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VAN DE VOORZITTER 

Verantwoording over de afgelopen maanden 

Nu zoveel activiteiten niet door kunnen gaan en momenten dat 
partijgenoten elkaar kunnen ontmoeten niet vanzelfsprekend zijn, 
dachten wij: Dit is het moment om een bericht te sturen naar alle 
leden van onze partij in de gemeente Heerenveen. Ook een moment 
om met onze leden te praten over wat ons, als bestuur zo al bezig 
heeft gehouden en wat er nog gaat komen. Maar vooral ook een 
moment om contact met u te houden. Dat kan ook door een oproep 
aan u, om ook uw verhalen en ideeën in te sturen voor de partij tussen 
nu en de volgende verkiezingen. Zo houden we de politiek levendig. 
Want er is juist nu genoeg te doen. 

Door vriend en vijand wordt immers toegegeven dat door de 
coronacrisis duidelijk is geworden dat de liberalisering te ver is 
doorgeschoten. Dat zie je doordat de openbare gezondheidszorg nu 
het belangrijkste is wat we hebben en niet de particuliere klinieken. 
Dat allerlei openbare voorzieningen gewoon door draaien, ondanks de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren. Maar we zien ook dat veel 
mensen nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat flexwerkers en 
zzp’ers uiteindelijk de bijstand rest als er niet snel wat gebeurt.  

Het kabinet roept ons op tot sociaal gedrag. Natuurlijk is 
medemenselijkheid, juist in deze situatie, een groot goed. Maar wat 
mij betreft is deze tijd vooral ook belangrijk om ons te bezinnen op de 
vraag hoe het straks verder moet. Laten we vooral voorkomen dat 
sociaal gedrag werkt voor de beter betaalden en dat voor de armen de 
liefdadigheid rest. Het gaat om gelijke kansen. En als ouders vooral 
bezig zijn met overleven schieten de kansen voor kinderen er bij in.  

 



3 
 

Op 22 januari jongstleden zijn Froukje Pool, Pieter de Haan en ik door 
de ledenvergadering benoemd tot kern van het nieuwe bestuur, op 
advies van de commissie van goede diensten en het gewestelijk 
bestuur. Het bestuur is daarna bezig geweest met het zoeken naar nog 
twee bestuursleden. Die zijn gelukkig gevonden in de personen van 
Carla Kooistra en Jochem Liemburg. Zij stellen zich in dit blad aan u 
voor.  

Daarnaast moesten we natuurlijk onze financiën op orde brengen en 
een koersplan vaststellen, een ledenvergadering bijeenroepen, de 1 
mei-viering voorbereiden en nog allerlei andere dingen die bij een 
nieuwe start horen. We zijn helaas ingehaald door de coronacrisis. 
Daarom sturen we nu veel informatie via Read naar u toe, zodat u 
inzicht houdt in wat er gebeurt en gebeurd is. We proberen steeds 
door te werken, voor onze leden, maar ook als voorbereiding naar de 
verkiezingen.  

Nu allerlei vanzelfsprekende vrijheden ter discussie staan door de crisis 
is het juist belangrijk na te blijven denken over de waarde van onze 
democratie en het levend houden daarvan. Ook om na te denken over 
de betekenis van 75 jaar bevrijding, waardoor deze democratie kon 
ontstaan. Deze crisis bepaalt ons er ook nog eens bij dat Nederland 
geen eiland is. Dat grenzen wel bestaan, maar dat ziekten en crises 
daar geen rekening mee houden. Dat we ook de samenwerking 
moeten zoeken binnen en buiten Europa. Tenslotte werd 75 jaar 
geleden niet alleen Nederland bevrijd, maar ook de rest van Europa…. 

Het ga u allen goed en blijf gezond,  
 

Frans Bouwers, voorzitter 
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NIEUWS VAN DE SENIOREN 

  

Wij hopen dat het onze leden, ondanks de coronacrisis, toch goed 
gaat. Op ons kaartje hebben we reacties gekregen, maar alle senioren 
hadden wel familie, bekenden of buren die de boodschappen deden. 
Dat is erg mooi. 

