
Vonnis

Je hebt ten onzer gunste hier in de raad gezeten

na vier jaar anonimiteit

nu, uit dat reservaat bevrijd

weer van je laten horen

Campagne zo wordt dat genoemd

je blaast je deugden onverbloemd

van onze Wijkse toren

Alsof van wat ons zorgen baart jij alles hebt geweten.

En zo ziet elke inwoner het loven en het bieden

van veilig leven, zekerheid

van kruideniersmentaliteit

van flirten en van paaien

ze dromen stuk voor stuk van macht

lijst nummer een tot en met acht

en klaar om mij te naaien

Maar op de posters vind je louter deugdelijke lieden

Wanneer ten lange leste de stemmen weer geteld zijn

Voor wie lokt dan het rode pluche

voor Ingrid, Henk, BertJan of Truus

of and’re brekebenen

Geen raadslid pijnigt zich het hoofd

om wat op folders is beloofd

in oud papier verdwenen

De kiezer: zal aan hem of haar de waarheid ooit verteld zijn?



En morgen, na de kater gaat de stoelendans beginnen

en voor mijn neus de deuren dicht

zodat geen kiezer ziet wie zwicht

voor andermans belangen

Loze beloftes, stoere taal

je kunt er bijna helemaal

de raadszaal mee behangen

maar wie weet voor dit ritueel iets anders te verzinnen?

En voor die tijd nog spanning, als de restzetels gaan tellen

Onzekerheid wordt weggespoeld

met drank, een nederlaag voorvoeld

verhoudingen gaan schuiven

Zo vieren wij democratie

een feestje vind je - maar voor wie

Hoe zuur zijn straks de druiven

voor Gideon zijn bende of voor Sjors en zijn rebellen?

En trouwens: als vier jaar hierna de kansen weer gekeerd zijn

Zien wij jou tussentijds op straat

gevlogen uit dat reservaat

aanspreekbaar op prestaties

Want Wijk is niet bepaald debiel

ze zeggen wat ze niet beviel

ze uiten hun frustraties

dus wees gewaarschuwd, mocht regentendom jou aangeleerd zijn.



En nu ten langen leste je doodsuur heeft geslagen

de kiezer achter het gordijn

aanklager, rechter, beul zal zijn

die ‘t vonnis dra zal vellen

geen ander oordeelt kwaad of goed

met potlood rood, zo rood als bloed

alleen zíjn stem zal tellen

zo zul je naar je politieke graf worden gedragen

Maar mag jij nog vier jaar, dankzij de stem van de genade

in die gemeenteraad van Wijk

factory outlet van het Rijk

dan hier een reprimande:

zorg dat je niet wordt afgebeuld

met kilo’s stukken rondgezeuld

vergadertijger zonder tanden

en degradeer de raad niet tot een zielloze façade!
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