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Vrije jongens 
   

                                                                            
 
Opvallen in een tot op heden toch vooral grijze campagne? Laat dat maar aan wethouder Peter Smit en raadslid 
Harrie Marsé van Algemeen Belang over. Terwijl anderen hun zolen slijten met het uitdelen van folders bij de Lidl, 
Jumbo en Albert Heyn staan Peter en Harrie relaxt op het billboard van DuParc aan de Bedrijfsweg in Oisterwijk. 
DuParc? Dat is toch dat cabriobedrijf voor de Nieuwe Rijken, met Ferrari’s en Bentley’s, kortom voor ‘Luxury Cars 
and Art’. Nou ja, Art? Op de ‘kunst’ die vanaf € 1.595 te koop is, staan op de website van DuParc voornamelijk tot 
stoeipoezen gedegradeerde vrouwen, passend bij de macho-cabriorijder. 
 
Na slechts een schot tegen de lat in het PSV-stadion, stond in augustus 2013 ook de toenmalige spits van AC Milan 
Mario Balotelli zich te vergapen voor de etalage van DuParc. Maar alle types voorradige Maserati’s uit de showroom, 
bleek Mario allemaal al in zijn garage in Milaan te hebben staan. Balotelli ging daarom niet eens naar binnen. En dus 
moet DuParc het doen met de belangstelling van lokale autofanaten zoals Peter en Harrie. De billboard van Harrie en 
Peter bij DuParc straalt iets uit van ‘Iedereen rijk in Oisterwijk’ en roept herinneringen op aan het illustere duo 
Jacobse en Van Es. Brownie en Smitje geafficheerd tussen Bentley’s en half naakte dames, terwijl hun partij AB 
tegenwoordig toch zegt op te komen voor de gewone man en vrouwenrechten. Maar welke Oisterwijkse of 
Moergestelse schoenmaker met een klein pensioentje kan zich €98.888 permitteren om een tweedehands Porsche 
911 uit 2014 aan te schaffen? Terwijl deze twee heren van AB bovendien bij autobedrijf Bijvelt en Van de Ven in het 
naburige Moergestel voor ruim €20.000 klaar zouden zijn geweest voor een mini cabrio uit hetzelfde bouwjaar. En 
waarom staat Moergestelnaar Jan Jonkers, de lijsttrekker van AB, eigenlijk niet op dat AB-billboard van DuParc? Wij 
vermoeden het ergste voor de Moergestelse aanhang van AB. Smit en Marsé hebben als Oisterwijkse factie van AB 
de macht binnen die partij gegrepen. Ruud van de Ven is aan de kant gezet en de alleraardigste Jan Jonkers mag bij 
de verkiezingen enkel nog als zogenaamd Gèssels’ boegbeeld dienst doen en in zijn gele jasje - op de fiets! - folders 
uitdelen in het dorp. Dat jasje hangt hij nu nog om het beeld van de Schoenmaker, maar straks aan de wilgen. Want 
feitelijk maken binnen AB de Oisterwijkse vrije jongens met hun natte cabrio-dromen de dienst al uit. Als AB de 
grootste partij blijft, gaan Harrie en Peter de komende vier jaar ‘Ons Oisterwijk’ op De Lind ombouwen tot een circuit 
van Monte Carlo. 
  



Aaibare konijnen 
 
Rollebollend gingen de raadsleden de afgelopen jaren over de straat. Er waren (vermeende) kwesties zoals die over 
Mathijssen, over Miranda Koster en over Van Elderen. De wethouder van PGB moest het veld ruimen, nadat er een 
geheim coalitieoverleg tussen VVD en AB had plaatsgevonden in huize Batenburg. Twee CDA-raadsleden stapten al 
na enkele weken over naar de VVD. En ook inhoudelijk viel er het nodige te verhapstukken. Onder het bewind van 
VVD-wethouder Batenburg werden er tonnen geld in de bodemloze put van Tiliander gesmeten. Onder leiding van 
diezelfde Batenburg kreeg de gemeente - in het dossier gymzaal Nic. van Eschstraat - van de rechtbank een boete 
van € 525.000 opgelegd, die slechts gedeeltelijk kon worden voorkomen doordat de gemeente aan de 
projectontwikkelaar een forse schadevergoeding van €285.000 betaalde. Een geliefde manager van Den Boogaard 
werd onder Batenburgs bewind de laan uitgestuurd door het bestuur van de cultuurcentra. Op het gebied van 
sociale woningbouw bleef Oisterwijk de afgelopen jaren flink achter. Zowel in Oisterwijk als in Moergestel. Dat het 
onder AB allemaal beter zou worden voor onze jongeren, bleek dus een loze belofte. Oisterwijk werd onder VVD en 
AB een VVV: een gemeente voor Villa’s, Varkens en Vijnstof (met dank aan Tedje van Es). 
 
