‘Onder de Boschboom’
Kring in het geding
Een bestuurslid van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch gaat vandaag de dag rechtbank in en
rechtbank uit. Op 16 juli jl is er weer een vonnis uitgesproken. Vier mannen, te weten Karel Burger
Dirven, Martijn Groenendijk, Will Hoeben en Joseph Grooten ‘hebben het recht om te worden
hersteld in hun lidmaatschap van de Kring’, luidt een deel van het vonnis.
Burger Dirven wil al sinds 2004 lid worden en invloed in de Kring… maar… de Kring wil maar niet
meewerken. Nu heeft het Gerechtshof bepaald ‘dat de verhouding tussen de vier leden en de Kring
in de afgelopen jaren zodanig verstoord, dat voorzetting van het lidmaatschap niet meer mogelijk is’.
Of de heren nu ophouden…?, het is een vraag. Ze doen al sinds 2004 pogingen, vaak via de rechter,
erkenning bij de Kring te krijgen. Wie zo lang zijn best doet om lid te worden van een vereniging die
jou niet wil hebben spoort niet, zult u zeggen. Of… is er iets anders aan de hand?
Vervelen de heren zich…? Gaan ze gebukt onder een slecht huwelijk…? Of… is het wellicht politiek…?
Dat laatste dus. Karel Burger Dirven en Martijn Groenendijk zijn lid van de VééVééDéé.
En die partij rukt op, ook in ‘s-Hertogenbosch. Dan wil je meer macht. De volgende burgemeester is
waarschijnlijk Roderick van de Mortel (VVD), Bosschenaar en burgemeester van Vught.
Hendrik Loeff (1893-1973), nog een echte KVP-er, ging hem voor. Hij was burgemeester van Vught
voor hij in 1945 werd benoemd tot baas van ‘s-Hertogenbosch. Loeff stuwde zijn stad voorwaarts en
hielp haar van een losersimago af. Hij kon het alleen door zijn ‘old boys network’, vrienden met
sleutelposities.
Dat weten ze inmiddels ook bij de Bossche VééVééDéé. Wil je invloed en macht, dan moet je de toon
zetten in clubs die ertoe doen. Bert Pauli zit niet bij carnavalsvereniging de Prutsers, nee… hij blaast
mee bij de Kikvorschen, de beroemdste fanfare van ‘s-Hertogenbosch.
Als slagerszoon uit de binnenstad was hij zich ook bewust van het belang van een VééVééDéé-positie
in ondernemersvereniging Hartje Den Bosch. Geen probleem, beide clubs organiseren jaarlijks een
bijna-gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Daar zie je dan ook vaak René Spermon, voorzitter van
Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad en prominent VééVééDééjer.
‘We missen alleen de Kring Vrienden’ hoorde je enkele jaren geleden al op ledenvergaderingen van
de Bossche VééVééDéé in hotel Centraal. ‘De goed-bij-kas-zittende-en-van-God-los-zijnde 60-plusser,
die rondleidt in de Sint-Jan moet op ons stemmen’.
Op 24 mei 2009 roept de overenthousiaste VééVééDééjer Martijn Groenendijk in een email zijn
partijgenoten op om op 2 juni naar de ledenvergadering van de Kring Vrienden te komen. ‘Dan kunt
u de kandidatuur van ons lid Karel Burger Dirven als voorzitter van de Kring steunen’.
Ik woon vlakbij kerkhof Groenendaal. Ik hoor hoe Louis Aarts, oprichter van de Kring, zich in zijn graf
omdraait. ‘Zijn’ geesteskind maakt deel uit van de politieke agenda van de VééVééDéé. Misschien
iets voor de ‘integriteitsverklaring’ die de landelijke VVD onlangs opstelde voor haar bestuurders.
Frans van Gaal

Cultuurhistorische Vereniging De Boschboom biedt columnisten een podium om op persoonlijke
titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Belangstellenden
kunnen zich voor meer informatie wenden tot het secretariaat, telefoon: (073) 6446783 of
www.boschboom.nl

