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Terug- en vooruitkijken 
 
De zomervakantie staat voor de deur. Vaak een pe-
riode met weinig politieke activiteit. En een moment 
om terug te kijken en ook vooruit te kijken. En dat 
in dit geval natuurlijk wel met een politieke en PvdA 
bril.  
 
Terugkijkend was de landelijke verkiezingen voor 
ons als politiek betrokkenen het belangrijkste. Voor 
de PvdA teleurstellend verlopen. Want het grote ver-
lies van de vorige verkiezingen is niet ‘gerepareerd’.  
 
Oorzaken? Vele denk ik, maar wat ik ook wel weet is 
dat Lodewijk Asscher als lijsttrekker meer zetels had 
behaald. Dit is geen verwijt aan Lilian Ploumen. Zij 
moest plotseling de kar trekken. Dat heeft ze goed 
gedaan. Maar Lodewijk was veel bekender en 
‘gepokt en gemazeld’ als lijsttrekker. Hij was uitge-
groeid tot de natuurlijk oppositieleider. Dat had 
denk ik meer kiezers getrokken dan we nu hebben 
gekregen.  
 
Wat zijn we toch als PvdA goed in staat onze beste 
mensen te offeren! Alle anderen politici met vuile 
(toeslagaffaire) handen zijn nog volop in functie en 
roepen weliswaar om het hardst dat het anders 
moet, maar blijven hetzelfde doen als altijd.  
 
We hebben de verkiezingsuitslag eind maart in een 
online afdelingsvergadering besproken. Vele menin-
gen, vele standpunten, maar goed om dit onderling 
te wisselen. En dat kan heel goed, bleek, in een on-
line Zoom vergadering.  
 
Vervolgens komt de formatie hortend en stotend op 
gang.  En nu meer dan honderd dagen verder nog 
eigenlijk geen enkel resultaat.  
 
Wat irritant dat de PvdA en Groen Links door Wopke 
Hoekstra van het CDA op één hoop worden gegooid 
met Forum voor Democratie en PVV.  
Wat irritant dat steeds wordt geprobeerd PvdA en 
GL uit elkaar te spelen.  
 
Ikzelf heb wel mijn twijfels of we hier in moeten 
stappen. Waarom? Kort gezegd komt het erop neer 
dat we als één van de vijf partijen in dat kabinet, die 
ook nog een relatief klein zetelaantal meebrengt 
weinig invloed hebben.  

 VAN DE VOORZITTER      - Bert van der Meulen  
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En ja daar gaat het toch uiteindelijk om. Wat 
kan je bereiken, kan je je idealen enigszins 
realiseren? En weten we het nog toen we een 
gelijkwaardig aandeel hadden in Rutte 2 met 
alleen VVD en PvdA en hoe onze inbreng ver-
waterde en als gevolg daarvan die enorme 
verkiezingsnederlaag?  
Hoe gaat dit als we minder dan 1/5 kunnen 
inbrengen? Nee, ga maar als PvdA-fractie goed 
werk doen in de Tweede Kamer, herkenbaar 
voor de mensen en werkend aan onze idealen 
van de sociaaldemocratie. Daar is meer in-
vloed te behalen. 
 
In de hierboven genoemde afdelingsvergade-
ring zijn besluiten genomen nodig voor de 
aanstaande gemeenteraad verkiezingen. En 
dat brengt me op vooruitkijken.  
 
Na de zomer beginnen we langzamerhand 
vooruit te kijken naar de raadsverkiezingen 
van maart 2022. Natuurlijk eerst met zoeken 
naar goede kandidaten voor de PvdA lijst. 
(Denk eens serieus na over de mooie taak van 
raadslid zijn, je kan veel betekenen voor de 
samenleving).  
We bereiden een verkiezingsprogramma voor. 
(Wat willen we en hoe bereiken we dit). En 
daarna campagne voeren. (Wil je actief mee-
doen meld je dan bij ons secretariaat).  
 
