
n  Omschrijf je zelf eens, wie ben je en 
wat doe je?

Ik kom uit een warm, hecht gezin met zes 
kinderen en ben de een na jongste. Ik heb twee 
zussen en drie broers. Mijn ouders komen uit 
Friesland. Zij zijn in de oorlogsjaren in Den 
Haag getrouwd en daar blijven wonen. Ik ben in 
Den Haag geboren en opgegroeid en heb er ge-
werkt in de wijkzorg en later als praktijkopleider.
Toen ik in 1973 mijn man Theo leerde kennen 
ging ik vaak met hem mee naar Ouddorp, waar 
zijn moeder een caravan had op Camping De 
Vrijheid. Later namen wij de caravan over en 
genoten wij, naast ons hectische leven in Den 
Haag, van de rust en de ruimte van Goeree. In 
1997 hoorden wij dat de camping te koop was 
en na wat wikken en wegen hebben we die 
toen gekocht. Met twee van onze drie kinde-
ren, we hebben een dochter en twee zonen, 
verhuisden we naar Ouddorp. Daar hebben we 
echt geen moment spijt van gehad. De Vrijheid 
is altijd een echte familiecamping gebleven, 
zonder allerlei toeters en bellen. Een paar jaar 
geleden konden wij de camping verkopen. Dat 
aanbod kwam wat onverwachts, maar we zijn 
er toch op in gegaan. Eigenlijk wilden we het 
best wel wat rustiger aan gaan doen. Maar ja, 
hoe gaat dat? Nu runnen we een Bed&Breakfast 
in Goedereede, omdat we het contact met 
mensen willen blijven houden en bezig blijven. 
We boffen erg met ons huis in Goedereede: 
geen tuin te onderhouden maar wel twee 
terrassen met een prachtig uitzicht!

n  Hoe ben je in de politiek terecht   
gekomen?

Als ondernemer en als lid van de VEERO zag 
ik dat sommige zaken op recreatief gebied niet 
goed liepen. Er bleven allerlei mogelijkheden 
voor ondernemers liggen omdat de gemeente 
en de provincie daar niet aan meewerkten.
Ik werd in 2002 lid van de VVD en kwam 
uiteindelijk als tweede op de kieslijst terecht en 
in 2006 in de gemeenteraad van Goedereede. 
De VVD was de enige partij die zich al direct 

uitsprak voor de fusie van de vier gemeenten. 
Liever meepraten dan dat er over ons beslist 
werd. Dat werd ons toen niet in dank 
afgenomen! Na de herindeling kreeg de VVD 
vier zetels in de raad, waarvan ik er een bezet. 

n  Waarom juist deze partij?
De VVD heeft lef en is vooruitstrevend, ze 
durven hun nek uit te steken. Ik vind het 
uitgangspunt dat je zelf verantwoordelijk 
bent voor je leven erg bij mij passen. Geen 
gepamper, wel een vangnet voor mensen die 
echt hulp nodig hebben. Ik heb een aantal jaren 
met mijn man en toen nog twee kinderen in het 
Midden Oosten gewoond, tot aan de oorlog 
in 1980 tussen Iran en Irak. Wij moesten toen 
vluchten. Dat was gevaarlijk en angstig. Hoewel 
het al heel wat jaren geleden is kan ik nog 

kippenvel krijgen als ik aan die tocht naar de 
veiligheid terugdenk. Dan besef je ook hoe 
goed we het hier in Nederland hebben. Ik doe 
niet mee aan somber gedoe, ik ben positief 
ingesteld, ook daarom de VVD.

n  Welke politicus inspireert je het meest?
Mijn nicht Anita Andriesen was gedeputeerde 
in Friesland. Zij is helaas jong overleden aan 

borstkanker. Voor haar inzet en haar doorzet-
tingsvermogen had ik grote bewondering. Zij 
vond het destijds prachtig dat ik ook de politiek 
inging. Waardering heb ik ook voor de grote 
VVD coryfeeën Wiegel en Bolkestein. Dat zijn 
liberalen die hun mond niet houden maar 
zeggen waar het op staat.

n  Welke onderwerpen liggen je het meest 
aan het hart?

