld, wij 

zijn van “De Mei”. Wij zijn van een betere wereld, al is ie 

er morgen nog niet. We moeten er vandaag wel aan 

werken. Vieze handen maken…desnoods in een regering 

met de VVD. 

Dat zoeken naar een betere wereld, beter werk, nog 
een stapje vooruit, soms alleen maar verdedigen wat 
er is, wordt niet altijd herkend en niet altijd 
gewaardeerd. Onze beweging, politiek en de 
bonden, zit in de verdrukking. In Frankrijk, in 
Engeland, in Nederland. Waar we bovenstroom 
waren, omdat solidair denken in de samenleving 
bovenstroom was, lijken we nu aan de zijlijn te 
raken. De peilingen voor de PvdA zijn al meer dan 
een jaar niet te verteren. Onverantwoordelijke 
politieke handelaren in angst en vreemdelingenhaat 
dreigen mainstream te worden: Wilders, Trump, 
Mari le Pen, Hofer (van de nationalistische FPÖ in 
Oostenrijk). Mensen lijken niet altijd te beseffen wat 
er op het spel staat.  
Maar…de sociaal-democratie heeft vaker voor hete 
vuren gestaan. In 2002 gingen we van 45 naar 23 
zetels…in 2003 van 23 naar 42. Kom er nu maar eens 
om! En zetels is niet alles: in ’86 haalden Den Uyl en 
Kok samen 52 zetels, het op1-na beste resultaat voor 
de PvdA ooit. Maar rechts had een meerderheid en 
we bleven buiten de regering. De partij zat in zak en 
as. Er werd een congres bijeen geroepen. “Hoe moet 
dit nu verder?”, was de vraag: zoveel winnen en toch 
langs de kant. Den Uyl spreekt als laatste. Zijn 2e 
kabinet Den Uyl is definitief buiten beeld, maar hij 
weet dat de sociaal-democratie over hoop gaat, over 
een betere toekomst voor iedereen. Daarom draagt 
hij gepassioneerd in een bomvolle hal vol 
teleurgestelde partijgenoten een gedicht voor. Van 
Han G. Hoekstra, een arbeidersdichter. Hij las het 
gedicht voor en voegde daaraan toe: “Geen macht 
ter wereld kan ons droombeeld drillen, de sociaal-
democratie zal nooit verloren gaan.”  
DE CEDER 
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, 
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. 
Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen, 
en schimmel die een blinde muur aanrandt, 
er is geen boom, alleen een grauwe wand. 
Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen, 
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, 
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. 
Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille 
stam in het herfstlicht staat, onaangerand, 
niet te benaderen voor noodlots grillen, 
geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen. 
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant. 
 
Beste mensen: “Geen macht ter wereld kan ons 
droombeeld drillen, onze idealen blijven overeind, 
de sociaal-democratie zal nooit verloren gaan” 
Luc Greven, uitgesproken op 1 mei 2016 
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Helpen bij schulden 

Veel mensen in Steenwijkerland hebben te maken 
met hoge schulden. Sommige komen daar zelf niet 
meer uit. Gelukkig kunnen ze dan terugvallen op de 
GKB (gemeentelijke kredietbank) en op de vele 
vrijwilligers in onze gemeente. Maar…daar speelt op 
dit moment een probleem. Er zijn onvoldoende 
vrijwilligers om te helpen bij preventie,  begeleiding 
naar schuldhulpverlening en begeleiding bij 
uitstroom uit budgetbeheer. Timpaan Welzijn en het 
Algemeen Maatschappelijk Werk zijn gezamenlijk op 
zoek naar vrijwilligers hiervoor, maar dat zet nog 
niet genoeg zoden aan de dijk. Daarom willen we 
hen een handje helpen bij de werving. Ze zoeken 
vrijwilligers die in staat zijn te ondersteunen bij het 
op orde brengen van de financiële huishouding van 
een gezin of alleenstaande. Er is dus geen hele 
specifieke kennis voor nodig. Degenen die thuis de 
financiën doen, zijn waarschijnlijk voldoende 
toegerust om anderen te helpen om de boel op orde 
te krijgen. Er komt ook sociale vaardigheid en geduld 
bij te pas. Zie onderstaande informatie. 
Assistentie bij schuldhulpverlening: Project ”In 

eigen hand” 

Bureau Vrijwilligerswerk Steenwijkerland 

Timpaan Welzijn en het Algemeen Maatschappelijk 
Werk zijn gezamenlijk op zoek naar vrijwilligers die 
ondersteuning kunnen bieden aan mensen in het 
kader van de schuldhulpverlening. 
Deze mensen zijn een periode cliënt van de GKB 
geweest of worden begeleid door 
schuldhulpverleners van de IGSD. Zij hebben te 
maken met schulden en/of hebben weinig inzicht in 
hun financiële administratie. 
In de eerste situatie worden alle financiële zaken 
door de GKB overgenomen en zodra de schulden zijn 
afgelost moeten deelnemers dit weer zelf oppakken. 
Voor deelnemers die uitstromen is het vaak moeilijk 
en spannend om de financiën en administratie weer 
zelf op te pakken. Omdat het al eens verkeerd is 
gegaan, zien mensen hier tegen op en men wil hier 
soms hulp bij. 
De vrijwilligers wordt ook gevraagd mensen 
preventief te ondersteunen en daarmee te 
voorkomen dat er (problematische) schulden 
ontstaan. Er wordt hierbij zoveel mogelijk ingezet op 
de eigen kracht en op het eigen netwerk van de 
klant. Daarnaast kan het voorkomen dat mensen 

ondersteuning nodig hebben bij de stappen naar de 
schuldhulpverlening. 
Er zijn dus drie trajecten waarvoor ondersteuning 
van vrijwilligers gevraagd wordt: 

