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Voor informatie over de kandidaatstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en het opstellen van
het verkiezingsprogramma: zie de speciale bijlage!
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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.

Volgend nummer:
Nazomeruitgave: September
Inleverdatum stukken: Augustus
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Rode Jet nr. 5
De eerste verjaardag van onze Rode Jet! De redactie geniet
elke keer weer van het maken van de Jet. Ik ben de redactie
en onze columnisten zeer dankbaar. Een afdeling hoort een
blad te hebben dat regelmatig verschijnt, en dat hebben we
nu. We zijn nog niet klaar met onze zoektocht naar de beste
formule voor de Jet. Wij denken dat de leesbaarheid nu wel
goed is. Maar er is altijd verbetering mogelijk. Laat ons uw
verbeterwensen weten!
We zijn in de afdeling druk bezig met de aankomende
verkiezingen voor de gemeenteraad. We zien en ervaren dat
het leeft onder de leden. Na de gemeenteraadsverkiezingen
komen vrij snel de Europese verkiezingen en die willen we
ook succesvol laten verlopen.
U krijgt twee Rode Jetten deze keer. De “gewone” Rode Jet
en de speciale Rode Jet voor de gemeenteraadverkiezingen.
Hierin vindt u de belangrijke data en informatie over de
aanloop naar de verkiezingen.
Wij wensen u veel leesplezier in beide Rode Jetten.
Bob van Schuylenburch
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Vanuit de fractie
Bezuinigen anno 2013
Door Peter de Doelder

Zoals iedereen wel bekend hebben ook de gemeenten last
van de crisis en moet er fors bezuinigd worden op de
uitgaven.
In de gemeenteraadsvergadering van 15 en 16 april zijn de
lang aangekondigde voorstellen behandeld. Voorafgaand was
er een avond belegd waar mensen of instanties konden
reageren op de voorgenomen bezuinigingen. Daarvan werd
vrij weinig gebruik gemaakt. Door diverse mensen werden
bezwaren naar voren gebracht over onderwerpen als
'verhoging van de lasten voor gebruikers van de jachthaven',
'tegen bezuinigen op verkeerslessen', 'tegen verhoging van de
parkeerboetes voor vergunninghouders, met name de
binnenstadbewoners'.

Wat is er nu uiteindelijk van gekomen en hoe was de
stellingname van de PvdA fractie? Belangrijkste punt voor ons
was dat de voorgestelde bezuiniging op de voorzieningen
voor de minima NIET zou doorgaan (€250.000), en dat is
gelukt waarbij we steun kregen van vrijwel de gehele raad, al
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moest het CDA, vreemd genoeg, echt over de streep
getrokken worden.
Zo blijven dus de komende jaren alle regelingen bestaan die
Middelburg heeft om mensen met een laag inkomen of een
uitkering extra te ondersteunen. Wel jammer dat steeds blijkt
dat niet iedereen van alle regelingen gebruik maakt. Daar
gaan we wat aan doen!
Verder waren er veel technische wijzigingsvoorstellen
waarmee ik u niet wil vermoeien. Een opsomming:
Veiligheidsregio's
Het ministerie vind dat de Veiligheidsregio opnieuw moet
worden ingericht op Zeeuwse schaal. Huidige voorstellen
kosten Middelburg ruim € 800.000 meer zonder dat we iets
extra's krijgen... We hebben het signaal gegeven dat we tegen
zijn en dat de burgemeester nog maar eens opnieuw moet
overleggen.
Subsidiebundel
Door CDA en SGP werd voorgesteld om de subsidiebundel
bijna te halveren, waardoor allerlei organisaties hun subsidie
plots zouden verliezen. PvdA is tegen.
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Verkeerseducatie
Dit vinden we belangrijk, dus hebben we er mede voor
gezorgd dat de subsidie voor de verkeersexamens voor de
schooljeugd blijft

Waardevolle bomen
De LPM diende een motie in om waardevolle bomen van
extra subsidie te voorzien. De PvdA fractie vindt dat we
momenteel grotere problemen hebben om op te lossen.
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Afvalstoffenheffing
Het voorstel om de afvalstoffenheffing vanaf 2016 te laten
stijgen is dankzij een motie van PvdA en GroenLinks niet
aangenomen. Dit kon nog betaald worden uit een reserve die
hiervoor bestemd is.
Schouwburgbudget
Door sommige partijen werd voorgesteld om het 'budget
voor de verbouw van de schouwburg' nog verder te verlagen.
Daar zijn wij tegen, wij willen toch echt dat er nog een
behoorlijke schouwburg in Middelburg blijft bestaan.
