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‘Meer stemmen, minder zetels’  

Zo heb je een lijsttrekker en zo zit je zonder! Lilianne Ploumen trad terug. Trouw schreef mistroostig dat de 
Partij van de Arbeid ‘stuurloos’ en ‘verweesd’ zou achterblijven. Bert Wagendorp voegde er in de 
Volkskrant vilein aan toe dat als ieder Kamerlid even zelfkritisch zou zijn als Ploumen, het leeg zou worden 
in de Kamer. En het satirische nieuwsmagazine ‘de Speld’ wist te melden dat Rutte en Hoekstra niet wisten 
wat ‘opstappen’ eigenlijk betekende. Intussen is de discussie op gang gekomen over de opvolging en 
worden er weer namen genoemd. Maar alle satire even achter ons latend: Ploumen’s opstappen komt wel 
erg onverwacht en ongelegen. Het is een hard gelag.   
 
In dit nummer van Ons Rode Hart roepen we op om 1 Mei te komen vieren. We vieren dit feestje weer 
samen met de afdeling Hogeland en het zal ongetwijfeld weer gezellig worden. Jammer dat we dit nog niet 
samen doen met Groen Links en andere linkse partijen. Er is zoveel dat ons verenigt. Het zou wat mij 
betreft erg jammer zijn als deze samenwerking, die nog niet goed uit de verf kwam tijdens deze lokale 
verkiezingen, door het vertrek van Ploumen averij zou oplopen.  
 
Elke verkiezing betekent dat er nieuwe mensen aantreden in de Raad namens de PvdA. Dit keer is Myra van 
Eeken-Hermans nieuw, al was ze in de raad van gemeente Grootegast al jarenlang raadslid voor onze partij. 
Er zijn ook altijd mensen die afscheid (moeten) nemen omdat ze stoppen of omdat de uitslag tegenviel. 
Jelle Veenstra zet dat verderop op een rijtje, want wat zouden we zijn zonder raadsleden en zonder 
steunfractieleden? Natuurlijk komt onze voorzitter daar op 1 mei op terug. Dan de verkiezingsuitslag van 
maart jongstleden: we kregen wel meer stemmen maar houden toch minder raadsleden over. We gaan van 
vier terug naar drie, Groen Links van vijf naar vier. Hoe dat kan? Sandra de Wit, Simon Jelsma en Myra 
Eeken-Hermans blikken terug.   
 
Op het moment dat dit blad bij u in de digitale brievenbus valt is nog niet duidelijk of de PvdA en Groen 
Links samen een wethouder mogen leveren. We stellen u in elk geval voor aan onze kandidaat-wethouder, 
Bé Schollema. ‘Nodig me uit, praat me bij’ zegt hij in het interview, waarin hij vertelt wat hij denkt voor het 
Westerkwartier te kunnen betekenen. Tenslotte leest u in ‘Leonid en Olga’ een korte terugblik op eerdere 
nieuwkomers uit de Oekraïne waar nog steeds een gruwelijke oorlog gaande is.  
 
Joost Eskes   

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier         1 Mei 2022 
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Afscheid 

 
Het eind van de raadsperiode betekent dat de ge-
meente Westerkwartier op 30 maart op Borg Nienoord 
afscheid heeft genomen van dertien vertrekkende 
raadsleden. Bij onze PvdA fractie gaat het om Hans 
Koenders en Joachim Bekkering. Hans (op de foto mid-
denachter met hoed) is ruim acht jaar raadslid in Ma-
rum geweest en de laatste periode van de gemeente 
Westerkwartier. Hij is vanwege twaalf jaar raadslid-
maatschap geridderd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau en kreeg het lintje opgespeld door onze burg-
meester Ard van der Tuuk. Hans vervulde de rol van 
volksvertegenwoordiger met verve, is maatschappelijk 
actief in de oprichting van een Knarrenhof in Marum 
maar ook elders behulpzaam met advies over deze 
vorm van  huisvesting zoals in Grijpskerk. Hij heeft zich 

ook beziggehouden met het natuurgebied Marumerlage en de rehabilitatie van het oude rivierdal van de 
Oude Riet.  
 
