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Nog even een lach voordat de strijd begint

De politieke klets gisteravond in de Knillispoort was
een vrolijke opmaat voor de verkiezingsstrijd.
CDA-wethouder Jetty Eugster won voor het eerst.
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Politieke klets
door Rianneke Huibers

De politieke klets is er traditiegetrouw om COllega-politici en
concurrerende partijen op de
hak te nemen. Rosmalens Be~
lang deed dat -ongewild- tichzelf aan. Comnlissielid Sjef van
Creij van Rosmalens Belal1g
werd door kandidaatMwet)l.OU.
der en nummer twee op de lijst

JOs van Son verboden om mee
te doen. Het argument daarvoor was dat de partij daarmee
te veel negatieve publiciteit
zou krijgen. Tot groot verdriet
van Van Creij: "Het is toch raaf.
Het gaat om de klets en nu krijgen we niet de kans om ons te
verdedigen."
Deelname van Van Creij of
niet; Rosmalens Belang was bij
verschillende kletsers onder-

werp van de act. De GroenLinkM
sers Bart Eigeman en Ruud
Schouten noemden de partij de
'stoottroepen' en de veelbespraM
ken politieke debatavond in de
Kentering van vorige week 'een
doorslaand succes'.

Koekwaus
Wethouder Eigeman, verkleed
als 'burgerking' Paul van der
Krabben, kwam er zelf ook niet
ongeschonden uit. Zijn gedraai
rondom het parkeerplan voor
de binnenstad ·als lijsttrekker
zegt hij nee, als wethouder jakwam hem bij kletser Wilma
van Dartel (VVD) op de kwalificatie koekwaus te staan. Kletser

Wil Vugs (SP) dacht dat Eigeman, heel christelijk, 'in tongen sprak'.
Lijsttrekker RalpIl Posset van
Progressief Den Ilosch was ook
een geliefd en dajlkbaar onderwerp van veel hopn. Zijn voorkomen werd doof Eigeman en
Schouten vergeleken met een
pratende '" (typisch Bosch drieletterwoord) en ,,~nnaresJetty
Eugster verwacht straks 'progressieve vibratie' en de MMside
op de publieke tribunes van de
raadzaal.
Eugster daagde verkleed als zus·
ter PvdA-lijsttrekJ<er Hermie
van Ommeren \:lit haar tong uit
te steken en 'aaa.a' te zeggen,

• Sjef van Creij (Rosmalens Belang)
mocht van zijn partij niet meedoen
aan de politieke klets, uit angst
voor negatieve publiciteit.
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..als ze er al één heeft."
Dat haar collega-wethouder Roderick van de Mortel (VVD) zijn
nek niet vaak uitsteekt, neemt
ze hem niet kwalijk. "Daar kan
hij niets aan doen. Dat is anatomisch."
Eugster was zeer blij met haar
winst, voor het eerst na acht
jaar deelname. "Het is echt een
ontiading. Normaal moet ik
een hoop achter de kiezen houden. maar nu ben ik het kwijt."

