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’s-Hertogenbosch, 60 jaar geleden: in 1953 haalt sigarenkoopman Harry Kuijpers met zijn cluppie
meer dan een kwart van de stemmen. Hij wordt wethouder, ondanks een almachtige Katholieke
Volkspartij (KVP). Leuk vinden KVP-bonzen dit niet. Kuijpers wordt genaaid en krijgt de
ondankbare taak de sloop van de Pijp voor te bereiden. Laat daar nou net veel van zijn vrienden
en aanhangers wonen. Het wordt de toch al ziekelijke Kuijpers te veel. In 1955 treedt hij om
gezondheidsredenen terug als wethouder. Een jaar later sterft hij, door een verkeerde
beroepskeuze én roomse matennaaierij.
Wethouders gaan niet meer dood van hun beroep. Maar geheel veilig is het niet. Ze vallen met
bosjes tegelijk, nu twee per week. Het afgelopen jaar moesten in Nederland meer dan 100
wethouders vertrekken, noodgedwongen. Soms is het ‘eigen schuld, dikke bult’. Dan weer gaat
het om een ordinaire zakkenvuller. Vaak ook treft de wethouder zelf geen blaam.
Je bent als wethouder immers ook heel kwetsbaar. Een lekkende ambtenaar, die op een verkeerd
moment in slaap valt kan je de kop kosten. En dan heb ik het nog niet over de wisselende
coalities.
In zo’n geval gun je de wethouder een goede wachtgeldregeling. Hij toonde ‘politiek
ondernemerschap’ én… thuis moet de schoorsteen ook roken.
‘s-Hertogenbosch anno 2013: de verstikkende roomse KVP-cultuur is gelukkig weg. Voor wie
weet waar ie aan begint is het wethouderschap een veilig en fatsoenlijk beroep. Hier geen
wethouders die hun eigen BV-tje spekken. Hier geen lekkende ambtenaren.
Wethouders die nu opstappen maken hun eigen keuze. Robuuste Bert (Pauli) van de VeeVeeDee
kon hogerop. Als slagerszoon kan hij zijn ei kwijt in een groot Provinciehuis waar hij naar
hartenlust kan snijden in het ambtenarenapparaat. Bert is een echte baas.
Dat wilde Rodney Weterings (PvdA) ook zijn, de baas. ‘Geen gezeur, ik word directeur!’ en hij
ging naar kennisinstituut KeNNis. Maar Rodney is geen baas meer en is weer ambteloos
politicus -gebruik-makend-van-een-ruime-en-ordentelijke wachtgeldregeling.
Zo’n regeling stelt ook Bart Eigeman (Groen Links)- geheel vrijwillig opgestapt - in staat om al
weer geruime tijd na te denken en hier en daar te klussen.
Is dit de bedoeling van de wachtgeldregeling voor ex-wethouders? Je stapt vrijwillig op en
vervolgens neem je een goed betaalde rustperiode. Het is een hele soepele toepassing van een
bestaande regeling, zullen we maar schrijven. Het biedt zekerheid na jaren van ‘politiek
ondernemerschap’.
Het is Rodney en Bart gegund. In dit land hoeven we niet aan bestaanszekerheid te tornen. Maar
het gebeurde de afgelopen jaren wel. Onder het mom van ‘modernisering’ en ‘flexibilisering’
stelde ook Groenlinks het bestaande ontslagrecht ter discussie. Dat zou werknemers alleen maar
conservatiever maken en minder ‘innovatiegericht’.
Inmiddels wordt het ontslagrecht massaal en supersoepel toegepast, veel te soepel natuurlijk.
Werkgevers hebben weer de vrije hand. Er zijn al benzinepompexploitanten in deze stad die hun
werknemers ontslaan omdat ze de aanbiedingen onvoldoende aanprijzen. Misschien kan Bart
Eigeman zijn partij wat helpen terug te keren van een dwaling. Maak van Groenlinks maar Soepel
links.

Frans van Gaal

Boerenkoolmaaltijd 2013 bij 'De Boschboom'
Zondag 27 januari 2013 kunt u genieten van de jaarlijkse Boerenkoolmaaltijd van de
Cultuurhistorische vereniging 'De Boschboom'.
We beginnen ‘s middags om 17.00 uur met een gezamenlijke borrel en om 18.00 uur de
Boerenkoolmaaltijd welke rijk voorzien is met rookworst,verse worst,spekjes en een zuur
assortiment : uitjes, piccalilly, azijn en mosterd.
De kosten bedragen € 15.95 p.p. (exclusief drankjes).
Maximaal 100 personen kunnen deelnemen.
Het programma past in deze tijd. Twee topzangers van het Oeteldonks repertoire vertolken oude
en nieuwe Oeteldonkse nummers.
Wij gaan een gezellige en sfeervolle middag beleven.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, meldt u snel aan, want er is een grote belangstelling.
Informatie : www.boschboom.nl
Aanmelden : secretariaat@boschboom.nl
Uw betaling is uw definitieve inschrijving : € 15.95 p.p. Overmaken op ING rekening 43 43 167
t.n.v. 'De Boschboom' o.v.v. Boerenkoolmaaltijd.
=====================================================================
Belangstellenden voor cultuurhistorie kunnen zich voor meer informatie wenden tot de
Cultuurhistorische vereniging ‘De Boschboom’, secretariaat, telefoon: (073) 6446783 of
www.boschboom.nl
	
  