Joachim is afgelopen zomer geïnstalleerd als raadslid als opvolger van Rianne Vos. Joachim, op de foto 

rechts achterin, is onze jongste raadslid en  staat op de raadslijst op de vierde plaats. Hij is op veel terreinen 

inzetbaar en vooral op juridische zaken zeer deskundig. Omdat de PvdA een zetel verloor is hij helaas niet 

herkozen. Gelukkig is Joachim bereid gevonden weer mee te doen in de steun-

fractie en fractie-assistent te worden.  

Anne van der Laan, links op de foto, is gestopt als fractie-assistent, hij was dit al 

in de laatste raadsperiode in Leek en nu in het Westerkwartier. Hij was ook ac-

tief in de WMO-raad in Leek, en betrokken bij werknemerszaken en economie. 

Hij gaat zich richten op de nuttige rol als energiecoach, in deze tijden van groot 

belang  om mensen te helpen hun energiekosten te drukken.  

Graag willen we tijdens de ledenbij-

eenkomst op 1 mei graag afscheid 

van hen nemen. Ook nemen we af-

scheid van onze vertrekkende wet-

houder Elly Pastoor. Elly was twee jaar wethouder in Grootegast 

en tot onze vreugde in de afgelopen raadsperiode bereid ook in 

de gemeente Westerkwartier de PvdA  in het College van B&W te 

vertegenwoordigen.  Zij had vele onderwerpen in portefeuille zo-

als economische zaken, sport, jeugdzorg en heeft in het College 

veel voor ons bereikt.  

En natuurlijk zijn we blij dat er ook veel leden doorgaan: als gekozen leden van de fractie natuurlijk Sandra 

de Wit, Mark Veenstra en Myra Eeken-Hermans en als fractieondersteuners Henrica Bergsma en, we noem-

den hem al, Joachim Bekkering.  

Ik hoop dat we veel leden mogen verwelkomen op 1 mei bij Café Hamming te Garnwerd! 

Jelle Veenstra  
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Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 
 

Na een campagne waarin we veel mensen spraken, rozen deelden, 

hebben gecanvast, inhoudelijke bijeenkomsten organiseerden met 

GroenLinks, Rode slingers organiseerden en Soamenlopen hebben ge-

houden, waren daar de verkiezingen. Met een winst van 145 stem-

men voor onze partij verloren we helaas toch een zetel. Ik denk toch 

dat we trots mogen zijn, winst in stemmen is toch winst. Natuurlijk 

hadden we die vierde zetel graag behouden, nu gaan we samen met 

GroenLinks op voor een links geluid. Samen met hen hebben we ze-

ven zetels, genoeg om onze inhoud vanuit te laten horen. 

 

Momenteel zitten we in de informatieperiode die vooraf gaat aan de vorming (formatie) van een nieuw col-

lege. De grote winnaar van de verkiezingen, VZ Westerkwartier dat 10 zetels kreeg, heeft het initiatief 

hierin. VZ heeft - net als drie jaar geleden - Marcel Thijssen gevraagd snel te starten met de informatie en 

formatie. Het idee was om tot een hele snelle formatie te komen. Echter door ziekte van de informateur is 

dat helaas niet gelukt. Na de eerste informatieronde is een samenvatting gegeven, en is aangestuurd op 

een verlengde informatieronde. Hiervoor wil de formateur meer tijd nemen. De vragen liggen onder meer 

op het vlak van de samenwerking tussen onze partij en GroenLinks. Men voelt zich onzeker over de samen-

werking, wij zullen laten zien dat we daar onze weg in vinden. 

 

Voor nu, de komende weken verder (in)formeren en natuurlijk zijn we met onze nieuwe fractie weer aan de 

slag. Mark, Myra en ik als raadsleden, en Henrica en Joachim als fractieassistenten. De eerste overleggen 

zijn geweest en we zijn heel druk met de vele introductiebijeenkomsten. 

