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Rode Jet
De Rode Jet is het blad van de PvdA Middelburg voor de
leden van de PvdA afdeling Middelburg.
Rode Jet is opgezet door:
Jeroen Louws, Bob van Schuylenburch, Henk Soepenberg,
David Walvis en Wendy Westerlaken. Henk Licher levert met
zijn historische artikelen een vaste bijdrage.
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Van het bestuur
Rituelen en de toekomst
‘s Morgens is het ritueel bij mij thuis om koffie te drinken en
de krant te lezen. Mijn mediabehoefte wordt 24 uur per dag
al digitaal gestild, maar de geur van de Volkskrant en het
knisperen van het papier is mij dierbaar. Het is een traditie en
eigenlijk is mijn papierennieuws-behoefte onnodig. Toch blijft
mij de krant dierbaar en het goedemorgen van de
krantenbezorgster.
Ben ik nu vastgeroest in oude gewoonten en hou ik vast aan
een principe. Het is meer dan de krant lezen, het is een stukje
beleven. Op de camping in Bretagne las ik de Volkskrant via
een app op mijn telefoon, samen met mijn vrouw op het
campingterras. Dit was een waardevol moment voor ons
tweeën.
Oude gebruiken en tradities in een nieuw jasje. De angst om
het vertrouwde te verlaten en geloof te hebben in de
toekomst. Het is wat ons nu bezighoudt. Dit horen we op
straat als we met onze vertrouwde rozen op de markt staan.
We blijven vertellen dat we geloven in de toekomst en dat wij
proberen voor iedereen de goede keuzes te maken. De PvdA
is een progressieve partij en neemt de verantwoordelijkheid
om Nederland sociaal in te richten. Dat we als PvdA
vertrouwde maatregelen vervangen of veranderen, zodat we
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een vangnet houden voor diegene die dat nodig hebben is
voer voor de media en andere partijen.
Net zoals ik vertrouwen heb in passend onderwijs. Wat een
lastig traject was en is. Dat we nu nog niet goed hebben en
dat nu nog niet elke leerling op de juiste plek onderwijs krijgt,
neemt niet weg dat het doel juist is; iedere leerling krijgt het
beste onderwijs dat bij hem/haar past. Ook deze verandering
bracht onrust met zich mee en ook ik heb kritiek geuit bij
directies en collega’s, met als doel: het moet beter dan goed
worden. Want als je gaat veranderen zorg er dan voor dat het
goed gebeurt voor iedereen.
De PvdA gaat voor beter dan goed, want wij leggen de lat
hoog, vooral voor onszelf. Dit is ook waarom wij op het
voorsteven staan en het buiswater over ons heen krijgen. We
zullen naar iedereen actief moeten blijven luisteren en
kritisch moeten zijn. De opmerking van Anneke Hartman
tijdens de ledenvergadering is voor mij goud waard: ga de
wijkcentra in en drink koffie met de bezoekers en ga in
gesprek.
PvdA Middelburg heeft een grote verantwoordelijkheid in
Nederland. We hebben in Middelburg een PvdA wethouder.
Saskia Szarafinski is een van die wethouders die Nederland
kan laten zien hoe je de verantwoordelijkheden die het rijk
aan de gemeenten geeft, kan uitvoeren.
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Wij gaan nog actiever luisteren en in gesprek. Wij houden
kritisch in de gaten wat de gevolgen van beleid zijn voor
iedereen. Dit zullen we samen moeten doen, ons
ombudsteam telt bij wijze van spreken 225 leden.
Graag hoor ik van u.
Met vriendelijke groet,
Bob van Schuylenburch
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Uit de fractie
Peter de Doelder

In juli afgelopen zomer kondigde het college aan dat er
plannen zijn voor een nieuw AZC in Middelburg. Tijdens de
raadsvergadering spraken alle partijen zich positief hierover
uit. De wethouder kon dus voort en kondigde een
raadsbesluit in september 2014 aan.
Enkele dagen later werd een hoorbijeenkomst voor inwoners
gehouden en dat verliep heel anders. Zoals te verwachten zijn
er ook tegenstanders van een AZC en die hebben luid van zich
laten horen. Zo luid zelfs dat zij er in slaagden een flink aantal
handtekeningen te verzamelen tegen de vestiging van een
AZC in Swerfrust. Daarop besloot het college om het
raadsvoorstel enkele maanden uit te stellen en eerst met de
mensen; aanwonenden, omwonenden en anderen in gesprek
te gaan.
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De PvdA was niet blij met deze verlenging van de procedure,
want wij vinden dat Middelburg zijn naam en faam als
gastvrije gemeente, waar mensen zich veilig kunnen voelen,
hoog te houden heeft.
Wij kennen allemaal de beelden vanuit Noord-Afrika en
weten allemaal dat de aantallen vluchtelingen die zich in
Nederland melden momenteel torenhoog zijn. En wij vinden
dat onze gemeente zo snel mogelijk een bijdrage moet
leveren aan de opvang van deze vluchtelingen.
Tijdens de laatste raadsvergadering in september vroeg de
wethouder om instemming met een lange inspraakprocedure
die moet leiden tot een besluit in december 2014. Nadat de
raad in december zou hebben besloten zou dan het COA op
16 december aan de slag kunnen met de noodzakelijk
gevonden verbouwing. (NB Binnen de organisatie van het
COA gingen destijds geruchten dat de eerste asielzoekers dan
in april terecht zouden kunnen).
De PvdA heeft voor en tijdens de vergadering hartstochtelijk
gepleit voor een snellere procedure, de wethouder wilde
echter niet verder gaan dan drie weken vervroeging.
Daarop hebben we tijdens de raadsvergadering besloten
TEGEN het plan van de wethouder te stemmen, als een
signaal hoe ernstig wij de situatie beoordelen.
Bij sommigen aanwezigen wekte dat een verkeerde indruk,
als dat PvdA tegen de vestiging van een AZC zou zijn. Dat is
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natuurlijk geenszins het geval; wij willen juist dat er veel
sneller dan nu het geval is, een opvang wordt geopend.
