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IMPRESSIE 
Bijeenkomsten voor oudere leden van PvdA Drenthe 

 
 

Doel 
 
Elk jaar organiseren wij twee 

bijeenkomsten voor oudere 

leden van de PvdA in 

Drenthe. Voor de gezelligheid 

en ontmoeting, maar ook om 

er iets op te steken. 

We kwamen dit jaar op 3 april 

en 16 oktober bij elkaar in  

De Weidehoek in Wijster. 

 
********************************** 

Anne Doornbos 
 

 
 
Geboren Drent. Heeft lang 

gewerkt in Heerenveen op 

welzijnsgebied.  

Zijn laatste baan vóór 

pensionering was griffier van 

de gemeenteraad van 

Noordenveld. Momenteel is hij 

voorzitter van de PvdA-fractie 

in die raad. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Huus van de Taol 
 

Anne Doornbos is gespreksleider tijdens de bijeenkomst op 

16 oktober. Hij neemt op ons verzoek de gelegenheid te baat om – 

in het Drents – te vertellen over het streven om het gebruik van de 

Drentse taal te bevorderen. Het Huus van de Taol is een 

organisatie, die zich dat ten doel stelt. Door tal van activiteiten, 

zoals cursussen, het uitgeven van boeken, Het Drents 

Liedtiesfestival, het voorlezen op basisscholen.  
 

Anne, voorzitter van het bestuur van het Huis van de Taol, ziet taal 

als een uiting van de identiteit van een bevolkingsgroep; taal en 

emotie zijn sterk met elkaar verbonden. De bevolking hecht sterk 

aan zijn eigen taal. Daarom gaan taal en dwang niet samen. 
 

Het Drents maakt deel uit van het Nedersaksich. In een gebied van 

Groningen tot in Gelderland en Noord-West Duitsland wordt het 

Nedersaksisch gesproken. Anne bespeurt de laatste tijd iets meer 

begrip bij de rijksoverheid voor het gebruik van deze taal.  

 

De geschiedenis van de sociaal-democratie 
 

Rudy Rabbinge geeft op 3 april in vogelvlucht een overzicht van 

de ontwikkeling van de sociaaldemocratie, waarbij het aspect 

democratie verreweg de meeste aandacht kreeg. Hij is een groot 

voorstander van de representatieve democratie, dat in Nederland  
 

http://www.huusvandetaol.nl/


 

Rudy Rabbinge 
 

 
 

Hij heeft een indrukwekkende 

loopbaan achter de rug heeft 

als deskundige op het gebied 

van Duurzame Ontwikkeling 

en Voedselzekerheid in 

binnen- en buitenland. 

Hij is namens de PvdA lid 

geweest van Provinciale 

Staten van Gelderland en van 

de Eerste Kamer. 
 

De bijeenkomst van 3 april 

heeft een vervolg gekregen. 

Zes leden hebben de 

discussie voortgezet, wat 

geleid heeft tot het schrijven 

van de korte discussienotitie 

‘Solidariteit, emancipatie en 

empathie, daar gaat het om’. 

Op 15 december vindt er een 

discussiebijeenkomst over de 

PvdA plaats met Paul Depla. 

 

********************************** 

Bernhard Hanskamp 
 

 

 

wordt toegepast. Dit in tegenstelling tot de volksdemocratie, waar 

alleen de meerderheid geldt. Om deze reden is hij ook 

tegenstander van het referendum, omdat er slechts twee 

keuzemogelijkheden zijn: ja of nee. 

Democratie houdt in dat je de dialoog aangaat en dat je de ander 

probeert te overtuigen. En bij democratie hoort ook het afleggen 

van verantwoording. 
 

Wanneer we naar de democratie in de PvdA kijken, dan is het 

volgens Rudy met de dialoog onderling en tussen de top en de 

basis niet best gesteld.  

In de daarop volgende discussie uiten verschillende sprekers hun 

ongenoegen over diverse tekortkomingen in de partij, die in hun 

ogen minder te maken hebben met de organisatiestructuur dan wel 

met de opstelling (gedrag) van vooral de top van de PvdA. Ten 

opzichte van de potentiële kiezers is de PvdA volgens sommige 

sprekers afgedwaald van de gewenste invulling van de sociale 

karakter van de sociaaldemocratie. De partij heeft momenteel geen 

aansprekend verhaal. 

