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Ledenvergadering 
Beste mensen, 

Voor een voorzitter is het misschien niet verstandig om punten uit een agenda als ‘belangrijkst’ te 

verklaren, maar vooruit laat ik het toch maar doen. Ik zou zeggen dat vooral de toelichting van de 

fractie over de eerste twee maanden in de nieuwe gemeente Westerkwartier alleen al een bezoek 

aan de ledenvergadering waard is.  

In de vorige Ons Rode Hart, d.w.z. het januarinummer, las u al een eerste indruk van onze 

wethouder Elly Pastoor en een impressie van onze fractievoorzitter Rianne Vos. Maar zo 

langzamerhand zitten de wittebroodsweken erop en gaat het om het ‘echie’. Misschien dat zich 

dat al een beetje aankondigde in het ‘sloot’ interview dat de voorzitter van VZ Westerkwartier gaf 

aan het gelijknamige blad, het Westerkwartier. Volgens van der Velde moesten we vooral niet 

moeilijk doen over een boer die ergens in onze gemeente een sloot dicht gooit omdat dat voor zijn 

bedrijfsvoering beter is. Van der Velde vergat daarbij voor het gemak even dat die sloten 

onderdeel zijn van afspraken over behoud van een cultuurhistorisch landschap dat bijzonder 

waardevol is. Intussen hebben Groen Links in genoemde krant, onze fractie op onze website en 

ene Jan Piet de Boer uit Lutjegast gewezen op die context. Niet de sloot maar het landschap moet 

onze zorg zijn. Dit ballonnetje van Van der Velde zou zo maar een patroon kunnen worden – een 

voorzitter van een partij die a la Bolkestein tijdens Paars I allerlei themaatjes opgooit waar 

iedereen op moet reageren. Hoe gaan wij daar als coalitiepartij mee om?  

Maar … net zo belangrijk is het thema ‘ledendemocratie’: hoe zorgen we voor aanvoer naar de 

fractie en hoe opereren we als ledenorganisatie effectief? Drie jaar geleden hebben we daarover 

een mooi filmpje bekeken van de KNVB over betrekken van leden bij de ‘club’. Nu zal Rinke 

Sietsma een aftrap geven over zijn zorgen en de kansen die hij ziet.   

Maar natuurlijk zijn alle andere thema’s 

ook belangrijk. Ik hoop u allemaal te zien 

zaterdag 9 maart a.s. in Nuis. Alle stukken 

zijn u al toegestuurd.  

Met hartelijke groet, 

Jelle Veenstra,  

Ps. Vindt u niet dat onze fractie er puik op 

staat op bijgaande foto?  
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Campagne 

PvdA voor 

Provinciale 

Staten 
De aftrap voor de campagne voor 

de komende provinciale statenverkiezingen heeft intussen al 
plaats gevonden.  

Voor de PvdA Groningen staan de volgende vijf thema’s 
centraal: 
 
1.                  Werk. 

2.                  Onderwijs, een heel leven lang. 

3.                  Goed wonen in de hele provincie. 

4.                  Gaswinning en energietransitie. 

5.                  Een leefbare provincie met cultuur, sport  en 

erfgoed. 

 
De campagne 

In deze campagne komen we in alle gemeentes in onze 
provincie. We gaan graag met zoveel mogelijk mensen, 
instanties en initiatiefnemers in gesprek. Suggesties voor 
onderwerpen in jouw omgeving kun je graag kenbaar maken 
aan jouw afdeling. Het programma voor de Provinciale  
verkiezingen : 
https://www.pvdagroningen.nl/web/verkiezingsprogramma- 
2019-2023/   

Met op plaats 2 Isolde den Haring 
en onderin Bianca Kaatee en 
Michiel van der Linden als 
bekenden uit het Westerkwartier. 

https://www.pvdagroningen.nl/web/verkiezingsprogramma-2019-2023/
https://www.pvdagroningen.nl/web/verkiezingsprogramma-2019-2023/
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1 mei viering in voorbereiding 
Honderd jaar 

vrouwenkiesrecht 
Afgelopen jaar kenden we als afdeling een druk 

bezochte mooie 1 mei viering in Aduard. Thema 

was toen, u zult het zich herinneren, de 

herdenking van het einde van de Eerste 

Wereldoorlog (100 jaar eerder) aan de hand van 

een lezing over de Duitse beeldhouwster Käthe 

Kollwitz en haar werk.  

Dit jaar hebben we een actueel én een historisch 

thema. Om met het tweede te beginnen: honderd 

jaar geleden werd het algemeen 

vrouwenkiesrecht een feit. Eerste vrouwelijk 

Kamerlid werd Suze Groeneweg, onderwijzeres in 

Rotterdam, feministe maar, zoals Wikipedia 

vermeldt, geen voorstander van aparte 

vrouwenorganisaties.  Ze zou voor de SDAP van 

1918 tot 1937 in de Kamer zitten. In 1917 was het 

passief kiesrecht geregeld, pas twee jaar later, dus 

nu precies honderd jaar geleden, kregen vrouwen 

ook actief kiesrecht: ofwel, ze mochten zelf hun 

stem uitbrengen.  

