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1. Afscheid bestuursleden Petra Kruize en Sari Datema
Tijdens de Jaarvergadering van de PvdA afdeling Stadskanaal hebben Petra Kruize 
en Sari Datema afscheid genomen als bestuurslid.

Petra Kruize (lid sinds 1 maart 1973) is al jarenlang een 
begrip en een persoonlijkheid binnen de PvdA 
Stadskanaal. Al jaren is zij actief binnen de partij en ze 
heeft talloze functies bekleed. Petra staat bekend als zeer
betrokken en zeer sociaal medelevend. ‘De sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten’ is dan ook een 
uitdrukking waar Petra ook volledig achter staat. Maar ook
het nemen van moedige beslissingen en het dragen van 
verantwoordelijkheid is Petra nooit uit de weg gegaan. 

Ik refereer dan met name aan de lange periode dat Petra raadslid was in onze 
gemeente namens de PvdA. Binnen de fractie vervulde ze een vooraanstaande rol. 
Dat Petra zeer sociaal betrokken is, blijkt ook wel uit het feit dat zij in het bestuur
van het Melis Bloemsma Fonds heeft gezeten. Dit onderstreept de gedachtegang 
van Petra nogmaals.

1 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven 
een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de PvdA geen belasting.
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De laatste jaren was zij actief als bestuurslid en tot haar aftreden moest Petra op 
de centjes van de afdeling passen in de functie van penningmeester, puutholder in 
het Gronings. Want ook het Gronings dialect (of de Groninger Taal, zoals Petra 
misschien wel wil horen) ligt haar na aan het hart. Ze was dan ook actief binnen de
Stichting Grunneger Toal. En al haar rollen en functies voerde ze altijd met volle 
overgave uit.

Sari Datema (lid sinds 16 november 1993) besloot als 
bestuurslid te stoppen omdat ze de jongeren meer de ruimte 
wil geven. En dat is kenmerkend voor Sari. Sari wil nooit 
iemand of iets in de weg staan, als zij maar het gevoel heeft 
dat het allemaal wel goed komt. Jarenlang is Sari mede het 
gezicht geweest van het bestuur van de afdeling. Eerst als lid
en later als secretaris. Maar niet alleen bestuurlijk droeg ze 
haar steentje bij, ook bemoeide ze zich nadrukkelijk met de 
landelijke en gemeentelijke politiek. Steeds keek ze kritisch 
naar het beleid van met name de PvdA. Ook Sari is zeer 
maatschappelijk betrokken.

Ze heeft ze zich op verschillende manieren ingezet voor de Knoalster samenleving. 
Sari was actief voor Humanitas Westerwolde, ze was presidente van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen, ouderling en scriba van de kerkenraad en lid van de 
Wijkraad Stadskanaal-Noord. Dat heeft er onder andere toe geleid dat Sari in 2011 
door toenmalig partijvoorzitter Lilianne Ploumen is onderscheiden met de Zilveren 
Speld, een eervolle onderscheiding van het landelijk bestuur van de PvdA.

Beste Petra en Sari,
Namens de hele afdeling Stadskanaal wil ik jullie hartelijk danken voor jullie 
geweldige inzet voor de PvdA Stadskanaal en ik hoop altijd een beroep op jullie te
kunnen doen met betrekking tot allerlei activiteiten binnen onze afdeling.
Erik van der Vlag, voorzitter PvdA Stadskanaal 