Enkelen pleiten voor het opstellen van een nieuw 

beginselprogramma; deze uitspraak wordt niet weersproken door 

de overige aanwezigen. 

 
 

Sociaal-democratie in Drenthe 
 

Op 16 oktober vertelt Bernhard Hanskamp hoe de Drentse 

sociaaldemocraten belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling 

van Drenthe.  

“Dat Drenthe zo mooi is, is vooral te danken aan de PvdA-

gedeputeerden in de afgelopen decennia.” 

Deze stelling licht Bernhard aan de hand van tal van voorbeelden 

toe.  

SDAP/PvdA is – provinciaal gezien – in Drenthe tot de afgelopen 

verkiezingen altijd de grootste partij geweest. Drenthe had een 

grote achterstand op de rest van Nederland, maar er is een sterke  

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2017/10/01/solidariteit-emancipatie-en-empathie-daar-gaat-om/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2017/10/01/solidariteit-emancipatie-en-empathie-daar-gaat-om/


 

Bernhard heeft als planoloog 

gewerkt bij de provincie 

Drenthe. Hij schreef een boek 

over de ruimtelijke 

ontwikkeling van Drenthe in 

de naoorlogse periode 

“Bewogen ruimte”.  

Hij is nu bezig met een boek 

over die ontwikkeling in de 

recente periode. 

Zijn belangstelling gaat ook uit 

naar de geschiedenis van de 

sociaaldemocratie in Drenthe. 

 

 

 

 

 

 

 

********************************** 

Roelie Goettsch 

 
 

Voorzitter van de PvdA-fractie 

in Provinciale Staten van 

Drenthe. Voor haar 

Statenlidmaatschap was zij lid 

van de gemeenteraad van 

Midden-Drenthe. 

Roelie is werkzaam in de 

welzijnssector.   

 

De door Roelie genoemde 

gegevens zijn opgenomen in 

de presentie en in de notitie 

‘Vrouwen in de politiek’ Hierin 

wordt uitgebreider ingegaan 

op de redenen van dat 

achterblijven. 

 

inhaalslag gemaakt. Gelukkig heeft het bewaren van de natuur een 

hoge prioriteit gekregen. Daarin is het verschil te zien met overige 

provincies.  

Bernhard noemt – vergezeld van vele anekdotes – verschillende 

bestuurders van PvdA-huize, die een grote stempel hebben gedrukt 

op deze richting in de ontwikkeling van Drenthe. Onder hen 

Commissaris Cramer en gedeputeerde Londo.  

 

 
 

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 
 

Vrouwen mochten in 1917 in Nederland gekozen worden als 

volksvertegenwoordiger (passief kiesrecht), maar vrouwen 

mochten zelf pas aan verkiezingen meedoen (actief kiesrecht) in 

1919. 

Provinciale Staten van Drenthe is een campagne begonnen van 3 

jaar om 100 jaar kiesrecht te vieren èn om vrouwen aan te 

moedigen zich meer te mengen in de politiek. 

Roelie Goettsch en Maaike Bakker hebben het initiatief genomen 

voor de viering. Roelie vertelde kort iets over de geschiedenis van 

het vrouwenkiesrecht van de eerste vrouwen als bestuurders. 
 

Aan de hand van enkele tabellen laat Roelie zien dat het aandeel 

vrouwen in de provinciale en gemeentelijke politiek achterblijft en 

Drenthe loopt ook nog eens achterop. 

Voor iedereen zijn de redenen verschillend, maar vaak gaat het om 

een samenspel van meerdere factoren die er voor zorgen dat er 

minder vrouwen kiezen voor de politiek.  
 

Enkele suggesties (naast de door Roelie gepresenteerde): 

 Een emancipatietoets op alle beleidsterreinen; 

 Mannen moeten er aan meewerken dat de wijze van politiek 

bedrijven meer uitnodigend wordt voor vrouwen; 

 Gunstiger verloffaciliteiten van werkgevers wanneer vrouwen 

gekozen worden. 