In mijn portefeuille zit de sociale sector maar 
ook de recreatieve ontwikkelingen op het eiland. 
Ik ben echt een voorstander van de grootschalige 
ontwikkelingen die nu op ons eiland 
plaatsvinden. Er blijft nog steeds heel veel 
natuur over om van te genieten, ruimte, frisse 
lucht. Dat gun ik onze recreanten ook. Op het 
hele eiland vind je zo veel mooie dingen, kijk 

maar naar de mooie strandjes. Hopelijk gaan 
ook de plannen rond de Scharrezee ooit door. 
Dan komen hier meer mensen wonen en dat 
is weer goed voor onze voorzieningen. Ik voel 
me raadslid voor het hele eiland en volg alle 
ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee op de 
voet, ga ook altijd mee met bezoeken aan 
onze kernen. Daar ontwikkelen zich allerlei 
activiteiten, ons eiland zit echt in de lift.

n  Heb je iets bereikt waar je trots op 
bent?

Het meeste doe je natuurlijk samen als partij. 
Het is prettig dat we deel uitmaken van de 
coalitie en daar ook ons eigen geluid in kunnen 
laten horen. Zelf ben ik het liefst op de 
achtergrond bezig, ik ben niet echt een 
actievoerder. Ook ik ben er trouwens trots op 
dat we nu een goede nota zondagsrust hebben. 
Hoewel ik van gereformeerde huize ben, sta ik 
nu toch veel vrijer in het leven. Voor mij zitten 
de normen en waarden in je manier van zaken 
doen en omzien naar elkaar. Het is ook prachtig 
dat onze gemeente er financieel zo goed bij 
staat. Dat zie je bij andere fusiegemeenten 
soms na jaren nog steeds niet.

n  Is er iets waar je teleurgesteld over 
bent?

Dat er zo veel windmolens komen, ondanks 
de deal die wij als gemeente hebben kunnen

sluiten. Ik ben er een tegenstander van, 
windmolens passen niet op dit eiland. Het 
was kiezen voor de minst slechte oplossing. 
Verder had ik gehoopt dat we na de herindeling
ook echt samen onze schouders eronder 
zouden zetten. Vier gemeenten werkten elkaar 
destijds veel tegen, nu worden we als gemeente 
veel serieuzer genomen.
Jammer genoeg gaat de samenwerking in de 
raad vaak moeizaam.

n  Welke passies heb je nog meer behalve 
politiek?

Ik lees erg graag en ga samen met mijn man 
wekelijks bridgen. Ook heb ik natuurlijk 
mijn handen vol aan onze Bed & Breakfast. 
Daarnaast ben ik stadsgids in Goedereede en 
gastvrouw in de Toren. Daar voel ik me soms 

net het verlengstuk van de VVV als ik mensen 
adviseer wat ze nog meer kunnen bezoeken. 
Als ambulante zorgverlener pas ik op een jonge 
man met het syndroom van Down. Ik hou van 
het contact met mensen. Ik lach graag. Mijn 
man en ik zijn al meer dan 40 jaar samen, mede 
omdat we samen zo heerlijk kunnen lachen!

n  Wil je je voor de volgende periode weer 
verkiesbaar stellen?

Als er jongeren zijn die graag op de kieslijst 
willen staan, dan maak ik daar met plezier 
ruimte voor. Maar als onze partij een beroep 
op me doet om te blijven, dan doe ik dat.

n  Welke boodschap heb je voor de lezer 
van dit portret?

Het zou voor de samenstelling van de raad beter 
zijn als er meer balans tussen de partijen komt. 
Ik weet dat er mensen zijn die landelijk op de 
VVD stemmen maar gemeentelijk op de SGP, 
omdat het hier dan rustig blijft. Dat is jammer 
en onnodig en dan verstoor je die balans. We 
zijn de tweede partij en willen dat graag blijven. 
Het zou al helpen als meer jongeren de moeite 
zouden willen nemen om te gaan stemmen, 
en het liefst dan natuurlijk op de VVD zodat 
die wat groter wordt! Ook zou het voor de 
balans beter zijn als er meer vrouwen in de raad 
zouden komen. Vrouwen hebben toch vaak een 
wat andere kijk op de zaken.

       Dagelijks
     houden de politieke fracties
   zich bezig met het besturen van onze gemeente.
De gemeenteraadsleden lezen dikke rapporten en
                     vergaderen veel en        
         lang. En dat alles voor een
          vergoeding die niet helemaal in
           verhouding staat tot de vele uren werk
         die er in gestoken worden. Wat drijft toch die 
          mensen om dit werk te willen doen? Hoe kwamen 
                  zij ooit in de politiek terecht en willen zij bij de 
                    volgende verkiezingen hier mee doorgaan? Wat 
    bieden zij de burger die zij vertegenwoordigen? In de 
                  komende maanden schetsen wij een   
                        portret van deze politici en proberen wij
               een tipje van de sluier op te lichten  
                              waarom zij doen wat zij 
        doen...
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