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

De achternaam Grinwis is wijd verspreid in 
Ouddorp, dus je begrijpt dat ook ik een rasechte 
Ouddorper ben. 
Aangezien er in Ouddorp heel veel Cees Grinwissen 
zijn hebben velen een bijnaam. Voor de kenners: 
ik ben Cees van Pou van Kees van Pou. Mijn 
moeder Hanna kwam van de Jonkerstee en op 
de lagere school werd ik kortweg aangeduid als 
Keesje van Hanna, toen nog met een K. Er zitten 
nog meer Grinwissen in de raad maar die zijn geen 
directe familie van mij. Ik ben 34 jaar getrouwd 
met Anja, wij hebben een dochter en een zoon 
en zijn trotse grootouders van een kleinzoon. Ik 
werk in de horeca. Ruim 17 jaar ben ik werkzaam 
geweest bij het bekende hotel-restaurant De Beer 
in de Europoort. Daarna een vijftal jaren bij het 
Wapen van Stellendam en nu werk ik alweer 22 
jaar bij Port Zélande, eerst als chef-kok maar na de 
reorganisatie nu als sous-chef. Verder ben ik tech-
nische voorzitter van de landelijke ondernemings-
raad van AlbronCP. Dat betekent dat ik nauwelijks 
in de keuken van Port Zélande te vinden ben. Daar 
kom ik voornamelijk tijdens vakantie periodes en 
als er bijzondere evenementen zijn.
 Verder ben ik ruim twintig jaar lid van het bestuur 
van de huurdersvereniging van WBV Beter 
Wonen, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter. 
Dat is bij elkaar allemaal veel werk maar ik doe het 
graag. Ik ben van nature een verbinder. Mensen bij 
elkaar brengen, zorgen dat alles op rolletjes loopt, 
dat ligt me goed. 

n  Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Politiek interesseerde mij altijd al, maar toen Jan 
Terlouw de voorman werd van D’66 sprak juist 
hij mij bijzonder aan. In Goedereede was Hansje 
Grinwis toen bezig met het opzetten van een 
afdeling van D’66 en daar heb ik me bij aangeslo-
ten. Ik werd lid van de steunfractie, maar haakte 
na verloop van tijd toch af.
Op de voetbalverenigingen van Ouddorp en 
Stellendam besprak ik later regelmatig de 

plaatselijke politiek met enkele PvdA raadsleden
den en bestuursleden, zoals Teun Bakelaar, Bas 
van Dam en Jacob van Seters. Zij maakten mij 
enthousiast voor hun partij en door hen ben ik lid 
geworden van de PvdA. Vervolgens werd ik in het 
bestuur van de afdeling Goedereede van de PvdA 
benoemd. Als steunfractielid heb ik de commissie-
vergaderingen bijgewoond. Mijn bestuurlijke 
ervaring in de ondernemingsraad en de huurders-
vereniging kwam daarbij goed van pas. Van Teun 
en Bas heb ik in die periode veel geleerd op politiek 
gebied, hoe kijk je tegen iets aan en hoe ga je er 
mee om? Daar heb ik nog steeds profijt van.

n  Waarom juist deze partij?
De PvdA is een partij die opkomt voor de zwakkeren 
in de samenleving, een partij met een duidelijk 

sociaal beleid. Dat is precies wat ik zelf probeer te 
doen: opkomen voor mensen die hun problemen 
niet goed kunnen verwoorden of oplossen. Niet 
iedereen vindt dat even gemakkelijk. Soms weet 
je niet hoe je iets moet aanpakken, of durf je niet 
of kun je je woordje niet goed doen. Ik wil iets 
betekenen voor mijn medemens voor zover ik 
dat kan, ik wil die mensen een stem geven. Mijn 
rechtvaardigheidsgevoel is erg sterk. Daar staat de 
PvdA ook voor, rechtvaardigheid.

n  Welke politicus inspireert je het meest?
De manier waarop Joop den Uyl destijds stond 
voor zijn idealen en die uitdroeg, daar heb ik nog 
steeds grote bewondering voor. Ik hou van men-
sen die uitgesproken zijn, die hun mening kort, 
krachtig en bondig kunnen geven. Zo probeer ik 
zelf ook het woord te doen in de raadsvergaderin-
gen, zonder franjes, gewoon rechttoe rechtaan.

n  Welke onderwerpen liggen je het meest 
aan het hart?