Natuurlijk moet je tot een werkbare oplossing komen met
omwonenden, praktisch zaken goed regelen als goede buren,
inwoners van Middelburg geruststellen, maar als de nood zo
hoog is, dan moet er ook gehandeld worden… dat was het
signaal dat we wilden geven.
Helaas zal opening van een AZC in Middelburg in 2014 niet
meer lukken. Wij betreuren dat zeer.
Gelukkig heeft de raad in de vergadering van november
jongstleden het college toestemming te geven met het AZC
verder te gaan. Dat ging niet zonder slag of stoot, ook niet
binnen onze coalitie…
In februari 2015 of mogelijk zelfs al in januari zullen de eerste
asielzoekers in Swerfrust onderdak kunnen vinden, en tot ons
grote genoegen horen we nu al van initiatieven van mensen
uit de wijk om de asielzoekers welkom te heten en te
ondersteunen.
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Kort Verslag Algemene Ledenvergadering 29-9-2014
Aanwezig: 22 leden en 2 toelichters concept programma
Provinciale Staten (P.S.) en Waterschap (W.S.) Anton van
Haperen en Maarten Rossen. Melding afwezigheid: Edwin
Overbeeke.
1) Opening.
Vz. Bob van Schuylenburch opent de vergadering en heet
iedereen hartelijk welkom. Het afdelingsbestuur heeft op
korte termijn deze extra ALV bijeengeroepen om de leden de
gelegenheid te geven zowel op de conceptprogramma’s van
P.S. en W.S., alsook op de algemene beschouwingen van het
kabinet VVD-PvdA te kunnen reageren. Bob is, gelet op de
korte termijn, blij met de opkomst.
2) Algemene beschouwingen.
Ons Tweede Kamerlid Albert de Vries geeft een toelichting
op de kabinetsvoorstellen en de positiebepaling van de PvdA
kamerfractie daarop.
Albert geeft aan dat de onvermijdelijke ombuigingen en
intensiveringen wetmatig grotendeels afgerond zijn, met
steun van “de constructieve 3”, maar dat het nu op een
succesvolle uitvoering aankomt. Albert erkent dat de vele en
ingrijpende plannen tot een flinke teruggang in steun bij onze
traditionele achterban geleid hebben, maar dat de kansen op
herstel zich ook aandienen. Met name SP en PVV stellen zich
erg conservatief op door alles bij het oude te willen laten
zonder duidelijk te maken of dat kan en wat dat dan wel niet
kost. Ook nogal wat instellingen die met de gevolgen van de
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te decentraliseren taken op het terrein van zorg, jeugd en
arbeidsparticipatie te maken hebben, zetten helaas de
hakken in het zand. Een cultuurverandering bij die
instellingen is onvermijdelijk.
Albert stelt dat de fractie en vervolgens ook de ledenraad
ingenomen waren met de strijdbare opstelling van Diederik
Samson “als fractievoorzitter van de PvdA i.p.v. als 16e
minister van Rutte-2” tijdens de algemene beschouwingen.
Naast een goede en zorgvuldige uitvoering van de
stelselwijzigingen en ombuigingen zal de volle nadruk van de
kabinetsinzet nu moeten gaan liggen op het bevorderen van
de werkgelegenheid. Verder moeten de financiële
instellingen stevig op de huid gezeten worden.
Albert heeft voor differentiatie van de kabinetsinzet naar
regio’s gepleit. Na jaren van loonmatiging acht de fractie
loonsverhogingen in sterkere sectoren haalbaar en wenselijk,
ook vanwege stimulering van consumptieve bestedingen.
Albert meldt nog dat de ledenraad, op voorstel van de JS, op
provinciaal niveau lijstverbindingen met GL en de SP bepleit
heeft, maar dat de SP dat direct afgewezen heeft.
Door de leden wordt in de daaropvolgende discussie gewezen
op of aandacht gevraagd voor onder meer de volgende zaken.
*De bevoordeling van de grote(re) steden bij beleid en
toewijzing van middelen.
*Het pleidooi van de fractie om identiteitsgebonden scholen
te verplichten ook andere leerlingen op te nemen wordt door
een lid betreurd en leidt tot de nodige discussie.
12

*Enkele leden spreken hun grote zorg uit dat de steun voor
de PvdA drastisch verder zal zakken zodra mensen begin 2015
aan den lijve de financiële en andere gevolgen van de
decentralisaties zullen ondervinden; met name binnen de
traditioneel redelijk stevige achterban van senioren en
gebruikers van de sociale werkvoorziening. Met erkenning
van de noodzaak van de veranderingen had, ter matiging van
de negatieve effecten, een geleidelijker, beter voorbereid en
gecommuniceerd traject de voorkeur verdient.
*Spreek instellingen die alle problemen, ook die aan eigen
falen te wijten zijn, in de schoenen van de gemeente
schuiven, daar hard op aan.
Albert benadrukt in zijn beantwoording de noodzaak van een
grote-steden-beleid, maar steden zonder autonome
groeipotentie behoeven beslist ook aandacht. Om
onvoorziene effecten van de afgesproken maatregelen snel te
signaleren en waar mogelijk te repareren zal de fractie de
uitvoering daarvan nauwgezet volgen. Ook staatssecretaris
Van Rijn zit er bovenop en heeft al enkele keren extra budget
beschikbaar gesteld of maatregelen aangepast. Albert en
onze wethouder Saskia Szarafinski vinden dat er meer
doorzettingsmacht bij de gemeente zou moeten zijn t.o.v.
onwillige instellingen, maar Saskia vindt in deze fase de
zorgvuldigheid naar de cliënten toe doorslaggevend in de
aanpak. Volgens Saskia (en diverse anderen) is
leerlingentoewijzing in het basisonderwijs niet zozeer een
probleem maar het behoud van een omvang die kwaliteit
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blijft garanderen. Samenwerkingsvormen tussen scholen met
verschillende grondslagen is daartoe erg belangrijk.
Hoewel we zeker nog niet uitgediscussieerd zijn, sluit Bob na
ruim een uur dit onderwerp af en stelt een korte pauze (punt
3 agenda) voor.
4) Concept verkiezingsprogramma P.S.