 

Het vervolg zullen we natuurlijk laten horen, 

 

Sandra de Wit, fractievoorzitter 

 

Meer stemmen, minder zetels 
 

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot en met 16 maart hebben behoorlijk wat veranderingen in de sa-

menstelling van de raad tot gevolg. De lokale partijen wonnen zetels (VZ Westerkwartier +4, Sterk Wester-

kwartier +1) en ook D66 komt met een zetel meer in de nieuwe raad. De overige partijen verloren allemaal 

één of twee zetels. Natuurlijk is dit niet wat we als PvdA wilden.  

De opkomst was deze keer hoger, namelijk 58%, dan bij de herindelingsverkiezingen met 50%. Dit leverde 

ons ook meer stemmen op maar we kregen een kleiner deel van de kiezers achter ons; nu 10,25% en toen 

11,77%. In 2018 mochten we dankzij een restzetel met vier raadsleden zitting nemen. Met de uitslag van 

dit jaar blijven we steken op drie. 

De landelijke trend van groeiende lokale partijen, een relatief sterk verlies voor het CDA en in minder mate 

de VVD en verder stabilisatie van de andere partijen is in Westerkwartier ook herkenbaar.  

Natuurlijk hebben we ons afgevraagd waardoor we hier geen echte winst hebben kunnen boeken. Ondanks 

dat de PvdA de kleinste partij in het college was hebben we in de afgelopen periode een heel groot deel 
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van ons verkiezingsprogramma uit 2018 weten te realiseren. Onze wethouder Elly Pastoor timmerde goed 

aan de weg, bereikte met steun van de fractie prachtige resultaten en de gemeente werd echt socialer. 

Kennelijk hebben we echter niet voldoende duidelijk kunnen maken dat de PvdA hier als kleinste college-

partij van groot belang is geweest. Jammer natuurlijk maar een les die we ons voor de komende vier jaren 

graag ter harte nemen. 

Door de samenwerking die we als PvdA zijn aangegaan met GroenLinks zijn er nu 3 grote ‘partijen’ ont-

staan: VZ Westerkwartier met 10, PvdA/GroenLinks met 7 en ChristenUnie met 6 zetels. We vertrouwen er 

op dat we daarmee als links progressief blok van PvdA en GroenLinks de komende jaren ons sociale stempel 

op het beleid kunnen (blijven) drukken. Uiteraard wordt dat beter mogelijk als we als PvdA/GroenLinks 

onze plaats in het college kunnen (blijven) innemen. Met onze gezamenlijke en breed gedragen wethou-

derskandidaat Bé Schollema hebben we hiervoor een goede troef in handen. VZ heeft echter het initiatief 

bij de collegevorming en op het moment van schrijven van dit artikel valt nog niet in te schatten tot welke 

conclusie zij zullen komen. 

Zetelverdeling: 

 2018-2022 2022-2026 

VZ Westerkwartier 6 10 

ChristenUnie 6 6 

CDA 5 3 

GroenLinks 5 4 

PvdA 4 3 

VVD 3 2 

Sterk Westerkwartier 2 3 

D66 1 2 

50Plus 1 0 

 

Door Simon Jelsma, bestuurslid 

 