Pachtopbrengsten
De gemeente heeft een aantal gebouwen/voorzieningen die
verhuurd worden, zoals de kiosken op de markt, de
jachthaven, maar ook de sportvoorzieningen. Men stelde
voor de opbrengsten te verhogen door huurverhoging. Wij
hebben het voorstel genuanceerd: de kiosken op de markt
moeten een huuropbrengst leveren die past in de normale
huurprijzen voor winkels op deze locatie, terwijl de
sportverenigingen gespaard moeten worden. Deze wijziging
is aangenomen.
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Julianabad
Het Julianabad in Arnemuiden zal op termijn gesloten
worden, zo is het voornemen. Dat moet kunnen omdat er een
vervangende voorziening komt op 'de Witte Raaf'. In
Arnemuiden zijn in korte tijd 2200 handtekeningen verzameld
van mensen die willen dat het bad open blijft, ondanks dat
het bad slecht wordt bezocht. Men wil proberen met
vrijwilligers de zaak goed draaiende te houden. Een goed
initiatief, dus dat moet een kans krijgen.
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Van de wethouder
Wat vragen we van mensen
om zelf te doen, en waar komt
de grens in zicht?
Door Saskia Sarafinski
Afgelopen dagen, ik schrijf dit
stukje enige tijd voor u het
leest, staan de media in het
teken van het koningslied.
Vooral de tegenstanders
vragen luidruchtig aandacht
voor hun mening, korte lontjes
en grote ego’s strijden om het hoogste woord. Grove
beledigingen worden niet geschuwd. Maar, vraag een
populaire componist, laat het volk meeschrijven en je krijgt
een makkelijk in het gehoor liggend nummer en bij vlagen
krom Nederlands. Maakt dat uit? Voor veel van onze
inwoners niet, het zal ze een zorg zijn hoe dat nummer klinkt,
ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. De werkloosheid
stijgt, de woningprijzen zijn gedaald, de onzekerheid is groot.

Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor het grondbedrijf,
bouwen en wonen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
sport, accommodatiebeleid, de decentralisaties van de
Jeugdzorg, Passend onderwijs en nog wat zaken. Dagelijks
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heb ik te maken met de gevolgen van de crisis. Het
grondbedrijf staat onder druk door het uitblijven van
grondverkopen. We moeten lastige keuzes maken bij het
verlenen van subsidies. We weten nu al dat we de Jeugdzorg
en meer WMO-taken krijgen, maar niet het volledige bedrag
dat er bij hoort. En dat het kabinet fors zal korten op de
huishoudelijke hulp.
Onze verzorgingsstaat is niet meer wat het was, we zullen er
aan moeten wennen om vooral voor elkaar te zorgen.
Ondersteuning. Eigen kracht. Samenredzaamheid. Het zijn de
woorden van nu.
Vanzelfsprekendheid voorbij
Heel praktisch, als mensen bij de gemeente aankloppen voor
een traplift dan gaan we in gesprek. In dialoog om te
achterhalen wat het probleem precies is en wat een passende
oplossing zou kunnen zijn. Verhuizen naar een appartement,
zelf een traplift bestellen en betalen, een tweedehands
traplift door een behulpzame buurvrouw laten regelen, het
zou allemaal kunnen. Maar de vanzelfsprekendheid van de
gloednieuwe traplift betaald door de gemeente is er vanaf.
We proberen ook de jeugdzorg anders te organiseren,
dichtbij kinderen en ouders, waar mogelijk lichte
ondersteuning in plaats van zware zorg. Minder indicaties,
meer ruimte voor professionals, georganiseerd in wijkteams
die ondersteuning bieden aan gezinnen, want kinderen kun je
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niet los zien van het gezin waarin ze opgroeien. Vanaf 2015 is
de jeugdzorg ónze zorg. De uitdaging is om met minder geld
betere zorg te bieden. Dat is een dilemma, want er zijn
grenzen aan de rekbaarheid van de gemeente, tegelijk zien
we dat een transformatie hard nodig is, en dat wij als lokale
overheid daar een cruciale rol in kunnen spelen.
Passende keuzes
Bezuinigingen dwingen om stil te staan bij wat echt belangrijk
is, en voor wie wij verantwoordelijkheid dragen. Als sociaal
democraat probeer ik daarin keuzes te maken die passen bij
ons gedachtegoed. Zorg voor kwetsbare mensen hoort daar
vanzelfsprekend bij, daar is geen discussie over. De actuele
vraag is, wat vragen we van mensen om zelf te doen, en waar
komt de grens in zicht, is kwaliteit van leven in het geding. Ik
heb daar geen pasklaar antwoord op, we zullen dat met
elkaar moeten uitvinden. Dat is de opgave van deze tijd.
