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Voor ons stond vast, dat in dit 
speciale jubileumnummer in het 
kader van het 25-jarig bestaan van 
onze vereniging een gesprek met de 
‘stichter’ niet zou mogen ontbreken. 
Gerard Abrahamse was niet alleen 
een van de oprichters, maar ook de 
eerste voorzitter van de VOR.

Wie daarover met Gerard spreekt, 
krijgt en passant ook een mooi en 
vermakelijk inkijkje in een kleine 
veertig jaar openbaar bestuur 
in Utrecht. Gerard diende dat 
in diverse rollen. ‘’En altijd met 
veel plezier. Ik ben geen dag met 
tegenzin aan de slag gegaan.”

Oud-raadslid, oud-wethouder en VOR-medeoprichter Gerard Abrahamse:

Het begon met een motie
Medewerker van de Utrechtse 
VVD-fractie werd hij nog tijdens 
zijn studie planologie. “Een mooie 
tijd! Je leerde er de kneepjes van 
het politieke handwerk. Daar heb 
je je leven lang plezier van.” In 
1982 werd hij voor het eerst lid van 
de gemeenteraad. In die tijd was 
zijn partijgenote Lien Vos burge-
meester. Gerard typeert haar als 
“een echte vakvrouw met aandacht 
voor iedereen en ieders belang.” 
Als tijdens de raadsvergadering 
achter de schermen nog een paar 
minuten nodig waren om ergens uit 
te komen, bleef ze zelf gewoon wat 
langer aan het woord.
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Gevelsteen Quint Ondaatje onthuld

De VOR en het geld…
Het was 25 jaar geleden de bevlogen-
heid van Utrechts burgemeester, 
maar vooral van zijn kabinet, die 
maakte dat Utrecht als eerste een 
vereniging kreeg waarin oud-stads-
bestuurders elkaar bleven ontmoeten. 

Met een royaal gebaar werd ons de 
allereerste tijd de ene na de andere 
bijeenkomst aangeboden. Toon 
Eijkman – chef kabinet – regelde het 
met verve. Terecht was hij er trots 
op: de Vereniging Oud-Raadsleden 
Utrecht (VOR) kwam er, kreeg een 
stevige basis en bleef actief.

Zodra we een echte vereniging 
waren, met een presidium, een 
penningmeester en contributie, 
hadden we ook een begroting. Riet 
Snel, de eerste penningmeester, 
verdedigde het financiële beleid 
op de jaarlijkse ALV’s met onna-
volgbare charme. Kritische vragen 
waren er ook – met niet altijd 
rekenkundig kloppende antwoorden 
- maar alla.

In die vergaderingen werden –  
net als nu – leden gemaand hun 
afgesproken bijdragen te betalen, 
dat wel. Maar het ging er eigenlijk 
nooit over dat de kosten van 
véél van de activiteiten van de 

VOR in geen enkele begroting 
terugkwamen. Heel lang is ook 
de VOR-nieuwsbrief gefinancierd 
vanuit een budget waaruit ook 
ander gemeentelijk drukwerk werd 
betaald. Opmaak, papier, druk-
werk…. nooit kwam het expliciet 
ten laste van de VOR. Dat gold ook 
voor de verzendkosten – ik kan me 
althans niet herinneren daarvan 
ooit rekeningen te hebben gezien, 
terwijl ik toch een tijdje penning-
meester was. Er was nog maar 
één stadhuis en alle opdrachten 
die van dat stadhuis kwamen werd 
blijkbaar gewoon betaald.

Overgang naar griffie

Met de organisatorische overgang 
van de VOR van het kabinet van de 
burgemeester naar de griffie,  
kon dit niet meer zo doorgaan.  
De kosten van de nieuwsbrief 
werden tegen het licht gehouden, 
de wensen van de leden gepeild.  
Hoe willen we de communicatie in 
de toekomst vorm geven?

De overgrote meerderheid van 
de gegeven antwoorden wezen 
in de richting van een digitale 
nieuwsbrief. Als VOR-presidium en 
redactie gaan we kijken hoe we dit 

gaan vormgeven, zonder de leden 
die echt niet buiten een papieren 
versie kunnen, helemaal te vergeten. 
Andere tijden. Alleen de dringende 
vraag om trouw de contributie te 
voldoen... die blijft.

Lies Vellekoop

Chef kabinet Toon Eijkman (2e van links) en 
(v.l.n.r.) oud-raadsleden Ger Hoogenberg, 
Riet Snel (tevens oud-nestor), Lies Vellekoop 
en Gerard Abrahamse onder het stads-
vaandel (1998)

Op 11 oktober onthulde burge-
meester Dijksma in de buitenmuur 
van het Stadhuis een gevelsteen die 
herinnert aan de Utrechtse patriot 
Pieter Quint Ondaatje (1758-1818).