Campagneterugblik  

 
Het campagnekernteam heeft afgelopen week de campagne voor de ge-

meenteraadsverkiezingen geëvalueerd. We zijn over heel veel dingen heel 

tevreden, maar we hebben ook verbeterpunten. Een greep uit de tops en 

tips.  
Top: De verkiezingsflyer is heel mooi geworden. Tip: we zouden meer kun-
nen doen met de plaatjes. 
Top: Mooie rode herkenbare poster voor de verkiezingen. Tip: Het zou fijn 
zijn wanneer de gemeente voorbedrukte verkiezingsborden had in de toe-
komst. Dat zou ons heel veel tijd besparen, omdat we veel posters opnieuw 
hebben moeten plakken. 
Top: Snelle acties van Eric om berichten op website en sociale media te delen. Tip: Dat moeten we in de 
toekomst ook vol blijven houden. 
Top: Veel tijd gestopt in Soamloops (met GroenLinks) en Rode Slingers. Tip: Meer aandacht voor gezamen-
lijke zichtbaarheid buiten en op straat. 
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Voor de permanentere campagne hebben we ook een aantal aanbevelingen en ideeën. Het zou fijn zijn 
wanneer we daarvoor ook de dorpsambassadeurs van de verschillende dorpen kunnen inschakelen. Samen 
met het bestuur en de fractie gaan we ons over de zichtbaarheid voor de komende periode buigen. Hierbij 
gaat het om werkbezoeken (fractie), uitdelen van de Pluim van de PvdA (fractie/bestuur) en het telkens 
weer zichtbaar maken op website en sociale media (Eric) en in de kranten (Myra). 
  
De campagneflits zal voorlopig niet meer verschijnen. In plaats daarvan wordt gewerkt aan een nieuwsbrief 
vanuit de fractie die met enige regelmaat zal verschijnen. Daarover later meer. 
  
Groet, Myra van Eeken-Hermans 
 

 

‘Nodig me uit, praat me bij’ – in gesprek met 

kandidaat-wethouder Bé Schollema 

 
De kandidaat-wethouder voor PvdA/GroenLinks is Bé Schollema. 

Hij is sinds een jaar wethouder in Pekela en was daarvoor acht 

jaar wethouder in Loppersum. In onze regio is hij nog tamelijk on-

bekend. Als we elkaar op dinsdagmiddag 5 april in Winsum spre-

ken, is het nog onduidelijk hoe de formatie in de gemeente Wes-

terkwartier afloopt. Doen we mee, of komen we in de oppositie? 

Een dag later blijkt dat de formateur meer tijd neemt voor het 

vormen van een college. Hoe kijkt Bé aan tegen het Westerkwar-

tier, de samenwerking met GroenLinks en tegen een eventueel 

wethouderschap. Een kennismakingsgesprek.   

Hoe schat je de kansen in om mee te doen?  

‘Er zijn misschien even veel redenen te bedenken dat het wel lukt, als dat het niet lukt. VZ Westerkwartier 

mag de verkiezingen gewonnen hebben en de grootste zijn, een absolute meerderheid hebben ze niet. An-

dere partijen beslissen mee. Veel hangt af van CDA en vooral ChristenUnie. Als zij zich sterk maken voor 

ons, dan is er veel mogelijk. Dat vertel ik hen natuurlijk ook. In een goed collegiaal bestuur passen wij goed 

bij elkaar. Daar ontbrak het de afgelopen drie jaar wel eens aan. Het is dus nog geen gelopen race’.  

De verschillen met VZ Westerkwartier lijken me erg groot. Hoe schat jij dat in? 

Klopt, al geldt dat voor GroenLinks misschien nog wel het meest. Tegelijkertijd schermen partijen juist in 

verkiezingstijd met wat hen onderscheidt. Profilering! GroenLinks kwam met een notitie over landbouwbe-

leid, VZ verbond zich expliciet aan stromingen onder de boeren. Op een poster van VZ zag je beelden van 

zonnepanelen en windmolens aan de ene kant en koeien en een kerncentrale aan de andere kant. Maar als 

je eenmaal om tafel zit, zijn de verschillen vaak minder groot. De gemeente gaat immers niet over land-

bouwbeleid! GL/PvdA zien ook hoe belangrijk het is dat boeren een gezonde bedrijfsvoering kennen. Land-

bouwbeleid is vooral rijksbeleid.  

Een ander punt is betere noord-zuid verbindingen in het Westerkwartier. Ook daarover verschillen de 

meningen.  

Ja, maar ook dit ligt misschien minder zwart-wit. Ik heb dat ook wel met GroenLinks gedeeld, ik denk dat 

die betere verbinding tussen Zuidhorn en Leek er wel zal komen. Goede verbindingen zijn mijns inziens ook 

van belang. Als je inschat dat ze er zullen komen, dan kan je dat proces maar beter aansturen. Zit je in de 

oppositie dan heb je veel minder invloed.  
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Wie is Bé Schollema? 