2. Gezin betaalt 240 keer meer energiebelasting dan industrie
Het kabinet Rutte-II maakt zich op voor zijn laatste grote klus: de herziening van 
het belastingstelsel. De premier en zijn door gedoogfracties gestutte kabinet 
inventariseren de wensen in Den Haag en de polder. Op ieders lijstje staan minder 
belasting op arbeid en een eenvoudiger stelsel. Mag ik een suggestie doen waarvan 
we decennia plezier zullen hebben? Moderniseer de bizarre belasting op energie. 
Wie vervuilt, betaalt. Een helder principe dat liberalen én sociaal-democraten 
onderschrijven – tenzij het om energie gaat, want in gasland Nederland betalen 
grootgebruikers als Shell en DSM een fractie van de energiebelasting die u en ik 
betalen. Hoe meer broeikasgassen je uitstoot, hoe minder je betaalt.
Neem gas. Nederlandse gezinnen betalen 19,11 eurocent belasting per kuub gas, 
grootverbruikers als Tata Steel (voorheen Hoogovens) 1,18 eurocent – dat is zestien 
keer minder. Ook binnen deze categorie wordt gas stoken beloond met riant 
belastingvoordeel: een kleine fabriek betaalt bijna zes keer meer belasting dan een
grote. Voor elektriciteit zijn de verschillen nog groter. Saillant, want Nederlandse 
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elektriciteitscentrales verstoken naast gas ook kolen, ’s werelds meest CO2-
intensieve brandstof. Een gemiddeld gezin betaalt per kilowattuur maar liefst 240 
keer meer energiebelasting dan de zware industrie. Ook hier is weer een getrapt 
systeem: hoe meer je vervuilt, hoe minder je betaalt. Zo betaalt de bakker op de 
hoek nog niet de helft van wat u betaalt, maar negentig keer meer dan Shell in 
Pernis of DSM in Geleen. Onder het bewind van Rutte zijn deze verschillen alleen 
maar groter geworden.
Het wordt nog gênanter. Sinds 2013 kent Nederland een ‘opslag duurzame energie’,
een heffing waarmee investeringen in duurzame energie worden gesubsidieerd. Dit 
lijkt op het principe ‘de vervuiler betaalt’: wie veel energie verbruikt, draagt meer
bij aan het opwekken van schone energie. Maar nee, Den Haag wil natuurlijk niet 
de zware industrie uit Nederland verjagen en dus worden grootverbruikers ontzien.
Een gezin betaalt per kuub gas twaalf keer meer dan de zware industrie en voor 
elektriciteit maar liefst 65 keer meer aan het bevorderen van schone en 
toekomstbestendige energie.
Welbeschouwd zijn de Nederlandse energiebelastingen verkapte subsidies voor 
fossiele brandstoffen, en grootverbruikers krijgen nauwelijks een prikkel om 
minder energie te gebruiken. De oplossing ligt voor de hand: laat vervuilers naar 
rato betalen en belast groene energie minder dan fossiele. De vraag naar en dus 
het aanbod van schone energie zal toenemen, zonder een cent extra subsidie.
De VVD is toch de partij voor ondernemers? Wiebes, help dan niet alleen 
multinationals, maar ook de bakker op de hoek. En Samsom, verloochen je 
Greenpeace-verleden niet meer dan nodig: zorg voor een klimaatvriendelijker 
belastingstelsel. 
Evert Nieuwenhuis in zijn rubriek Het Geweten in Vrij Nederland, 4 april 2015

3. Zonnepanelen op huurwoningen
De eerste zonnepanelen staan op sociale huurwoningen van Nijestee in de 
Groningse wijk Paddepoel. Ze zijn aangelegd door Solar Noord in Stadskanaal. De 
bewoners betalen voortaan 10 euro in de maand meer huur voor de panelen, maar 
besparen naar verwachting tussen 200 en 250 euro per jaar aan stroomkosten. 
Volgens energiecoöperatie Grunneger Power, die het project coördineert, gaan 
steeds meer huiseigenaren over tot gezamenlijke aankoop van zonnepanelen. Zo 
legt Awizon uit Stadskanaal 53 panelen op acht woningen in de Groninger wijk 
Hoornse Meer.
Dagblad van het Noorden, 8 mei 2015