Ondaatje, geboren op Ceylon, 
woonde sinds 1778 als student in 
Utrecht, waar hij betrokken raakte bij 
de patriottenbeweging. De gevelsteen 
verwijst naar zijn leiderschap vanaf 
1783, toen de patriotten (‘kezen’) 

streden voor een democratische 
hervorming van het stadsbestuur.  
Met (tijdelijk) succes in 1786. 

Initiatiefnemer van de gevelsteen 
is het Utrechts Geveltekenfonds. 
Een verre nazaat van Ondaatje 
trad op als financier. Het beeld-
houwwerk is van Britt Nelemans 
(foto) en Ton Mooy.

Frank van der Lecq
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Na een onderbreking van drie jaar 
keerde Gerard in 1989 terug in de 
raad, om er tot 1994 te blijven.  
In die jaren leerde hij in coalitie-
verband strategisch te denken.  
“Je moest wel, als lid van een  
kleinere fractie!”
Gerard neemt ons mee naar een 
koude decemberavond in 1996. 
Plaats van handeling: het (inmiddels 
verdwenen) restaurant Il Duomo aan 
het Oudkerkhof. De Utrechtse raad 
viert die dag zijn 800-jarig bestaan.

Gezelliger

Gerard vertelt hoe bij een gezel-
lige borrel ook de oud-raadsleden 
waren uitgenodigd. Maar bij het 
diner scheiden zich de wegen.  
De raadsleden gaan aan de officiële 
dis op het stadhuis. De overge-
bleven oud-raadsleden trekken 
naar de Italiaan, waar het allengs 
gezelliger wordt. Climax is een op 
de achterkant van de restaurantre-
kening geschreven motie, waarin 
een vereniging van oud-raadsleden 
wordt verordonneerd. Om het plei-
dooi kracht bij te zetten, gaat een 
delegatie terug naar het stadhuis, 
waar de motie aan een bode wordt 
overhandigd en vervolgens door 
burgemeester Ivo Opstelten wordt 
voorgedragen. De Vereniging van 
oud-raadsleden in Utrecht (VOR)  
is daarmee een feit.

Voor de vereniging was vanaf het 
begin veel animo. Het presidium 
kreeg ook de beschikking over 
adresgegevens van voormalige 
raadsleden; de ‘AVG’ bestond nog 
niet in die jaren. Sindsdien komt de 
vereniging  één of tweemaal per 
jaar bijeen, waarbij het nuttige en 
het aangename worden verenigd.  
“We hebben vanaf het begin prima 
bijeenkomsten gehad, bijvoorbeeld 
over het Stationsgebied, de Singel 
en Leidsche Rijn. Soms stevige 
discussies, maar onderling veel 
gemoedelijker en ontdaan van de 
politieke spanning van alledag.  
Dat is de kracht van de VOR!”

Nadat Gerard een kleine vier jaar 
voorzitter was geweest van de 
VOR, “begon het toch weer te krie-
belen” en keerde hij opnieuw terug 
in de raad. Het waren de roerige 
jaren met Leefbaar Utrecht als 
verreweg de grootste partij, nu ook 
voor het eerst in het college. “Een 
bijzondere tijd, waarin veel zaken 
werden gepolitiseerd en soms ‘op 
de man’ werd gespeeld. Maar ook 
leuk en spannend; er was elke dag 
wel wat te beleven.’’

Wethouder

In 2005 volgde Gerard met zijn 
inmiddels jarenlange raadservaring 
Jan van Zanen op als wethouder van 
onder meer Financiën, Personeel 
en Openbare Ruimte. ‘’Er dreigde 
toen een arbeidsconflict met de 
mannen van de reinigingsdienst, die 
met wagens en al optrokken naar 
het stadhuis. Uiteindelijk hebben we 
afgesproken dat ze in een hogere 
schaal terecht kwamen. Toen 
staken ze hun duim naar mij op!  
Dat vergeet je niet snel.’’

Graag was Gerard in 2006 als 
wethouder doorgegaan, maar dat 
feest ging niet door, doordat de 
VVD buiten het college viel.  
Zijn laatste politieke functie 

bekleedde Gerard tussen 2009 en 
2013 als wethouder in Wijdemeren. 
Ondanks het feit dat hij, vlak voor 
de eindstreep, “over een paar  
bloembakken viel”, had hij het ook 
daar bijzonder naar zijn zin.  
‘’Een veel kleinere gemeente, met 
andere politieke verhoudingen en  
zeker ook andere vraagstukken.  
En je moest er veel meer zelf doen!’’

Gerard Abrahamse is al die tijd 
in Utrecht blijven wonen, de stad 
waar hij weliswaar niet is geboren, 
maar waaraan hij al heel lang wel 
zijn hart heeft verpand: ‘’En dat zal 
altijd zo blijven!’’

Bart Schouten
Ruben Post

Medeoprichter VOR Gerard Abrahamse: 
‘’Stevige discussies, maar onderling veel 
gemoedelijker en ontdaan van de politieke 
spanning van alledag. Dat is de kracht  
van de VOR!” 

