
Burrie’s Kèk op Osterwèk 
Krokettenakkoord? 
Naar verluidt zijn er dinsdagavond laat ten huize van Hans Janssen kroketten bezorgd. Niet door 
CDA-voorzitter Henk Bleeker maar door Cora. Niet die van Mora uiteraard, maar onze Oisterwijkse 
Cora van Nieuwenhuizen, inmiddels kamerlid voor de VVD. Kroketten moesten het Limburgs-
Brabantse bindmiddel zijn voor de samenwerking tussen CDA, VVD en PVV. Met diezelfde kroketten 
had Hans Janssen op zaterdag 21 augustus het vertrouwen van de Brabantse CDA’ers gewonnen voor 
een kabinet met steun van Geert Wilders. Gaf de CDA-ledenvergadering in Brabant in juni nog aan 
geen enkele heil te zien in samenwerking met de zeurpiet over de multiculturele samenleving, Hans 
kreeg ze om door te waarschuwen voor die onverantwoordelijke akelige twee procent: de blokkade 
van een middenkabinet door de PvdA betekende volgens Hans dat het CDA wel met de PVV samen in 
het huwelijksbootje moest stappen. Van celibatair leven hebben die katholieken blijkbaar nog nooit 
gehoord! En ook vandaag spant de burgemeester van Oisterwijk zich in om Verhagen door dik en dun 
te steunen met zijn oproep namens het CDA-Brabant om door te onderhandelen met de PVV. En hoe 
is dit pro-Wilders en anti-PvdA gedoe van Hans te rijmen met zijn bewering destijds dat zijn 
voorzitterschap van het CDA-Brabant primair in het belang was van de gemeente Oisterwijk. Ik moest 
denken aan de uitspraak van VVD-kamerlid Hans Van Baalen over Hans’ baas Verhagen: ‘Verhagen 
heeft een feilloos gevoel voor de belangen van Nederland, het CDA en zichzelf. Maar niet 
noodzakelijkerwijs in die volgorde’. 

Ook Cora stapte in het huwelijksbootje. De complete Efteling werd voor het sprookjeshuwelijk, met 
politiekorpschef van Flevoland Bert Wijbenga, afgehuurd en Onno Hoes, partner van RTL-Boulevard-
man Albert Verlinde, mocht het huwelijk voltrekken. En dan is glamour gegarandeerd. De gehele 
Brabantse VVD-jetset was aanwezig. Annemarie Jorritsma, jarenlang de baas van Bert, zal er vast nog 
een smartlap gezongen hebben. Het zal een aardig centje gekost hebben, maar Bert en Cora verdienen 
dan ook behoorlijk. Bert kwam in het nieuws vanwege een pikettoelage van bijna twaalfduizend euro, 
dat doet geen enkele korpschef hem na. Maar baas Jorritsma stelde dat Bert er dan ook gewoon 
keihard voor werkt. De SP gooide nog extra zout in de wonde van het jonge paar door Cora te 
beschuldigen van een bijzonder hoge declaratie bij het provinciaal bestuur van 21.000 euro voor een 
masterclass in het Amerikaanse Boston, ten behoeve van een cursus strategisch en innovatief besturen. 
De SP in de Brabantse Staten wilde weten waarom Cora - met onze belastingcenten - deze cursus als 
enige gedeputeerde moest volgen en uitgerekend op een  moment dat al bekend was dat ze 
Gedeputeerde Staten verlaten ging. Baas ‘Gedeputeerde Staten’ vond echter ook Cora een 
hardwerkende vrouw, die bovendien als Kamerlid de inzichten van de cursus kon blijven gebruiken 
voor het publieke belang. Dat bestaat momenteel vooral uit het stellen van schriftelijke vragen over 
ganzen die het vliegverkeer zouden hinderen en uit het kritiekloos steunen van Mark Rutte’s  vrijage 
met Geert Wilders. Maar wat zeur ik nou, het is tegenwoordig toch heel gewoon dat mensen met 
buitengewone capaciteiten flink betaald worden. En dus heren en dames van het redactiecollectief, 
hierbij 36 regels column tegen een regeltarief van duizend euro. Want wie flink declareert, diens gezag 
en stem telt blijkbaar zwaarder mee. En bovendien het nieuwe kabinet gaat mijn pensioen uithollen. Ik 
stuur jullie de factuur vanavond toe, samen met de kroketten. ‘Leve Oisterwijk, leve de RRT, leve 
mijzelf!’. 
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