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Van het bestuur
Door Bob van Schuylenburch
Op het congres in Leeuwarden is de resolutie “Van Waarde”
aangenomen. De PvdA vindt het belangrijk om onze ideologie
actueel te houden. De Wiardi Beckman Stichting heeft de
Nederlandse samenleving onderzocht en met allerlei mensen
gepraat. Wat het meeste opviel is de strijd die iedereen moet
leveren om het werk zo goed mogelijk te doen. Je niet als een
nummer te voelen bij instanties en de moeite die een individu
moet leveren om gehoord te worden. Wij willen een
samenleving die luistert naar het individu en mogelijkheden
zoeken die passen. Wij willen dat instellingen en gemeente
samen met het individu naar praktische oplossingen komen.
Soms is dit financieel en soms is het de buurvrouw. Deze
omslag in kijken naar de samenleving en beleid aanpassen is
geen gemakkelijke opgave. Als PvdA zullen we de kartrekkers
zijn van de nieuwe visie. Belangrijk is dat we blijven kijken
naar het effect van beleid op het individu. Daarom ben ik
trots op onze fractie. Zij hebben tijdens de bezuinigingen
gestreden voor al diegene die het al zwaar hebben. €250000,willen bezuinigen op het minimabeleid mag niet en zal door
onze fractie ook niet doorgaan.
Haags bezoek
Middelburg ontvangt graag Tweede Kamerleden. We
ontvangen ze met open armen en vertellen hoe wij leven,
wonen en werken in Middelburg. Vrijdag 24 mei komen
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naast Albert de Vries de Kamerleden Grace Tanamal en Keklik
Yucel. Zij zullen Zorgcentrum Tabadila en de Stromenwijk
bezoeken.
Secretaris
Onze afdelingssecretaris Ellen de Bliek heeft ervoor gekozen
te stoppen met het haar functie. Een baan, een groot en jong
gezin, een partner in het buitenland: wij kunnen ons heel
goed voorstellen dat de functie van afdelingssecretaris dan
teveel is. Het bestuur en de afdeling zijn Ellen de Bliek zeer
dankbaar voor wat zij gedaan heeft voor ons. Wij hebben alle
begrip voor haar keuzes en vinden het een teken van wijsheid
dat ze haar grenzen kent en aangeeft. Zij blijft zich inzetten
voor de kandidaatstellingscommissie, waar wij erg blij mee
zijn.
Gelukkig kunnen we melden dat we een nieuwe secretaris
hebben gevonden: Jan Janse.
Een korte beschrijving van Jan:
Sinds 1 juli 2012 wonen zijn vrouw (nog werkend) en Jan (niet
meer werkend) in Middelburg. Jan is in 1946 geboren in
Vrouwenpolder en werkte na de middelbare school in
Middelburg en bij de Provinciale Griffie. Vervolgens is hij
alsnog gaan studeren in Amsterdam. Na een baan bij de
gemeente Rotterdam en inzet voor de vredesbeweging ging
hij met veel plezier thuis aan de slag, als huisman met twee
zonen in combinatie met het raadslidmaatschap en
fractievoorzitterschap van de PvdA in de gemeenteraad van
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Rotterdam. Jan werd vervolgens secretaris van de
deelgemeente Delfshaven geweest. Zeven jaar geleden ging
hij met de VUT en vervult sindsdien diverse
vrijwilligersfuncties. Na omzwervingen via de PSP en PPR is hij
sinds 1978 lid van de PvdA.
Oproep
De stukken van Henk Licher in de Rode Jet raken mij
persoonlijk recht in het hart. Ik geniet met volle teugen van
zijn mini-biografieen van personen die de samenleving
socialer hebben gemaakt. Eerst lazen we over vrouwen, deze
keer heeft Henk een inspirerende man beschreven. We willen
meer doen met deze inspirerende mensen en vooral met de
vrouwen. De tijd is wat ons betreft rijp voor de “Henriette
van der Meij-lezing”. Met deze lezingen
willen we mensen inspireren en een
traditie neerzetten in Middelburg. Jaarlijks
in het najaar op een mooie locatie nodigen
we een vrouw uit die de samenleving
inspireert. Die in haar leven keuzes
gemaakt heeft, waar wij van kunnen leren.
Ik hoop dat we de komende jaren een
aantal vrouwen zullen ontmoeten, die Middelburg kunnen
activeren, socialer kunnen maken en inspireren om het beste
uit zichzelf te halen. Mocht u dit ook willen en een bijdrage
leveren aan de totstandkoming van de Henriëtte van der
Meij-lezing neem dan contact met Bob van Schuylenburch;
pvdamiddelburg@gmail.com of 0621873372
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Terugblik
Zaterdag 6 april was “Zin in Zeeland” met workshops over
ledenwerving, campagne voeren, sociale media , canvassen
en het verenigingsleven. De dag was ook een
ontmoetingsplek en een dag van het ontdekken van talenten.