4. 1 mei: Dag van de Arbeid
Op vrijdag 1 mei hebben de afdelingen Bellingwedde, Borger-Odoorn, Vlagtwedde 
en Stadskanaal van de Partij van de Arbeid gezamenlijk een leuke en interessante 
avond gehouden om de Dag van de Arbeid te vieren. In De Gelegenheid in 
Musselkanaal werd een zeer gevarieerd programma gepresenteerd voor alle leden 
van genoemde afdelingen. De afdeling Vlagtwedde was initiator van deze avond.
Er waren deze avond twee politieke gasten, namelijk Lilianne Ploumen (PvdA-
minister van Ontwikkelingssamenwerking) en Siepie de Jong (nu gewestelijk 
bestuurslid en daarvoor onder andere staatssecretaris en burgemeester). Naast 
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deze twee ervaren politici was ook de Groninger zanger Erwin de Vries te gast, die 
met zijn schitterende liedjes de avond muzikaal geweldig deed opluisteren.
De bezoekers (het was gezellig druk in Musselkanaal) luisterden aandachtig naar de 
twee sprekers, nadat Marco Benz van den Berg, voorzitter van de afdeling 
Vlagtwedde, de avond had geopend. Ploumen had het vooral over de internationale
solidariteit binnen de sociaaldemocratie die getoond is en getoond moet worden 
met al die onschuldige inwoners van landen die getroffen worden door enerzijds 
machtsmisbruik (armoede en onderdrukking) en anderzijds door armoede en 
natuurrampen (denk aan Nepal). Ook stelde ze het fenomeen kinderarbeid aan de 
orde, wat nog in talloze landen in onze wereld voorkomt. Uiteraard is dit niet 
zomaar op te lossen, maar zij stelt alles in het werk om dit zoveel mogelijk tegen 
te gaan en te voorkomen.

De Jong had meer een verhaal over de betekenis van de Dag van de Arbeid binnen 
de sociaaldemocratie in het algemeen. Ook zij benadrukte dat zowel nationale als 
internationale verbondenheid een vereiste is om een menselijker wereld te 
bewerkstelligen.
Tussen de sprekers door hield ik, als voorzitter van de afdeling Stadskanaal, ook 
nog een korte toespraak. En uiteraard bracht onze Groninger zanger Erwin de Vries 
talloze liedjes ten gehore, die met veel enthousiasme werden ontvangen.
Rest mij om alle leden te bedanken voor hun bezoek en die leden van de vier 
afdelingen, die deze geweldige avond hebben georganiseerd, een enorm 
compliment te geven voor deze zeer succesvolle avond!
Erik van der Vlag, voorzitter PvdA Stadskanaal

5. Supermarkten Stadskanaal elke zondag open
Vanaf 19 mei 2015 mogen in Stadskanaal de supermarkten, grootwinkelbedrijven en
winkels die een regionaal karakter hebben elke zondag open tussen 12.00 en 20.00 
uur. De overige winkels binnen de verschillende dorpskernen mogen twaalf 
zondagen per jaar hun deuren openen. Anders dan voorheen bepalen nu de 
Handelsverenigingen zelf welke zondagen zij daarvoor in aanmerking willen laten 
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komen. De Partij van de Arbeid is voorstander van algehele vrijheid als het gaat om
zondagopenstelling. De Handelsverenigingen hebben echter in april aangegeven dat
zij twaalf zondagen voldoende vinden. De verordening winkeltijden gemeente 
Stadskanaal 2015 is geschreven in klare taal. Toch vroeg deze verordening nog een 
nadere uitleg wat betreft shop in a shop. Door een winkelier in Musselkanaal zijn 
we er op gewezen dat laatst een zelfstandige winkel in de Supercoop aan het 
Willem Diemerplein is gevestigd. Dus een winkel in een winkel. Naar onze mening is
deze winkel een ‘gewone’ winkel. Wij zijn van mening dat deze winkelier zich 
moet gedragen als ware hij een winkelier in de openbare ruimte. De 
portefeuillehouder in deze kwestie, burgemeester Galama, kon zich niet vinden in 
onze stellingname. Niet omdat zij dat niet wilde, maar niet kan. De regels voor 
supermarkten gelden voor alles wat zich onder het dak van die supermarkten 
bevindt. Dus juridisch kunnen wij dat niet veranderen. Dat voelt niet goed, maar 
hier zullen we het mee moeten doen. Ondanks dat een aantal raadsleden 
principiële bezwaren heeft tegen zondagsopening is de nieuwe verordening met 6 
stemmen tegen en 16 voor aangenomen.

