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Officiële ondertekening stedenband in Secretarie 
Most en Meppel serieuze partners  
 
Een Hollandser onthaal konden de gasten uit Most zich bijna niet wensen. Terwijl 
burgemeester ing. J. Šulc zich in zijn toespraak richtte tot zijn gehoor in de oude raadszaal, 
klonken buiten op de Hoofdstraat typische draaiorgelklanken van stadsorgel De Parel. Op de 
dag van de officiële ondertekening van de stedenband Most-Meppel bespraken bestuurders, 
Rotarians en andere genodigden in het oog springende culturele en economische verschillen 
tussen Nederland en Tsjechië. ‘Maar overeenkomsten zijn er even goed’, benadrukte 
burgemeester Cees Bijl zaterdag. 
 
‘In beide gemeenten is het bijvoorbeeld belangrijk dat mensen werk hebben en een goed huis. 
Ook vinden we beiden belangrijk dat er goede voorzieningen zijn om onze jeugd op te leiden 
of onze burgers te laten recreëren. Een andere aardige overeenkomst is dat Koningin Beatrix 
onze beide steden heeft bezocht’, aldus de Meppeler burgemeester. Is koninklijk bezoek voor 
beide steden waarschijnlijk een eenmalige gebeurtenis, een gezonde lokale economie en 
goede voorzieningen zijn voor de bestuurders uit Most en Meppel een dagelijkse zorg. 
 
De stedenband waaronder de beide burgemeesters in De Secretarie hun handtekening zetten, 
voorziet in de wederzijdse steun om de samenlevingen van Most en Meppel verder op te 
bouwen. Sinds de ondertekening van de intentieverklaring zijn ondernemers, artsen, 
sportbestuurders en muzikanten al druk in de weer geweest om de mogelijkheden voor 
wederzijdse ondersteuning te onderzoeken. De delegaties keerden onveranderd hoopvol terug 
in hun gemeente. Uit informele gesprekken en officiële toespraken weerklonken telkens 
serieuze bedoelingen met de stedenband. Behalve de plezierige uitwisselingen, zijn beide 
steden vast van plan om veel van elkaar te leren en elkaar waar mogelijk te ondersteunen. 
 
Bereikbaar 
Burgemeester Bijl keek in de toekomst en constateerde: ‘Met de moderne communicatie-
middelen kunnen we tegenwoordig over de hele wereld contacten leggen, maar het blijft 
belangrijk dat je goed bereikbaar bent. Nu grenzen en politieke systemen in het nieuwe 
Europa geen belemmering meer zijn, moeten we die moderne communicatiemiddelen 
optimaal benutten voor de ontwikkeling van onze steden’. 
‘Meppel heeft gekozen voor een partnerstad met veel problemen’, erkende burgemeester Jiří 
Šulc. ‘We laten de bewogen 20e eeuw achter ons en zoeken in Meppel samenwerking op alle 
fronten. Vooral in de ontwikkeling van onze economie willen we investeren. Ik hoop dat de 
punten voor samenwerking, genoemd in onze stedenband, ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd’, aldus burgemeester Šulc. 
Beide burgemeesters gebruikten de vier koningslinden, die zij ’s morgens plantten in het 
Wilhelminapark, als symbool van gestage groei van de stedenband, goed geworteld in de 
samenleving. Sopranen Josefien en Charlotte Stoppelenburg verzorgden een aangenaam 
klassiek intermezzo met werken van onder meer Mozart, Haydn en Strauss. Ze werden op de 
piano begeleid door Wim Stoppelenburg. 
 
‘De stedenband Most-Meppel past in de ontwikkeling die gaande is in heel Oost-Europa. 
Samen met Polen en Hongarije is Tsjechië lid geworden van de NAVO. We zijn nu bond-
genoten van Nederland’, wist mevrouw H.Bambasová, ambassadrice van de Republiek 
Tsjechië. ‘Het IJzeren Gordijn zorgde veertig jaar lang voor een diepe kloof waardoor we 



weinig over elkaar weten. U zoekt naar wegen om burgers kennis te laten maken. Door 
samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs en economie kan de Europese 
Gemeenschap waarlijk een eenheid worden. Dat maakt deze stedenband van groot belang’, 
aldus mevrouw Bambasová. 
Voorzitter Tjaart Hollenbeek Brouwer van Rotary Meppel, de initiatiefnemer voor de 
jumelage, bracht de voorwaarden van de stedenband onder de aandacht. Enthousiasme en 
medewerking van burgers en politiek waren van groot belang, al maakt het initiatief ook 
kwetsbaar, omdat je afhankelijk bent van derden. De wijze waarop in Meppel en Most de 
vriendschapsband is opgepikt stemde de voorzitter echter bijzonder tevreden. 
 
Blijdschap en tevredenheid werden gedeeld door alle aanwezigen bij de officiële 
ondertekening. Na afloop van de ontspannen bijeenkomst werd daarom vrolijk het glas 
‘Bruisend Meppel’ geheven op de vriendschap en de toekomst van beide steden. Tijdens de 
stadswandeling onder leiding van Thijs Jan Rinsema, lunch en diner en de Culturele 
Manifestatie in de Grote Kerk leerden de genodigden en andere belangstellenden uit Meppel 
en Most elkaar nog betere kennen. Niemand twijfelde eraan dat nog vele burgers uit beide 
steden hun voorbeeld met evenveel interesse zullen volgen. 
 


