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Panorama Amalia 

 

Voor de Rl-iefhebbers is het even wennen: 

de commissie Verdaas houdt het bij verkennen 

De opgave is breed en zeer gelaagd 

een advies dus te gewaagd 

Ik zeg: valse handelingsverlegenheid 

- een prachtig woord, dat wil ik even kwijt -  

want de Raad signaleert wel veel  

en stelt de som gelijk aan het grote geheel 

van uit fase én samenlopende dingen 

die vroeger overigens samenhingen, 

maar tegenwoordig kennelijk samenvallen 

Zo drijft duurzaam domino ons allen 

richting een stevige propositie: 

Nederland in viervoudige transitie 

Qua energie, eten, productie en water 

Alles met het oog op later 

 

Want daar zien wij, tussen primitieve parafernalia 

een van tevredenheid spinnende koningin Amalia 

Haar Delta is duurzaam, ze heeft een Zeeuwse archipel, 

suikerbieten eet ze niet – en wieren dan weer wel 

Iedere regio is de raad even lief 

want heel Nederland heeft perspectief 

De kringloop is gesloten, het leven circulair 

de toekomst is scherp en tegelijkertijd nog ver 

Want tussen daadwerkelijk en droom cq orakel 

staat helaas menig zwakke schakel: 
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Van sectorale sturing tot gevestigd boerenbelang 

geen draagvlak, no governance, ja de lijst is lang 

Er kruipt dus een addertje onder het verkende gras: 

we snappen de urgentie, maar we beginnen pas 

Met andere woorden: hoe krijgt de koningin 

in 2050 in godsnaam haar zin? 

 

Welnu, Verdaas pakt dit aanmodderen bij de lurven 

desnoods met een beroep op de transitiecurve 

een tijdje aanklooien kan geen kwaad 

als de lijn maar opwaarts gaat 

Iedereen is aan zet, maar wie begint, vraagt Maes 

dat wil ik wel, antwoordt Verdaas 

Hij opent met een subtiele confrontatie 

“Rijk en regio hebben een non-relatie” 

Op het speelveld dat samenvallende transitie heet 

is er niemand die het weet 

Het moet reflectief, onderzoekend en actiegericht 

- zo schrijft hij zelf dit gedicht 

En toont de raad zijn optimistische kant 

eigenlijk is er niet zoveel aan de hand 

Langs 6 schakels, 5 lijnen en drie essenties 

kom je vanzelf uit bij nieuwe conventies: 

- Spreek af en aan als mede-eigenaar 

- Geef en vraag meer steun aan elkaar 

- Verknoop duurzaamheid en regio-specifiek probleem 

- Bouw een regionaal kennis- en opleidingssysteem 

- Programmeer een narratief 

- En hanteer een ontwerpperspectief 

Ze passen allemaal op een tegel 

en vergen geen nieuwe wettelijke regel 
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Ook de rijksbouwmeester voorziet geen drama 

zijn bril is een positief panorama 

met een Socratische ondertoon 

hoe beleef ik het Nu waar ik woon 

Moraliteit wordt onze contributie  

aan de doorlopende revolutie 

We zijn gezegend, ook zonder bijbelse macht 

met ruimtelijke verbeeldingskracht 

Een waardig opvolger van Mesdag’s duin 

al dan niet met palmentuin 

 

Aan de keukentafel van  Bertholet’s niemandsland 

metselen partijen een complete tegelwand 

Post houdt het simpel, discussie overbodig: 

de urgentie maakt samenwerken gewoonweg nodig 

De soundbite van Lankhorst vraagt om business per regio 

iedereen een speerpunt, de opties zijn legio 

Hoe dat dan optelt, is de volgende vraag, 

We leren, zegt Post, en niet alleen vandaag 

Volgens Anker maakt onderhandelen de samenwerking dood 

Hou dus voor iedereen de taart even groot 

Boerman zet niet in op het einde of begin 

maar op het weerbarstige traject ertussenin 

Hij wil ambtenaren wel naar 4 ministeries sturen  

maar dan moeten ze daar wel leren borduren 

En al klotst het geld niet tegen de plinten  

er blijft behoefte aan het knippen van linten 

Verdaas  wil desgevraagd wel een uitsmijtertje klutsen: 

“Een goed gesprek kun je zo verprutsen” 
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De hoe-vraag waaiert in zesvoud uit elkaar 

De uitkomst moet op een tegel, dus abstractie geen bezwaar 

Deelsessie 4 kon 3 items noteren: 

Je kunt prima van de veelsoortige burger leren 

En blijf niet te lang theoretisch dromen 

met leren kun je verder komen 

Kennis zelf kan slimmer worden 

op deze tegel passen wel 4 borden 

Sessie 3, in gesprek met de ommelanden 

komt ook niet met lege handen 

Bedrijven spelen een rol in het verhaal 

betrek ze juist in de component sociaal 

Deelsessie 2 geeft burgers vertrouwen 

en wil zo aan netwerken bouwen  

En gaat het mis, dan was het een experiment 

en hebben we toch leuk samen verkend 

Workshop 1 vertaalt in andermans woorden 

het meest aansprekende dat ik vandaag hoorde 

De goed verstaander ervaart enige herkenning 

uit de vandaag besproken verkenning 

 

De voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur 

vraagt om visie, betrokkenheid en cultuur 

Zijn tegel raakt de sfeer ook goed: 

“Het gaat om openheid en moed” 
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En zo mag ik hier bezingen 

dat wij de samenhang der dingen  

niet alleen overzien, maar ook in de goede richting sturen 

Met hulp van de boven- en onderburen 

die elkaar cross-sectoraal bestuiven 

zonder met bevoegdheid te schuiven 

En een draagvlak van beton 

geproduceerd met wind en zon 

De opgaven zijn weliswaar legio 

maar op de dansvloer van de regio 

zwieren we de governance 

een mix van tango en square dance 

Dit allemaal binnen 30 jaar  

Het raadswerk is zo goed als klaar 

 

De aanstaande koningin weet nog van niets 

ze knipoogt naar koeien vanaf haar puberfiets 

van huis naar school, nog een jaar of twee 

Opgaven? Ja morgen, voor wiskunde B 

waar de som het kwadraat is van de wortel uit het geheel 

hoog tijd voor het smeren van de dorstige keel. 
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