Wij hebben het vertrouwen dat de Handelsverenigingen 
goede invulling geven aan dit nieuwe beleid en dat zij 
zorgen dat ook hun leden zich houden aan de afspraken en 
de nieuwe regels zullen respecteren.
Monique Kroom

6. Is het niet raar dat de politiek zich bemoeit met openingstijden?
Ik heb me altijd al afgevraagd waarom de politiek zich bemoeit met de 
openingstijden van winkels. Als bijvoorbeeld een staalbedrijf besluit in een 
tweeploegendienst, een drieploegendienst of zelfs volcontinu te gaan werken, 
kraait daar geen haan naar. Niemand die zich druk maakt over vrachtwagens die 
dan 24 uur per dag af en aan rijden een geen CDA of CU die protesteert tegen 
werken op zondag.
Daarnaast heb ik vraagtekens bij het besluit dat de raad nu heeft genomen. 
Waarom mag een multinational als Ahold (Albert Heijn) in Stadskanaal nu wel op 
zondag open zijn en dus nog meer omzet draaien, maar de lokale ambachtelijke 
slager en de banketbakker niet? En: wanneer heb je als winkel een regionale 
uitstraling? Als het meisje achter de kassa in Emmen woont? En als dat niet 
voldoende is, heb je dan wel een regionale uitstraling als de familie van dat 
kassameisje, allemaal wonend in en rond Emmen, massaal de boodschappen doet in
die winkel?
De politiek bemoeit zich terecht met veel zaken. Maar volgens mij had de raad als 
beste kunnen besluiten dat ze zich niet meer bemoeit met de openingstijden van 
winkels. Laat de ondernemers zelf maar bepalen wanneer ze hun winkeldeur open 
willen stellen voor klanten. Ben je ook gelijk af van discussies over shop in a shop 
en regionale uitstraling. Dan hadden de ambachtelijke slager en de banketbakker 
zelf kunnen beslissen of ze elke zondag hun winkel open willen stellen.
Jan Chris de Boer
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7. PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg (3)
Voor de derde keer op rij hebben Grietje Schipper en ik de groep cliënten met een 
licht verstandelijke beperking bezocht die zorg krijgen van zorginstelling NOVO. 
Wij hebben dit keer onze ervaringen en gevoelens op 19 mei gedeeld met Jacob 
Withoff, de teamcoördinator Stadskanaal.Grietje en ik doen dit project met 
bijzonder veel plezier. Het geeft ons veel inzicht, ook over zaken waar we in de 
eerste instantie niet aan gedacht hebben. Echt grote wijzigingen in dit transitiejaar
merken wij nog niet. Wel moet opgemerkt worden dat al veel eerder in onder 
andere de dagbesteding van NOVO al is geanticipeerd op de bezuinigingen. 
Vervoersmogelijkheden zijn geminimaliseerd waardoor cliënten niet altijd op de 
locatie van hun eerste keuze konden blijven werken. De dagbesteding is vanuit 
zelfstandige locaties ondergebracht in bestaande woonvoorzieningen van NOVO. Dit
is voor betrokkenen wel een grote wijzigingen.
Wij lopen ook tegen zaken aan als problemen rond de PGB, zorgen rondom de 
huishoudelijke hulp en de onzekerheid over behoud van werk. De zogenoemde 
keukentafelgesprekken zijn gaande en wij zijn benieuwd naar de beschikkingen. In 
de volgende bezoekronde, die wij in juli willen houden, zal daar wel meer over 
bekend zijn.
Wij spreken met Jacob over de energie die er gestoken wordt in cliënten die niet 
willen, zich onttrekken aan (vrijwilligers)werk. Jacob merkt op dat er onderscheid 
gemaakt moet worden in: niet ‘kunnen’ werken (onvermogen) en niet ‘willen’ 
werken (motivatie). Jacob is van mening dat wanneer iemand niet het vermogen 
heeft om te werken en bovendien niet gemotiveerd is, men daar niet oneindig 
energie in zou moeten steken. Dat zijn gedachten die bij Grietje en mij ook leven. 
Anderzijds stimuleert en motiveert NOVO cliënten die niet willen, maar wel 
kunnen.
Indien er sprake is van een speciale situatie wat betreft de financiën, adviseert 
NOVO de cliënt externe specialistische hulp te zoeken. De vertrouwensband 
(relatie) tussen cliënt en begeleider is primair en adviezen en keuzemogelijkheden 
worden bespreekbaar gemaakt. Daarom voert de begeleider geen financieel beheer
voor een cliënt. Dat wordt gedaan door bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd. 
Goede contacten zijn er opgedaan met Kompas in Zuidlaren en De Bewindvoerster 
in Veendam. Kosten bedragen circa € 190 per maand voor curatele en € 90 per 
maand voor bewindvoering.
Op onze vraag hoe de begeleiders denken dat hun cliënten onze werkbezoeken bij 
hen thuis ervaren, is het antwoord positief. Extra aandacht en een luisterend oor 
vindt men in het algemeen prettig. Om te horen hoe de begeleiders er zelf over 
denken en wat zij menen dat wij hebben gemist of zeker moeten weten, willen wij
graag in de loop van het jaar een afspraak maken. 
Ten slotte staan we stil bij de bureaucratie. Wij verbazen ons alle drie er over dat 
keer op keer wordt geherïndiceerd, terwijl iemand bijvoorbeeld volledig spastisch 
is of blind. Keer op keer formulieren invullen door cliënt of zijn begeleider lijkt wel
erg op werkverschaffing. En ondanks dat iedereen dat graag anders zou willen zien,
lijkt het er op dat het alleen maar erger wordt. 
Wij zien weer uit naar de volgende ronde.
Monique Kroom
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8. Kernafvalbeleid regering klopt niet
De discussie over berging van radioactief afval in zoutkoepels (de koepel bij 