We hoeven ons niet te vervelen de komende 
tijd. Het wordt een spannend en intensief poli-
tiek jaar. Maar eerst maar eens ontspannen. 
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst.  
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 BIJDRAGE KADERNOTA 29-06-2021    - Anton Pieters 

Dit is de laatste perspectiefvergadering van deze 
periode. In november hebben we het over de 
laatste begroting. Afgelopen jaar hebben we ge-
zien dat ondoordachte ingrepen in de begroting 
niet goed zijn uitgepakt.  
Wij willen liever niet dat deze raad situaties op-
roept waar een volgende raad en college veel 
problemen mee krijgen. Onze insteek zou zijn 
dat we onderling in gesprek gaan over wat wel 
en niet kan. Wat het beste voor onze gemeente 
en onze leefomgeving is. Partijen rollen de laat-
ste tijd bijna over elkaar heen om het vertrou-
wen in college en organisatie uit te spreken. Wij 
gaan er natuurlijk vanuit dat dit ook waar is en 
zien wat dat betreft dan ook geen problemen. 
 
Veel gaat in de ogen van de PvdA ondertussen 
best goed. Veranderingen van rechtmatigheid 
naar doelmatigheid. We zien stappen vooruit in 
vrijwilligersvergoeding, de grens van bijverdie-
nen, de vrijstelling van 1200 euro bij inlichtin-
genplicht voor inwoners die bijstand ontvangen, 
en de aanpak van de laaggeletterdheid. 
En, zoals het in een democratie hoort, zien we 
zo nu en dan ook dingen waar we onze beden-
kingen bij hebben. Wat wij in de praktijk mee-
maken is dat de communicatie nog steeds een 
aandachtspunt is. Onze inwoners worden niet 
behandeld zoals wij dat zouden willen.  
 
Dit zijn niet gebeurtenissen van horen en zeg-
gen, dit zijn persoonlijke ervaringen. Van de vier 
meldingen bijvoorbeeld die ik de afgelopen 
maanden heb gedaan, moest ik drie keer vaker 
dan 1 keer extra actie ondernemen om antwoor-
den te krijgen. Bij de vierde melding was het 
probleem plotseling opgelost na een extra actie 
van mijn kant. Dit zonder daarover contact met 
mij op te nemen.  
 
Het is niet de eerste keer dat we dit vragen, dus 
doen we het nu met klem. Wij vragen het colle-
ge om hier een aandachtspunt van te maken 
binnen de organisatie. We kunnen ons inzetten 
om onze organisatie perfect dienstverlenend ma-
ken, maar als we niet communiceren, dan gaat 
niemand dat merken en laten we inwoners als-
nog in onzekerheid zitten. Communicatie is toch 
een vorm van olie en zonder olie loopt de zaak 
vast. Wij zijn dan ook erg blij dat in ieder geval 
de ombudsfunctie eindelijk positie krijgt. 
 
 

De taak van de gemeenteraad is om kaders te 
stellen en om te controleren of er niet buiten deze 
kaders wordt gekleurd. Ieder jaar wordt er in no-
vember een begroting voor de komende vier jaar 
opgesteld. Voorheen debatteerden we in juni over 

het ‘perspectief’ voor de komende vier jaar, die 

daarna ter kennisgeving werd aangenomen.  

De kaders kwamen dan via moties in beeld. Die 
moties gaven de richting aan waarin het college 
en organisatie moeten denken bij het vaststellen 
van de begroting.  

Soms kon iets niet en dan werd dat netjes uitge-
legd per brief. Misschien is het wel te vergelijken 
met de vraag die in veel gezinnen wordt gesteld: 

“Waar gaan we dit jaar naartoe op vakantie?”  

De opties worden ingeleverd en nadat de hoofden 
van het gezin alles gewikt en gewogen hebben en 
vervolgens afgezet tegen de financiële ruimte, 
vallen Hawaii, de Maldiven, Cuba en Bali af. Er is 
ruimte voor twee weken het Drentse Wold of 1 
week Terschelling. 