Profiel
Gerard Abrahamse werd in 
1949 geboren in Emmeloord, 
toen nog in aanbouw als 
hoofdplaats van de Noord-
oostpolder. Tussen 1982 en 
2013 bekleedde hij namens 
de VVD diverse politieke func-
ties, eerst in Utrecht, later in 
de gemeente Wijdemeren.

1982 – 1986, 1989 – 1993 
en 2002 – 2005: lid van de 
gemeenteraad van Utrecht, 
hij begon als woordvoerder 
Ruimtelijke Ordening en 
Sportzaken en was vanaf 
2002 woordvoerder Financiën

2005 – 2006: wethouder 
van Financiën, Economische 
Zaken, Ruimtelijke Ordening 
en Monumenten

2009 – 2013: wethouder 
van Financiën, Ruimtelijke 
Ordening en Verkeer van de 
gemeente Wijdemeren

Tussen 1998 en 2002 was 
Abrahamse voorzitter van 
de Vereniging Oud-Raads-
leden, die hij in 1986 mede 
had opgericht.
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Dit jaar wordt de Vereniging 
Oud-Raadsleden Utrecht 25 jaar 
jong. Het was de bedoeling dit 
5e lustrum op 10 december met 
pracht, praal en vlaggengezwaai te 
vieren. Want hoe mooi is dat: een 
vereniging van oud-raadsleden, 
opgericht in ons eigen stadsie! Het 
vervult me met trots dat we de band 
tussen onze leden en Utrecht al 25 
jaar onderhouden, ondersteunen 
en versterken.

Mooi ook om te zien dat de vereni-
ging voor alle leden op een geheel 
eigen wijze die rol vervult: voor de 
een het jaarlijkse uitje in het teken 
van weerzien met oude vrienden 

Voorafgaand aan de ALV van 25 juni 
interviewde redacteur Lies Vellekoop 
burgemeester Sharon Dijksma. 
Onderwerpen waren o.a. haar 
aantreden in coronatijd (“een hele 
mooie landing, maar wel eentje met 
riemen vast”), haar eerste jaarwisse-
ling en digitaal vergaderen.

Voor dat laatste vindt Dijksma 
zichzelf “niet zo geschikt” omdat ze 
juist hecht aan persoonlijk contact. 
Zelfs vergaderen in de collegekamer 
was er lange tijd niet bij; een stads-
kantoor vol medewerkers kende ze 
alleen van horen zeggen. Aan de 
andere kant zag ze in de stad de 
gevolgen van corona voor ouderen 
(eenzaamheid), cultuur, onderwijs, 
horeca en winkeliers.

en opponenten, voor de ander een 
uitgelezen manier om zich in de stad 
te verdiepen en toch nog indirect 
invloed uit te oefenen op de koers 
van het gemeentebestuur.

De lustrumcommissie had voor 10 
december een prachtig programma 
gemaakt, de redactie een nieuwsbrief 
voorbereid. En nu gooit corona wéér 
roet in het eten. Het lustrum moet 
worden uitgesteld tot juni 2022.  
De exacte datum is nog niet bekend.

Gezien alle voorbereidingen een 
flinke tegenvaller. En voor jullie 
ligt een op het allerlaatste moment 
aangepaste nieuwsbrief. Toch 
feliciteer ik alle VOR-leden met de 
verjaardag van hun vereniging. En 
spreek ik de wens uit jullie allemaal 
- in juni volgend jaar - te treffen 
voor een inspirerende en gezellige 
lustrumviering. Tot dan!

Jullie hartelijk groetend,

Klaas Gravesteijn
Voorzitter presidium VOR

In gesprek met Sharon Dijksma
Dijksma ging ook in op het compliment 
dat ze gaf aan jongerenwerkers en 
andere netwerken in de Utrechtse 
wijken na de rustige jaarwisseling. 
Ze denkt dat die waardering ook met 
de tijd te maken heeft. “In deze crisis 
hebben we geleerd hoe belangrijk 
de overheid is en de kwaliteit van de 
mensen in de diensten.”

Na een half jaar beseft Dijksma dat je 
in het ambt nooit niet burgemeester 
bent. Ze merkt dat mensen anders 
tegen haar aankijken als burgemeester 
dan als politicus. “Dat scheelt, kan ik je 
vertellen, enorm in populariteit.”

Frank van der Lecq 

Bekijk het hele interview via  
https://direc.to/hTik

Colofon
Vereniging Oud-Raadsleden 
Utrecht

Redactie
Lies Vellekoop, Bart Schouten, 
Marjan Schuring, Ruben Post,  
Hans Kuperus

Redactiesecretariaat
Frank van der Lecq

Foto’s
Gemeente Utrecht

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030-2861041
E-mail vor@utrecht.nl

Rekeningnummer
NL21INGB0002607487
t.n.v. penningmeester VOR
KvK 30150979

www.utrecht.nl

Data 2022
De data van de ALV, het lustrum 
en de najaarsbijeenkomst in 
2022 zijn nog niet bekend. 
Nadere informatie volgt.

Beste oud-raadsleden,
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