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Officiële Stedenband Meppel-Most  
door Ton Henzen 
 
De Stedenband tussen de Tsjacische gemeente Most en Meppel begint vaste vormen aan 

te nemen.  
Burgemeester Cees Bijl, wethouder Wim Zwaan, een delegatie van de Rotary, de 
Muziekschool, de Sportraad en directeur Woonconcept Hedzer van Houten brachten de 
afgelopen dagen een bezoek aan Most om nieuwe, concrete plannen te bespreken. 
 
Aan het eind van een reeks min of meer officiële ontmoetingen nodigde burgemeester Bijl 
zijn collega Šulc uit voor een tegenbezoek in het najaar. Het is de bedoeling dat bij deze 
gelegenheid een officiële overeenkomst wordt getekend die de ‘Jumelage’ tussen Most en 
Meppel bezegelt. Dan ook worden bij de toegangswegen van de Drentse en de Tsjechische 
plaats bordjes geplaatst die wijzen op deze Stedenband. 
 
Woningen  
Behalve uitwisseling op sportief, cultureel en onderwijskundig gebied wordt ook een begin 
gemaakt met samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting. Stichting Woonconcept 
had behalve Van Houten ook haar financiële man Harm de Groot afgevaardigd. Tijdens 
gesprekken met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van Most werd de basis gelegd 
voor een uitwisseling. Van Houten nodigde een delegatie uit om een kijkje te komen nemen in 
de keuken van Woonconcept. De gemeente Most bezit 21.000 woningen. Daarvan moet de 
komende jaren tweederde worden verkocht. De resterende zevenduizend huizen moeten 
worden beheerd en groot onderhoud krijgen. Woonconcept zegde toe haar kennis en 
ervaringen op dit terrein te willen inzetten. 
Volgens wethouder Wim Zwaan, binnen het college van burgemeester en wethouders 
verantwoordelijk voor de betrekkingen met buitenlandse gemeenten, is dit een van de 
voorbeelden van een samenwerkingsvorm. De voorzitter van de Sportraad Rein van Veen 
hernieuwde de contacten met voetbalclub FC Muss en werd rondgeleid langs de verschillende 
accomodaties. FC Muss doet voor het tweede achtereenvolgende jaar mee aan het Eurosport-
ring Toernooi. Vorig jaar won het A- en B-team dit internationale Pinkstertoernooi. 
 
Op de terugweg blikte Wim Zwaan positief gestemd terug op het werkbezoek. Vanuit een 
winters landschap in het voormalige Oost-Duitsland reed het Meppeler gezelschap de lente 
van Midden-Duitsland binnen alsof Vivaldi indachtig zijn Vier Jaargetijden, dit weekeinde 
volop gespeeld in Praag, het zo had geregisseerd. ‘De winst van dit bezoek is de aanzet voor 
verschillende concrete activiteiten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Na een enthousiast 
begin waarvoor Rotary Meppel twee jaar geleden het initiatief nam, zijn we nu in een 
uitwerkingsfase beland. Dat moet in het najaar formeel worden bekrachtigd met een 
overeenkomst’, aldus Zwaan. 
 
De Meppeler delegatie bracht tijdens het bezoek van twee dagen aan Most onder meer een 
bezoek aan het nieuwe museum waarin een stedebouwkundige overeenkomst tussen beide 
plaatsen duidelijk werd: er is zowel in Most als in Meppel veel afgebroken. In Most moest de 
volledige oude stad wijken voor de bruinkoolwinning. Alleen de monumentale gothische 
Maria Hemelvaart-kerk werd gespaard. Zij werd in 1975 over een afstand van ruim 
achthonderd meter verplaatst. Een karwei dat vijf jaar aan voorbereidingen vergde en volgens 
een in het voormalige communistische Tsjecho-Slowakije uitgedachte constructie werd 



uitgevoerd. De bruinkoolwinning onder de oude verdwenen stad heeft naar schatting evenveel 
opgebracht als de verplaatsing van de kerk heeft gekost. De Meppeler delegatie bracht 
zaterdagochtend een bezoek aan de fraaie kerk. In de catacomben werd een documentaire 
over het even unieke als krankzinnige transport bekeken. 
 
Conferentie 
Vrijdagmiddag vond een conferentie plaats met de afgevaardigden van sport, cultuur, 
onderwijs en gemeentebestuur waarin beide delegaties informatie uitwisselden over elkaars 
organisaties en de mogelijkheden voor samenwerking. Zaterdagmiddag en -avond werd een 
bezoek gebracht aan Praag, de moeder aller steden, aldus de bescheiden gids. 
Luc van der Wal, ambtenaar bestuurszaken, gaat de komende tijd de verschillende plannen  
op een rij zetten en voorbereidingen treffen voor een feestelijk programma in het najaar. 
 
 
 
Wethouder Wim Zwaan:  
‘Investeren in menselijke contacten’  
Volgens Wim Zwaan zijn er in het kader van de uitbreiding van de Europese Unie fondsen in 
Brussel aanwezig waaruit uitwisselingsprogramma’s mede worden gefinancierd. De Europese 
Commissie is van mening dat een Verenigd Europa pas vaste voet onder de grond krijgt als op 
gemeentelijk niveau contacten worden gelegd. ‘Europa leeft pas als het bij de bewoners leeft’, 
zo verwoordt Zwaan de gedachten van de Europese Commissie. Tsjechië treedt in 2005 
officieel toe tot de Europese Unie. Nu al worden op velerlei terrein investeringen gedaan in 
Tsjechië om de aansluiting te vergemakkelijken. In zijn afscheidsrede aan het eind van een 
bezoek aan Most benadrukte burgemeester Cees Bijl het grote belang van intensieve 
contacten voor het streven naar een vreedzaam Verenigd Europa. 
Zwaan draagt dit gedachtengoed enthousiast uit. ‘Kijk wat er in de Balkan gebeurt. Hoe 
wankel het evenwicht is. Er moet verschrikkelijk veel geïnvesteerd worden in menselijke 
contacten en verhoudingen en economische ontwikkelingen. Dat is onze motivatie’. 


