NIEUWJAARSGEDICHT GEMEENTE EEMNES
Hier staat hij weer de dorpsdichter
de uitbater van het vrije woord
de criticaster van het volk
die wat hij denkt voor u verwoordt
Hij staat hier namens de Gemeente
om het afgelopen jaar eens
grondig met u door te nemen
zoals dat democratisch hoort

En dan het Huis van ons Eemnes
daar smijt de raad met bergen geld
waar acht miljoen wordt neergeteld
voor een zwaard van Damocles
Dat voor een groot deel wordt verhuurd
niet voor cultuur of voor de sport
maar louter voor het woord van God
geloof een kassucces

Als start richt ik mijn aandacht op
de ziel en het hemelrijk, wat tof
dat naast het roomse kerkhof
het leven weer herrijst
Wat zalig voor de vluchteling
die vindt er vast naar hartelust
na jaren oorlog eindelijk rust
wat hem gelukkig prijst

Ook hier de dwaasheid weer ten top
waarbij een voetbalveld ijskoud
meedogenloos wordt volgebouwd
ten koste van de sport
Niels jij verdient een rode kaart
dus ruim onmiddellijk het veld
totdat de waanzin is hersteld
en er weer gevoetbald wordt

Wat fijn dat naast de katholiek
gewoon een moslim wonen kan
dat noem ik integratie man
dat noem ik samenzijn
En in het weekend volop feest
niet in de kerk of moskee
maar hossen bij de KPJ
met thee en tamboerijn

En in de hoop ook dat dit plan
niet met een ondoordacht gemak
ten koste gaat van Hasselbak
en haar parkeerterrein
Ik roep u allen daarom op
ter wille van een stuk cultuur
te protesteren op den duur
mocht het beleid zo zijn

Als ik één couplet het schrijven gun
dan gaat dat zonder slag of stoot
over de containerkoorts van Rood
die al ons afval hoont
En de Eemnesser danig straft
met vier containers per gezin
en vijf stuks voor de vluchteling
waarvan één door hem bewoond

Bent u hier allen niet benieuwd
naar wat die duistere partij
van Van den Berg en die Sprey
ons biedt aan dadendrang
Het enige programmapunt
is Sprey zijn doel en cri de coeur
geen HOV-bus voor mijn deur
in het algemeen belang

Wil je van deze waanzin af
laat Rood een tijd op zijn gemak
afkicken in een vuilnisbak
dan komt hij weer tot rust
Help hem accuut van smetvrees af
Gooi zijn ideeën op een buil
en zet ze bij het grove vuil
da’s pas milieubewust

Wel dissidenten van weleer
U bent pas echt ten einde raad
wanneer u beide samengaat
met Eddy’s Dorpsbelang
Bij wie het motto steevast luidt
we doen geen water bij de wijn
gewoon op alles tegen zijn
in het algemeen belang

Als ooit iets op de lange baan
is dat de raad die telkens weer
niet doorpakt met ons wegverkeer
in haar GVVP
Nu voor de tiende keer op rij
vraagt zij ons de bekende weg
de veiligheid van Laarderweg
Maar er gebeurt geen donder mee
Het grote zonneveldenplan
schijnt niets anders dan flauwekul
zo komt de meter nooit op nul
wat zo nodig moest en zou
Dus komt die Pieter Seldenrijk
mits het zijn landbelang aangaat
weer terug in de gemeenteraad
Staat Reggie in de kou
Gelukkig dat het platte dak
van Image Team in zijn geheel
benut wordt als één zonpaneel
dat toch de mensheid dient
Het zij gezegd voor drukkerij
als met haar persen alles lukt
waardoor zij voortaan duurzaam drukt
heeft zij de pot verdient
Sta toe dat ik ook een regel wijd
aan de E-100 van Eemnes
hoe staat het met haar manifest
haar uitvoering ten spijt?
misschien dat Roland in zijn speech
voordat men aan de borrel gaat
ons meedeelt hoe hij met zijn raad
het manifest beleidt
Ik kan nog duizend woorden voort
met mijn kritiek, vilein gezeur
over dat wat ik lokaal betreur
wat aan ons dorp schort
ik heb begrip voor ons bestuur
al dat gezeur een lijdensweg
ik zwijg nog maar van domme pech
als je in de raad gekozen wordt

Want zit je eenmaal in de raad
breekt met geweld de sores uit
gaat een collegelid languit
en klapt de VVD
Geen coalitiesteun genoeg
want van der Berg en heer Sprey
beginnen samen een partij
waar de kiezer nooit om vroeg
Vrouw Van de Linde blijft alleen
ook zij ruimt na een tijd het veld
voor mompelaar Henk Zunnebelt
daar doen we het dan maar mee
En Seldenrijk van het CDA
ruilt zijn bestuurlijke esprit
voor vage zonne-energie
en de percunia
En zo komt Reggie in de raad
omdat geen sterveling het wou
bovendien is Reggie ook een vrouw
die haar mannetje wel staat
De coalitiesteun ontspoort
en zonder enig stembiljet
wordt Sven Lankreijer ingezet
nooit van die man gehoord
Als klapper op de vuurpijl staat
D66-lid terstond
vanwege een iets te korte lont
Met een rot vaart plots op straat
De vraag wie komt er nu hierna
zoemt her en der al danig rond
Frans Postma als de mastodont
of toch weer Wivica?
En de burgervaar kijkt lijdzaam toe
moet al dit leed maar ondergaan
Kan hij de leiding nog wel aan
Het is altijd dit of dat
Gelukkig dat er eens per jaar
in dit huis wat te vieren is
als een tegenwicht van ergernis
dan heeft de kiezer toch nog wat
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