 
In de toekomst gaan we over naar een kadernota. 
Deze nota wordt wel vastgesteld en kan dus ook 
worden gewijzigd. Dit jaar was dus een tussen-
jaar.  
Dit jaar werd de kadernota nog ter kennisgeving 
aangeboden. Dat is voor iedereen wennen en zoe-
ken naar de juiste manier. Een viertal moties 
haalden de eindstrijd deze keer.  
We zijn benieuwd hoe de vierjarenbegroting er 
eind van het jaar bij staat. Onderstaand staat de 
bijdrage van de PvdA voor de kadernota. 
 
 
Voorzitter, 
 
We zitten hier als raad vandaag om een beeld te 
schetsen van de toekomst zoals wij die graag zien 
en daarvoor kaders mee te geven aan het college 
en de organisatie voor de begroting in november. 
Dat is geen simpele opdracht in deze tijd. Het 
geld klotst hier niet bij de plinten op. Sterker nog, 
zelfs onder de vloer ligt niet een cent. De toe-
komst, zoals wij die graag zien, ligt dan ook wel 
een beetje buiten bereik helaas. De kaas is op, de 
kaasschaaf verkocht. Zelfs de broekriem met uit-
gelubberde gaatjes is aan zijn eind en kan niet 
meer worden aangehaald.  
 
We kunnen hier en daar nog zoeken om wat lucht 
te vinden. Nog even een keer flink in die citroen 
knijpen om ook die laatste druppel eruit te per-
sen. Dat moeten we natuurlijk ook zeker doen, 
maar het lost niet alle problemen op. We kunnen 
hoe dan ook naast de kostenkant de inkomsten-
kant niet laten liggen. De discussie over de OZB 
verhoging laaide de vorige keer flink op. De con-
cessie van 2% ozb-verhoging die de rechterflank 
wel wilde doen, resulteerde in meer kosten voor 
de lage en minder kosten voor de hoge inkomens. 
Voor ons een hele bittere uitkomst van die verga-
dering. 
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 Vervolg: Bijdrage Kadernota 
gelegd is groot en zorgt voor geldstromen die de 
kloof tussen inwoners die het goed kunnen doen 
en de grote groep die vaak niet eens genoeg touw 
heeft om de eindjes aan elkaar te knopen alleen 
maar groter maakt. 
 
Voorzitter, de aangeboden modernisering van de 
P&C cyclus roept bij ons toch nog heel veel vragen 
op waar we toch graag nog meer duiding over zou-
den willen hebben. Niet alleen in de auditcommis-
sie, maar voor de hele raad. Wij dienen dan ook 
een amendement in om punt vier van het raads-
voorstel te wijzigen en vragen om na het zomerre-
ces de voltallige raad beter in positie te zetten. 
 
Zover onze bijdrage voorzitter. Dank u wel.  

De invoering van de herijking gemeentefonds is 
opgeschort. Het nieuwe kabinet mag ermee 
aan de slag. Het beeld dat er lag was blaartrek-
kend. We mogen toch hopen dat er vanuit onze 
raad pittige brieven richting de landelijke par-
tijen gaan en vanuit het college richting de 
VNG om de gevolgen goed duidelijk te maken. 
Anticiperen op de herverdeling hoeft volgens de 
provincie nog niet, maar wij willen toch voor-
stellen om de druk op Den Haag zo op te voe-
ren dat ze er toch echt niet omheen kunnen dat 
we dit niet kunnen laten gebeuren. 
 
Dit geldt overigens ook voor het abonnements-
tarief WMO. We moeten daar gewoon vanaf. In 
de basis moet iedereen die voor zichzelf kan 
zorgen dat ook doen. Lukt dat niet, dan is er 
hulp. De financiële druk die op de WMO wordt 

   

                              Foto boven: Anton Pieters tijdens bespreking Kadernota 

  

 

 

 

 BELANGRIJKE DATA  
 
31 augustus   - 1e Gemeenteraad na het zomerreces 
 
14 september - Gemeenteraad 
 
15 september - Uiterste opgavedatum voor kandidaat-raadsleden 
 
28 september - Gemeenteraad 
 
 
16 maart 2022 - Gemeenteraadsverkiezingen 
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 UIT DE FRACTIE       - Jan Johannes Veldkamp 