Anton van Haperen licht de werkwijze bij de opstelling van
het concept en de inhoud op hoofdlijnen van het
Verkiezingsprogramma voor de provinciale
statenverkiezingen. kort toe. Er is bewust voor vier pijlers
gekozen: werk (behoud, nieuw en anders), bruisende steden
én een vitaal platteland en een op betrokkenheid en
samenwerking gericht bestuur. In de discussie komen met
name de volgende kwesties aan bod.
*Het primaat bij de invulling van bestaande bedrijfsterreinen
mag potentiële aantrekkelijke vestigers die toch een nieuw
terrein wensen, niet blokkeren. De vergadering is het daar
van harte mee eens. Afgesproken wordt dat Peter de Doelder
nog voor een amendement van die strekking zal zorgen.
*Het belang van stedelijkheid wordt onderschreven maar
vraagt wel nadere precisering van de rol van de provincie
daarbij. Saskia wijst op de vele vormen van samenwerking die
er op Walcheren –en deels ook met Schouwen-Duiveland- al
bestaan en vindt dat die niet door provinciaal optreden
belemmerd moeten worden. Instemming is haar deel, maar
tot een concreet amendement leidt het niet. Dick van der
Wouw, die voor Scoop een rapport over stedelijkheid
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geschreven heeft, is blij met de keus hiervoor, maar
waarschuwt wel voor een vereenzelviging van dit
inhoudelijke concept met de nadere bestuurlijke vormgeving
ervan.
*Uitgebreid wordt, dankzij een daarover ingediend
amendement van Ernst Radius, het belang van het onderwijs
in Zeeland benadrukt. De conclusie dat alle vormen van
onderwijs daarbij van belang zijn laat zich raden. De in het
amendement bepleite expliciete toevoeging dat aandacht
voor het hoger en universitair onderwijs wenselijk is, wordt
door de aanwezigen ondersteund. Het amendement, waar
Ernst nog iets aan zal sleutelen, wordt unaniem aangenomen.
*De door Ernst per amendement bepleite pilot voor een
weekendsnelbusdienst tussen Middelburg en Antwerpen
roept bij leden “wel-en-wee ervaringen over reizen in
Zeeland”op en krijgt, na toevoeging van meer opstapplaatsen
dan alleen Middelburg, steun van een ruime meerderheid.
*Tot slot bepleit Eric Lameijn, namens de Jonge Socialisten
om de nogal sombere inleiding aan te passen, door de 1ste
kolom op de laatste zin na, te laten vervallen. Dat leidt
vervolgens tot het voorstel van Anita Pijpelink om beide
kolommen dan van plaats te verwisselen. Omdat dit voorstel
in meerderheid gesteund wordt, maar de intentie van Eric
nadrukkelijk onderschreven, wordt afgesproken dat Anita,
Eric en Ernst een nieuwe inleiding opstellen die als
amendement zal worden ingediend.
Bob sluit dit onderdeel af, dankt Anton voor zijn bijdrage en
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overhandigt hem een Zeeuwse knoop.
5) Concept V.P. Waterschap.
Het korte concept verkiezingsprogramma voor “dit weinig
sexy bestuursorgaan” (Maarten Rossen) leidt tot 2 vragen
(die door Maarten en Anton beantwoord worden) en 1 door
Maarten zelf ingediend amendement.
*Bewust is er voor gekozen om het bestaan van het
waterschap niet ter discussie te stellen. Dat is een landelijke
vraag. Wel wordt voorgesteld het beheer voor de provinciale
wegen over te dragen aan het waterschap.
*Het pleidooi voor behoud van open landschap en kustlijn
verdraagt zich niet met het volbouwen van de stranden met
verhuurbare strandhuisjes en megalomane plannen voor
hoge hotels etc.
*Het amendement van Maarten Rossen en Tom Lievense om
in de kostenverdeling van de waterschapslasten de
hoeveelheid geleverd drinkwater en warm tapwater te
hanteren i.p.v. de huidige vervuilingseenheden wordt
unaniem ondersteund.
Bob dankt Maarten voor zijn bijdrage.
5) Rondvraag en sluiting.
Henk Soepenberg meldt dat er 2 Zelandusdebatten
voorbereid worden; over de havenontwikkeling en de
vergrijzings- en krimpproblemen. Plaats en tijdstip volgen
t.z.t.
Anneke Hartman pleit voor meer contacten vanuit de PvdA
met groepen ouderen op plekken die zich daar voor lenen.
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Er worden geen agendapunten voor de e.v. ledenvergadering
op 17.11.14 voorgesteld.
Bob heet ons recent nieuwe lid, Gerli Reinmann, die al
aanwezig is, extra welkom.
We hebben per 1 oktober 2014 225 leden.
Vervolgens sluit hij rond 22.15 u. de vergadering, en dankt
iedereen voor aanwezigheid en bijdrage.
Jan Janse
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Door Henk Licher
Pieter Lodewijk Tak

In de rij van Middelburgse socialistische reuzen op wier
schouders wij (kunnen) staan, nu het licht op Pieter Lodewijk
Tak, geboren in het Europese revolutiejaar 1848. Ook in
Nederland een woelig jaar, waarin koning Willem II de
liberaal Thorbecke de ruimte liet een nieuwe grondwet met
parlementaire verankering te maken. In deze nieuwe tijd
groeide P.L.Tak op in een Middelburgse bourgeois-milieu,
volgde het gymnasium, vertrok naar Leiden en keerde na een
gedeeltelijke rechtenstudie terug naar Middelburg. Tak had
een goede hand van schrijven en werd buitenlandredacteur
van de fameuze 'Middelburgse Courant', de krant waar in
1885 Henriette van der Mey de eerste Nederlandse
vrouwelijke journalist werd. Over haar – naar wie ons
afdelingsblad is vernoemd schreef ik eerder in de Rode Jet.
In de Middelburgse Sint Joris Sociëteit , plaats van
samenkomst van veel Middelburgse intellectuelen en
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notabelen ( en die eigenschappen soms ook in één persoon),
maakte Tak kennis met Wibaut, ook een telg uit een
welgesteld burgerlijk milieu. Beide ontwikkelden een sterk
sociaal engagement, mede onder invloed van een figuur als
Multatuli, wiens drietal lezingen in de concertzaal in
Middelburg veel denkwerk losmaakten. Vanuit deze
bewondering ontstond een progressieve kring in Middelburg,
waarin Wibaut, Tak en ook iemand als de uit Goes afkomstige
sociale voorman De Wit Hamer centraal stonden (op deze
invloedrijke man kom ik een volgend keer nog eens terug) .