Zoals u intussen weet, zijn ook de seniorenbijeenkomsten afgelast 
door het coronavirus. De bijeenkomst op de laatste vrijdag van maart 
ging helaas ook niet door. De ochtend over de woningbouw c.q. 
seniorenwoningen zou door onze wethouder Jelle Zoetendal en de 
heer Rein Swart van Accolade worden verzorgd. Ook Marik van Wijk 
van de huurdersbelangenvereniging zou aanschuiven.  Deze 
bijeenkomst schuiven we door naar september/oktober 2020. 

Op 15 april jl. zou Bert Looper, directeur van Tresoar, ons vertellen 
over 75 jaar bevrijding van Heerenveen en Fryslân. Deze ochtend zal 
waarschijnlijk naar volgend jaar verplaatst worden.  
 

Op 1 mei is het de gewoonte om een rode roos bij de leden langs te 
brengen en houden we vieren deze dag dan met een 1 mei-
bijeenkomst in het Posthuis. Helaas gaan we dit jaar geen 1 mei-viering 
houden. En brengen we ook geen roos. We willen, als we de roos 
brengen, toch ook een praatje maken en dat zit er voorlopig nog niet 
in. 

We hopen toch op een mooie zomer en zien elkaar in september. 

 

Joop van den Berg 

Huub Halbertsma 

Betty van der Ven 
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NIEUWS VANUIT DE FRACTIE                          

Hoe hou je de fractie bij elkaar als je elkaar niet ziet? 

De wereld staat op z’n kop. Er zijn weinig mensen op straat en we 
moeten ons houden aan strenge maatregelen met alle gevolgen van 
dien. Met de beperkte bewegingsvrijheid in deze coronacrisis gaat de 
politiek in Heerenveen door. De eerste online fractievergaderingen 
hebben inmiddels plaatsgevonden. Wekelijks stemmen alle 
fractievoorzitters van de gemeenteraad en de burgemeester online de 
lopende zaken met elkaar af en daarnaast hebben zij een app-groep. 
Zo worden de laatste ontwikkelingen met elkaar gedeeld en blijft de 
fractie aangehaakt.  

Half maart werd bijna alles geannuleerd en hadden we het idee dat het 
in april wel weer mogelijk was om met elkaar te vergaderen. Helaas 
was dit niet het geval. Alles gaat nu ineens via de digitale weg. Eind 
april zal de eerste raadsvergadering online plaatsvinden. Dat dit via de 
digitale weg gaat is zeer uitzonderlijk. Hiervoor moest zelfs een 
spoedwet worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer om dit 
mogelijk te maken. Een mooie digitale ontwikkeling in deze bizarre 
periode. 

Als fractie hebben we dus fractievergaderingen op afstand. Hoewel we 
de eerste keer een uur bezig waren om met elkaar contact te maken, 
krijgen we daar steeds meer handigheid in. Het online vergaderen gaat 
toch net weer even 
anders.  

'Gerrit ben jij hier?'  

'Ja' 

'Sybrig, zie je ons?'  

'Ja' 

'Ali, ben jij er ook?' 

Geen antwoord. 
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'Horen jullie mij?' 

'Jan Julius, ben je daar?' 

‘Ja, en ik zie en hoor jullie goed' 

'Betty, ben je daar ook?' 

'Zeker' 

Gerrit: 'Ik ga er wel uit, dan bel ik Ali wel even' 

'Kun je dat nog een keer herhalen?' 

'Hallo, ik hoor niets meer' 

En zo kunnen we inmiddels aardig effectief met elkaar te vergaderen. 
En ach, dit gedoe gaat snel naar de achtergrond. Als je als fractie maar 
gezond en fit blijft en we ons fractiewerk kunnen voortzetten. 
Inhoudelijk kunnen we nog steeds goede discussies voeren en er wordt 
strakker op de tijd gelet, zodat alle onderwerpen aan bod komen. 