Voor je het in de gaten hebt is er alweer een 
jaar voorbij. In dit geval wel een heel apart 
jaar. Natuurlijk, we ondergaan het en probe-
ren ons zo goed mogelijk aan te passen. Dat 
lukt ook wonderwel maar doordat er zoveel 
gebeurt, verdwijnt ook heel veel al snel weer 
naar de achtergrond. Het is nog maar een 
goed jaar geleden dat ik met verbazing zag 
hoe een ambulance met daarin een paar mars-
mannetjes bij ons in de straat stopte om ie-
mand met een mogelijke besmetting op te ha-
len. De paniek die er in die periode ontstond is 
inmiddels wel weggeëbd maar de impact was 
groot. 
 
Terugkijkend en -denkend merk ik dat mijn 
verbazing over hoe onze wereld in elkaar 
steekt steeds groter wordt. Op de dag voor het 
beëindigen van de mondkapjesplicht werd je 
scheef aan gekeken als je je mondkapje verg-
eten was, een dag later als je vergeten was 
het mondkapje af te doen. Ouders die massaal 
oproepen tot het sluiten van scholen om ver-
volgens, als ze erachter komen dat hun kin-
deren best veel aandacht vragen, nog harder 
te roepen dat de scholen weer open moeten. 
Een regering die zich bij het nemen van maat-
regelen vooral lijkt te laten leiden door de 
waan van de dag. En zo is er wel meer. Waar 
we als samenleving echt beter over na moeten 
gaan denken is hoe we omgaan met inkomens.  
Pijnlijk duidelijk is geworden dat de mensen 
die de boel draaiende houden als het er echt 
op aankomt niet bepaald grootverdieners zijn. 
Zij waren ook niet degenen die plotseling alle 
tijd hadden om in hun huis te gaan klussen. 
 
Wat betreft de gemeentepolitiek geldt eigenlijk 
hetzelfde, alleen is dan misschien het woord 
verwondering beter op zijn plaats. Vlak voor 
het zomerreces werd het nieuwe (zaken)
college geïnstalleerd. Andere wethouders en 
andere verhoudingen in de raadszaal. Immers 
geen oppositie- en coalitiepartijen meer en 
daardoor naar verwachting een opener debat.  
 
Deels lijkt dat ook zo maar bij het debat over 
gemeente begroting werd pijnlijk duidelijk dat 
het smeden van coalities nog steeds heel goed 
mogelijk is. ELP, CDA, VVD en Smallingerlands 
Belang brachten een wijziging op de begroting 
in, waardoor de begroting niet door de provin-
cie werd geaccepteerd, met alle gevolgen van 
dien. Sinds dat moment loopt de scheiding 
“klassiek tussen links en rechts” constateert 
ELP-er De Vries (LC 3 juli 2021).  
 
Als persoonlijk dieptepunt heb ik het debat 
rondom de voorlopige verklaring van geen be-
denkingen voor het zonnepark bij Opeinde er-
varen. Waar vanuit het dorp zeer nadrukkelijk 
en met goede argumenten werd gevraagd om 
een besluit hierover uit te stellen lukte het niet 
om andere partijen ervan te overtuigen dat dit 
de beste optie zou zijn. Bij dit project wordt 

pijnlijk duidelijk dat als je inwoners niet serieus 
neemt en vanaf het allereerste begin bij planontwik-
keling betrekt (of nog beter hen stimuleert om zelf 
plannen te ontwikkelen) het moeilijk wordt om 
draagvlak te vinden. Helaas is dit voor onze ge-
meente en de raad nog een brug te ver. Dit werd 
nogmaals duidelijk toen we bij de behandeling van 
het voorstel over de RES (Regionale Energie Strate-
gie) een motie indienden om het instellen van een 
burgerforum te onderzoeken. Met uitzondering van 
D66 en de SP vonden alle andere partijen dat we 
inwoners al meer dan genoeg ruimte geven om mee 
te denken over het beleid van de gemeente. 
 