En dus zou je denken dat de oppositie gehakt maakt van het beleid van AB en VVD. De werkelijkheid is enigszins 
anders. CDA-aanvoerder Guus Mulders zegt geen rancunegevoelens te hebben tegen de uit zijn partij overgelopen 
VVD-raadsleden Van Tuyl en Van Beckhoven. PGB en PrO hebben in de raad scherp ingezet op een radicale omkering 
binnen het beleid betreffende de intensieve veehouderij, maar tot nu toe leidt dat niet tot felle debatten met of 
campagneaanvallen op AB en VVD. 
 
Het lijkt erop alsof de lijsttrekkers in de campagne elkaar vooral benaderen als lieve, aaibare konijnen, die vooral 
bezig zijn met de komende coalitieonderhandelingen. Wie gaat met wie? Toch is bekend dat binnen AB het bloed 
van de VVD wel gedronken kan worden. Met het verdwijnen van Ruud van de Ven (AB) van het politieke toneel en 
de keuze van PrO voor lijsttrekker Jan de Laat lijkt een toenaderingspoging tussen de beide kemphanen in de raad 
ook niet bij voorbaat uitgesloten. Het CDA stelt duurzaamheid centraal waardoor die partij ook de mogelijkheid 
openhoudt om linksom met PGB en PrO te regeren. De VVD is er voor iedereen, dus die sluiten sowieso niemand uit. 
Een beperking is wel dat drie partijen hun wethouderskandidaten reeds gepresenteerd hebben. Dat is enerzijds 
transparant, maar anderzijds kan het de onderhandelingen straks wel onnodig ingewikkeld maken. Want wil 
Batenburg iets anders dan financiën en willen de andere partijen überhaupt deze wethouder wel terug? Kan Jan de 
Laat ook op Ruimtelijke Zaken? Want als PrO iets uit haar verkiezingsprogram over duurzaamheid, voorrang voor de 
fiets en bestrijding van de intensieve veehouderij erdoor wil krijgen, zal ze toch echt die post moeten claimen. Of is 
ook Carlo van Esch beschikbaar voor die post? Wethouder Peter Smit (AB) heeft zich in de afgelopen vier jaar laten 
kennen als een generalist, die op meerdere portefeuilles inzetbaar is en geen grote bestuurlijke bokkesprongen 
heeft gemaakt (wat dat betreft heeft onze redactie hem vier jaar geleden verkeerd ingeschat). Kortom, we hebben 
weinig zicht op waar partijen zich straks echt hard voor gaan maken en welke beleidsterreinen ze gaan claimen. We 
zouden door dit alles bijna vergeten dat er eerst nog gestemd moet worden. En hoewel een voorspelling riskant is, 
zou het zo maar eens kunnen dat AB, PGB en PrO alle drie vijf zetels halen. Een miniem verschil van aantal stemmen 
kan dan bepalen wie na 21 maart het heft bij de coalitieonderhandelingen in handen kan nemen. 
  



 
Burrie’s Kèk op Osterwèk 
 
Wees een tijger, geen konijn! 
 
Het valt niet mee voor een lijsttrekker die decennialang ambtenaar is geweest: actief contact zoeken met de gewone 
man op straat. Brabants Dagblad-verslaggever Tom Tacken zag lijstrekker van PrO (én ambtenaar) Jan de Laat tijdens 
het flyeren enigszins ongelukkig met de handen in de zakken staan. En dus was Tom er als de kippen bij om Jan met 
die handen in de zakken te portretteren in zijn krant. Ik wil Jan toch even een hart onder de riem steken: kekke 
Jesse-schoentjes Jan, onberispelijke sociaaldemocratische broek en met zo’n marineblauw jasje mag je best een 
nachtje verblijven in het Scheveningse appartement van Pechtold. Maar waar is nou die gebalde vuist? Je staat op de 
foto alsof je een zestienjarige dochter van de disco moet afhalen: keurig op tijd aanwezig, autosleutels in je broekzak 
en je wekt vooral de indruk je niet te willen opdringen of de lollige Frans te willen uithangen. Dat is immers in de 
ogen van je sweet-sixteen girl voor schut gaan! Je blik heeft ook wel iets van een jonge opa, die voorzichtig 
glimlachend over het hekwerk van het schoolplein kijkt en nauwelijks kan wachten totdat zijn kleinzoon totaal 
uitgeput met een tekening voor opa in zijn armen valt. Ik weet niet of Jan een zestienjarige dochter heeft of een 
kleinzoontje maar je ziet gewoon op de foto dat Jan het hart op de goede plaats heeft zitten. Een mensenmens. 
Maar in de politieke arena moet je, zeker in campagnetijd, ook een bokser durven zijn en je vuisten laten zien. Rake 
klappen uitdelen om zo PrO op 21 maart tot de grootste partij in Oisterwijk te maken. En aangezien er nog slechts 
enkele dagen tot de verkiezingen resteren, heb ik de hulp ingeroepen van juffrouw Ank. Zij is bereid Jan (na 
schooltijd) een persoonlijke kanjertraining te geven, die hem het nodige zelfvertrouwen moet geven voor het 
slotdebat in Den Boogaard. Ank heeft met Jan afgesproken dat als Ad Graumans een vervelende politieke vraag stelt, 
hij resoluut Anks tijger-puntmuts opzet en heel hard met gebalde vuist brult richting de bange konijnen van AB en 
VVD: ‘Socialismo o muerte’. Ben benieuwd waar die konijnen dan voor kiezen. Allemaal kijken dus! 