Op dit moment speelt de coronacrisis in de fractie de boventoon. Maar 
ook onderwerpen als voedselbank, schoolgaande kinderen, kinderen 
die het thuis minder fijn hebben, het fietsplan, oud papier, Thialf en de 
gezondheidszorg zijn gespreksonderwerpen. De fractie blijft aan de 
slag, actief en politiek betrokken maar nu net even anders. 

We hopen dat alle leden in goede gezondheid de crisis doorstaan. We 
hopen ook dat we elkaar over niet al te lange tijd weer ergens mogen 
ontmoeten.  
 
Een 'rode' groet van de PvdA-raadsfractie in Heerenveen, 
 
Wanda Ottens,  Sybrig Sytsma,  Gerrit van der Wal,       

Jan Julius Buwalda,  Betty van der Ven, Ali Ouahim,  

John Blank 
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BESTUURSLID JOCHEM LIEMBURG (3-9-1960) STELT ZICH VOOR 

 Jochem: ''Ik kom út in read nêst'' 

Ik ben opgegroeid “op de KI” aan de Bieruma Oostingweg te 
Oranjewoud, mijn vader was daar stierenverzorger.  

Na de middelbare school heb ik 
de HTS Leeuwarden, afdeling 
Chemische Techniek, gevolgd 
en ben bijna 30 jaar werkzaam 
geweest bij Arbo Unie B.V. als 
hogere veiligheidskundige en 
arbeidshygiënist. Sinds 1-5-
2012 ben ik werkzaam als arbo- 
en milieucoördinator bij 
Imperial Tobacco te Joure. 

Ik ben getrouwd met Anneke en 
heb twee dochters, Freya (25) 
en Rosanne(21). Anneke en ik 
wonen al weer 38 jaar aan de 
Marijkemuoiwei 12 (of zal ik 
zeggen Brongergea ) te 
Oranjewoud. 

Ik kom ''út in read nêst'' zoals men dat in Friesland zegt, mijn vader 
refereerde altijd aan het feit dat we het niet zo goed zouden hebben 
zonder Domela Nieuwenhuis en Piter Jelles Troelstra en de strijd die de 
arbeiders toen hebben geleverd tegen de gevestigde macht. 

Zijn wens was dat we het als kinderen het beter zouden hebben dan 
zijn generatie. Dit heeft mij voor een groot deel gevormd.  
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Men doet nu net of is “Mienskip” iets nieuws, maar dat was er vroeger 
(o.a. bij ons op de buurt) al; men had minder geld dan nu, maar met 
elkaar maakte men er iets van. Ik heb hier goede herinneringen aan! 

Maar zoals Wim Sonneveld zingt “Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, 
het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goeie weg, want ziet, 
hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen 
dozen met flink veel glas, dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij 
Mien en d'r dressoir met plastic rozen.” 

Sindsdien hebben we de liberalisering meegemaakt waarbij het steeds 
meer ikke, ikke werd en de Mienskip steeds verder van ons af dreef 
met als grootste uitwas het heilig verklaren van de marktwerking, o.a. 
het privatiseren van onze basisbehoeften/nutsvoorzieningen zoals ons 
openbaar vervoer, gas, water en licht. Met dit liberalisme kwam ook 
het kapitalisme steeds meer opzetten mede door de globalisering; we 
doen steeds meer voor onze aandeelhouders ten koste van onze 
medewerkers. Zijn we hier beter van geworden?! 

Ik heb het inderdaad (veel) beter dan mijn vader zoals hij hoopte, o.a. 
doordat ik meedoe aan wat ik hierboven heb geschetst; ik werk nu bij 
een Global beursgenoteerd bedrijf en kan goed rondkomen. Maar daar 
waar ze het tegenwoordig over het belang van betrokkenheid hebben 
en er programma’s zijn om dit te bewerkstelligen; deze betrokkenheid 
was er vroeger gewoon, maar er werd nooit over gesproken. 