Ik ben inmiddels 42 jaar en ben geboren en getogen in het mooie Middelstum. Ik woon daar nog steeds sa-

men met mijn vrouw Hiske, dochter Tatum van bijna 3 en zoontje Thoas van 8 maanden. Veel mensen we-

ten wel dat mijn vader daar parttime PvdA wethouder was. Hij werkte daarnaast als bedrijfsleider bij een 

installatiebureau. Mijn moeder had een kapsalon. Twee basisperspectieven dus. Maar de kapsalon viel af 

want ik kon niet knippen. Als klein jongetje ging ik op zaterdag vaak mee met mijn vader. ‘s Ochtends naar 

politieke afspraken, 's middags naar ‘t voetballen. Die kant ben ik ook opgegaan. Vanaf mijn 10e heb ik fol-

ders rond gebracht, op mijn 18e zat ik in het afdelingsbestuur en vanaf mijn 26e was ik raadslid en op mijn 

33ste wethouder. En ja, inderdaad, ik voetbal nog altijd – voor de kenners: in het laagste elftal van voetbal-

vereniging Middelstum, reserve zesde klasse. In dat elftal komt valt qua leeftijd en opleiding veel samen. 

Jong en oud, van laag opgeleid tot directeur van een stedenbouwkundig adviesbureau. In het klein vormt 

dat team een doorsnee van de samenleving. Soms krijg ik er op de club van langs. Iemand op een scootmo-

biel, met een uitkering en langdurigheidstoeslag vertelt me dan dat een maatregel van mij hem weer € 200 

per jaar kost. Waarom ik dat flik!? Dat is best confronterend. 

 
Hoe zie je de samenwerking met Groen-
Links? 
 
Voor mij is het niet nieuw, in Loppersum 
was ik wethouder namens beide par-
tijen. Let op: de verschillen binnen de 
partijen zijn vaak groter, dan de verschil-
len tussen beide partijen. Tegelijk is de 
PvdA de laatste jaren wat groener ge-
worden en weet GL dat niet iedereen ve-
getariër wil worden.  
 
Nu ben je wethouder in Pekela, eerder 

was je dat in Loppersum. Is het wethouderschap wel een leuke baan?  
 
Hartstikke leuk! Natuurlijk, veel mensen hebben slechte ervaringen met de overheid. Heb je die documen-
taire gezien over het verzet in Meeden, in Oost-Groningen, tegen windmolens? Om over de aardbevingen 
maar te zwijgen. De overheid faalt regelmatig. En toch … het kan ook anders. De kunst is om aan de ene 
kant wel een duidelijk doel of visie te hebben, maar anderzijds oog te hebben voor individuele wensen. De 
bouw van een school heb ik 15 meter laten aanpassen op basis van inspraak van een omwonende. Ik kies 
ervoor vanaf dag 1 te overleggen met betrokkenen. En je basisverhaal moet altijd op orde zijn, het moet 
kloppen. En ja, gemeenten hebben wel degelijk de ruimte om mensen tegemoet te komen, tenzij het om 
rijksbeleid gaat. Wie zegt dat die ruimte ontbreekt, die bestuurt niet, maar past op de winkel. Soms moet je 
ook nee zeggen. Zo moesten we in Middelstum en Loppersum de zwembaden sluiten. Onbetaalbaar. We 
vonden een alternatief met vrijwilligers zodat de baden open konden blijven.  
 
Mijn ervaring is dat je als wethouder verschil kunt maken. Zo heb ik mijn steentje bijgedragen aan een ak-
koord om 102 – ja, echt 102! - onderwijsgebouwen in aardbevingsgebied schokbestendig te maken met 
geld uit rijksfondsen, provincie, NAM en allerlei andere partijen.1 Een nieuw scholenlandschap hebben we 
zo opgebouwd. Andere successen: een regeling waarbij huishoudens samen zonnepanelen op een boerderij 
lieten installeren (postcoderoosregeling) en een experiment met ‘elektrisch deelvervoer’, waarbij zeventien 
dorpen elk 2 elektrische deelauto’s ter beschikking kregen. Dat was stukken goedkoper dan elk huis een 
tweede auto voor de deur. 
 