Maar zoals dat ook nu nog met onze jonge intellectuelen
gebeurt, de grote stad met het wat wereldser milieu lokt, en
zo vertrok ook Tak naar Amsterdam waar hij ging werken
voor het progressief-liberale dagblad 'De Amsterdammer,
Weekblad voor Nederland' (interessante naam overigens!).
Naast zijn redactiewerk buitenland schreef hij in dat blad in
1881-1882 ook nog enkele zogeheten 'Middelburgsche
Brieven' . In de periode 1890-1894 keerde hij dat om en
schreef toen 'Amsterdamsche Brieven' in de Middelburgsche
Courant , vooral over gemeentelijke kwesties.
Tak was aanvankelijk lid van de Liberale Unie, vroege
voorganger van de huidige VVD, maar keerde die partij in
1891 de rug toe, vooral omdat hij zich niet kon vinden in de
behoudende opstelling jegens het Algemeen Kiesrecht,
waarvan Tak een sterk voorstander was. Maar ook voelde hij
zich steeds sterker door het socialisme aangetrokken. Zelf
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schreef hij over zijn overgang het volgende: “Toen duurde het
tot Mei 1899 eer ik mij aansloot bij de S.D.A.P. In de eerste
jaren onthield ik mij, omdat ik nog niet genoegzame vastheid
voor mijzelven had om de klasse te verlaten waaruit ik kwam.
Later nog een poos, omdat ik mij vastgewerkt had in de
opvatting dat al te veel ‘heeren’ in de partij haar niet zouden
versterken. En, laat ik ook dit erbij voegen, ik vond in het
partijloos bestaan een bekoring, die misschien niet geheel vrij
was van gemakzucht, maar toch ook niet los van opgedane
ervaring, zoowel in het liberaal als in het radicaal verband.
Zulk een positie echter moet zich voor iemand die sprekende
en schrijvende in het openbaar optreedt, noodwendig
oplossen in eene beslissing. Er was natuurlijk maar eene
mogelijkheid, en deze kwam in het voorjaar van 1899.” Zoals
uit deze zinnen al blijkt had hij een lange aanloop nodig. Die
werd wat verkort toen hij in 1896 met Wibaut als gast en als
journalist het Internationaal Socialistisch Congres in Londen
bijwoonde, waar hij zich sterker dan daarvoor aangeraakt
voelde door de socialistische gedachte, vooral zoals die werd
guit door de Fabians, een beweging die ook zijn oudMiddelburgse vriend Wibaut zo inspireerde. De Fabian
Society koos voor een gematigde ontwikkeling van het
socialisme, daarmee afscheid nemend van revolutionaire
bewegingen. Tak ging meewerken aan het
sociaaldemocratisch gemeenteprogram van de net
opgerichte SDAP en sloot zich tenslotte aan bij de SDAP. De
mislukte algemene spoorwegstaking van 1903 veroorzaakte
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de val van Troelstra als hoofdredacteur van de partijkrant Het
Volk. Tak werd aangesteld als zijn opvolger en schreef in die
functie opiniestukken over de politiek, en leidde de krant
met stevige hand. Zo stevig dat er een affaire ontstond en
een vlek op zijn blazoen. Tak ontsloeg de schrijver Jacob
Israël de Haan die redacteur van de jeugdrubriek van Het Volk
was, maar ook auteur van het grensverleggende boek
Pijpelijntjes, een boek met duidelijk homoseksuele inhoud.
Over de reden hierachter ( persoonlijke preutsheid, politieke
vrees voor verkiezingsverlies?) is nooit duidelijkheid ontstaan.
Naast zijn hoofdredacteurschap werd Tak korte tijd voorzitter
van de SDAP, een functie die hij neerlegde toen hij in 1904
gekozen werd in de gemeenteraad van Amsterdam en tegelijk
tot lid van Provinciale Staten in Noord-Holland, waarna een
jaar later al het Tweede Kamerlidmaatschap volgde. Tak
hield zich sterk bezig met de positie van de vrouw; mogelijk
ook geïnspireerd door de omgang met de progressieve groep
vrouwen uit de Middelburgse periode? Hij hield een
voordracht ter gelegenheid van de Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid in Amsterdam onder de titel “De
vrouwenbeweging en het arbeidersvraagstuk”, en ook
schreef hij een steunend voorwoord bij de uitgave
“Verpleegstersbelangen. Een drietal beschouwingen over
verdichtsel en werkelijkheid in 't leven der verpleegsters”.
Tak toonde zich een vaardig fondswerver voor stakingen,
zoals van de diamantbewerkers in 1901-1902 en 1904.
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Voorts was hij de voorganger in de door hem opgerichte
Vereeniging van Sociaal-Democratische Raadsleden, steun en
toeverlaat van de raadsleden in moeilijke zaken. Vanaf 1907
tot zijn dood schreef hij regelmatig artikelen voor dit blad
over allerlei gemeentelijke kwesties. Een altijd wat
onderbelicht aspect van socialistische politiek, de kunst, werd
door Tak in 1903 opgepakt met het stichten van de
Vereeniging Kunst aan het Volk, organisator van
manifestaties ,exposities en muziekuitvoeringen voor de
Amsterdamse bevolking.
Tak stond bekend als levensgenieter, liefhebber van goede
glazen bier in gezellige Amsterdamse etablissementen onder
aangename kout. En tegelijk als harde werker die het met
mens en maatschappij goed voor had. Dit schreef hij zelf
hierover: “Er is in den tegenwoordigen tijd veel ellende die
onnoodig is, veel dat ons rechtsgevoel hindert, en er is een
toekomst die beter kan zijn. Mocht gij deze willen bedekken
onder de ijle beelden uwer verledensfantazieën dan komen
wij in 't geweer. We hebben hier met realiteiten te maken,
waarvan afhangt of millioenen niet alleen brood, maar ook de
ontwikkeling, verstandelijk en zedelijk, kunnen erlangen,
waardoor zij betere en gelukkigere samenlevingsmenschen
kunnen worden. Vrij aan U en anderen om in zelfcontemplatie
die realiteiten te ontvlieden, maar dat is individueel werk en
negatie van het samenleven, van de wederzijdsche
hulpvaardigheid en van de liefde. Want een vruchtbaarder
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liefde zoeken wij dan die voor de Idee die boven de deernis
gaat. Ook uit ons denken en voelen is een Idee ontstaan, als ik
voor een enkele maal eens in dien trant mag spreken. Ook zij
is voor ons goud geworden.”