Maar ik vergeet niet waar ik vandaan kom. Als ik zie hoe men 
tegenwoordig met de doorsnee werknemers omgaat; geen vaste 
aanstelling, detachering, uitzendkrachten, ZZP, etc., dan lijkt dit erop 
dat we teruggaan naar de tijd van Piter Jelles Troelstra.  

Daarom heb ik het altijd belangrijk gevonden om een bijdrage te 
leveren aan de “Mienskip” al voordat dit begrip bestond.  
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In dat kader ben ik van 1994 tot 2005 voorzitter geweest van de 
dorpsfeestcommissie van Oranjewoud en van 2000 tot 2009 voorzitter 
van de medezeggenschapsraad van de Albertine Agnesschool te 
Oranjewoud. 

Daarna ben ik voorzitter van 2010 tot en met 2018 voorzitter geweest 
van Plaatselijk Belang Oranjewoud. Nadat ze me gevraagd hadden voor 
deze functie hoefde ik hierover niet erg lang na te denken, omdat ik als 
geboren en getogen “Wâldster” het dorp altijd een warm hart heb 
toegedragen en ik het van groot belang vind dat er binnen een dorp als 
Oranjewoud sprake is van gemeenschapszin en sociale cohesie tussen 
de dorpsbewoners.  

Het bovenstaande geeft naar ik hoop voldoende aan waarom ik lid ben 
van de PvdA en ik (na een zeer inspirerend telefoontje van Froukje) nu 
lid ben van het bestuur. 

Wat betreft mijn persoonlijke situatie: 

Ik ben getrouwd met Anneke, met wie ik 
al 37 jaar in Oranjewoud/Brongergea 
woon en ik heb twee dochters Freya en 
Rosanne die beide het huis al uit zijn. De 
grootste hobby van Anneke en mij is onze 
sier- en groentetuin, wandelen en fietsen.  
Al zeven jaar huisvesten we twee jonge 
shorttrackers, dat houdt ons bij de tijd. 

 

Jochem Liemburg, bestuurslid 
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VAN DE WETHOUDER 

Besturen in Coronatijd 

Agendaroof. Het zal niet een bestaand woord 
zijn, maar zo voelde het de eerste dagen van 
wat we nu de “intelligente lockdown” noemen. 
Normaal heb je als wethouder een volle 
agenda. Veel afspraken in het gemeentehuis, 
maar ook daarbuiten met collega’s in de 
provincie of uiteraard overleggen met inwoners 
en besturen van vrijwilligersorganisaties. We moesten de uitreiking 
van de vrijwilligersprijs uitstellen. Op de dag zelf hebben we alle gasten 
nog weten te bereiken. Wat achterbleef was een leeg gevoel. Komt dit 
wel goed? En dan die lege agenda. Geen afspraken meer buiten de 
deur. Midden in de week even bellen met het crisisteam, achtervang 
voor de burgemeester. Dagelijks de cijfers met zieken, overledenen en 
knelpunten in onze gemeente. Maar opeens ook veel rustiger. 
Agendaroof.  

En nu (we zijn nu bijna 5 weken intelligent vastgezet) is de agenda 
alweer aardig vol. Wel met andere dingen en op een andere manier. 
We vergaderen digitaal, met beeld en geluid in groepen via de 
computer. Met twintig andere wethouders organiseerde ik als eerste 
een afstemmingsoverleg via de computer op het gebied van onderwijs, 
zorg en sport. Wethouders die anders bij elkaar komen. Nu digitaal bij 
elkaar en genoeg te bespreken nietwaar. We denken ook na voor de 
periode die nog komen gaat, voor zover we daar een beeld van kunnen 
vormen.  