Onstwedde staat op de lijst van geschikte locaties) of kleilagen komt weer op gang.
Niet omdat de Nederlandse regering dat wil, maar omdat de Europese Commissie 
(EC) dat eist. Nu zal immers duidelijk worden dat het kernafvalbeleid van de 
regering niet klopt.
De EC heeft in 2011 in een richtlijn bepaald dat elke lidstaat uiterlijk eind augustus
2015 een Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval moet maken 
en daarbij is inspraak van de burgers een vereiste. Daardoor komt de VVD/PvdA-
regering in de problemen. In 1976 stelde de regering dat de berging van radioactief
afval in zoutkoepels in zoutkoepels in Noord-Nederland rond het jaar 2000 zou 
beginnen. Door verzet op basis van argumenten ging dit plan niet door. De regering 
besloot vervolgens de berging door te schuiven naar de volgende eeuw. Maar de 
argumentatie klopt niet en er is ook niet genoeg geld opzij gelegd om de berging te
kunnen betalen. De inspraak die de EC eist, heeft tot nu toe evenmin 
plaatsgevonden.
De afgelopen jaren had de regering het over bovengrondse opslag tot het jaar 2130 
en verwees daarbij naar de Nota Radioactief Afval uit 1984. In deze nota gaat het 
echter om enkele tientallen jaren bovengrondse opslag van hoogradioactief afval, 
gevolgd door ondergrondse berging. Volgens de nota had de berging in bijvoorbeeld
zoutkoepels nu gepland of al in werking moeten zijn. Dat is echter niet het geval. 
De regering schuift het probleem meer dan honderd jaar vooruit door onjuist te 
citeren uit de Nota Radioactief Afval. Dit onjuiste citaat werd recentelijk herhaald 
door bijvoorbeeld Jan Prij, kernafvalonderzoeker bij NRG (Nuclear Research and 
consultancy Group te Petten), Ewoud Verhoef (adjunct-directeur van de COVRA, de 
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) en de onderzoeksinstelling Rathenau 
Instituut. Ook in het door de overheid gefinancierde Meerjarenplan van het 
Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) staat onder 
verwijzing naar de Nota Radioactief Afval: ,,Het radioactief afval wordt in 
Nederland tenminste 100 jaar bovengronds door COVRA opgeslagen.’’
Men zou de indruk kunnen krijgen dat de termijn van tenminste 100 jaar voor 
hoogradioactief afval daadwerkelijk in de Nota Radioactief Afval staat. Deze 
termijn wordt immers door allerlei organisaties vermeld. Maar ook al herhaalt men 
een onjuiste bewering nog zo vaak, daardoor wordt die bewering nog niet juist.
Een tweede kwestie betreft de terughaalbaarheid van het kernafval, het idee dat 
men later weer bij het afval kan om het te kunnen hergebruiken. 
Terughaalbaarheid kwam plotseling naar voren in 1993 onder toenmalig 
milieuminister Hans Alders (PvdA). In 1993 wilde Alders proefboringen in 
zoutkoepels, maar zijn PvdA-achterban in Noord-Nederland was daar zeer tegen 
gekant. Daarom verzon Alders een list in de vorm van terughaalbaarheid. Het ging 
dus om politieke terughaalbaarheid die los staat van ideeën over het hergebruik 
van het afval. Er zat geen visie achter het omgaan met kernafval; het was een 
manier om een politiek probleem van de PvdA op te lossen.
Ook is terughaalbaarheid uit een zoutkoepel een illusie. Zout is plastisch, beweegt 
volgens ervaringen met de Amerikaanse opslagplaats voor militair kernafval 7,5 tot 
15 centimeter per jaar en sluit zo als het ware vanzelf de vaten af van de 
omgeving. Vaten met kernafval in de Duitse zoutkoepel Asse zijn naar beneden 
gezakt en moeilijk op te sporen.
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Een derde kwestie gaat over geld. Er moet nu geld opzij gelegd worden in een 
fonds om de ondergrondse berging te kunnen betalen. De veronderstelling van de 
regering is dat er jaar op jaar rendement wordt behaald op dit fonds. En na 
honderd jaar is het veel meer geld dan na vijftig jaar. Hoe langer je wacht, hoe 
minder geld je nu opzij hoeft te leggen, dus hoe minder geld bijvoorbeeld de 
kerncentrale Borssele nu hoeft op te brengen. In feite komt langdurige 
bovengrondse opslag neer op subsidie voor de kerncentrale Borssele.
Er is echter een probleem. Het zogeheten Waarborgfonds Eindberging groeit al 
twaalf jaar minder dan gepland en in sommige jaren krimpt het zelfs. We weten 
daarom nu al dat er over honderd jaar te weinig geld is. In feite zou de exploitant 
van de kerncentrale Borssele dit tekort moeten aanvullen, maar daarover heeft de 
regering nog geen besluit genomen.
Volgens de Europese Commissie moet de bevolking inspraak krijgen over de 
eindberging van radioactief afval. Daarom heeft de regering in augustus 2013 een 
zogeheten startdocument uitgebracht waarover de bevolking haar mening kon 
geven. Verschillende organisaties (waaronder de Groningen Stichting Co2ntramine, 
WISE en Laka) hebben in tien punten uiteengezet waarom dit rapport niet geschikt 
is als startdocument. Ze stelden de regering voor het rapport in te trekken en het 
huiswerk over te doen. Daar heeft de regering tot nu toe niet op gereageerd. Wel 
deelde minister Kamp (VVD) van Economische Zaken op 1 mei 2015 mee: ,,Het 
ontwerpprogramma zal naar de Tweede Kamer worden gestuurd nog voordat het 
naar de Europese Commissie wordt verzonden.’’ Het lijkt er daarom op dat er van 
enige inspraak door de bevolking geen sprake meer zal zijn.
Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist

9. Renovatie Julianapark
Het Julianapark in Stadskanaal wordt opgeknapt. Daartoe is in de raadsvergadering 
van mei besloten. Het park, een rijksmonument, heeft tachtig jaar na aanleg groot 
onderhoud nodig. Inmiddels is al begonnen met het snoeien en weghalen van 
bomen die geen overlevingskans meer hebben. Uiteraard worden er nieuwe bomen 
gepoot. De werkzaamheden worden ook uitgevoerd door mensen die meewerken 
aan een traject (de zogenaamde leerwerkplekken: door werk ervaring op te doen 
om zo een grotere kans op de arbeidsmarkt te hebben).

Cliënten van Novo zijn ook in dit plan betrokken; zij voeren 
lichte werkzaamheden uit. Het hele plan ziet er prima uit en 
biedt onze gemeente de komende vele jaren weer een mooi 
park.
Grietje Schipper

10. Cursisten #Lokpol op excursie naar de Tweede Kamer
Woensdag 27 mei brachten de deelnemers aan de cursus Lokale Politiek (ook wel 
bekend onder de noemer #Lokpol) onder leiding van oud-wethouder van de 
gemeente Stadskanaal, Jan Willem van de Kolk, een bezoek aan onze hofstad. 
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Er werd een uitgebreide rondleiding gedaan door de oude en nieuwe 
regeringsgebouwen rondom het Binnenhof, met als architectonisch hoogtepunt een 
bezoek aan de prachtige Handelingenkamer, ook wel bekend als de Harry 
Potterkamer, waar alle handelingen tot slechts een paar jaar geleden werden 
opgeslagen. Tegenwoordig is dat natuurlijk digitaal. Één schap blijft altijd leeg, 
want gedurende de bezetting door de NAZI's, was er geen democratie in Nederland 
en omdat deze tijd nooit vergeten mag worden, is dit een herdenkingsplek.