Zo is de voorzitter van Schouwen-Duiveland een geweldige
gitarist. Bij het Pubquizen wist team PvdA Middelburg 2
prijzen te winnen. We zagen dat Albert de Vries en David
Walvis zeer inspirerende docenten zijn. En dat we in Zeeland
een schat van ervaring en talenten binnen de PvdA hebben.
Het was een gezellige dag in Goes. We hebben weer Zin In
Zeeland… in oktober/november

(op de foto: Bob van Schuylenburch en David Walvis tijdens
Zin in Zeeland)
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Lief en leed
Als bestuur willen we graag dat het goed gaat met de leden.
We willen hier ook aan bijdragen. Binnen onze mogelijkheden
willen we meevieren en troosten. Het begint met een kaartje.
We horen graag als er iets is met onze leden. We willen u ook
graag feliciteren. Wilt u ons op de hoogte houden of het ons
laten weten als er iets speelt bij een collega-lid ? U kunt ons
bereiken via pvdamiddelburg@gmail.com of 0621873372
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“Stadsgeneesheer” Samuel Cornonel
Door Henk Licher
Nadat ik in vorige afleveringen over illustere Rode Vrouwen
met Middelburgse connecties schreef, is het nu tijd ook een
paar Rode Heren naar voren te halen. Natuurlijk moet ik het
dan hebben over de Middelburgse reus Floor Wibaut en de zo
invloedrijke Pieter Tak, maar ik begin maar eens met een wat
minder bekende , maar buitengewoon belangrijke
Middelburger. Op die onbekendheid kom ik aan het eind van
dit stukje graag nog even terug. Het gaat om Samuel Coronel,
geboren in 1827 in Amsterdam, na zijn opleiding tot arts in
1853 in Middelburg aangesteld als (gemeentelijke!)
'stadsgeneesheer'. Dat was in die dagen niet meer of minder
dan een dokter voor de armen.
Ook toen redden de rijken zich
immers zelf met hun
particuliere doctoren. In
Middelburg trof Coronel
vreselijke toestanden aan
onder de verpauperde
bevolking in de eens zo
welvarende stad. Van de
gemeente had Coronel
overigens niet zo veel te
verwachten. Hij was dan
weliswaar aangesteld om de
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ziekte en epidemieën onder de paupers in te dammen, maar
dat kwam meer voort uit angst voor verspreiding naar de
rijkere bevolking, dan uit medeleven met de armen.
Probaat middel overbevolking
De burgemeester presteerde het zelfs om de grote sterfte
onder de arme bevolking publiekelijk als een probaat middel
tegen overbevolking van arme burgers te beschouwen! Ook
Coronel zelf werd getroffen door een zware tegenslag door
de alom woedende tering, de tuberculose. Zijn vrouw, met
wie hij in 1855 in de Middelburgse synagoge trouwde, werd
nog in datzelfde jaar slachtoffer van deze voortwoekerende
ziekte. Coronel trok uit de ellende een heel andere conclusie
dan zijn broodheer, de burgemeester. Hij werd voorzitter van
het net opgerichte Middelburgse Ziekenfonds en legde zich
toe op de kern van zijn aanstelling: de bestrijding van
volksziekten.
Katoenwevers op Walcheren
Hij publiceerde in 1859 een baanbrekende, nog altijd goed
leesbare, onthutsende studie: “Middelburg voorheen en
thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en
tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar .” Een
jaar later verscheen van zijn hand een rapport over de
toestand van de katoenwevers op Walcheren. Coronel had
minutieus de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de
arbeiders in de werkplaatsen onderzocht, in samenhang met
de handelingen die zij moesten verrichten en hun
leefgewoonten. Het is een loepzuivere vorm van sociale
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geneeskunde avant la lettre. Om de humane instelling van
Coronel te proeven laat ik hieronder een klein stukje uit zijn
rapport volgen: “Wanneer wij nog eens de nadeelige invloed
aan het werk verbonden in verband beschouwen met den
leeftijd, de sekse en andere levensomstandigheden, dan vallen
in de eerste plaats in het oog de gevolgen van het werk op
jeugdigen leeftijd en debile gestellen. Het weven, op den
leeftijd van 12 a 13 jaren aangevangen, werkt
allerverderfelijkst op lichaam en geest. Velen ontvangen in
die jaren door dat werk de kiemen van allerlei kwalen en
gebreken. De knaap of het zwakke meisje, nauwelijks de
kinderschoenen ontwassen, begeeft zich , slecht gevoed en
gekleed, in eene omgeving aan een werk dat allernoodlottigst
op physieke, morele en intellectuele vermogens werkt; dat
door bovenmatige inspanning die het van het teedere lichaam
eischt, de banden verslapt , de beenderen verkromt , de
ademhaling en bloedsomloop abnormaal aanzet, hierdoor tot
long- en hartlijden aanleiding geeft, dat voorts hevig op de
zenuwspheer ingrijpt, bloedmaking en nutritie hierdoor stoort
en in één woord: voordat het lichaam zijn behoorlijken
wasdom en kracht erlangd heeft, den jeugdigen man tot een
krachteloze grijsaard maakt.