 
Er waren ook successen. Zo werd er een nieuwe 
koers vastgesteld voor het sociaal domein. Het pro-
ces rondom de ontwikkeling van deze koers is nog 
ingezet door Cor Trompetter en een voorbeeld voor 
hoe inwoners, instellingen en raadsleden wel betrok-
ken kunnen worden bij het ontwikkelen van beleid. 
Ook goed om te zien dat heel veel van het gedach-
tengoed van de PvdA hierin terug te vinden is. En 
dan natuurlijk de ombudsfunctie. Eindelijk is het, 
vooral door het harde werk van Anton en Dinie, zo-
ver dat we in Smallingerland een ombudsfunctie 
krijgen. Ook is het zo dat we kijkend naar onze oude 
verkiezingsprogramma ondanks de verhoudingen in 
de raad het nodige wel weten te realiseren. 
 
En dan nu op naar een nieuw politiek jaar. Er staat 
veel op het spel. Er zijn immers weer verkiezingen. 
Op dit moment hebben rechtse partijen die aan de 
ene kant de sociale koers omarmen en tegelijkertijd 
geen enkel probleem hebben met het opvoeren van 
stevige bezuinigingen op het sociaal domein een 
meerderheid in onze raad. We zullen echt alles op 
alles moeten zetten om deze situatie te veranderen. 
Op dit moment zijn we druk bezig met het voorbe-
reiden van het verkiezingsprogramma. Langzamer-
hand worden de contouren duidelijk en ontstaat er 
(denken wij) een mooi en vooral mensgericht pro-
gramma dat we in september willen presenteren om 
dan ook met elkaar een aantal keuzes te maken. 

  Foto boven: Jan Johannes Veldkamp 
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 SAMENVATTING LEDENENQUÊTE 

THEMA’S VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-
2026 
 
Het bestuur wil de leden nadrukkelijker betrekken 
bij het beantwoorden van de vraag wat er de ko-
mende jaren nodig is om van Smallingerland een 
prettige gemeente te maken om in te wonen, le-
ren, werken en recreëren.  
Met behulp van een enquête heeft zij verkend 
welke verbeteringen de leden zien met betrek-
king tot het functioneren van de gemeente, de 
PvdA-fractie en het PvdA bestuur, welke proble-
men volgens de leden de komende vier jaar voor-
al spelen en welke beleidsonderwerpen volgens 
de leden het belangrijkst zijn. 
 
Negenenveertig leden vulden de enquête in. De 
meeste leden waren 65 jaar en ouder; slechts 
vier leden waren jonger dan 35 jaar. Ook genie-
ten de meeste leden die reageerden een vast in-
komen. We moeten er daarom bij het samenstel-
len van het verkiezingsprogramma rekening mee 
houden dat een groot deel van de inwoners van 
Smallingerland via de PvdA-leden niet worden 
vertegenwoordigd.   
 
De leden zijn over het algemeen tevreden over 
het functioneren van de gemeente, de PvdA-
fractie en het PvdA-bestuur.  
Het is opvallend dat een kwart van de leden zei 
niet op de hoogte te zijn met wat het bestuur 
doet.  
De meest terugkerende verbeterpunten voor zo-
wel gemeente, fractie als bestuur hebben te ma-
ken met de communicatie met de burgers in het 
algemeen en de leden in het bijzonder. De leden 
zien graag dat de fractie duidelijk aan de burgers 
laat zien waar zij mee bezig is, hoe zij over die 
onderwerpen denkt, en wat is bereikt. Ook zou 
de fractie vaker burgers moeten betrekken bij 

  

politieke besluiten.  
Van het bestuur verwachten de leden ook dat zij 
goed zichtbaar is, zich profileert, en burgers 
(waaronder jeugdigen) betrekt bij de politiek. Het 
bestuur zou bovendien de fractie moeten onder-
steunen, moeten nagaan waarom leden afhaken, 
en zich meer moeten bezinnen op bestuurlijke 
vernieuwing.  
Van de gemeente verwachten de leden vooral 
verbeteringen die zijn gericht een klantvriendelij-
ker dienstverlening. Daarnaast wensen de leden 
ook bij de gemeente verbeteringen op het gebied 
van de bestuurscultuur, zoals te zien is in de 
communicatie met burgers en de besluitvor-
mingsprocedures.  
In de uitvoering van maatschappelijke onder-
steuning in het sociaal domein verwachten de 
leden dat de gemeente de burger meer centraal 
stelt: meer persoonlijk contact, en laagdrempeli-
ge dienstverlening.  
 
