Laurens (L): Omdat ik mijn spreektijd vooral wil gebruiken om Lambèr in het zonnetje te
zetten, slechts kort iets over de afgelopen raadsperiode. We hebben met de meeste leden een
cultuur ontwikkeld die bijzonder is. Er was vaak geen coalitie of oppositie, er waren
raadsleden die op basis van inhoud met elkaar debatteerden. Laten we dat zo houden.
Dan Lambèr.
Ik ga er niet weer een dramatisch verhaal van maken, maar stel vast dat Lambèr het niet
heeft verdiend om de raad vaarwel te zeggen. En dat het hem siert dat hij ondanks
voorkeursstemmen een stap terugdoet. De belangrijkste reden is dat hij het werk binnen een
kleiner geworden fractie niet kan combineren met zijn drukke baan, maar ik weet dat hij het
Mirjam ook gunt dat zij wel door kan.
Jezelf klein maken is groots.
Lambèr en ik gaan ver terug. Eind vorige eeuw maakten we samen het lokaal tv-programma
SPOT, Schijndelse Politiek Op Televisie en
Mirjam (M): Ho eens even, Lambèr en ik gaan véél verder terug. We waren al vrienden toen
jij nog niet wist waar Schijndel lag. We deden op ‘t Skinle al aan politiek, waren samen
voorzitter van de leerlingenraad. En in de musical Warm en Weids werd zelfs speciaal een
scene voor ons geschreven.
L: Hoe dan ook, we waren al dol op politiek toen we nog geen lokale politiek bedreven.
M: Lambèr deed jaren geleden al aan politieke burgerparticipatie. Hij richtte de actiegroep
Schat op, om een theater in Schijndel te krijgen. En dat kwam er dus.
L: En veel lukte ook niet. De kermis kreeg hij niet naar het centrum gesleept.
M: Lambèr sloot zijn raadslidmaatschap in Schijndel af met een unaniem aangenomen
besluit dat die verplaatsing er wel zou komen.
L: In de Meierijstadse politiek en in de fractie van Hart was Lambèr de man van de
verbinding. Van de harmonie. Meer dan de andere fractieleden wilde en kon hij zich
verplaatsen in de standpunten en gevoelens van andersdenkenden.
M: Maar als het over die kermis, over vuurwerk, over roken rond sportvelden en scholen of
over een onveilige oversteek , vaker borstonderzoek doen gaat– dan is hij standvastig en
strijdbaar.
L: We vertrouwen erop, Lambèr, dat je die harmonie vasthoudt als raadscommissielid.
M: En die strijdbaarheid.
L: Dat je trouw de fractievergaderingen blijft bezoeken en na afloop ice-tea drinkt met de
groeiende groep Hart-fans.
M: En om nutjes vraagt en soms de rekening voor ons betaalt.
L: Mede namens Mirjam, met wie ik meestal wél op één lijn zit: heel veel dank voor je inzet,
je prestaties en bovenal je vriendschap. En tot komende week bij het fractieoverleg. Nog iets
aan toe te voegen, Mirjam?
M: Dit praatje is iets voor Lambèr en jou, daar ga ik me niet mee bemoeien.

