Het ambtelijk stuk
De schepper schiep de wereld
schiep de bakker en de boer
de president, de stakker
de metselaar, de hoer
de vogels en de bomen
het wild en de poelier
de vastgoedhandelaar, de dief
ja zelfs een bankier
de schepper schiep de scharensliep
de schoft en scharrelaar
maar het vreemdste wat de schepper schiep
was wel de ambtenaar

De ambtenaar moet omgeturnd
tot snelle vrouw of vent
het gemeentehuis moet vlot en cool
waar iedere inwoner uit Eemnes
zoals in een massagehuis
zich lekker voelt verwent
Geen doolhof meer van waar naar toe
maar louter één loket
voor visvergunning, dood, en trouw
en voor het geval men wachten moet
zo hier en daar een automaat
voor een cola of gevulde koek
of een vette vleeskroket

De schepper schiep de ambtenaar
maar niet het ambtelijk apparaat
dat was te ingewikkeld
daar was de ganse schepping
totaal niet bij gebaat
Het apparaat dat schiep zichzelf
in de loop van alle tijd
vermoedelijk een variant
van een vederlichte werkdruk
en een onbegrijpelijk ambtelijk stuk
dat voor men ‘t wist per ongeluk
een eigen leven lijdt

Het gemeentehuis moet klantgericht
dus geen betutteling
voor schuurfeest of een dakkapel
een hangplek voor wie hangen wil
geen sluitingstijd voor horeca
De Burger is de King
De ambtenaar wordt vanaf nu
op zijn geestigheid gescreend
bij elke grap die wordt gemaakt
heeft hij of zij steeds iedere keer
voor zover de grap de burger raakt
een bonuspunt verdiend

Het ambtelijk apparaat bleek log
verstomd door hiërarchie
Het ging de burger aan het loket
door al het wollig taalgebruik
veelal te ver boven zijn pet
er was geen synergie
Het enige aan beetje pret
waarop de burger zich beriep
was als er weer een ambtelijk stuk
parmantig door de gangen liep
waardoor de burger eenmaal thuis
even terugdacht aan’t gemeentehuis

De ambtenaar moet uit het grijs
weg met het ambtsgewaad
gewoon een jeans of driekwart broek
en wat het ambtelijk stuk aangaat
een pettycoat of leren rok
en een shirt waarop een popster staat
Wat sfeerverlichting in een hoek
of hal van het gebouw
een bank waarop men chillen kan
of lekker knuffelen met elkaar
na een intensieve plechtigheid
voor een stel in ondertrouw
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De burgervaar moet als het waar
bij iedereen in trek
Zo moet hij stoer en sexy zijn
de ambtsketen moet van de hals
die ketting is te carnavals
een slachttand om zijn nek
een leren jack en spijkerbroek
de Rambo van Eemnes
die indruk op de burger maakt
over wie door mensen in de straat
incluis zijn ambtelijk apparaat
met liefde wordt gekletst

In dit bezongen nieuw beleid
van de gemeente van Eemnes
zijn zonder ambtelijk taalgebruik
ter wille van de openheid
tussen burger en de overheid
mijn ideeën soms een les
Het gemeentehuis wordt vanaf nu
een waar equivalent
van alles wat maar vrolijk is
waar de burger graag naar binnen treedt
en zich vooral geborgen weet
Gewoon een hippe tent

Het prijsbeleid moet op de schop
de concurrent bepaalt
zodat je voor een rijbewijs
vergunning of een paspoort
aan een van de loketten
niet al teveel betaalt
Want op de zwarte markt
koop je ver onder de prijs
een paspoort van het land naar keus
daar bovenop nog bovendien
terwijl je nooit gereden hebt
een gratis rijbewijs.

Ik wens u allen voor dit jaar
een goed begrip en rede
en dat satirische gepraat
over het ambtelijk apparaat
is waar het eigenlijk niet om gaat
het gaat om de lieve vrede
en wat betreft dat ambtelijk stuk
wil ik toch nog even zeggen
Blijf bovenall heel duidelijk hoor
dan hoef je niet aan jouw gehoor
het steeds weer uit te leggen

Dus start maar met een uitverkoop
van het gemeentelijk sortiment
een parkeerkaart slechts voor half geld
een trouwakte kost je geen cent
mits je binnen een halfjaar
ook weer gescheiden bent
Bij d’ aangifte van ’t vierde kind
de rioolbelasting vrij
het lijkt me juist in dat geval
als zo’n familie wordt ontlast
Het riool wordt al genoeg belast
door al hun schijterij
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