Nieuwjaarsgedicht 2018
Gemeente Eemnes
Daar sta ik weer als dorpsbard
als oordeelkundig redenaar
en dat reeds voor het vijfde jaar
en nog niet uitgeluld
Zolang de politiek zich roert
en zich beweegt in schone schijn
zal er voor mij steeds reden zijn
dat waarheid wordt onthuld

D66 presenteert
Een frisse kandidatenlijst
die van degeen die is vergrijst
volledig is gekuist
Wel Fransje Postma nog bedankt
ondanks jouw politiek getob
gelukkig is er Diny Dop
waardoor Eemnes weer bruist

Maar wat heet waarheid beste zaal
als er door facebook en door tweets
de zin, de onzin en het niets
als nepnieuws wordt verspreid
Als iedere bron je steeds misleidt
wat moet je nog geloven dan
want zijn wij het geloof niet man
in God ook al niet kwijt!

De VVD in ons Eemnes
heeft slechts maar één partijbelang
dat is haar eigen ondergang
daar kan zij niet omheen
Was het eerst Zoetman die verdween
daarna kwam Willem, Paul, Monique
als ‘t toppunt van partijtactiek
staat Schade nummer één

Vandaar dat ik de politiek
nu met verkiezingen in zicht
met vurigheid mijn kijk toedicht
op haar betrouwbaarheid
Wat heeft zij kiezers ooit beloofd
en wat daarvan is doorgegaan
of in ’t programma blijven staan
en heeft tot niets geleid

Dorpsbelang voert een gevecht
tegen haar kandidatenlijst
waar men zich ongelukkig prijst
met Eddy’s dadendrang
Wanneer doet hij stapje terug
De lijst die Ed slechts eer bewijst
dat is de monumentenlijst
in ‘t Eemnesser belang

Ik geef u eerst een inkijk in
de kandidatenlijst van maart
die hier en daar wat opzien baart
bij gebrek aan animo
Want goede raadsleden zijn schaars
die vind je niet in elke hoek
voor een beetje lid moet je op zoek
van hier tot Tokio

De macht van de P van de A
is door de jaren aangetast
omdat zij niemand meer verrast
in heel haar achterban
Met Marcus van de Brink op twee
hoopt zij op een survival kit
maar hetgeen waar nog muziek in zit
is Leon Lutterman

Neem Seldenrijk op nummer een
voor’t CDA dat moet een grap
of is het zijn rentmeesterschap
waarvoor hij wordt beloond
Hoe groot is zijn betrokkenheid
Hoe vaak verlaat hij weer de raad
wanneer het om zijn handel gaat
en zo zijn kiezers hoont

Hier tussendoor een requiem
voor van de Bergh en voor Sprey
het einde is voor hen nabij
als fractie van de raad
Ze hebben zich bij Dorpsbelang
als laatste poging aangemeld
maar zijn uiteindelijk kaltgestelt
staan beiden nu op straat

Dus mochten er partijen zijn
die zoeken naar een kandidaat
er lopen er nog twee op straat
op zoek naar een partij
De kleur maakt hen zoveel niet uit
degeen die valt op Paultje Sprey
heeft er voor een appel en een ei
de HOV-lijn bij

De canon op het Braadkampplein
was spekglad en van tekst ontdaan
de kunst was onderuit te gaan
zodat je ‘m nooit vergat
Maar nog een diepere zin was dat
met een gebroken knie of teen
houdt kunst je meestal op de been
Die Reggie is me wat!

Dan nu in mijn couplettenreeks
een blijk van scherpslijperij
daar hoort ook wat satire bij
dat maakt het wel pikant
Je moet er niet aan denken dat
er niets te zeuren valt een jaar
dan is zo’n avond met elkaar
toch minder amusant

Wat ducht ik soms de politiek
Want als er iets is dat mij kwelt
dan is dat wel het zonneveld
waar inspraak ooit ontbrak
Ik snap deze vervuiling niet
ter wille van de CO2
bouw liever daar dan een moskee
met een panelen dak

Over het huisje van Eemnes
heeft ‘t Rechtscollege pas beslist
dat Visser achter het netje vist
het huisje komt er fijn
Het kost ons wel zo’n tien miljoen
althans dat is destijds begroot
Misschien staan we daarna in’t rood
‘t zal Rood een worstje zijn

Want neem nou DIT IS DRUKWERK dan
die zijn aan het milieu loyaal
zij drukken energieneutraal
dat is duurzaamheid ten top
En los van hun panelendak
lopen zij met hun druktechniek
ja noem het maar gewoon uniek
met footprints ruim voorop

Het hoogtepunt van Maxima
was bij de sluis met haar gemaal
al luisterend naar een fake verhaal
over duurzaamheid en boer
Ik vraag mij in gemoede af
wat Pieter Seldenrijk daar deed
van duurzaamheid weet hij geen reet
en van vogeltjes geen moer

Wat onderhand echt slepend wordt
dat ik als dorpsdichter weer
moet zeuren over het verkeer
en haar GVVP
Het liefst had ik voor dit couplet
een ingewijde uitgedaagd
en hier Cees Manten voor gevraagd
maar hij stond vast op de A2

De snelheid waarmee de heer Rood
zijn plannen door de raad heen lult
en achteraf pas inspraak duld
dat brengt iets naars teweeg
Dat is een drang naar scoren man
iets dat als democraat niet deugt
misschien dat Nielsje in zijn jeugd
te weinig aandacht kreeg

Dus vraag ik zelf maar aan Sven
de wethouder van het verkeer
na maart misschien wel van weleer
hoe staat het er nu voor
Druk jij nu voordat je vertrekt
jouw uitvoerende aanpak zeg
van Wakkerendijk en Laarderweg
voor maart nog effe door

Het regelmatig overleg
van stakeholders en politiek
is puur een konkelende kliek
met boeren aan het roer
De lobby van de boerenstand
namens Akoe en LTO
is niets meer dan een one-man show
want wie is er nog boer!
Aan hen die leven opgelet
Ons crematorium gaat niet door
er was totaal geen draagvlak voor
voor de dood ook evenzeer
Men vreest het rendement te laag
omdat men steeds gezonder leeft
wat een doodsteek aan de sektor geeft
dus doodgaan kan niet meer
Het jaar vloog vliegensvlug voor bij
voor vlieg, voor daas, libel voor mug
in aantal en in soort terug
dat raakt toch kant noch wal
Laat het dit jaar een jaartje zijn
van bij tot bloem tot bijenschans
geef ons milieu weer volop kans
zaai bloemen overal
Ik dacht dat ik alles had gezegd
maar er ligt een fusie in’t verschiet
of je dat enig vindt of niet
wie neemt Eemnes de maat
Nu ook het Gooi is afgehaakt
wordt er al hier en daar gesmoesd
met Baarn, Bunschoten en Soest
als de pont maar zondags gaat!
Voor al diegeen in onze raad
aan wie ik geen regel heb gewijd
voelt u zich toch vooral gevleid
uw taak was zonneklaar
De rol van mij als dorpsnar
is niet het schouderkloppen hoor
daar is de burgervader voor
ik wens u een mooi jaar
Gerard Wortel (dorpsdichter)