 
1 https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/pronkjewail-een-nieuw-scholenlandschap  

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/pronkjewail-een-nieuw-scholenlandschap
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Dat is de stijl waarin ik geloof. Werken van onderop, met oog voor wat mensen aandragen. De grote PvdA 
van vroeger was soms ook arrogant, wist het te goed. Dat vervreemdde veel mensen van ons. Nu werken 
we van onderop. Dat heeft Ellie Pastoor natuurlijk ook gedaan. Dat past ook veel beter in deze tijd.  
 
Je was wethouder in Loppersum, bent dat nu in Pekela en ambieert dat nu in het Westerkwartier. Wat 
valt je in vergelijking op in het Westerkwartier?  
 
Het Westerkwartier is verhoudingsgewijs goed op orde, denk ik. Nee, dat is zo. Er is genoeg werk, het oplei-
dingsniveau is goed, net als de sociaaleconomische status. Dat is elders in Groningen niet altijd zo. Net als 
Middelstum ligt het Westerkwartier centraal tussen Friesland, Drenthe en Stad. De ligging is dus gunstig. 
Hooguit wat afgezonderd van de rest van Groningen, misschien. Verder valt me op dat de dorpen en ge-
meenschappen hier sterk zijn, zelfbewust en vitaal. De overheid kan dus iets meer afstand nemen. Natuur-
lijk niet op zijn handen zitten! De overheid blijft verantwoordelijk voor verdelingsvraagstukken. Als we die 
aan de markt overlaten, dan worden winsten geprivatiseerd en verliezen gedeclareerd bij de belastingbeta-
ler. Dat kan de bedoeling niet zijn. Laatste punt, het WK heeft ook prachtige plekken. Pareltjes. Koester ze. 
In Middag-Humsterland of Pieterzijl moet je andere plannen maken dan voor - laten we zeggen - Leek of 
Zuidhorn.  
 
Tenslotte wilde je nog een oproep doen aan onze leden.  
 
Ja, want ik ben nieuw in het Westerkwartier. Als ik hier wethouder mag worden, laat ik me graag bijpraten 
door leden over wat hier speelt. Nodig me uit en praat me bij! Dit is een oproep!  
 
Joost Eskes  
 

 
 

Oproep van Erik Helmers 

Beste mensen, 

Ik wil graag goed betrokken blijven bij het hele gebeuren binnen de PvdA afde-

ling Westerkwartier en zou fysiek aanwezig willen zijn waar anderen dat ook 

zijn. Het vervoer is daarbij goed te regelen. Wat ik altijd nodig heb, is iemand in 

mijn directe omgeving die in kan grijpen tijdens de begeleiding in het vervoer 

en/of tijdens een overleg/activiteit bij een calamiteit met de beademing of bij 

verslikken. Dat hoeft geen verpleegkundige te zijn en scholing kan vanuit mijn 

zorginstelling, worden geregeld bij mij thuis. Een oproep in een interne nieuws-

brief zou een optie zijn om hierin proberen te voorzien. Ik had 3 vrijwilligers die 

geschoold waren maar daar is door hun persoonlijke omstandigheden een van over. Probeer dit verlies op 

alle mogelijke manieren op te vullen maar tot nu toe zonder resultaat. 

Eric Helmers, eric.helmers@gmail.com  

  

mailto:eric.helmers@gmail.com
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Leonid en Olga  
 

De ouderen onder ons weten het nog wel, de vroege jaren ’90 

waren als de mooiste lente ooit. Op 9 november 1989 viel de Ber-

lijnse Muur en heel Nederland zat ontroerd voor de buis. In 1991 

stortte de Sovjet Unie definitief in, door niemand betreurd, dach-

ten we! Op 1 januari 1993 vielen de binnengrenzen in West-Eu-

ropa weg, we konden paspoortloos reizen, de Europese Unie was 

onderweg. Zomer 1992 ontvingen mijn vrouw en ik thuis in 

Drachten twee gasten uit Kyiv, die via de PvdA Heerenveen om 

een logeeradres vroegen. Leonid zou ons in de jaren daarna vaak 

opzoeken. Olga, zijn vrouw zagen we alleen die ene keer.  

