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Even voorstellen: Richard Pawlot. 

Hoewel een regionaal product, ben ik niet in de gemeente Brummen 

geboren. Mijn wieg stond ongeveer tien kilometer stroomafwaarts in 

Zutphen. Geboren in het huis van mijn grootouders, socialisten van het 

eerste uur. Zoon van een Poolse vader en een Zutphense moeder. Op m`n 

vierde verhuisden mijn ouders tot mijn grote verdriet naar Dieren. Hier 

doorliep ik de lagere school, leerde mijn (nog steeds) muzikale vrienden 

kennen. 

 

  

Ik ging in Zutphen naar de LTS, beroerde 

schoolkeuze van mijn ouders, maar ja de gehele familie zat in de techniek. 

Je kon snel aan de kost komen en in de jaren vijftig had je er als kind 

weinig over te vertellen.                                                      oude LTS te Zutphen 
   

 

Op m`n achttiende ben ik naar Spanje vertrokken. Daar heb ik vijf jaar gewoond aan de Costa Brava 

en Barcelona alwaar ik m`n Spaanse vrouw leerde kennen. 
  

 

In 1975 ben ik naar Nederland teruggekeerd en in 

Eerbeek in de papierindustrie terecht gekomen (en 

nooit meer weggeraakt). Ik ben werkzaam als Chef 

van dienst bij kartonnage-fabriek Mayr Melnhof 

Eerbeek dat onderdeel uitmaakt van de Mayr 

Melnhof Gruppe. Sinds 1991 ben ik voorzitter van 

de Ondernemingsraad. Tevens ben ik lid van het 

presidium Euro OR. In die functie organiseer ik in 

2010 in Eerbeek voor de derde keer de jaarlijkse 

bijeenkomst voor alle voorzitters van de 

ondernemingsraden van Mayr Melnhof Gruppe, 

voorzitters uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en 

Slovenië, plus de raad van bestuur. 
 

 

Ik zit sinds 1994 namens de 

PvdA in de gemeenteraad. Ik 

heb als raadslid veel zien 

veranderen de afgelopen 

jaren; de eerste 8 jaar een 

streng contingentenbeleid 

inzake woningbouw, dus niet 

kunnen voldoen aan de 

woning behoefte in onze 

gemeente. Dit bleef tot medio plangebied Elzenbos   plangebied Lombok  

2003 het geval, daarna zijn we Nieuwe kansen woningbouw 

als gemeente in een stroomversnelling gekomen; grote woningbouw projecten in Eerbeek en 

Brummen, herziening en actualisatie bestemmings plannen, grote regionale projecten als de 

IJsselsprong, dorpsvernieuwing. Van beheer- naar ontwikkelgemeente inclusief groeipijnen. Zeer 

boeiend! (en vermoeiend). 



  

Over mijzelf kan ik kort zijn:”Ik doe maar wat”. Ben 

overigens - en dit ondanks de emmers kritiek die onze 

landelijke partij over zich heen kreeg - loyaal PvdA-

lid. Ik hoop me ook de komende raadsperiode weer 

enigszins nuttig te maken voor de partij, ondanks het 

feit dat m`n vader altijd tegen me zei - en dit moet 

gezegd worden: ”Van een vereniging waar jij lid van 

bent, zou ik nooit bij willen horen”.  

Uiteraard ben ik lid van een vakbond. Ik zit in de 

FNV-commissie die de CAO-onderhandelingen 

voert. Ik ondersteunde de FNV-actie om de AOW 

leeftijd te flexibiliseren. Vierploegendiensten in de 

             Steun aan FNV-actie in Eerbeek    papierindustrie is zwaar werk. 
    
 

In mijn spaarzame vrije tijd speel ik met 

vrienden (jawel uit Dieren - nu Amersfoort 

en Zutphen) muziek. Ik probeer serieus 

mezelf te verbeteren op gitaar. In de 

zomermaanden ga ik er nog wel eens op 

uit met een vliegenhengel om in de polder 

een visje te verschalken.Over vliegvissen 

zou ik een avond kunnen volpraten.Er is 

geen tak van “sport” waar op een zo hoog 

literair niveau is geschreven als over vlieg-

vissen. Ik noem Hemmingway, Gierach, 

Schwiebert, Dame Julia Berners (oudste 

boek over vissen), Isaac Walton “The 

compleat angler”(meest gelezen boek in de 

Angelsaksische taal na de Bijbel!!) etc. Ik 

lees zelf ook af en toe een boek.  

Wat ik al zei over de komende raadsperiode: Ik hoop dat het woord  “samen”  weer iets gaat 

betekenen, dat collectiviteit en gemeenschapszin het gaan winnen van individualisme en het ik-

gevoel. 

 

Het hoeft geen betoog dat ik me ook nog heb voort-

geplant. Ik heb drie prachtige kinderen en ook drie 

kleinkinderen. Mijn jongste zoon Paul treedt in de 

voetsporen van zijn Pa. Hij werkt nu 2 jaar in 

Barcelona, eerst bij het ANWB-steunpunt en sinds 1 

jaar bij Apple-helpdesk. Paul heeft in de oude wijk 

van z`n moeder (Horta) een prima 

appartement. 

Mijn andere zoon en dochter zitten 

in het onderwijs. Kan een vader 

nog gelukkiger zijn?  drie prachtige kleinkinderen 
  

 

 
 

Richard Pawlot, Eerbeek 