-----------  

Europese verkiezingen op 

23 mei a.s. 
Maar op 1 mei gaan we het ook hebben over de 

Europese verkiezingen. Wat rond 1930 net mislukte, 

zou na Wereldoorlog II wel vorm krijgen: nauwe 

Europese samenwerking, uitmondend in de Europese 

Unie. De PvdA heeft het idee van de Europese 

integratie altijd toegejuicht. Intussen pakken zich 

donkere wolken samen boven ons subcontinent – Engeland stapt eruit, landen als Polen en 

Hongarije, maar ook Italië liggen volstrekt dwars; in Nederland zijn populisten fel tegen Europa. 

Reden voor ons om na te denken over een krachtig maar sociaal Europa zoals de PvdA dat voor zich 

ziet.  

We mikken op een top kandidaat van de lijst van de Europese socialisten.   

I mei viering begint om 19.00 uur 

en vindt plaats in de prachtig 

verbouwde CazemierBoerderij in 

Tolbert. Meer informatie over het 

programma volgt in de komende 

nummers van Ons Rode Hart.  
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Plakken is een kunst !  

En wie plakt dat allemaal op de verkiezingsborden? Links Be van der Veen,  rechts Minko 
Jansma. Andere plakkunstenaars zijn Mark Veenstra en Jelle Veenstra.  

 

Een beetje reclame dan voor dit blad Noorderbreedte dat al sinds jaar en dag het mooie 
landschap van Noord-Nederland in het zonnetje zet zonder de problemen te schuwen. Van 
harte aanbevolen. Dit n.a.v. de open dag die Noorderbreedte in februari organiseerde.  
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Jan Boerema 100 jaar! 
 
 

Op 12 januari jl. werd ons oudste lid Jan Boerema 

100 jaar. Vanuit het bestuur en fractie werd hij 

gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet. Jan werd 

bij de oprichting van de PvdA in 1946 meteen lid. 

Hij was 12 jaren raadslid en 16 jaren wethouder 

in Marum. Ook tijdens ons bezoek bleek opnieuw 

dat Jan onverminderd betrokken is en nog steeds 

een mening heeft over actuele politieke 

onderwerpen. Met zijn 100 jaar rijdt hij nog zelf 

met zijn auto naar de supermarkt om zijn 

boodschappen te doen. We wensen Jan een 

gezonde en actieve toekomst. Simon Jelsma en 

Hans Koenders zochten hem op. 

 
 

Portret van Jan 
Boerema  

 
Als we Jan Boerema 

najaar 2016 spreken is 

hij inmiddels 97 jaar 

en liefst 70 jaar lid van 

de PvdA. Jan werd in 

het oprichtingsjaar 

1946 lid van de partij. 

Vanzelfsprekend was 

dat allerminst. Jan’s 

ouders voelden zich thuis bij de Vrijzinnig 

Democraten, (links-liberalen, te vergelijken met 

D66 vandaag de dag, red.), lazen ‘Het Volk’ en na 

de oorlog ‘Het Vrije Volk’. Jan werd samen met zijn 

broer Hedde (later gemeentesecretaris van Haren) 

actief voor de PvdA.  

 

 

 

Jan bezocht in die tijd bijeenkomsten in de 

Kruisweg waar stemmentrekkers als Koos Vorrink, 

Sicco Mansholt of Anne Vondeling optraden. Hij 

werd in 1958 lid van de gemeenteraad in Marum, 

en was vanaf 1970 tot 1986 wethouder, 16 jaar 

lang. Het belangrijkste dat hij heeft kunnen 

realiseren is het prachtige fietspad over de Leidijk. 

Dat gebeurde in samenwerking met de Heidemij 

en alle omwonenden en dat proces heeft ca. 3 jaar 

geduurd, want er was veel verzet! Maar ook het 

aanleggen van de lift in het gemeentehuis in 

Marum was een heuglijk moment.  Veel mensen 

vonden het maar onnodig. Ze konden mensen 

toch naar boven dragen, als het nodig was? Dat 

gebeurde toch ook bij huwelijken !!!  

 

Jan Boerema komt uit een boerenfamilie en was in 

Nuis zelf boer. Hij woont nu in Marum en heeft 2 

kinderen en 2 kleinkinderen. Jan is nog steeds 

gelukkig met en verbaasd over het feit dat hij een 

politieke carrière heeft mogen hebben!  

 

En voor de 

toekomst: het 

is noodzakelijk 

om in het 

Westerkwartier 

tot een linkse 

samenwerking 

en 

lijstverbinding 

te komen! 

  Op verjaarsvisite links Simon 
Jelsma, in het midden Hans 
Koenders, rechts de jubilaris.  

Bijgaande tekst is 
overgenomen uit het boekje 
Rode Memoires dat in 2017 
uit kwam.  