Want de vraagstukken melden zich snel. Hoe regelen we de opvang in 
Heerenveen? Hebben we kwetsbare kinderen en gezinnen in beeld? 
Hoe komt het met het onderwijs nu en straks? Kunnen we de zorg 
garanderen? Hoe regelen we de financiën van de zorgaanbieders?  
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Heel veel vragen. Maar gelukkig hebben we het in Heerenveen snel en 
goed voor elkaar.  

De wethouder bestuurt en geeft ook vooral richting aan. Veel zaken 
worden opgepakt, ambtenaren voelen aan hoe ik het zou willen 
hebben. Ik ben trots op wat zij in korte tijd voor elkaar hebben 
gekregen. Maar liever nog was ik natuurlijk nog meer betrokken 
geweest. Wat op de ene dag nog een oplosbaar probleem leek is de 
volgende dag opeens weer knellend anders. Lange termijn denken lukt 
nog niet we bekijken het van dag tot dag.  

En dan dat ene telefoontje, met partijgenoot en collega wethouder in 
Breda. Ik stop onmiddellijk met klagen. En hoop dat ons dat in 
Friesland, in Heerenveen bespaard kan blijven. Het menselijk leed, de 
zorg die overuren draait, zoveel mensen ziek en thuis in isolatie, 
afscheid nemen van overleden mensen zonder bij ze te kunnen zijn, 
complete straten en dorpen waar tientallen mensen overlijden.  

Agendaroof, het mag voor nu ook wel even. Want ik schat in dat over 
niet al te lange tijd de dag weer te weinig uren zal hebben. Tot die tijd 
gezond blijven, nadenken over de toekomst en vooral ook genieten 
van de tijd met het gezin en familie en vrienden. Blijven volhouden 
mensen. Besturen in Coronatijd daar kom ik op terug als ik alles een 
plekje heb kunnen geven.  

 

Jelle Zoetendal, wethouder 
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EEN LEVEN LANG SOCIAAL DEMOCRAAT 

Een gesprek met Richard Bierman 

Op deze zaterdagmiddag voor Pasen 2020, wat later in de geschiedschrijving 
wellicht het hoogtepunt van de wereldwijde coronacrisis zal worden 
genoemd, ben ik op zoek naar het adres van één van de oudste leden van de 
partij, maar zeker het oudste van onze afdeling in Heerenveen. Het zoeken 
zelf is al een feestje op zich, want Richard Bierman, lid sinds 1 januari 1946, 
woont met zijn vrouw Marthe Bierman-Ott op een werkelijk prachtige plek in 
het buitengebied van de Aengwirden. Vanaf het midden van de jaren zestig 
eerst als recreatief toevluchtsoord, maar sinds 1983, na hun pensionering, 
permanent.  

Hun op gepaste afstand wonende buurman maakt een eind aan mijn 
zoektocht en wijst, net op tijd, de juiste weg; bij het naderen van hun 
pittoreske woonstee komen Richard, in rolstoel, en zijn zoon Giljam mij al 
tegemoet. Verwachtingsvol misschien, maar door corona ook best wel 
enigszins onwennig. Ook ikzelf, want kennismaken krijgt toch een heel 
andere lading als dat zonder handen schudden en op minstens anderhalve 
meter plaatsvindt. We merken allemaal dat een eerste indruk, essentieel bij 
nieuw menselijk contact, zo moeilijk te maken en op te maken is.  

Van Marthe hoorden wij al dat Richard een tijdje terug vervelend ten val was 
gekomen. Op de zeer respectabele leeftijd van 96 jaar heeft dat natuurlijk 
nogal wat impact. Ik besluit me volledig op het gesprek te richten en mij niet 
te laten afleiden door vriendelijk aangeboden maar dus afgeslagen 
versnaperingen. Daar kwam ik niet mee weg; gastvrijheid neemt met de jaren 
niet af. Hoe de beleefdheidshalve geaccepteerde koffie smaakte is in mijn 
vergetelheid weggezakt. Want hoewel eerdergenoemde val onmiskenbaar 
zijn sporen na heeft gelaten, bleek de rolstoel meer en meer een praatstoel.  

