Lied Gemeente-receptie 2016
Hier staat hij weer de dorpsdichter
de uitbater van het vrije woord
de criticaster van het volk
de stoeier met de metaforen
die wat hij denkt voor u verwoord
Hij staat hier namens de Gemeente
die hem op voorhand heeft gevraagd
om het afgelopen jaar eens
grondig met u door te nemen
hoe politiek ons heeft belaagd
We kunnen hier wel handjes schudden
alsof er niets is misgegaan
Nee wij zijn hier beste mensen
niet alleen voor beste wensen
waarmee heel tweeduizendvijftien
klam en klef wordt afgedaan
Wij zijn hier om vooral te leren
met een borrel en een noot
hoe politiek te fatsoeneren
van Jan den Dunnen tot Niels Rood
Waar blijft Zoetman in dit rijtje
Wel die heeft zijn taak voltooid
Die is door de beide heren
zonder overleg met snelheid
uit zijn B en W gegooid
Dat is zuur man voor zo’n Zoetman
Ja zo drijft men politiek
Gewoon met niemand overleggen
je collega plots de wacht aanzeggen
Dat maakt besturen hier uniek
Alle macht aan de restanten
van’t College B en W
die met een berg portefeuilles
met de raad moet dualeren
maar dan zonder VVD
Want die gingen met z’n allen
rollen bollend over straat
Synoniem voor liberalen
zijn hun ruzies en schandalen
De kiezer weet zich heel geen raad

Opgewekt nul op de meter
opgewekt naar het failliet
Wat het daglicht niet kan velen
zijn die rijen zonpanelen
in ons polderrijk gebied
Een Mac Donalds, zonnevelden
geen getrut en denk in’t groot
Met die Niels als mannetjesputter
krijgt Eemnes door zijn ideeën
binnenkort een code rood
Degeen die er het warmst bijzit
opgewekt hiep hiep hoera
is de verpachter van het weiland
een raadslid van het CDA
Het mantra van de coalitie
is de meter moet op nul
C02 fors reduceren
desnoods jezelf isoleren
van iedereen dus geen gelul
Het zal mij werkelijk niets verbazen
als u op last van Niels gezag
op straffe van een forse boete
vanwege een te grote uitstoot
maar twee uur ademen mag per dag
Ondertussen razen auto’s
vol gas op de Laarderweg
Voor de mensen die er leven
is de last een zwaar gegeven
is de straat een lijdensweg
Nu heer Zoetman is vertrokken
die de zaak had opgeschort
lijkt de weg nu eindelijk open
waardoor bewoners mogen hopen
dat die weg weer woonstraat wordt
De coalitie bruust van plannen
denkt vooral megalomaan
Wil van de Hilt een Landelijk Centrum
met ín de sportzaal, bieb, theater
plek voor een subsidiekraan
Zo krijgt Eemnes weer meer allure
wordt de Hilt weer je van het
waar geen plek voor dit bestuur is
dus wordt zij in haar eigen sportzaal
volledig buiten spel gezet

Eemnes bruist dat kun je zeggen
of je het geloven wil of niet
met de plannen van ’t College
blijkt die club nog niet failliet
De Evangelische Gemeente
wil in de Hilt een eigen plek
terwijl de kerken zich beklagen
over leegstand alle dagen
dus aan ruimte geen gebrek
Het zal je zomaar overkomen
door hun kerstenend succes
dat de Hilt met zijn allure
binnen no time omgedoopt wordt
tot het Godshuis van Eemnes
En dat je bij de deur gescreend wordt
of jij in de Here bent
anders wordt een beetje sporten
een gebed zonder een end
Oh, wat zijn wij duurzaam bezig
Fairtraide zie je overal
Met zo’n kritische commissie
vraag je je af wie er dit jaar weer
de MVO-prijs krijgen zal
Jan van IJken, kringloopwinkel
zelfs de Boni die volstond
maar die heeft zich teruggetrokken
omdat ze vreselijk was geschrokken
ómdat zij zich niet duurzaam vond
Geef de winnaar en verliezer
als symbool voor deze klucht
een airtrade toegesneden troostprijs
een glazen bol gevuld met lucht

De veiligheid op onze wegen
is iets waar het flink aan schort
Vooral de gierende tractoren
lijken zich geen moer te storen
aan een 30-zonebord
Terwijl de tractor heeft bewezen
toch voor veiligheid te gaan
want hielden zij niet met z’n allen
onterecht in onze polder
uit pure angst 4 jochies aan.
Waar blijft de visie van het college
waar blijft de humor in de raad
Als dat zo door gaat dat geruzie
pleit ik voor een rommelfusie
puur en alleen als wanhoopsdaad
Burgervader ik wil u vragen
ten behoeve van de sfeer
mocht een lid zich niet gedragen
telkens loopt te donderjagen
parkeer hem bij parkeerbeheer
O wat fijn te kunnen zeggen
wat ik als dorpsdichter voel
Wat door u werd aangedragen
aan klein leed en onbehagen
en aan politiek gewoel
Ik zou nog veel meer kunnen zeuren
over dorpspolitiek
Maar zou ik hier één strofe zingen
over al die vluchtelingen
valt mijn gezeur gewoon in’t niet
Ik zou u daarom willen vragen
als een goed begin dit jaar
laten wij de zorg dragen
voor de vrijheid van elkaar
Wees nieusgiering naar elkander
jaag de geest terug in de fles
laat de humor zegevieren
en hou die Remkes uit Eemnes
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