 Ondersteuning in het kader van preventie 

 Begeleiding bij de stappen naar 
schuldhulpverlening 

 Begeleiding bij de uitstroom uit 
budgetbeheer 

Als vrijwilliger ondersteun je de deelnemer 
gedurende een periode van zes maanden. Samen 
pak je de (financiële) administratie op en help je de 
deelnemer om dit overzichtelijk op orde te brengen 
en te houden. Hierdoor wordt een correct 
betaalgedrag ontwikkeld en draag je bij aan het 
vergroten van het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en 
het voorkomen van (nieuwe) schulden. 
 
Dit initiatief wordt ondersteund door: 

 Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Algemeen 
Maatschappelijk Werk) 

 Timpaan Welzijn 

 IGSD 

 Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 

 Gemeente Steenwijkerland 

 Diaconaal Platform 

 Voedselbank Steenwijkerland 

 Regionaal Samenwerkende Ouderen Bonden 
(RSOB) 

 MEE IJsseloevers 

 LIMOR 
 
Werkzaamheden: 
De begeleiding is vooral gericht op het zelfstandig 
functioneren (op financieel gebied) van de cliënt en 
op het versterken van zijn/haar zelfvertrouwen 
hierin. Het gaat hierbij om de volgende 
werkzaamheden, zie zoveel mogelijk samen met de 
cliënt worden uitgevoerd: 

 Post doornemen en ordenen 

 Overzicht inkomsten en uitgaven actueel 
houden 

 Cliënt zo mogelijk zelf zijn vaste lasten laten 
betalen en zo nodig daarin ondersteunen 

 Betalingen tijdig verrichten 

 Aanvragen aanvullende inkomsten 

 Op tijd doorgeven van wijzigingen in 
omstandigheden aan instanties 

 Beschikbaar zijn voor vragen, fungeren als 
”vraagbaak” 
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De vrijwilliger wordt afhankelijk van het 
ondersteuningstraject begeleid door medewerkers 
van het Algemeen Maatschappelijk Werk of Timpaan 
Welzijn en kan bij vragen met deze organisaties 
contact opnemen. Er worden ook regelmatig 
terugkomstbijeenkomsten georganiseerd voor de 
vrijwilligers. 
Voordat begeleiding van start gaat, zal de vrijwilliger 
een korte training volgen. 
 
Wensen 
De vrijwilliger is 21 jaar of ouder, heeft een passend 
werk- en denkniveau en heeft affiniteit met 
administratieve en financiële handelingen. De 
vrijwilliger is ontwikkelingsgericht en neemt zo min 
mogelijk over van de cliënt. Daarnaast kan de 
vrijwilliger goed luisteren en komt niet met kant en 
klare oplossingen. Het is belangrijk dat de vrijwilliger 
zijn/haar eigen grenzen kent en binnen kaders van 
de afgesproken taken blijft. 
 
De vele vrijwilligers in de gemeente Steenwijkerland 
kunnen rekenen op Timpaan Welzijn. 
Bureau Vrijwilligerswerk is een actieve organisatie, 
gericht op: 

 Een online vacaturebank voor vacatures en 
vrijwilligers 

 Bemiddeling tussen vrijwilligers en 
organisaties 

 Informatie en advies 
 Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 
 Coördinatie van de maatschappelijke stages 
 Contactgegevens aan alle aangesloten 

vrijwilligersorganisaties 
 
Heeft u belangstelling voor deze activiteiten die 
gericht zijn op assistentie bij schuldhulpverlening 
neem dan contact op met: 
Bureau Vrijwilligerswerk Steenwijkerland 
Stationsplein 1 
8331 GM Steenwijk 
Telefoon: 0521-523900 
E-mail: info@bureauvrijwilligerswerk.nl 

 
 

 
 

 

KoppeLinks: 

De eerstvolgende KoppeLinks verschijnt begin 
september 2016. 
Deadline kopij: woensdag 31 augustus 2016. 
 
Als bijlage van deze KoppeLinks treft U een 
acceptgiro aan voor uw vrijwillige bijdrage voor 
ons ledenblad. 
U kunt deze gebruiken voor uw bijdrage, of 
deze overmaken op: 
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0151 2197 61 
ten name van: PvdA afd. Steenwijkerland 
Onder vermelding: KoppeLinks 2016. 
Bij voorbaat dank 
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