Om de belangrijke verkiezingsthema’s op het 
spoor te komen is de leden gevraagd naar de 
problemen die zij ervaren en de beleidsonderwer-
pen die zij het belangrijkste vinden. Deze twee 
invalshoeken leverde naast aandacht voor een 
dienstbare cultuur zes overkoepelende thema’s 
op: Werk- en inkomen, onderwijs, wonen, toe-
gankelijke (gezondheids)zorg, aandacht voor 
kwetsbare groepen, wonen en duurzaamheid.  
Binnen die thema’s zijn door leden benoemde 
aandachtspunten zoals digitalisering ouderen, 
Waterfront, het openbaar vervoer in de dorpen 
en het binnenmilieu van klaslokalen onder te 
brengen.  

Veel leden gaven zich op om actief betrokken te 
zijn bij het nadenken over en/of het kiezen van 
onderwerpen voor het PvdA verkiezingsprogram-
ma 2022-2026. 

PvdA Smallingerland zoekt jou!

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan. De afgelopen 4 jaar hebben we ons met hart en ziel

ingezet voor de inwoners van Smallingerland en daar gaan we de komende jaren mee door.

Wij zoeken kandidaten die de PvdA Smallingerland willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

• Ben jij een betrokken inwoner van onze gemeente? 

• Wil jij je ook inzetten voor een duurzamere en sociale gemeente? 

• Vind je dat iedereen mee moeten kunnen doen?

• Zie je concrete zaken om je heen die je wilt veranderen?

Dan is de lokale politiek misschien iets voor jou!

Meld je dan voor 15 september aan bij Cees Kuipers. Dan kijken we samen waar jij het verschil kunt maken.

PvdA Smallingerland

e-mail: kuipers.cees51@gmail.com

telefonisch via 06-46430680

‘



  VOORWAARTS ER OP UIT!      - Jaap Munniksma 
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Op 8 juli is een delegatie uit onze afdeling er weer 
op uit gegaan voor een schoonmaakactie. Deze 
keer waren we in de Swetten.  
Onder het genot van een heerlijk zonnetje werd het 
los slingerende zwerfvuil opgeruimd. Het viel op dat 
de hoeveelheid afval erg meeviel. Omwonenden 
vertelden ons dat ze zelf ook met een zekere regel-
maat de rommel opruimden. Dit zijn natuurlijk pri-
ma buurtinitiatieven. 
 
Tijdens de rondgang in de wijk wordt er door de 
deelnemers ook over andere zaken gesproken. Zo 
kregen we het deze keer over het 75 jarig bestaan 
van de PvdA. Daarbij werden eigen inzichten uitge-
wisseld, maar kregen we het ook over liederen met 
een maatschappelijke achtergrond die inspirerend 
hadden gewerkt.  
Zo kwamen namen als Bob Dylan, Boudewijn de 
Groot of Bruce Springsteen voorbij. Artiesten die 
meerdere nummers hebben geschreven waarin an-
deren zich herkenden.  
Na afloop van de rondgang door de wijk werden we 
gastvrij met koffie ontvangen op het terras van ca-
fetaria ’t Hoekje en ontstond al napratend een lijst 
met verschillende nummers die enigszins naar on-
derwerp werden gerubriceerd: 
 
Diversiteit 
She’s a Rainbow – The Rolling Stones 
True colours – in de uitvoering van Cindy Lauper of 
Phil Collins 
Dit sloot helemaal aan bij de laatste raadsvergade-
ring voor het zomerreces, waarin de inclusie agenda 
werd behandeld. 
 