Er is geen woord Spaans bij. En het kan jammer genoeg nog
steeds worden gezegd, over ontelbare kinderen die nu nog
overal ter wereld worden uitgebuit. Coronel liet het niet bij
woorden. Hij trad heel actief op als dokter en als
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ondersteuner van tal van instellingen die zich met
armoedebestrijding en gezondheidszorg bezig wilden
houden. Zo bijvoorbeeld het in 1839 in Middelburg
opgerichte Genootschap der Moederlijke Weldadigheid,
waarover hij opmerkte dat deze nuttig werk deed ter
'tegemoetkoming in de behoeften van een schamel gezin op
een tijdstip dat dit aanmerkelijk staat vermeerderd te
worden.' Wij vergeven hem graag, want overduidelijk
bedoeld om geen groter nood te laten ontstaan dan hij al elke
dag zag, dat hij hierover opmerkte: “dat dit soort
liefdadigheid het 'zorgeloos aangaan van huwelijken' in de
hand zou kunnen werken.
Grondlegger GGD
Met zijn werk in Middelburg en zijn publicaties gaf hij de
stoot tot de sociale geneeskunde in Nederland en het was
dan ook niet verwonderlijk dat hij daarmee landelijk de
aandacht trok. Het gevolg was een uitnodiging tot benoeming
als stadsgeneesheer in Amsterdam, waar hij de grondlegger
zou worden van de fameuze Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst. Tot hoge leeftijd was Coronel actief
als arts en bleef hij publiceren over de sociale geneeskunde.
Middelburg heeft de eer, ondanks de burgemeester, hem als
geneeskundig pionier stad en werk geboden te hebben.
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Illuster
Hoort Samuel Coronel in het rijtje illusteren in de Rode Jet?
Wat mij betreft zeer zeker. Aan hem immers heeft de
socialistische beweging te danken dat de bestrijding van
armoede en kinderarbeid als ziekmakend en
onmaatschappelijk, een wetenschappelijke basis kreeg. Op
zijn schouders konden onze reuzen staan.
Coronelziekenhuis?
Ik beloofde in het begin van dit stukje nog even terug te
komen op zijn onbekendheid in Middelburg. Schandelijk, er is
niet eens een straatnaam naar hem vernoemd. En had het
niet mooi geweest als ons ziekenhuis niet de sleetse naam
van Admiraal de Ruijter had aangenomen, maar die van de zo
belangrijke Zeeuwse geneesheer Samuel Coronel? Het is
nooit te laat. Als straks ooit eens ons nieuwe ziekenhuis
wordt gebouwd, zou dan het Zeeuws Coronel Ziekenhuis, het
ZCZ, niet de mooiste naam zijn? Deze eer verdient deze
voorvechter en grondlegger van de Nederlandse openbare
gezondheidszorg.
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Twaalf vragen aan…
Niek Kaag

1. Vertel eens kort wie je bent
Ik ben Niek Kaag en ben in
1962 geboren in Zoetermeer.
Na omzwervingen in
Rotterdam en Dordrecht
woon ik sinds zomer 2006
met vrouw, drie kinderen
van 14, 12 en 10 jaar en twee
honden (een Golden
Retriever en een tekkeltje) in
de wijk Mortiere te
Middelburg. We zijn naar
Middelburg verhuisd omdat
mijn vrouw Rechter kon worden bij de Rechtbank
Middelburg. We hoefden er niet lang over na te denken. We
hebben bewust gekozen voor de schaal van deze mooie
weidse provincie en hebben de anonimiteit van het Westen
achter ons gelaten.

2. Vertel eens iets over je werk in een paar zinnen
Ik heb ervaring bij de Rijksoverheid, de Raad van State waar je
in die tijd nog moest buigen als je op de gang een Staatsraad
tegenkwam en bij de gemeentelijke overheid; de gemeente
Rotterdam, in allerlei functies. Daarnaast heb ik gewerkt voor
een kleine particuliere stichting, Stichting Technologisch
Oefencentrum Rotterdam. Hier heb ik hele leuke en leerzame
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jaren doorgebracht. Sinds 2010 ben ik zelfstandig
ondernemer. Samen met Daniëlle Teclegiorgis heb ik een
bedrijfje opgericht met de naam de MIJ-groep
(www.demijgroep.nl). Ons doel is om achterstandsgroepen te
leren omgaan met de digitale mogelijkheden van deze tijd.