 

  



De Sociale Ruimte (gepubliceerd op Facebook 25 februari 2018) 
 
Verkiezingsborden lijkt echt iets uit de vorige eeuw. In een tijd van Facebook, Twitter en internet is het 
verkiezingsbord gedegradeerd tot een fossiel overblijfsel van campagnes uit de jaren zeventig. Toch plakken alle 
partijen traditiegetrouw de borden vol. Sterker nog: als er eentje wordt afgescheurd, staat de plakploeg meteen in 
de startblokken. Dat zagen we in missiegebied Moergestel waar een wilde inboorling het affiche van de 
progressieven aan stukken scheurde. Meteen verscheen er een progressieveling op een ladder met een emmertje 
lijm om de schanddaad ongedaan te maken. We zijn er prompt weer zilverpapier door gaan sparen en hebben ons 
laatste muntgeld in de knikengel gestopt om de paters missionarissen van PrO te ondersteunen in hun 
beschavingsarbeid. Eigenlijk is het wel vreemd dat die inboorling niet ook de affiches van AB en PGB aan repen 
scheurde. Op het affiche van PrO staat namelijk Sociaal en Groen, en die twee slogans staan ook op het affiche van 
PGB, Sociaal staat ook op dat van AB. Dus het lijkt erop dat die drie partijen elkaar op het verkiezingsbord aardig 
kunnen vinden. AB en VVD vinden elkaar dan weer in het woord Ruimte, hoewel dat bij de liberalen vooral ruimte 
voor villa's zal betekenen. Ruimte voor Boeren zullen ze waarschijnlijk beide wel ondersteunen. En dan komt 
uitgerekend het CDA, traditioneel toch de partij van de boeren, hier in Oisterwijk met de slogan Duurzaam. Dat lijkt 
op politieke zelfmoord, de top-drie kandidaten hebben de strop ook al om op de poster. Met Guus net iets boven de 
andere twee kandidaten uittorende heeft dit affiche wel iets van Monty Pythons Always look on the Bright Side of 
Life. Guus dapper zingend over duurzaamheid op Golgotha. 
Maar ook PGB heeft het woord Duurzaam. Wat hebben die niet: ze prijken met maar liefst elf kernwaarden op het 
affiche. Met Gezond en Groen van PrO en Duurzaam van het CDA kan ook deze groene combinatie dus tot de 
mogelijkheden gaan behoren. AB en PrO kunnen weer de kern vormen van een sociaal college. 
Kortom, de partijen stralen op de verkiezingsborden vooral uit dat ze dicht bij elkaar staan. En PGB luistert! De 
andere partijen zullen zeggen dat ze (willen) besturen. Het gaan nog spannende weken worden. Zoek de verschillen!  
We vroegen een ontwerper nog naar het beste affiche. Helaas: hij vond dat er geen echt goed affiche bijzat, dat van 
de VVD achtte hij nog het meest professioneel. 
 

 
 
Stem tegen! 
 
Op 21 maart 2018 wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook een raadgevend referendum gehouden. 
Nederland stemt dan voor of tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), ook wel 
bekend als de Sleepwet. Deze wet bedreigt onnodig onze privacy en vrije meningsuiting. Zo mogen in een wijk waar 
een verdacht persoon woont, ook alle niet-verdachte burgers in die wijk afgeluisterd worden. Mogen 
veiligheidsdiensten jouw zoekgedrag op Google volgen. Ook kunnen onderschepte gegevens worden gedeeld met 
buitenlandse geheime diensten, zoals die van Turkije of de VS. Zelfs zonder dat onze diensten weten wat ze precies 
weggeven. Organisaties zoals Amnesty, GroenLinks en SP willen een wet die onze veiligheid én onze mensenrechten 
beschermt. Wij sluiten ons als redactiecollectief De Rooie Roeptoeter graag aan bij dit stemadvies voor 21 maart: 
 

 
 
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook: 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
http://twitter.com/_Burrie_ 
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/ 
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