Hij stierf in 1907, na een wandeling op Zorgvliet, het
landgoed van zijn broer in Domburg. Ja, Amsterdam heeft zijn
P.L. Takstraat , en Middelburg? Nee, evenmin als wij die
andere grote dochters en zonen van onze stad eren: Mathilde
en Floor Wibaut, Henriette Van der Mey, Samuel Coronel...
Raadsleden en Straatnaamgevers, zie er eens naar om.

Henk Licher
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Vijftien vragen aan Wendy Westerlaken

1. Vertel eens kort wie je bent
Ik ben Wendy Westerlaken, 40 jaar en woon sinds 2005
in Middelburg. Daarvoor in Vlissingen, en oorspronkelijk
kom ik uit Willemstad. Ik woon samen met Corné en
onze zoon Jules van vijf in Hof van Sint Pieter.
2. Vertel eens iets over je werk in een paar zinnen
Ik ben senior communicatieadviseur bij Lievens
Communicatie. Een greep uit de klussen die ik de laatste
tijd deed: Met mensen van Rijkswaterstaat deed ik een
sessie over de communicatie rond de bouw van de
Schelderadartoren, voor Orionis Walcheren maakte ik
een communicatieplan, voor de gemeente Borsele maak
ik een magazine over de veranderingen in het sociale
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domein en we verzorgden onlangs de communicatie
rond de zienwijzeprocedure van de – hele mond vol –
ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak
Zoommeer.
3. Wat vind je leuk aan je werk?
Heel veel. Bijvoorbeeld dat je het ene moment een
bestuurder adviseert over zijn persoonlijk optreden en
het volgende moment een gesprek hebt met een
medewerker uit de WSW van Orionis over zijn
communicatiebehoefte. Dat je nieuwsgierig mag zijn,
zelfs moet zijn. Dat je de ene dag bezig bent met
blauwalgen en quaggamossels en het volgende moment
met de directe gevolgen van de participatiewet.
4. Wat voor werk zou je doen als je dit werk niet deed?
Diep van binnen schuilt er een juf in mij. Maar redacteur
bij een programma als het Klokhuis, de Hokjesman of
Man bijt Hond lijkt me ook wel wat.
5. Wat deed je besluiten lid te worden van de PvdA?
Het was de tijd dat Pim Fortuijn opkwam, en het hoofd
van Ad Melkert steeds dieper tussen zijn schouders
zakte. Daardoor kreeg ik juist de behoefte om te
steunen. Er moest een tegengeluid komen! Toen
vervolgens Wouter Bos in Vlissingen sprak, zag ik de
energie om er weer wat van te maken. En ook het
plezier dat de afdeling had in de gezamenlijke strijd. Ik
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ben lid geworden en heb meteen aangegeven dat ik
actief wilde zijn.
6. Welke PvdA-waarden gebruik je in het dagelijks
leven?
Dat je in eerste instantie naar een collectief belang kijkt
en/of het belang van kwetsbaren, en dan pas naar je
eigen belang. Ouders die bang zijn dat hun kind eronder
lijdt dat er ook kinderen in de klas zitten die extra
aandacht nodig hebben. Of mensen die tegen de opvang
van asielzoekers in de buurt zijn. Brrr. Kun je als een van
de meest bevoorrechte bevolkingsgroepen – welvarend,
wonend in West-Europa, met kinderen waar het goed
mee gaat - nu niet even over je eigen schaduw heen
springen?
7. Wat kan en wil jij als persoon voor de PvdA
betekenen?
Ik ben ervan overtuigd dat je moet doen wat je leuk
vindt, als het om vrijwilligerswerk gaat (en eigenlijk
altijd). Ik vind het leuk om aan de Rode Jet mee te
werken, aan de campagnes en aan de
kandidaatstellingscommissie. Dat zijn de klussen die ik
tot nu toe gedaan heb en graag blijf doen. Een rol meer
op de voorgrond; daar voel ik me, ook in relatie tot mijn
werk, niet prettig bij.
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8. Wanneer ben je extra trots op de PvdA?
Als we het leven voor de allerkwetsbaarsten iets
prettiger kunnen maken. En ook: als ik de saamhorigheid
zie in de afdeling, bijvoorbeeld tijdens de campagne. Dan
ben ik trots op de afdeling.
9. Wie in Middelburg verdient een lintje en waarom?
Alle anonieme mantelzorgers, die dit met de grootste
vanzelfsprekendheid doen.
10. Welk boek heb je laatst gelezen?
Ik heb onlangs Norwegian Wood van Haruki Murakami
gelezen. Heel erg mooi. Een coming of age-achtig boek
over een Japanse jongen. Zware thema’s met toch ook
een bepaalde lichtheid. Kan het niet uitleggen, wat er zo
mooi aan is, maar dat is het! Het ligt afgeprijsd bij de
Drvkkerij voor € 5,95. Geen geld voor deze moderne
klassieker!
11. Welke film heeft indruk gemaakt?
De film Amour van Michael Haneke. Een pijnlijk mooie
trage film over een ouder echtpaar van wie de vrouw
een beroerte krijgt. De man, die zelf al in de tachtig is,
verzorgt haar liefdevol, maar het lichamelijk verval zet in
alle hevigheid door.
12. Wat is je favoriete plekje in Middelburg om weg te
dromen?
Op het Abdijplein heb ik dit jaar mooie momenten
beleefd: van het fantastische concert van Blaudzun op
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het ZNF tot het vieren van mijn veertigste verjaardag
met familie en vrienden.
13. Waaraan of aan wie heb je je de afgelopen tijd
geërgerd?