Op dit moment hebben we onze handen vol aan het project
Zeeland 2.0 waarbij we vrijwilligers werven en opleiden om ze
te koppelen aan mensen met een verstandelijke beperking
om ze mediawijzer en digitaal vaardiger te maken. Het
uitbreiden van hun netwerk: daar gaat het ons om! Rode
draad van de laatste twintig jaar in mijn loopbaan is: nieuwe
technologie niet als doel op zich maar als middel om mensen
te laten mee doen.
3. Wat vind je leuk aan je werk?
Ik wil daadwerkelijk praktisch een bijdrage leveren aan de
zelfstandigheid van mensen en ze te - laten - leren hun eigen
kracht nog beter te benutten. Als ondernemer kan ik mijn tijd
zelf indelen en dat geeft me niet alleen een enorm
vrijheidsgevoel maar is ook erg praktisch omdat ik thuis kan
zijn wanneer ik nodig ben voor mijn kinderen.
4. Kom je uit een rood nest, of ben je op eigen initiatief bij
de PvdA gegaan?
Ik kom uit een Rooms-Rood nest in de zin dat ik wel mede
ben gevormd ben door mijn vader Theo, die pas 87 is
geworden. Na de Nacht van Schmelzer is hij "verhuisd" van de
KVP naar de PPR. Kan me nog goed herinneren dat ik ging
posteren met hem (We hingen de beeltenis van Bas de GaaijFortman op...). Vader Theo werkte bij een grote Duitse
multinational in Den Haag en ik kreeg tijdens het avondeten
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de ins en outs van de moderne klassentegenstellingen in
grote ondernemingen te horen. Hij werd secretaris van de OR
en werd zelfs geschaduwd door de BVD...
5. Wat kan en wil jij als persoon voor de PvdA betekenen?
Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van de partij. Dit klinkt
misschien erg hoogdravend maar ik kan me wel verplaatsten
in de "denkwereld" van burgers, de verschillende overheden
en ook in die van ondernemers en zorgaanbieders ook omdat
ik met de laatste groep nauw samenwerk. Ik sta bekend als
een creatieve persoonlijkheid die met veel overtuigingskracht
en vasthoudendheid mensen achter zich weet te krijgen. Heb
ik eenmaal iets in mijn hoofd dan zal ik niet snel opgeven.
6. Wanneer betekent de PvdA iets voor jou?
De PvdA betekent iets voor me als ze de komende twintig jaar
echt wil veranderen. Ik heb steeds vaker het gevoel dat we
aan de vooravond van een nieuw tijdperk staan. We zullen
nieuwe vormen van samenwerking moeten vinden. Er kunnen
nog veel meer verbanden tussen mensen bijkomen is mijn
idee. Durf te veranderen. Waarom kunnen we in gebouwen
die de komende jaren leeg komen te staan geen
werkcorporaties opstarten om maar eens een voorbeeld te
geven. Ik ben meer dan gemiddeld geïnteresseerd in zorg en
economie. Ik zal niet rusten voordat we hier een degelijk
werkgelegenheidsplan hebben waar niet alleen ZZP'ers maar
ook het personeel uit sociale werkplaatsen en mensen in
andere regelingen worden betrokken bij de Zeeuwse
samenleving. Als we een Deltaplan kunnen ontwerpen en
uitvoeren dan kunnen we hier toch ook een heel eind
komen... Ik wil dit graag helpen organiseren en uitvoeren. En
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wat de reorganisatie in de zorg betreft zou ik wijkbewoners
een belangrijker rol toedelen.
7. Ik woon in Middelburg omdat…
ik het een goed bestuurde, niet rommelige, historische stad
vind met een hoog voorzieningenniveau.
8. Wat zou er in Middelburg als eerste moeten veranderen?
Wat er mag veranderen: ik vind meerdere
verkeersoplossingen wat knullig hier en ze verdienen daarom
niet altijd de schoonheidsprijs.
9. Wat is je favoriete plekje in Middelburg om weg te
mijmeren?
Het Abdijplein. Ik probeer me daar voor te stellen hoe een
wereld zonder auto's en mobiele telefoons er uitzag...
10. Welke vraag mis je en wat is daarop je antwoord?
Ik mis de vraag wie mij inspireert. Mij Inspireert Bruce
Springsteen. Deze rocker van 64 jaar is volgens mij ook lid van
de PvdA, of een equivalent daarvan en is gewoon zichzelf. Hij
brengt misstanden en tegenstellingen aan de orde maar weet
dat de maatschappij niet zo maakbaar is als ie zou hopen.