In mijn portefeuille heb ik onder andere ruimtelijke 
ordening, recreatie en visserij. Dat zijn onderwer-
pen waar ik me sterk bij betrokken voel. Wat mij, 
en onze fractie betreft, hoeven er geen nieuwe 
plannen te komen voor uitbreiding van de 

recreatie op de Kop van Goeree. Dat hebben wij 
ook in een motie verwoord maar die is helaas 
niet door de coalitie gesteund. Wat er nog uit de 
vorige periode ligt kan worden uitgevoerd, maar 
daarna zal er eerst een duidelijke visie moeten ko-
men. De ontwikkelingen rond de visserij bespreek 
ik regelmatig samen met Dirk Pijl van het CDA, 
alweer op het voetbalveld. Ik vind het belangrijk 
dat mensen weten dat ze me kunnen vinden als 
er iets is. In individuele gevallen kun je niet altijd 
concreet helpen maar in ieder geval iemand wel 
adviseren. Daarom bezoek ik zo veel mogelijk 
bijeenkomsten, om met de mensen te praten en 
eventuele signalen op te vangen als er ergens iets 
speelt. Nu de gemeente zich over het hele eiland 
uitstrekt, zijn bij mij bijvoorbeeld niet alle locaties 
bekend waar een onderwerp op betrekking heeft. 
Dan ga ik kijken waar het is omdat ik me een goed 
beeld wil vormen.
 
n  Heb je iets bereikt waar je trots op bent?
Langzamerhand wordt de PvdA in de gemeente-
raad meer gewaardeerd. Daar ben ik wel trots op. 
Wij proberen op een constructieve manier oppositie 
te voeren en kennelijk wordt dit nu ook door de 
leden van de coalitie zo gezien. De aanvankelijke 
reserve die er was in de richting van onze fractie is 
naar mijn gevoel veel minder geworden.

n  Is er iets waar je teleurgesteld over bent?
De omgang met onze collega’s in de raad zou wat 
mij betreft wat minder afstandelijk mogen zijn. 
Misschien komt dat omdat we nu een veel grotere 

raad hebben dan bijvoorbeeld vroeger de raad in 
Goedereede, of doordat wij een oppositiepartij 
zijn. Je staat er dan toch een beetje buiten. 
Wat me verder echt wel eens frustreert is dat in 
de raad een PvdA motie als ‘sympathiek’ wordt 
bestempeld, maar vervolgens niet wordt 
aangenomen. Een tijdje later merk je dan dat er 
wel degelijk iets mee is gedaan. Aan de ene kant 
natuurlijk goed, want je hebt wel je doel bereikt, 
maar aan de andere kant is het jammer dat het niet 
via een aangenomen motie kan. Daar had ik zeker 
in het begin grote moeite mee.

n  Welke passies heb je nog meer behalve 
politiek?

Iedere dinsdagavond ga ik biljarten in het Haegse 
Huus hier in Stellendam bij de biljartvereniging. 

Die avond probeer ik echt vrij te houden. Vroeger 
heb ik gevoetbald bij WFB, de Ouddorpse 
voetbalvereniging. Hoewel ik nu niet meer voetbal 
ga ik steevast kijken bij hun thuiswedstrijden in 
Ouddorp. WFB ligt me nog steeds aan het hart! 
En de thuiswedstrijden van de Voetbalvereniging 
Stellendam volg ik dan weer hier in Stellendam. 
Ik heb kennelijk wel wat met balspelen, want 
met vrienden spelen we in de zomer vaak jeu de 
boules.

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

Ja, het werk als raadslid bevalt me goed en krijg er 
dan ook steeds meer plezier in.

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

Wat ik jammer vind is dat nog steeds het beeld 
bestaat dat ons eiland alleen bevolkt wordt door 
zeer behoudende mensen. Dat is natuurlijk 
niet zo. Op Goeree-Overflakkee wonen erg veel 
moderne, vooruitstrevende burgers die juist open 
staan voor ontwikkelingen. De verhoudingen in de 
gemeenteraad geven wat dat betreft een verte-
kend beeld. Door anders te gaan stemmen bij de 
volgende verkiezingen kun je dat verbeteren. De 
PvdA is in dat kader al bezig met het maken van 
plannen om onze inwoners meer te betrekken bij 
de politiek, bij wat er gebeurt op het eiland en wat 
de keuzes zijn. Mijn boodschap zou zijn aan de 
lezers om toch vooral bij de volgende verkiezingen 
te komen stemmen.

       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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