  
 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2017/11/Presentatie-Vrouwen-Kiezen-3-april-2017-2.pdf
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2017/11/QuickScan-Vrouwen-Kiezen.pdf
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2017/11/QuickScan-Vrouwen-Kiezen.pdf


 

Zie ook: 

De website: 

https://www.provincie.drenthe.

nl/diverse-onderdelen/losse-

pagina'/100-jaar-vrouwen 

Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/vro

uwenkiezen/posts/198893275

8041865 

 

 

 

************************ 

Lutz Jacobi 
 

 
 

Meest bekend als voormalig 

PvdA-Kamerlid, woordvoerder 

over o.a. waterbeheer. 

Op 22 november 2017 als 

lijstaanvoerder gekozen in de 

gemeenteraad van 

Leeuwarden. 

 

Lutz wees ook op het boekje 

‘Groen en Water in de stad’, 

dat zij in 2016 samen met 

Henk Leenders geschreven 

had. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

Tegengaan van wateroverlast 
 

Lutz Jacobi vertelt over de beheersing van en strijd tegen het 

water.  

Zij gaat vooral in op wat er in de eigen omgeving en door mensen 

zelf gedaan kan worden om de wateroverlast te verminderen, nu er 

door de klimaatverandering veel meer regen tegelijkertijd neervalt. 

Zij noemt tal van praktische maatregelen, zoals meer groene 

daken, het loskoppelen van de regenafvoer en het riool, de 

bestrating in tuinen terugdringen.  

Zij ziet graag, dat provincie, waterschap en gemeenten samen 

plannen ontwikkelen om steden en dorpen groener te maken en 

beter met het water om te gaan.  

Maar ook zonder dergelijke plannen kunnen gemeenten het al 

aantrekkelijk maken voor bewoners om (niet altijd goedkope) 

maatregelen te nemen. 

Verder roept zij op om met een eigen PvdA-lijst de verkiezingen 

in te gaan voor het waterschapsbestuur. “Wij zijn er voor de kleine 

man.” 

 
 

 
 

https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina'/100-jaar-vrouwen
https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina'/100-jaar-vrouwen
https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina'/100-jaar-vrouwen
https://www.facebook.com/vrouwenkiezen/posts/1988932758041865
https://www.facebook.com/vrouwenkiezen/posts/1988932758041865
https://www.facebook.com/vrouwenkiezen/posts/1988932758041865
https://www.pvda.nl/bibliotheek/publicaties/groen-en-water-in-de-stad/


 

Ali Edelenbosch 
 

 
 

Zij was twaalf jaar lid van 

gedeputeerde staten van 

Drenthe. Daarvoor was ze 8 

jaar statenlid. 

Verantwoordelijk was ze o.a. 

voor natuur, landschap, 

landbouw en 

gebiedsinrichting.  

In Drenthe was ze ook actief 

voor de vrouwenemancipatie 

en voor de basiseducatie.  

Zij is nu voorzitter van de 

Raad van Toezicht van Het 

Drentse Landschap. 

 

Ali Edelenbosch sluit af 
 

Ali is op 3 april gespreksleider. Zij vertelt iets over haar loopbaan 

en haar huidige activiteiten, maar concentreert zich verder op het 

in goede banen leiden van de (discussie tijdens de) 

middagbijeenkomst. 

 

Bijeenkomst voorjaar 2018 
 

Op de eerstvolgende middagbijeenkomst, die 26 maart in Wijster 

wordt gehouden zullen de solidariteit en collectieve kwaliteit in 

ons pensioenstelsel en de zorg ter sprake komen. 

James van Lidth de Jeude heeft daarover een notitie in 

voorbereiding, die hij graag wil komen toelichten en waarover hij 

met de aanwezigen in discussie gaat. 
 

Verder zal Jacob Bruintjes de (gevolgen van de) uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart bespreken. 

De gespreksleider is Bert Damming uit Koekange. 

 

Foto’s 
 

Van de foto’s die tijdens beide bijeenkomsten zijn genomen, zijn 

er 29 op Flickr geplaatst. U kunt ze hier zien en eventueel 

downloaden. Wanneer u de muis over de foto beweegt, ziet u links 

onder op de foto staan “Ouderenbijeenkomst 2017_....”  

 

https://www.flickr.com/photos/123594746@N04/