Ik heb me ontzettend verbaasd over de grote
hoeveelheid mensen die de “pietietie” tekenden. En
merkte dat mensen die zichzelf tolerant vinden toch fel
tekeer gingen over “het behoud van onze cultuur” en
soms zelfs begonnen over “zij zijn hier gekomen, dus zij
passen zich maar aan”. Werkelijke tolerantie is net als
werkelijke democratie. Je neemt de opvattingen,
beelden en verhalen van de minderheid even serieus als
die van jou, en probeert samen een oplossing te vinden.
Symbolen veranderen door de jaren heen, woorden
worden anders geladen, begrippen en beelden
evolueren. Zo gaat dat, dat is de dynamiek die iedere
samenleving kent. Als tradities niet zouden veranderen,
zou ik nog steeds veroordeeld zijn tot het aanrecht. Het
hoort bij een beschaving dat tradities zich ontwikkelen.
Dus ik zou zeggen laat het verder over aan de kinderen:
vorm een team van kinderen tussen de 8 en de 14,
vanuit allerlei bevolkingsgroepen en zet ze aan de slag
met Dieuwertje en haar collega’s voor het bedenken van
verhaal dat voor iedereen te geloven is en
met aanpassingen die voor iedereen te accepteren zijn.
Dieuwertje en de kinderen: die kunnen dat!
14. Waarvan werd je de afgelopen tijd blij?
Van het concert van Typhoon in de Spot. Wat een
positieve energie heeft die jongen met zijn band!
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15. Welk PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van
Rode Jet willen leren kennen?
Mag ik er ook twee nomineren? Ik ben erg benieuwd
naar onze nieuwbakken voorzitter van de Jonge
Socialisten: Eric Lameijn. Zo leuk dat er zoveel energie zit
bij de jongeren in onze afdeling. Daarnaast ben ik ook
benieuwd naar het verhaal van Anneke Hartman.
Geweldig dat zij op haar tachtigste meeging met vrijwel
alle canvasacties en volop meedeed in de “Campagegroepsapp” in Whatsapp.
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Albert de Vries:
Deltaplan tegen leegstand
Van de Pvda-website, 25 september 2014

De Partij van de Arbeid wil dat er een deltaplan tegen
leegstand komt. Miljoenen vierkante meters aan kantoren,
winkels, boerderijen, en bedrijfsgebouwen staan door de
crisis en de vastgoedbubbel leeg. Deze leegstand is slecht
voor de leefbaarheid. De PvdA wil daarom dat de minister
van Infrastructuur ervoor zorgt dat gemeenten beter gaan
samenwerken en dat eigenaren van leegstaande panden in
actie komen.
Mensen merken iedere dag de gevolgen, zeker aan de randen
van ons land. Leegstand zorgt voor verloedering, een gevoel
van onveiligheid, en het is ook slecht voor de waarde van hun
eigen woning. Maar toch gebeurt er te weinig omdat de
vastgoedmagnaat geen verlies wil nemen, de gemeente
hoopt dat de zware klappen bij de buurgemeente vallen en
niemand de rekening op wil pakken. Eigenaren en financiers
moeten de grote hoeveelheid leegstand terugdringen, zodat
er weer ruimte voor groei ontstaat.
30

De PvdA wil dat de minister, samen met gemeentes en
provincies, een deltaplan maakt om leegstand terug te
dringen. De PvdA wil bijvoorbeeld dat vastgoedmagnaten hun
verantwoordelijkheid nemen en gedwongen kunnen worden
om hun verlies te nemen en mee te werken aan sloop- of
herontwikkelingsplannen. Ook moet het mogelijk worden dat
zij lagere huren gaan vragen en moet herontwikkeling van
leegstaande panden voorrang krijgen op nieuwbouwplannen.
De winst die gemaakt kan worden als een gebouw een
nieuwe functie krijgt,
moet gebruikt worden
om verliezen van sloop
van andere gebouwen
af te dekken.
Niet ieder voor zich, of
hopen dat de markt het
oplost.
Vastgoedeigenaren en
gemeenten moeten
samen een aanpak
verzinnen die de
gebieden met leegstand
weer perspectief biedt.
De minister moet
zorgen dat zij daartoe in
staat zijn.
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In Memoriam
Maja Westveer

Op 6 november 2014 is Maja Westveer-Lokerse overleden.
Toen ik de overlijdensadvertentie las, dacht ik direct aan hoe
onlosmakelijk verbonden Maja was met de PvdA Middelburg.
Zo’n vijf jaar geleden werd Maja lid van het bestuur van de
PvdA afdeling Middelburg. Ik leerde haar kennen als iemand
met het hart op de juiste plaats. Ze kwam op voor mensen die
minder kansen hebben, mensen met een uitkering, mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze had een
stevige mening over dossiers als de Schouwburg en de
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bouwput en vertelde hoe zij met haar man Rinus in Goes
betrokken was bij de PvdA.
Maja woonde in een mooi appartement in Middelburg Zuid
waar het bestuur altijd welkom was om te vergaderen.
Omdat Maja een erg goede gastvrouw was, stonden altijd
thee en koffie klaar met koeken en speculaas in
sinterklaastijd. In die tijd werkte zij als notuliste bij een
landelijk bureau en notuleerde voor de gemeenten
Middelburg en Veere. In haar functie bezocht zij alle
raadsvergaderingen nauwgezet. Zij volgde wethouders en
fractievoorzitters kritisch en was niet bang om haar mening
te geven. Maja was ambitieus en vastbesloten een opleiding
te volgen om meer te betekenen voor de samenleving.
Notuleren in de avonduren was vermoeiend en gaf niet
genoeg voldoening. Zij ging de opleiding Sociaal Pedagogisch
Werk volgen. Door haar stage bij het Klaverblad kreeg zij veel
kennis van de sociale wetten en kreeg daardoor een nog
scherpere mening over de raadsvergaderingen. Ook bij de
Stichting Welzijn Middelburg liep zij stage en was trots op het
werk dat ze deed. In die tijd gingen we regelmatig ergens
koffie drinken.
Zo’n drie jaar geleden werd Maja getroffen door een tumor.