Sociaal-realistisch zal ik het maar noemen. Ik bezoek dan ook
vaak zijn concerten en wanneer ik "Land of hope and dreams"
hoor weet ik dat het kan, als we het maar willen...
11. Welk PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van Rode
Jet willen leren kennen?
David Walvis!
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Leergang Lokale Politiek
Zo’n 25 mensen uit de gemeenten Vlissingen, Veere en
Middelburg volgen momenteel de Leergang Lokale Politiek;
een reeks colleges en trainingen over hoe lokale politiek
werkt. De leergang wordt georganiseerd door de PvdAafdelingen Vlissingen, Veere en Middelburg.
De ene deelnemer wil gewoon wat meer weten over lokale
politiek, de ander heeft een concrete wens om actief te
worden. Allerlei lokale PvdA-ers gaven “les”, van Albert de
Vries en Barbara Oomen tot Rens Schot en Jo Korstanje. Rode
Jet vroeg reacties aan twee Middelburgse deelnemers:
Anita Pijpelink:
Meesturen of toekijken? Met deze
prikkelende vraag lokte de flyer mij om
deel te nemen aan de Leergang lokale
politiek. En niet alleen mij, want met mij
nog zo’n 25-tal geïnteresseerden! Een
schot in de (sociaal-democratische) roos
zou je dus kunnen stellen. Tijdens de vijf
avonden worden we meegenomen in de
keuken van de lokale volksvertegenwoordiger, krijgen we
heuse lessen in staatsinrichting, een overzicht van de sociaaldemocratische hoogtijdagen uit het verleden en fileren we
kippenvel-speeches van uiteenlopende personen (waaronder
die van Lodewijk Asscher tijdens het congres in Leeuwarden
waar ik zelf bij was). Zoals het de partij past, is het gezelschap
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dat meedoet aan de leergang erg gemêleerd en de discussies
missen daardoor ook geen levendigheid. Alle sprekers treffen
een groep cursisten voor zich, dat geen blad voor de mond
neemt, vooral erg leergierig is en veel wil horen van de
ervaringen van de lokale raadsleden. In de twee
slotbijeenkomsten bezoeken we de statenfractie en gaan we
in Domburg een raadsvergadering simuleren. Op de agenda
staat het onderwerp coffeeshops. Kom maar op met al die
amendementen en moties!
Ruth de Viet:
Het interessantste dat ik tot nu toe uit de
leergang heb opgestoken is de manier
waarop raadsleden en wethouders
omgaan met verschillende politieke
vraagstukken. Tijdens een bijeenkomst
van de leergang hebben we een kleine
“commissievergadering” gehouden over
een dergelijk vraagstuk. Er werden tijdens
deze vergadering veel vragen gesteld,
meningen gegeven en enige kritiek geuit. Hieruit leer je dat
als je in de spotlights staat als politiek leider hier goed mee
om moet kunnen gaan. De groep van de leergang bestond
namelijk nog maar uit 25 mensen, moet je nagaan hoeveel
meningen een politiek gevoelig vraagstuk in je gemeente op
kan leveren.
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SOEPLETTERS
door Henk Soepenberg

Rood
Met de troonswisseling in
aantocht kwam op de school
waar ik als conciërge werk de
vraag ter sprake op welke
manier hieraan aandacht besteed moet worden. Vrij snel
werd duidelijk dat de school zou deelnemen aan de
Koningsspelen.
Heel spontaan liet ik vallen dat dan de vlaggenmast gebruikt
zou moeten worden om de vlag op te hangen.
Men vond dit een goed idee. De mast was al zeker 20 jaar
niet meer gebruikt. Daarop ben ik gaan inventariseren welke
problemen er zijn:
1. de mast is totaal verveloos
2. de mast is ingegroeid in de bomen van het
gemeenteplantsoen
3. de voet is aan een kant langs de grond stuk, afgerot
4. de mast is op een bepaalde plek gedeeltelijk verrot
5. er zit geen kapje meer op
Deze problemen hebben we als volgt aangepakt:
1. met kinderen afgekrabd en geverfd
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2. de gemeente heeft gesnoeid
3. ik heb de voet gerepareerd
4. een nieuw stuk hout in gelijmd
5. bij een zaak in huishoudelijke artikelen een plastic
schaaltje gekocht. Kleur oranje
Toen ik terugkwam op school en het schaaltje uit mijn tas
haalde, bleek hij in het daglicht niet ORANJE maar ROOD te
zijn.
En ik was blij: de vlag en de wimpel op onze school hangen
onder een rood dakje.
En zo is het ook in het democratisch koninkrijk. Niet de
koning staat bovenaan, maar het volk.
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Jubilarissen in 2013

Dit jaar zijn binnen de afdeling Middelburg vijf leden 25 jaar
lid en vier leden 50 jaar lid.
