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Alleen een provinciaal gedeputeerde met politieke suïcidale neigingen zal voortaan in Zeeland
nog ergens een stukje weg aan laten leggen. Zelfs een fietspaadje kan je hier de kop al
kosten!

Kees van Beveren

(CDA) slierde als gedeputeerde in 2015 smadelijk onderuit over de aanlegkosten van een
verdubbeling van de Sloeweg. Kees van Beveren, samen met Ben de Reu ook wel de
Gebroeders Dalton genoemd, verdween ijlings door de zijdeur. Nooit meer iets van Kees
gehoord. Volgens ingewijden werkt ie nu als assistent-bibliothecaris op de Bibliotheek van
Zeeland in Middelburg. Indien daar nog een paar vacatures zijn, is er toch nog kans op een
zachte landing voor Harry van der Maas (SGP) en Jo-Annes de Bat (CDA)…
Het dossier van de ontsluiting van die broodnodige nieuwe weg naar Yerseke heeft ineens een
geheel nieuwe afslag gekregen. De Woodward & Bernstein van de PZC, Ernst Jan Rozendaal
en Joeri Wisse zijn meedogenloos uit hun slof geschoten. Deze twee verslaggevers, die beiden
iets te braaf voor deze wereld leken te zijn, pakten op 25 september j.l. uit met een intrigerend
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soapverhaal

over

politieke

inmenging

en

privé-verstrengeling

van

twee

provinciale

gedeputeerden in het dossier Zanddijk. Alle ingrediënten en soapacteurs voor een
onsmakelijke rel waren aanwezig.

Het aanstormende politieke talent

gedeputeerde Jo-Annes de Bat, zijn broer Laurens, zijn pakweg veertig neven en nog eens een
slordige zeventig nichten, de danig op z’n pik getrapte uientycoon Jacob Wiskerke, de Goese
Bram Moscovitch bijgenaamd Evert de Jonge, een nogal bedenkelijk hallucinerende CvdK Han
Polman, de rentmeester van ons regionale patrimonium Adriaan Rijk en de door de Heere
gezalfde gedeputeerde Harry van der Maas.
Deze smeuïge stamppot van ‘errepels, pejûn en juun’ werd door Ernst Jan &
Joeri met een klodder piri-piri door elkaar gehusseld en het rare verhaal lag op straat.

Facebook

Een helicopterview van de soap…althans tot nu toe.

Gedeputeerde

Harry van der Maas zou volgens het gossipcircuit de gemeenteraad van Reimerswaal geprest
hebben om in een heimelijke besloten raadsvergadering de alom gewenste Rode Variant in te
wisselen voor een opgekalefaterde Zanddijk. Sindsdien wordt hij hier ‘Dirty Harry’ genoemd.
Onbegrip over deze stuitende keuze, roodgroene
protestbanners op elke straathoek, aanbiedingen voor participatie door het bedrijfsleven,
gloedvolle deskundige betogen en inspreeksessies voor de Rode Variant door oudburgemeester Ton Verbree en infra-goeroe Wim van der Linde…niets helpt. De bierkaai is er
niks bij!

Jacob Wiskerke, hèt uienmonument van Kruunehe en omstreken,

bemoeit zich ermee en krijgt daarop vliegende bonje met Jo-Annes de Bat.
Totdat ineens uit het Kadaster blijkt dat de familie De Bat in de buurt van het tracé
van een toekomstige Rode Variant blijkt te boeren en last heeft van jeukende kinnesinne.
Puntige aangetekende brieven op poten van advocaat Evert de Jonge aan Han Polman,
gouverneur namens Willem IV, die dan natuurlijk ook weer prompt gelekt worden naar de pers,
want dat hoort onverbrekelijk bij een goeie soap.

Iedereen ontkent natuurlijk

alles…ook dat is volkomen logisch!

Maar elk slim Indiaantje weet toch

dat er bij rook ook altijd vuur hoort?

Dus ondanks die zinloze spoeddebatten in

Studio A58… het blijft smeulen en meuren!

Zeeland op z’n smalst!

Waar ging het ook alweer over?

Allemaal over

de keuze van een nieuwe weg naar/van Yerseke, ergens vanaf de A58. Dáár gaat het over!
Over een stukje infrastructuur dat ook in 2060 nog steeds verkeers-veilig moet kunnen voldoen
aan alle eisen. Daarover moet het bestuur beslissen.

Maar bestuurlijk Zeeland verzuipt dan

uiteindelijk in gedoe met de familie De Bat, een pisnijdige uienkoning, hoogoplopende
advocatendeclaraties, een verdacht confessio-neel monsterverbond tussen CDA en SGP,
spoeddebatten èn vooral met een heleboel verontwaardigde burgers van Kruunehe en Yese
die weer eens compleet buitenspel lijken te staan. Òf…tòch nog maar’s even aan de VAR
vragen?

Leefbaar Reimerswaal fungeert in Reimerswaal als de VAR. Die

kunnen er een klap op geven zodat de gemeenteraad eindelijk eens een keer in alle
democratische openheid met de billen bloot gaat, naar de achterbannen luistert en definitief
voor de Rode Variant kiest. Misschien dat meesterritselaar Harry van der Maas dan op de rem
trapt, z’n knopen telt en helemaal overnieuw begint met die Zanddiek.
Zal daarom binnenkort Marien Weststrate maar eens uitnodigen om op Kruse Veer een gezellig
kopje thee te komen drinken. Smaakje geheel naar keuze…English Blend, Maroc Mint of
Russian Novichok…
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2 GEDACHTEN OVER “JO-ANNES, ZIJN BROER EN ZIJN PAKWEG VEERTIG NEVEN”

Marien Weststrate
op 29 september 2020 om 12:31 PM schreef:

Alex, dank voor de uitnodiging.
Zie deze wel tegemoet.
Mijn favoriete thee is Rooibos/honing.
Heb je dat niet in huis dan breng ik dat zelf wel mee.

mark de W.
op 29 september 2020 om 9:06 AM schreef:

And… the Shit hit the Fan!
Geweldig stuk, goed geschreven met een Zeeuws tintje met een kijk in (helaas) het
rotte systeem van Nederland.
Laten we hopen dat de soap nog niet is afgelopen en de onderste stenen bovenkomen.
Dirty Harry komt er op het moment nog het best vanaf!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens
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