Het begon zoals ze zelf vertelde met het gevoel dat ze een
beetje uit haar doen was. Had last van hoofdpijn en was soms
duizelig. Kwam liever niet naar een vergadering. Op een nacht
belde ze de dokter. Het ging echt niet goed met haar. Zo
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begon de lange weg van behandelingen. Chemokuren,
bestralingen. Het heeft maanden geduurd. Ze moest zelfs aan
het bestuur van de PvdA vertellen dat ze een poosje niet-vande-partij kon zijn. Maja doorstond alle behandelingen dapper,
in de verwachting dat het uiteindelijk beter met haar zou
gaan. Gelukkig kwam er ook een periode waarin ze zich iets
beter voelde.
Ondanks dat Maja sneller moe was en wat slechter ter been,
wilde zij gewoon weer mee doen. Zij bleef trouw lid van het
bestuur en volgde de agenda en verslagen van de
raadsvergaderingen aandachtig. Regelmatig gingen wij ergens
een kopje koffie met gebak halen. Om te oefenen liepen we
vaak een stukje. Ze vertelde me dat haar linkerbeen wat
sleepte en ze weinig kracht had in haar linker arm. Daarvoor
kreeg zij wekelijks fysiotherapie en moest zij oefenen. Haar
agenda was vol met afspraken met artsen en
fysiotherapeuten, maar dat hoorde erbij. ‘Zolang ik nog goed
kan denken hoor ik er gewoon bij’, vond ze en vertelde over
haar afspraken in het ziekenhuis en hoe ze zelf alles
organiseerde. Een echte doorzetter. Ook haar betrokkenheid
bij de politiek bleef: ze volgde de debatten in de Tweede
Kamer nauwgezet.
In de weekenden kwam haar zoon Peter thuis. Samen deden
zij boodschappen en keken TV. Zij lette goed op Peter’s
financiën en of hij zich aan de afspraken met zijn begeleider
hield. ‘Opvoeden houdt niet op’ vond ze. Natuurlijk was ze
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trots op Peter: ‘hij doet het erg goed, is op tijd op zijn werk en
zorgt voor zijn taken in het huis waar hij woont’. Ook vertelde
zij over haar broers en schoonzussen die zoveel voor haar
betekenden. Zij kon altijd een beroep op hen doen.
Bij de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen
2014 in Middelburg wilde zij graag gewoon meedoen. Samen
met Anneke Hartman deelde zij rozen uit bij de winkelcentra
in Dauwendaele en Zuid en deed mee met de Bingo in het
Palet. Een enorme doorzetter.
Het lukte haar helaas niet het gevecht te winnen. Vanmiddag
was de begrafenis in Goes. Een zaal vol familie, vrienden,
PvdA-ers, mensen uit de zorg en anderen die haar goed
kenden. Lieve woorden van haar broers. Peter hield een
warm verhaal over zijn moeder met een sociaal hart, zijn
herinneringen aan haar en hoe hij nu met zijn hand op zijn
hart kan zeggen dat hij goed bezig is. Wij hebben als PvdA
Middelburg een betrokken partijgenoot en bestuurslid
verloren, Maja, met het hart op de juiste plaats.
Marga de Brauwer
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Jonge Socialisten op tournee voor jongereninspraak

Het eerste Zeeuwse JS-bestuur is op dit moment precies twee
maanden actief bezig in de provincie. Deze eerste maanden
zijn bedoeld voor kennismaking in de provincie – bij alle
PvdA-fracties, het Gewest, de Provinciale Staten en de
Waterschappen. De eerste gemeentebezoeken zijn afgelegd:
in Sluis, Vlissingen, Veere, Borsele en Terneuzen is met
gemeenteraadsleden uitvoerig gesproken over wat er voor
jongeren in deze gemeentes speelt. Wat zijn de problemen,
wat zijn de oplossingen, wat zijn de kansen – en wat kan de JS
hierin betekenen? Zo werd in Terneuzen gesproken over de
maatregelen die worden genomen om jongeren zo snel
mogelijk naar goed werk te begeleiden, en ging de Veerse
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gemeenteraad uitvoerig in op de in die gemeente bestaande
en goedlopende jongerenraad.
Een tweede doel van deze JS-tournee langs de Zeeuwse PvdAfracties is om de directe inspraak van jongeren in de
gemeenteraadsfracties te verbeteren. Zelfs al kent de PvdA
talloze positieve uitzonderingen, in veel gevallen heeft de
partij (en de politiek als geheel) een enigszins vergrijsd imago:
instroom van jongeren is vaak, en tot onze grote spijt,
minimaal. Naast het zoeken van leeftijdsevenwicht is het ook
voor een raadsfractie als geheel belangrijk om jongeren in
haar gelederen te hebben: zij hebben andere contacten,
kijken vanuit volledig andere hoeken naar problemen en
kunnen omgedraaid ook juist goed de vertaalslag maken van
gemeentepolitiek naar taal die voor andere jongeren
begrijpelijk is. Jongeren bij de fractie bouwen langzaam maar
zeker aan de verloren gegane brug tussen politiek en jonge
inwoner.
Voor het eind van dit jaar hebben de PvdA-fracties
Terneuzen, Vlissingen, Veere en Goes in dit kader een JS-lid
bij haar vergaderingen aan tafel. Een complimentje voor deze
fracties, en natuurlijk voor de PvdA-Middelburg – die zelfs 2
jongeren actief bij haar vergaderingen betrekt.
Het einddoel is nog lang niet bereikt, maar de eerste
positieve signalen zijn zeker binnen. JS-fractievolgers door
heel Zeeland, enthousiaste jongerenraden die ook
daadwerkelijk iets over de gemeentepolitiek te zeggen
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hebben en bij de verkiezingen in 2015 mogelijk verschillende
JS-jongeren op alle kieslijsten: sociaaldemocratische jongeren
maken definitief hun actieve comeback in de lokale en
provinciale politiek. En we zijn van plan te blijven tot we oud
en grijs geworden zijn en het stokje kunnen doorgeven aan
weer volgende generaties…!

Soepletters
Uitstekende zaak, dat
Diederik Samsom
tijdens de algemene
beschouwingen
premier Mark Rutte
opriep om niet langer
terughoudend te zijn
als het gaat om de uitspraken van Geert Wilders. Samsom zei:
Juist nu is het nodig stelling te nemen.
