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Onder ons  

 

Invasie  

‘Meppel is na de invasie van meer dan honderd inwoners in de Tsjechische plaats Most 

momenteel onverdedigd’, grapt burgemeester Peter den Oudsten donderdagavond tijdens een 

welkomstdiner aan het begin van het bezoek aan de partnerstad. Op het programma staat een 

afwisselende eerste lustrumviering. Er wordt een toost uitgebracht op de samenwerking. 

Burgemeester Vladimir Bartl geeft in het kort een schets van zijn gemeente. Most beschikt 

over een Autodrom, een Hippodrom en een Aquadrom, waarop aan tafel wordt gefluisterd dat 

Most kortom een droomstad is. 

In het geheugen staan de eindeloze grauwe flatcomplexen gegrift. Die blijken de volgende 

dag in de bijna laatste zomerzon best mee te vallen. Als je al als inwoner van Most het plan 

zou hebben van een van die flatgebouwen te springen, dan bedank je je wel, want je kunt ook 

lekker op een van de banken in het zonnetje gaan zitten. 

Het is voor vele leden van de Rotary-delegatie, zoals Harry Groeneveld, Jos Botterop, Eric 

Starre, Jan Snijders, Ties Gerritsen en Peter Lerk, en ook voor mannen als Bert Straatman een 

hernieuwde kennismaking met vele oude bekenden. Zij zijn als het ware de founding fathers 

van de Stedenband, waarvoor vanaf het afgelopen weekeinde het toverwoord is: twinning is 

winning. Er worden talloos vele handen geschud. Ook Tjaart Hollenbeek Brouwer maakt deel 

uit van de afvaardiging van Rotary Meppel. Met opmerkelijk veel energie en een zonnig 

humeur neemt hij aan alle activiteiten deel. Hij voorziet bepaalde zaken van een humoristisch 

commentaar. 

De reis draagt de vrolijke tekenen van de lichtheid van het bestaan. Er is hier en daar 

natuurlijk ruimte voor de ernstige dingen des levens en voor uiterst serieuze overpeinzingen, 

over de waarde van een partnerstad (Den Oudsten, zelfs in het Tsjechisch) en over de kunst 

bij de opening van een Meppeler expositie (Theo van der Meijden). Soms wordt tijdens een 

maaltijd spontaan een toespraak aangeheven, waarin via de Praagse Lente in ’68, de val van 

de Muur in ’89 en de uitbreiding van de EU per 1 mei 2004 plots de verrassende conclusie 

valt te vernemen dat Tsjechen en Nederlanders één volk zijn: Europeanen. Journalisten 

kunnen wel eens hardop fantaseren. 

Droom  

Nee, dan Jan Oldebesten. Hij spreekt van een droom. Een droom die Meppel koestert over de 

toekomstige ontwikkeling van de stad. Hij richt zijn gedachten op de toekomst tijdens de 

opening van een tentoonstelling over de ontwikkeling van Meppel met tal van oude foto’s 

over de scheepvaart, schaatsen op het Vledder, de tv-registratie van het koninklijk bezoek, 

kaarten en maquettes. Het geeft de Meppelers de gelegenheid vlot van gedachten te wisselen 

over de realiteitswaarde van de vorige week gepresenteerde plannen voor het Vledder en 

omgeving. ‘Een evenementenhal, waar moet de gemeente dat van betalen? En welke huur 

wordt dan in rekening gebracht voor de taptoe? Kunnen ze de opbrengst voor de goede doelen 

definitief op hun buik schrijven’. 

Ver van huis wordt voorzichtig geconstateerd dat de markthallen de komende vijf jaar er echt 

nog wel staan. ‘Het is toch van de gekke: de Secretarie en de muziekschool moeten wellicht 

flink inleveren als er echt moet worden bezuinigd, en dan komt er plots een museum in de 

voormalige gasfabriek. Een bouwwerk dat midden in Most niet zou misstaan’. 

Nee, we noemen geen namen van zegslieden. Een weekend gezamenlijk op stap is nu juist zo 

geschikt om in alle vrijheid te praten en af en toe je hart te luchten zonder het gevaar dat je 

hartekreet als vette kop in de krant verschijnt. 

 



Prijs  

Er zijn inmiddels zestig jumelages tussen Tsjechische en Nederlandse steden. Die tussen 

Meppel en Most is een van de meest succesvolle, zo is de met enig chauvinisme gevoede 

inschatting. 

Als er jumelageprijzen moeten worden uitgeloofd dan gaat de prijs voor de meest zanglustige 

Meppeler naar Piet Koopmans. De prijs voor de meest tevreden uitziende man naar Jan van 

Dijk van draaiorgel De Parel. De prijs voor de kampioen poffetjes bakken is voor Janke 

Starre, de meest danslustige wethouder is Jan Oldebesten, de prijs voor de meest getalenteerde 

tennisser onder de bestuurders gaat naar Peter den Oudsten en de prijs voor de meest 

innemende persoonlijkheid? Ach, vrolijk en vriendelijk zijn bijna alle Meppeler gasten. Het 

beste team wordt geformeerd door Hans Havelaar en Jacobien Taal, de beste adviseuse op 

kledinggebied is Rika Lanjouw en de bestuurder met de meeste wisselende contacten is 

wethouder Wim Zwaan. Met een knipoog van zijn Hermien. 

De muzikant of artiest van de reis? Dat is moeilijk te zeggen. De meeste complimenten uit de 

grote Meppeler delegatie gaan naar Jeroen Boerwinkel. Hij krijgt dus de meeste stemmen. Het 

meest talentvolle ensemble is het jeugdige Saxofoon Kwartet. De meest enthousiaste 

begeleider is Johan Kloosterhuis (met de haut coutureprijs) en de prijs voor het meest 

spontane gezelschap, dan weer ingetogen zingend en na afloop uitgelaten swingend gaat naar 

Popkoor The Midges. 