Richard neemt mij mee naar een wereld en tijd die ik alleen uit de 
geschiedenisboeken meende te kennen. Naar de Albert Cuyp in Amsterdam, 
waar in 1923 z’n wieg heeft gestaan en bij de kruidenierszaak van z’n ouders 
nog comestibles werden verkocht. Zoon van een joodse vader, ook 
diamantslijper van beroep, en katholieke moeder.  
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In een economisch extreem moeilijke tijd, die van de grote recessie. Waar de 
verschillen tussen rijk en arm niet met potlood maar met hamer en beitel 
zichtbaar in hoofd en hart werden gehouwen.  

In een volledig verzuilde maatschappij, waarin vereniging vaak geen hoger 
doel kende dan voorkoming van vermenging tussen de zuilen. Zoals de 
Arbeiders Sport Bond, waarmee arbeiderskinderen weggehouden werden bij 
algemene of liberale sportbonden. Maar waar die vereniging van 
gelijkgestemden of van - toen nog van doorslaggevende betekenis- gelijke 
afkomst in bijvoorbeeld de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) een grote rol 
speelde in opvoeding en ontwikkeling. 

 Op Richard maakte deze beweging een grote indruk en legde een belangrijke 
basis voor zijn overtuiging dat alles valt of staat met samen; samenleven, 
samenwerken, samen zingen en samen 
doen. Misschien wel het belangrijkste 
ideaal van de sociaaldemocratie. Toen, 
nu en straks, als we ook deze moderne 
viruscrisis immers samen het hoofd 
moeten bieden. De stellige overtuiging 
dat samenwerken meer oplevert dan 
strijd wakkert bij Richard ook zijn gevoel 
voor pacifisme aan. Het speldje - in zilver- 
met het gebroken geweertje, dat tijdens 
het interview naast de gerechtvaardigde 
gedenktekens van de PvdA voor hem op 
tafel ligt, herinnert aan dit aspect van het 
interbellum tussen de beide 
wereldoorlogen.  

Het afzweren van alcohol en tabak, één van de traditioneel geldende en door 
de AJC uitgedragen leefregels voor rechtgeaarde socialisten hebben Richard 
en Marthe tot op de dag vandaag volgehouden.   
Het is niet vreemd dat Richard, desgevraagd, Koos Vorrink als grondlegger 
van de AJC noemt als één van de hem meest aansprekende iconen van de 
PvdA.  
 

Richard's gedenktekens 
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Na de oorlog wordt Richard leraar Frans en zal op het Spinoza Lyceum in 
Amsterdam-Zuid ook de kinderen van een ander door hem geroemd partij-
icoon, Joop den Uyl, in deze aansprekende taal onderwijzen.  

Of drugsbaron Klaas Bruinsma, ook ‘kind van Spinoza’, tot zijn schare 
leerlingen heeft behoord, vertelt deze historie niet.  

Wel dat ook op dit lyceum in zijn tijd de strijd tussen de zuilen nog niet was 
beslecht. Als erkend en trots sociaaldemocraat behoorde hij daar tot een 
significante en verguisde minderheid en dat werd niet altijd onder schoolse 
stoelen of banken gestoken. Toch heeft Richard altijd zijn stem laten horen. 
Daar op het lyceum om zijn overtuiging niet te verloochenen en in de 
samenzang in zijn jeugd, met zijn kameraden, om van zijn overtuigingen te 
kunnen en mogen genieten. Tijdens zijn verhaal, daar in de tuin van hun 
aardse paradijs en af en toe aangevuld door Marthe en Giljam, komen met de 
verhalen ook de blije emoties bij die herinneringen regelmatig in een brede 
glimlach terug.  

