
 

 
 
      

April 2021 
 
VAN DE VOORZITTER 
Ik keek weer eens naar een politieke debat en verbaasde me er alweer over dat het 
belangrijkste kenmerk ervan het ‘praten tégen is. Alle energie gaat zitten in het 
neerzetten van het eigen gelijk. Het lijkt op een vrij 
gevecht. Als er dan al door de ander geluisterd 
wordt is het met de intentie om te kunnen 
antwoorden met het eigen gelijk. ‘And never the 
twain shall meet’, dichtte Kipling al.  
 

Een werkelijke ontmoeting, 
elkaar zien, is naar mijn idee 
precies wat nodig is in deze tijd 
van complexe problemen. De ontmoeting op wat ieder ervaart 
als probleem, wat ieder ziet als wat nodig is. Het ontwikkelen 
van oplossingsrichtingen waarvan mensen weten dat dat ze het 
best mogelijke zijn, in plaats van poneren van het eigen gelijk 
en daaraan vasthouden. En nee, ik denk niet dat het altijd kan, 
maar wel heel veel vaker dan we nu denken. 
 

Onlangs hielden we een maatschappelijke systeemopstelling waarin we 
onderzochten wat wij als Progressief Westerveld tot stand kunnen brengen om een 
verbinding te krijgen tussen de gevestigde Drentse cultuur en onze ideeën. En daar 
kwam precies dit inzicht uit: de gevestigde Drentse cultuur bleek niet zozeer 
moeite te hebben met onze ideeën als wel met het ontbreken van het gesprek 
hierover. We zitten teveel in het gangbare politieke gedrag. In plaats daarvan 
zouden we een dialoog moeten aangaan. Dus vragen ‘wat is je probleem, hoe is dat 
een probleem voor je, wat heb je nodig’. En dat vanuit een houding die we kunnen 
leren van de Zoeloe: Hun meest gebruikte groet is Sawubona: ‘Ik zie jou, jij bent 
belangrijk voor mij en ik waardeer jou’.Dit is een uitdrukking van het accepteren 
van de ander met alle deugden en gebruiken. De reactie is meestal ‘Shiboka’ wat 
‘ik besta voor je’ betekent.  
 
Tijdens de ALV van 28 april willen we verder onderzoeken hoe we dat concreet 
kunnen doen. Zet het vast in je agenda! De uitnoding volgt nog. 
 
Margreeth van der Kooij 
Voorzitter 
 
LEDEN AAN LEDEN 
Arnold van Kalken mailde ons vlak na het gevoelige verlies van Groen Links: 
  
Onder in de beerput kom ik bij.  
Ik hoor zingen “we zullen doorgaan” en “komt socialisten trekt ten strijde”. 
Bitter ontwaken, maar niet bij de pakken neer.  
Even de blauwe plekken verzorgen, maar dan verder.  
Het is immers niet voor niets geweest ! 
 

NIEUWSBRIEF  

 



En daarbij een citaat uit ‘Het is aan ons’, Merlijn Twaalfhoven  

"Feit is in ieder geval dat we aan de bak moeten. 
Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen die er volgend jaar in 2022 aan komen. En 
hoewel het verleidelijk is om bij de pakken neer te gaan zitten, moeten we onze 
rug weer rechten. Aan onze idealen blijven vasthouden en daarvoor strijden. Want 
net als de poolster* blijft dat ideaal ons gidsen, soms even ontnomen aan het zicht, 
maar toch altijd aanwezig. 
 
Laten we idealisten blijven. Het is aan ons. 
 
BERICHTEN UIT HET BESTUUR 
 

Agenda 
Voorjaars ALV in twee gedeelten: 
14 april, 19.30 Financiele ALV per zoom. Je kunt je nog aanmelden. 
 

28 april, 19.30 Inhoudelijke ALV houden we op 28 april, eveneens per zoom. 
De uitnodiging krijgen jullie binnenkort.  
 
Nieuwe website 
Eind april zetten we de nieuwe website open. Daar krijgen jullie uiteraard een mail 
over. Wij vinden hem prachtig worden.  
 
Ledenwerfaktie 
De teller staat inmiddels op 21 nieuwe leden. Blijf werven! We hebben allemaal 
wel van die gesprekken waarin de gemeentelijke politiek aan de orde komt. Dan 
blijkt dat mensen wel op Progressief Westerveld stemmen, maar niet op het idee 
gekomen zijn om ook lid te worden. Hoe makkelijk is het dan om te vertellen dat 
dat al kan voor € 25,- per jaar! 
 
VACATURES EN OPROEPEN 
HERHAALDE OPROEP !!!!! 
Het wordt echt dringend. Voor de ALV’s moeten we nu al vragen of iemand voor 
een keertje het verslag wil maken. Willen jullie heel serieus kijken of je misschien 
de secretariele taken wilt overnemen? Al is het maar tijdelijk tot we iemand voor 
langere tijd hebben gevonden.. 
Je hoeft niet meteen ja te zeggen, we kunnen eerst gewoon eens een gesprek 
hebben over inhoud en wat wel/niet mogelijk is. Dus aarzel niet, bel even: 
Margreeth van der Kooij, 06 20841386. 
 

Bestuurslid/secretaris of secretaris Progressief Westerveld 
Wat doet de secretaris: 
 

Verzorgt de verslagen van bestuurs- en ledenbijeenkomsten (het bestuur 
vergadert 1-2 per maand ca. 1.5 uur), doet de mailings uit, regelt 
organisatorische zaken zoals de ledenbijeenkomsten en houdt de 
administratie bij. Een bestuurslid/secretaris draagt ook inhoudelijk bij. 

 
 
 
Het Bestuur 
Margreeth van der Kooij, Maat Mahler, Reina Sickenga, Jos Verheul 