25 jaar lid zijn:
Onze wethouder Mevr. S.J. Szarafinski, Mevr. A. KruisBardelmeyer, De heer D.Kruis, De heer P.H.A. Brakman, De
heer J. van de Voorde.
De afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd op politiek gebied. De
entree van vakbondsman Wim Kok als partijleider, de
partijvernieuwing onder Felix Rottenberg. De Paarse periode
waar de progressieve wetten rond het homohuwelijk en
euthanasie zijn doorgevoerd. De roerige en verdrietige
periode rondom de verkiezingen van 2002, het herstel in
2003 en de aanpak van de financiële crisis onder Wouter Bos.
Daarna voerden we gezamenlijk oppositie onder leiding van
Job Cohen. En nu, onder het leiderschap van Diederik
Samsom blijven we strijden voor een sterker en socialer
Nederland.
50 jaar lid zijn :
De heer A. van Vliet, De heer P. Walraven, De heer G.J. Zeef,
De heer J.W. Mijnsbergen.
50 jaar lid is een bijzonder lange periode. Wellicht kunnen
deze leden zich de kabinetten Drees nog herinneren, en de
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naoorlogse periode van wederopbouw en de opbouw van de
sociale zekerheid, waaronder de AOW. De opkomst van
Nieuw Links en het bijzondere kabinet- Den Uyl. De
verkiezingswinst van 1977 die uiteindelijk resulteerde in de
oppositiebankjes.

Deze jubilarissen zijn op 1 mei bezocht door mensen van het
afdelingsbestuur. Ze ontvingen een bos rode rozen en de
jubileumspeld.
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Kopij paste
Door Jeroen Louws
Dit keer heb ik diverse artikeltjes “geknipt” die allen iets
zeggen, vinden of doen aan de wijze waarop de burger zijn
invloed in de politiek kan doen gelden. De PvdA doet hier ook
driftig aan mee en slingerde de afgelopen maand alleen al
een rijtje vernieuwingen de partij in… Voor ik mijn mening
geef, licht ik ze kort even toe…
Wat wil jij met Europa? Eind april lanceerde onze partij een
website waarop we plannen kunnen indienen voor Europa.
De beste voorstellen maken kans om opgenomen te worden
in ons programma voor de komende parlementsverkiezingen.
De eerste ‘oogst’ stemt me nog niet optimistisch. Geen geld
meer naar Europa, de gulden weer invoeren, geen
Oosteuropeanen die werken voor half geld, etc. Dat gaat nog
niet meevallen om daar de goeie uit te pikken…
Hans Spekman kondigde een week eerder voorverkiezingen
aan in vier gemeenten: Amsterdam, Utrecht, Groningen en
Zoetermeer krijgen dit najaar hun eigen premières. Álle
inwoners kunnen meebepalen wie volgend jaar ónze
lijsttrekker wordt. De opmaat naar de landelijke
verkiezingen? Zeer benieuwd hoeveel inwoners van deze
gemeenten van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.
Het partijcongres boog zich onlangs over het voorstel om de
ledendemocratie een oppepper te geven door alle 55.000
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leden voortaan een stem te geven over congresresoluties,
deelname aan een kabinet etc. Met enkele andere
voorstellen wordt er nog al wat aangepast in de rol en plaats
van vergaderingen, leden en afgevaardigden. Noodzakelijke
vernieuwingen om burger/leden te betrekken?
Ik ben zoals u merkt eerlijk gezegd nog niet overtuigd van al
die verbetervoorstellen. Oplossingen voor het probleem van
de politieke legitimiteit bij dalende ledenaantallen en
opkomstpercentages? Misschien goed om dan toch nog eerst
eens naar de VS te kijken. Het mooiste voorbeeld vind ik nog
steeds de referenda in Californië. Tijdens het eerste
referendum zegt de kiezer massaal er een voorstander van te
zijn dat de infrastructuur wordt opgeknapt. Maar tijdens het
vervolgreferendum zegt diezelfde kiezer niet bereid te zijn
om er ook maar een cent voor uit te geven.
Amerikaanse politici vinden zelf ook al dat ze door al die
rechtstreekse verkiezingen voor hun kandidatuur te sterk
afhankelijk zijn van hun persoonlijke populariteit. En dat heeft
zo zijn nadelige effecten op kortetermijndenken, snel scoren
en andere klachten… Voor complexe afwegingen en lange
termijn keuzes heb je politici nodig. Laten we ons bezinnen
voordat we hier ook overal met referenda en verkiezingen
beginnen...
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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
Ombudsteam Walcheren:
pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
Tel: 06 58 93 22 32
Website: www.middelburg.pvda.nl
Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg
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