'Je moet niet op personen stemmen, maar op je idealen' 

De vasthoudendheid van Richard en Marthe ('we zijn trouw geweest en 
hebben altijd op de PvdA gestemd') raakt me. Hun trouw aan de partij, vooral 
de indrukwekkende 74 jaar lidmaatschap van Richard, is door de PvdA op 
gepaste momenten luister bijgezet. Diederik Samsom deed dat relatief 
recentelijk nog in Den Haag. Hun overtuiging, de hoop en het vertrouwen in 
de sociaaldemocratie voelt zelfs een beetje jaloersmakend. Zou ik dat straks 
ook kunnen zeggen? De hoop is er wel, de overtuiging ook. Maar het 
vertrouwen? Totdat Marthe mij toevoegt: 'Richard heeft altijd gezegd: Je 
moet niet op personen stemmen, maar op je ideale'.  

Vroeger, en als jonkie van 66 mag ik dat misschien zo zeggen, is het nooit 
mijn streven geweest om oud te worden. Met een bijpassende levensstijl. Nu 
rook en drink ik al jaren niet meer. Oud worden is niet meer een 
beangstigend toekomstbeeld. Met zo’n overtuiging en vertrouwen oud 
worden als Richard misschien wel meer een hoofdprijs dan een toegift. Voor 
mij, naast de sociaaldemocratie, nu een extra ideaal? 

Doede J. Pool 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Financiën…een doorgaand proces 

Zoals altijd bij de overgang van het ene bestuur naar het volgende en vooral 
als het gaat om de financiën, dan is dat doorgaans een proces dat niet 
eenvoudig verloopt. Vaak gelukkig maar, om geen fouten te krijgen. Dus dat 
was ook nu zo en het is nog steeds niet geheel naar wens.  

We hebben inmiddels, met dank aan mijn voorganger Minke Jongsma, een 
afrekening kunnen maken over 2019. Die heeft een voorlopige status. Het 
landelijk bureau heeft die in ieder geval nodig om landelijk ook weer de 
Rijksbijdrage voor partijen te krijgen. Door de coronaperikelen konden we 
nog niet een echte door de afdeling vastgestelde rekening maken. 

Gelukkig konden betalingen 'gewoon' doorgaan, want het Gewest Friesland, 
dat zoals bekend in november vorig jaar de lopende zaken overnam en dus 
ook de financiën, schiet de betalingen tot nu toe voor, totdat we de volledige 
overzetting van de bank hebben. 

Met verkiezingen in zicht lijkt het nodig om onze reserves snel aan te vullen, 
maar daarover moet nog besloten worden. Vooreerst hebben we een 
kascommissie nodig. Graag ontvang ik een paar namen van mensen die dit op 
zich willen nemen. Onderstaand mijn e-mail adres. 

Zodra het afdelingsbestuur een afdelingsvergadering kan uitschrijven, staat 
het verslag van de kascommissie op de agenda. 

 

Pieter de Haan, penningmeester 
pieterdeh@gmail.com 
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NIEUW BESTUURSLID CARLA KOOISTRA STELT ZICH VOOR 

Carla zag medebestuursleden nog maar één keer....... 

Op 30 augustus 1969 ben ik 
geboren in Leeuwarden. Van mijn 
derde tot mijn tiende groeide ik 
op in Reduzum. Vervolgens heb ik 
met mijn ouders 
achtereenvolgens in Tiel en 
Dreumel gewoond. Om 
uiteindelijk in 1987 terug te keren 
naar Friesland. 

In 1989 hebben mijn ouders een 
huis gekocht in Oudeschoot. Ik 
verhuisde naar Den Haag om de 
opleiding Ziekenverzorgende te 
volgen.  

Na het behalen van mijn diploma verhuisde ik naar Noord-Holland om 
de opleiding Psychiatrisch verpleegkundige te volgen. Hier heb ik 
gewoond en gewerkt tot 2004. In dat jaar keerde ik terug naar 
Friesland en wel naar Heerenveen. Ik ging samenwonen met mijn 
partner Eesger. Samen kregen we in 2005 een dochter. 