De rondleiding eindigde in de fractiekamer van de PvdA, waar 
we in gesprek gingen met Tjeerd van Dekken. Hij vertelde 
over zijn werk in de kamer, over zijn woordvoerderschap op 
het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en sport. 
Vanzelfsprekend sprak hij over zijn taken als kamerlid voor de 
provincie Groningen, waarbij zaken als gasboringen, 
aardbevingen en werkgelegenheid werden besproken. 

De dag werd afgesloten op de publieke tribune van de 
vergaderzaal, waar we op dat moment Wilma Mansveld,
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (voorheen 
gedeputeerde namens de PvdA in de provincie 
Groningen), aan het werk zagen over wijziging van de 
spoorwegwet. Op zich geen interessant onderwerp voor
onze regio, maar buiten op het plein voor de Tweede 
Kamer werd gedemonstreerd tegen gaswinning in de 
Noordzee. Dát kwam wel bij ons in de buurt. 

Patricia Timmerman
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11. Gelezen
,,Neem dan zelf asielzoeker in huis, is weerwoord. Prima, als PVV’ers dan ook 
mond houden over ouderenzorg, tenzij ze zelf bejaarde opnemen.’’
Tweet van historicus en publicist Zinhi Özdil, 16 april 2015

,,We zagen Halbe Zijlstra over het Binnenhof benen, lastiggevallen door een 
troepje journalisten, op weg naar het zoveelste overleg over bed, bad en brood. 
Op de herhaalde vraag of het uitblijven van een akkoord wees op een spoedige 
oplossing of de val van het kabinet, stond hij plotseling stil en sprak de 
raadselachtige woorden: ‘Als Willem Holleeder net zo naar de rechter zou 
luisteren als deze mensen, zou hij nog geen dag in de gevangenis hebben gezeten.’
Hij keer er zo slim bij als hij kon, als een bakkersknecht die een tientje vindt (u 
ziet, onzinnige vergelijkingen zijn heel makkelijk) en was duidelijk ingenomen met
zijn scherpzinnigheid.
We keken ernaar en zwegen een tijdje. Het was niet gemakkelijk om de betekenis 
ervan onmiddellijk te doorgronden. ‘Wat zegt-ie nou?’, vroeg mijn echtgenote.
Ik zei: ‘Dat illegalen net zo goed naar de rechter moeten luisteren als Holleeder 
misschien?’ Zij: ‘Maar Holleeder luistert toch helemaal niet naar de rechter? Hij is
verdacht en vastgezet, dat is toch geen luisteren?’
We vroegen ons in gemoede af wat de connectie tussen een dood en verderf 
zaaiende crimineel en illegale buitenlanders kon rechtvaardigen. Het leek erop 
dat Zijlstra werkelijk meende dat het één verband hield met het ander, dat de 
naald van zijn morele kompas bij een illegaal en een crimineel in dezelfde richting
wees. Dat zou zijn taaie verzet tegen een humane oplossing kunnen verklaren – 
omdat hij in iedere illegaal een soort Holleeder zag, en dan ook nog een die niet 
eens naar de rechter luisterde. Zo kreeg je het gevoel dat Holleeder zelfs nog wat 
beter uit de vergelijking kwam dan een illegaal.
Maar hoe je er ook naar keek, het bleef een even domme als brutale opmerking, 
voortgekomen uit een diepe minachting voor mensen die geen andere blaam trof 
dan dat ze een beter leven hadden gezocht.’’
Schrijver Tommy Wieringa in Dagblad van het Noorden, 25 april 2015