Nederlandstalige nummers 
Welterusten mijnheer de president - Boudewijn de 
Groot 
Vooral vanuit geschiedkundig oogpunt belangrijk. 
Tegen de Vietnam oorlog. 
Over de muur – Klein Orkest 
Hèt lied ten tijde van de Koude Oorlog. Maar als het 
gaat om overbruggen van tegenstellingen nog 
steeds actueel. 
Ben ik te min – Armand 
Waarin een gewone jongen het opneemt tegen het 
“achterlijke gezwam van je moeder en je vader die 
een succesvol zakenman is.” 
De Steen – Bram Vermeulen 
Over het verplaatsen van een ogenschijnlijk kleine 
steen, met op termijn grote gevolgen. Kleine stap-
jes die het verschil maken. 
Rood – Marco Borsato 
Maar of Marco dit zelf ook zo bedoeld had? Daar-
over waren de meningen verdeeld. 
 
Vrouwenemancipatie 
Woman is the nigger of the word – John Lennon 
John Lennon heeft meerder nummers geschreven 
waarin hij uiting geeft van zijn maatschappelijke 
betrokkenheid. Maar in deze categorie mocht hij 
zeker niet ontbreken. 
 
 
 

De tijdsgeest verwoord 
Hier mag Bob Dylan natuurlijk niet vergeten 
worden. Ook nu weer actueel bevonden: 
The times they are a-changin’  
Later ook gezongen door Boudewijn de Groot: 
Er komen andere tijden. 
Street fighting man – The Rolling Stones 
-Over de onlusten die zich in de 60-er jaren 
afspeelden. 
 
Het arbeidersleven bezongen 
Working 9 to 5 – Dolly Parton 
The river – Bruce Springsteen 
Working class hero – John Lennon, maar ook 
de uitvoering van Marianne Faithfull is de 
moeite waard. 
UB40 – Food for Thought  
UB40 was het formulier waarmee in Engeland 
werkelozen zich konden inschrijven op het ar-
beidersbureau 
The Message – Grandmaster Flash 
Over het leven in de ghetto’s van Amerika. 
If I were a carpenter – The Four Tops 
 
Persoonlijke inspiratie 
Blue collar men – Styx 
Met daarin de regels “Give me a job, Give me 
security, Give me a chance to survive.” 
Child in time – Deep Purple 
Kinderen hebben ook rechten. 
Still believe – Herman Brood en Bertus Bor-
gers. 
Chimes of freedom – The Byrds, maar ook 
Bruce Springsteen 
 
Slavernij 
Faja si ton  
Een lied uit de tijd van de slavernij. Slaven 
zongen dit lied, om zich geestelijk te verzet-
ten tijdens het brandmerken dat ze moesten 
ondergaan. Later werd dit lied op scholen ge-
bruikt als kinderversje … 
 
En verder genoemd: 
What’s goin’ on – Marvin Gaye 
Village ghetto town – Stevie Wonder 
Mayonaise – Neerlands Hoop Express 
en natuurlijk 
De Internationale – In de Varagram bewer-
king van Rob van de Meeberg 
 
Een leuke lijst, die mogelijk ook het nodige 
zegt over de deelnemers van deze middag, 
maar in ieder geval een leuke afsluiting van 
de middag: Er op uit!  
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  Bert Middel—50 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gerhard Lammers—50 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adri v.d. Grijn  - 50 jaar 

1 Mei is traditiegetrouw de dag dat jubilarissen 
van de partij in het zonnetje worden gezet. Vo-
rig jaar konden we om de bekende reden niet 
bij ze langs komen. Gelukkig kon dat dit jaar 
wel. Zie bijgaande foto’s.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Harry Balgobind—25 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oena en Luit Eringa—50 jaar 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
  Geke van Boekel—50 jaar 

N.a.v.het bezoek kwamen we er achter dat dat zelfs 
de PvdA administratie niet feilloos is. Niet alleen Luit 
Eringa is al meer dan 50 jaar lid, ook zijn vrouw 
Oena blijkt dit te zijn. Jammer genoeg hadden we 
het speldje niet bij ons, maar er is afgesproken dat 
we hier later aandacht aan geven.  
Daarom op de foto wel het jubilerende echtpaar. 