Samen verkenden ze op de fiets heel Friesland. Het was soms 

best wennen. Ze hadden een zij spek bij zich die – vonden wij – 

vreselijk stonk en ons drinkwater wantrouwden ze. Leonid wilde 

alles weten over de ‘klassen’ in onze samenleving, dus, ok, wij 

fietsten samen door de duurste en armste wijkjes van Drachten. 

Hij prees ons land de hemel in en leerde snel Nederlands. Hij wist na een tijdje alles van voor ons bizarre 

producten en had een grote interesse in ‘grenzen’. We raakten bevriend, hij was welkom, al was er ook af-

stand. Opvoeden, vond hij, deed je met de ‘riem’ en als hij opbelde wilde hij altijd de man des huizes spre-

ken, al kwam hij maar een kwartiertje later thuis. Een vriend met gebruiksaanwijzingen. De laatste keer dat 

we hem zagen kwam hij een deel van het geld aflossen dat we hem leenden. Daarna: radiostilte.  

Over Oekraïne was hij negatief. Maffia, malafide, malaise, hij was bang in eigen land en meende rond 2002 

in ons land ook sporen van een burgeroorlog te herkennen. De moord op Fortuyn hing als een donderwolk 

in de lucht. Ons schonk hij vaak ansichten van het prachtige Kyiv en kleine souvenirs uit eigen land. Ook 

stuurde hij kranten met de kop ‘European Dream’, waarin Oekraïense journalisten al in 1993 hunkerden 

naar Europa. Mijn vrouw en ik waren in de jaren ’80 in Polen, de DDR, Tsjechoslowakije en Hongarije ge-

weest, ik zag met eigen ogen de Berlijnse muur vallen, en we wisten wat zich daar afspeelde. Maar Leonid’ 

s Oekraïense verhalen lokten ons niet erg om hem te bezoeken. De kindertjes waren klein, Oekraïne ver 

weg, het was toch lente in Europa?  

En dan is het ineens 2022. Najaar ´21 bouwen de Russen hun troepen op. Ik voel me half februari ‘22, net 

voor de invasie als de briefschrijver in het boek hieronder die op 26 augustus 1939 schrijft: ´Is bij jullie ook 

alles op van de zenuwen? Hier word je compleet gek. De hele dag een bulderende radio.´ Intussen zijn er 

miljoenen mensen op drift, in de Oekraïne duizenden mensen gedood en is de oorlog 50 dagen oud en nog 

lang niet beëindigd. Het Westerkwartier huisvest al een paar honderd Oekraïense vluchtelingen. Ik leer Kyiv 

te schrijven in plaats van Kiev en denk terug aan Leonid en Olga en dat voorjaar volop beloften. (JE) 

************************** 
‘Onder de lindeboom - oorlogsdagboek van Bets Renkema’ is het verhaal van een zes-

tienjarige jonge vrouw uit Oldekerk/Kuzemer, die zorgvuldig vastlegt hoe de oorlog 

haar leven, dat van haar broers, zus, ouders en iedereen in het Westerkwartier en daar 

buiten raakt. Ze verzamelt alles wat ze in handen krijgt, van het illegale Trouw tot de 

lokale pro-Duitse media, maar ook geallieerde en Duitse propaganda. Ze ziet luchtvlo-

ten onderweg naar Duitsland, leest over de strijd in Rusland en Noord-Afrika, maar 

maakt ook melding van verzet en collaboratie. Honderden afbeeldingen laten zien hoe 

Bets de oorlog beleefde. Het najaar 2021 verschenen boek kost 18,50 en is te bestellen 

via https://oorlogsdagboekbetsrenkema.nl/product/boek/  

News from Ukraine, nos, 35-36, 1993. De krant 
droomt na de val het communisme (het oude 
Utopia) van een Europese toekomst.  
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