
Tsja … 
 

Waar zullen we het eens over hebben? Van een aantal mensen mag ik deze column niet meer 

gebruiken voor WB-propaganda. Kan ik er wat aan doen dat alles wat ik doe propaganda is 

voor WB? Grapje! In ieder geval mag ik me in deze column niet meer politiek uiten. Maar ik 

zit in de politiek! Nee meneer Van Nijkerken, u hebt er niets van begrepen. U bent bestuurder, 

u bent ingehuurd om in opdracht van de Raad werk uit te voeren en voor de rest moet u uw 

mond houden. Tsja, waar zullen we het dan eens over hebben? Koetjes en kalfjes? Ben ik niet 

goed in. Over wat ik deze week heb gedaan? Daar bent u toch niet in geïnteresseerd? Over 

mijn favoriete voetbalclub? Die heb ik niet. Over de verkiezingen? O nee, dat mag ook weer 

niet. Wat een keurslijf zeg, wethouder zijn. Tsja … Een sprookje dan maar? Over eerlijke 

oppositie? Grapje! Weliswaar ook een sprookje, maar geen leuke. Tsja … Ik zou natuurlijk 

ook kunnen opsommen waar ik het zoal niet over mag hebben. Zoals over het sportbeleid, 

want dat kon nog wel eens een succes worden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook mag 

ik het niet hebben over het recent uitgebrachte boek over Winterswijk, want ook dat is een 

groot succes. En over nog veel meer dingen die goed zijn voor Winterswijk mag ik het niet 

hebben, want dan bedrijf ik politiek en dat is niet de bedoeling. Tsja … Moeilijk hoor! Ik 

begin nu een beetje te voelen wat mensen elders in de wereld voelen of moeten doormaken 

die ook heel veel niet mogen zeggen. Natuurlijk, het kan altijd nog veel erger, dat begrijp ik 

ook wel. Ik heb tenminste nog een column! Ik leef tenminste nog onbedreigd in een land met 

vrije meningsuiting! Tenminste … als je geen wethouder bent. Als je wel wethouder bent, dan 

mag je je niet met de politiek bemoeien. Dan wordt het lastig hoor! Pijnlijk ook, en leeg, 

zeker in zo’n column als deze … Tsja, wat zullen we doen? Er een punt achter zetten? De 

column bedoel ik hoor! Misschien wel goed inderdaad om er gewoon maar een punt achter te 

zetten, want wat is een column zonder inhoud? Niks toch? Wat is een wethouder die geen 

politiek mag bedrijven? Een lakei toch? Ben ik ook niet goed in, lakei zijn. Nooit goed in 

geweest ook. Dat blijkt maar weer. En toegegeven, het liefst heb ik altijd het laatste woord. 

Maar als je geen politiek mag bedrijven, is het laatste woord niet interessant. Laat dan maar 

zitten dat laatste woord. Tsja … Wat een lullige column is dit geworden zeg. Volgende keer 

toch maar weer gewoon van leer trekken? Wie weet! 
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