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Mr. Y. R. Hoekstra:

,,Nieuul Gollegc op hredeÍe hasis"
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KATLIJK. Yntze Rierlwerd Hoekstra,
woonachtig in Katlijk aan de Schoter-
landseweg, is in het dagelijks leven kan-
didaat-notaris. Daarnaast is hij zeer ak-
tief in de gemeentelijke politiek. Voor tie
komende gemeenteraadsverkiezingen is
Hoekstra lijsttrekker voor het Christen
Demokratisch AppèI, uiteraard veel beter
bekend onder de aflrorting CDA.
We hadden een gesprek met hem over de
komende verkiezingen (19 Ínaa,rt aan-
staande) maar ook over de kritiek op de
politiek i.tr het algemeen.

Ik heb mij vroeger dit soort vragen zelf
ook wel gesteld. Dat was ongeveer negen
jaar geleden toen ik me steeds meer in
politiek begon te interesseren. Weet je
waarom? Hoe je het ook wendt of keert,
in de politiek worden bepaalde beslissin-
g'en genomen die van wezenlljke invloed
zijn op het leven van elke bur€:er. Er wà-
ren ook voor mij genóeg dingen waar-
over ik mijn wenkbrauwen fronste. Maar
ik ben wel van mening dat, wil je ergens
invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld om-
dat iets je niet zint, je mee fnoet gaan

oneens. En cian probeer je elkaar van het
tegendeel te overtuigen. Daarbii vailen
soms opmerkingen die niet leuk zijn en
die irritaties opler.elen.
Maar inderdaad. r,vat ntensen niet begrij-
pen is dat je na afloop \.an een raadsver-
gadering rustig een pilsje n.iet elkaar
kunt drinken. Ik vind dat dat moet kun-
nen.
Iedereen, van welke partij hij of zij ook
is, wil de belangen van de mensen zo
goed mogelijk behartigen. Sportploegen
die tegen eikaar spelen zitten roch ook na
afloop samen in de kantine? Ik ben duide-
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ROBERT JAN SPÉÉRSTRA
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