In die tijd heb ik een aantal jaren in het bestuur van het wijkbelang 
Noord gezeten. Dat was zo rond de tijd dat er plannen waren om 'Het 
Poortje' in Heerenveen-noord te vestigen. Dit heb ik als een enorm 
zware tijd ervaren. Ik werkte destijds als schaapherder bij een bedrijf 
uit Tjalleberd. Dat werk zorgde voor de nodige afleiding en 
ontspanning. Dit heb ik ongeveer 9 jaar gedaan. 

In 2016 konden we het huis van mijn schoonouders in het mooie 
Katlijk kopen wat we dan ook hebben gedaan. Sindsdien zijn we naast 
ons werk bezig om het huis aan te passen aan onze wensen en het 
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zoveel mogelijk energie neutraal te maken. Dit lukt, maar het gaat 
langzamer dan gehoopt. 

Inmiddels ben ik teruggekeerd in de zorg. Ik werk als verzorgende IG bij 
Comfortzorg in Heerenveen. Mijn partner heeft een eigen bedrijf aan 
huis waar ik de administratie voor verzorg. Met werk, huishouding, 
puberkind en al het andere genoeg te doen zou je denken. 

Waarom dan toch een bestuursfunctie bij de PvdA? 

Sinds ik in de gemeente Heerenveen woon ben ik twee keer benaderd 
om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Dit heb ik niet 
gedaan omdat het niet bij mij past. Ik ben toch meer iemand van de 
achtergrond. Toen eind februari Froukje Pool mij belde om te 
overwegen plaats te nemen in het bestuur ben ik bij één vergadering 
aanwezig geweest. Dit was meteen ook de laatste keer dat ik mijn 
medebestuursleden heb gezien, want toen kwam de corona. Ondanks 
deze moeilijke tijd heb ik toch besloten het te doen.  

Op dit moment is het voor mij zoeken. Ik ben niet erg goed ingevoerd 
in de PvdA-structuur in Heerenveen. Ik vind het lastig om zonder 
fysieke samenkomsten te bepalen wat en hoe. Maar laten we hopen 
dat er snel verbetering komt en dat we elkaar eens echt ontmoeten. 

 

Carla Kooistra 
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DE INTERNATIONALE 

Bij een nieuwe start mogen oude gebruiken niet verloren gaan…. 

Nederlandse vertaling van Henriette Roland Holst (1899).  De originele 
Franse tekst is van de Franse communard Eugène Pottier uit 1871.  

 

Ontwaakt! verworpenen der Aarde 
Ontwaakt! verdoemd in hong‘ren sfeer  
Reed‘lijk willen stroomt over de Aarde  
en die stroom rijst al meer en meer 
Sterft, gij oude vormen en gedachten 
Slaaf geboor‘nen, ontwaakt! ontwaakt!  
De wereld steunt op nieuwe krachten 
begeerte heeft ons aangeraakt  

Makkers! ten laatste male 
tot de strijd ons geschaard 
en de Internationale 
zal morgen heersen op Aard‘  

De staat verdrukt; de wet is logen 
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort 
Tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen 
en zijn recht is een ijdel woord 
Wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven 
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:  
Geen recht waar plicht is opgeheven 
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt  

Makkers! ten laatste male 
tot de strijd ons geschaard 
en de Internationale 
zal morgen heersen op Aard‘  
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De heersers door duivelse listen 
bedwelmen ons met bloed‘gen damp 
Broeders! strijdt niet meer voor and‘rer twisten 
breekt de rijen hier is uw kamp 
Gij die ons tot helden wilt maken 
o! Barbaren denkt wat gij doet 
Wij hebben waap‘nen hen te raken, 
die dorstig schijnen naar ons bloed  

Makkers! ten laatste male 
tot de strijd ons geschaard 
en de Internationale 
zal morgen heersen op Aard‘  

 

 

 