,,De EU is een vereniging van onbetrouwbare leden. Leden die meer geld willen 
dan brengen. En dat geldt voor alle lidstaten. Europa is te materialistisch 
geworden, gedreven door geld. Terwijl Europa voor idealen moet staan. Voor 
Nederland is de burger bereid idealen te aanvaarden als deel van onze nationale 
identiteit. Voor Europa niet. Dan resteert geld en dat leidt tot perverse processen 
als what’s in for me. Beter verkeerd bij mij besteed dan goed bij de buren.’’
Alex Brenninkmeijer (ex-Ombudsman en nu lid Europese Rekenkamer) in de 
Volkskrant 14 april 2015

,,Uit de steekproeven van de Rekenkamer blijkt dat wij net zo slecht zijn als onze 
buren. De grootste fraude met het Europees Sociaal Fonds staat op naam van 
Nederland. Maar het zit in de Nederlandse volksaard om ons vingertje op te heffen
naar het buitenland. Als burger ben ik geschrokken van de berichten over 
vriendjespolitiek bij aanbestedingen door Defensie en de politie, over mogelijke 
fraude door ict-bedrijf Ordina bij overheidscontracten. Als zoiets in Brussel boven 
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water komt, sneuvelt er een eurocommissaris. Maar in Nederland komt er een 
onderzoek en beloven we beterschap. We zouden ons moeten schamen.’’
Idem

,,Het is waar dat Europa visie ontbeert en vooral uit materialistische drijfveren 
bestaat, maar dat is nu eenmaal haar ontwerp. Het grondplan van de Unie is juist 
wars van al te grote visies en voornamelijk economisch van aard; de weg liep van 
kolen en staal naar de euro. En de cultuur dan, Goethe, de renaissance, het 
Panthenon? Dat is de Europese folklore waarmee het geheel is opgetuigd. 
Confetti. Verwaaid bij het eerste zuchtje tegenwind. Brenninkmeijer noemt 
nationalisme de betonrot van Europa, op dezelfde dag waarop Geert Wilders de 
Pegida-aanhang in Dresden begroet met ‘trotse patriotten’.’’

Schrijver Tommy Wieringa in Dagblad van het Noorden, 18 april 2015
,,Ik heb de dit jaar buitengewoon geërgerd aan de campagne voor de 
Statenverkiezingen. Die werden omgeturnd tot nationale verkiezingen. Rutte, 
Buma, Samsom, Dijsselbloem en Asscher, geen van allen zijn verkiesbaar! Als de 
Eerste Kamer zoveel belangrijker is dan de Provinciale Staten, kies de leden dan 
ook rechtstreeks, zou ik zeggen.’’
Senator Klaas de Vries (PvdA) in Trouw, 9 mei 2015

,,Ach, het ambt van gedeputeerde is een geleende fiets. Die lever je op enig 
moment weer in. Dat weet je. Het moeilijkste is om de werkrelatie te verbreken 
met mensen bij de provincie waar ik zo ontzettend intensief mee heb gewerkt. Ik 
had niet gedacht dat me dat zo zwaar zou vallen. Ik heb wel eens gezegd dat je 
voor je werk zestien uur bezig bent en er acht uur over droomt. En om dan ineens 
tot stilstand te komen. Alsof je met 100 kilometer per uur tegen een muur rijdt.’’
Inmiddels oud-gedeputeerde William Moorlag (PvdA) in Dagblad van het 
Noorden, 26 mei 2015

,,Als dit (het energieneutraal maken van woningen aan de Purmerlaan in 
Stadskanaal, red.) klaar is, hoopt Lefier zo snel mogelijk met andere huizen aan 
de slag te kunnen. Directeur De Boer verontschuldigde zich gisteren dat 
wethouder Peter Gelling niet aanwezig was om, zoals beloofd, de 
openingshandeling te verrichten. ‘Hij is in Den Haag om te protesteren tegen de 
komst van windmolens. Intussen maken wij Stadskanaal energieneutraal, dan 
kunnen de windmolens wegblijven’.’’
Dagblad van het Noorden, 28 mei 2015

12. De stelling
Opnieuw is er geen enkele reactie binnengekomen op de stelling. Jammer, maar 
trekken aan een dood paard heeft geen zin. Daarom zijn we maar gestopt met onze
poging om via de Nieuwsbrief discussies binnen onze afdeling op gang te brengen.

Bijdragen voor de Nieuwsbrief van juli kunnen tot en met vrijdag 26 juni 
worden gemaild naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 
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