De Biezem
Waar ooit de waterplas Coeswaerde
een buffer voor de sloten was
waar mens en dier zich konden laven
de Eng haar droogte kon voorkomen
ter groei en glorie van het gewas
Daar moest natuur het duur bekopen
daar kreeg de boer als wisselgeld
ter compensatie voor natuur
een school, een klooster en wat wegen
en ter meerder heil en zegen
een kostbaar kunstgras hockeyveld
Waar ooit het Mauvezand een wel had
een waterbron vol energie
waar ieder uit de wijde omtrek
de eerste schoolslag heeft gezwommen
in het zwembad bij de hut van Mie
Daar moest het wel en wee verdwijnen
op last van het lokaal bestuur
daar bleek het bad niet hygiënisch
was maakbaarheid niet meer te houwen
daar had men voor geen spat vertrouwen
in het verse water der natuur
Van het zwempaleis dat nu ontstaan is
is niets meer over aan natuur
Daar zwemt geen karper die het zuivert
daar wordt urine afgebroken
door middel van het zwavelzuur
Desinfectie , oxidatie,
elektrolyse in het bad
Je zou toch eigelijk stiekem hopen
dat iedere pelgrim puur om reden
ter wille van geest, lijf en leden
in Lourders ook zulk water had
Waar ooit het bouwen van de Biezem
als grote noodzaak werd beleefd
blijkt die noodzaak niet aantoonbaar
omdat bijna iedere Laarder
in zijn tuin een zwembad heeft
Dus mocht het water van de Biezem
u ooit hoog aan de lippen staan
dan kunt u zonder enig hinder
kosteloos met al uw kinder
naar een privézwembad naar keuze
van een rijke Laarder gaan

Waar ooit de dichtbegroeide oever
ons volop riet en biezen schonk
waar het geluid van duizend vogels
het haren van de botte zeisen
en het geloei van koeien klonk
Daar staan wij nu ons feest te vieren
aan de oeverranden van een bad
vermengd met natrium, chloor en filters
en een zout-elektrolyse unit
Toch blijft het water: wel of Biezem
voor elke zwemmer één pot nat
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