1. De reactie hierop van Rutte is ongekend: ‘Het over-,
over-, overgrote deel van de Nederlanders met een
islamitische achtergrond is bezig om op een positieve
manier een plek te veroveren in ons land’. En: ‘Wilders
kan nog niet in de schaduw staan van die Marokkaanse
meneer in mijn kantoor die bij de krijgsmacht werkt, van
die man, die actief is in zijn moskee, van die
jongerenwerker en die ondernemer’.
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2. Wilders had hier niet van terug, hij zweeg.
3. Ook christenen zijn hun geloof meer gehoorzaam dan
mensen en de menselijke wet: ‘Men moet Gode meer
gehoorzaam zijn dan mensen’ (Handelingen 5:29).
Gaan we nu ook aan alle christenen vragen aan wie ze
loyaal zijn?
Tot zover mijn bijdrage aan de 75 % discussie.
4. Wat zijn gematigde moslims?
Volgens mij geloof je of je gelooft niet.
Is een matig gelovige iemand die maar half gelooft en
voor de rest seculier is?
Wie bepaalt dit?
Volgens mij mogen extreme gedragingen zoals de
onthoofdingen door IS of de moordenaar van Theo van
Gogh door geen enkele gelovige christen of moslim
gedaan worden.
Ook al staan er wrede teksten in de Koran.
Het Oude Testament in de Bijbel staat er ook vol van.
23 september 2014
Henk Soepenberg
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Kopij paste
Door Jeroen Louws

Getriggerd door uitspraken in de raad, de pers en op social
media, ging ik voor deze Rode Jet op zoek naar artikeltjes
over burgerparticipatie. De aanleiding kunt u vast wel raden:
de voorgenomen komst van een asielzoekerscentrum in
Swerfrust. Dit keer heb ik diverse opmerkingen en meningen
van enkele deskundigen over dit onderwerp “geknipt”.
Laat ik beginnen bij de situatie in Middelburg. In 2013 werd
een gemeentelijke beleidsnota over participatie van
inwoners vastgesteld en werd de participatieladder als
meetlat voor de mate van inbreng ingevoerd. Van
meebeslissen tot slechts informeren en alles wat er tussen
valt. Mooie theorieën ten spijt; in de discussie van afgelopen
maanden over wel of geen AZC in Swerfrust, was de wijze
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waarop omwonenden een rol hadden in de besluitvorming
regelmatig een Babylonische spraakverwarring.
En dat terwijl het communicatieplan én de veelgestelde
vragen op www.middelburg.nl aan duidelijkheid niets te
wensen over lieten. Op de vraag wat de bevoegdheid van de
klankbordgroep precies is, geeft de gemeente aan dat ‘In het
geval van een onderwerp als dit, waarbij zeer sterke
tegenstanders aanwezig zijn, kan een te hoge gradatie van
burgerparticipatie ertoe leiden dat een bepaalde collectieve
voorziening bijna een onmogelijkheid wordt in onze
gemeente. Dit is een dilemma. Daarom wordt de
participatiegraad ‘raadplegen’ toegepast. Het uiteindelijke
besluit ligt in deze kwestie bij het gemeentebestuur die het
algemeen belang ten opzichte van het individueel belang
moet afwegen.’
Burgerparticipatie, klankbordgroepen, interactieve
beleidsvorming, burgerpanels, doe-democratie,
participatieladder. Al decennia modetermen voor pogingen
die de overheid doet om de politiek dichterbij de burger te
brengen. Op de Galjaardlezing van 2008 gaf de secretarisgeneraal van het ministerie van VWS, Kuijken, de complexiteit
goed weer. Bij een dalend vertrouwen in de overheid,
concludeert hij dat bijna tweederde van de mensen méér wil
meebeslissen over belangrijke politieke kwesties. ‘Maar men
wil óók dat er besluiten worden genomen en richting wordt
gegeven. Mensen willen invloed in de politiek, maar zijn
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tegelijkertijd heel kritisch over datgene waarin ze
participeren. Ze willen richting, maar wel hùn richting.’
Als ex-communicatieadviseur herken ik de wens vanuit het
bestuur om draagvlak voor hun besluiten te krijgen. Maar is
dat wel in alle gevallen mogelijk? Pro Demos – een
organisatie ten dienste van de democratie en maker van de
bekende Stemwijzer – heeft het in het ‘Afwegingskader
burgerparticipatie’ over de ‘Prima-maar-niet-hier’-dossiers.
Not in my back yard, dus. In het algemeen geldt dat bij
beleidsvorming en besluitvorming over algemeen gewenste,
maar in uitvoering en locatie sterk omstreden voorzieningen,
burgerparticipatie meer problemen kan geven dan het oplost.
Zonder duidelijke uitgangspunten, verwachtingsmanagement
of hoe je het ook wilt noemen, wek je schijninvloed of hoor je
achteraf dat er toch niet geluisterd wordt…
Als ik in de huidige discussie over het AZC één ding moet
noemen wat niet goed gaat, is het dit. Een klankbordgroep
die zich een grotere rol toebedeelt dan het in werkelijkheid
heeft. Raadsleden die – al dan niet bewust getuige de
duidelijke teksten op de website – de verwarring daarover
nog groter maken. Terwijl dit nou juist een onderwerp is waar
de politiek zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Met
een luisterend oor naar de betrokkenen en praktische
oplossingen voor de gehoorde bezwaren. Dat dan weer wel.
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Belangrijke contacten:
Contact met Wethouder: Saskia Szarafinski
Telefoon: 0118 - 675430
E-mail: benw@middelburg.nl
Contact met Bestuur: Bob van Schuylenburch:
pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
Tel: 0118-851994; 06 21873372 (buiten schooltijden)
Contact met de fractie: Mehmet Kavsitli:
info@mekabouwadvies.nl
Contact met de Jonge Socialisten: Eric Lameijn:
jszeeland@js.nl
Ombudsteam Walcheren:
pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
Tel: 06 58 93 22 32
Website: www.middelburg.pvda.nl
Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg
rekening van de PvdA Middelburg bij de Rabobank, nummer
NL20RABO 0151225702.
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