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Bilderbergconferentie zoals ik het zie met een beetje fantasie  

 

Bij de jaarlijkse frequentie 

Met veel eminentie excellentie 

Enorm veel potentie 

Genoeg assistentie 

Iedereen bij elkaar op audiëntie 

In deze lommerrijke residentie 

 

We konden ons belonen 

En ons hier vertonen 

Want het thema over de brug komen  

Is zoals we het bekeken 

Uit het hart gegrepen 

Het begon bij de boer 

Op de iets verhoogde vloer 

De boer ploegt dus voort  

Zoals het echt hoort 

Zelfs in dit mooie oord 

Hij heeft de gave van het woord 

Dat eenieder bekoort 

En vroeg hoe krijgen we in de samenleving  

Nog meer beweging 

En kelder  

Verwoorde het helder 

En zijn presentatie talent 

Is verrassend en ongekend 

 

En dan Muller 

De opperschappenvuller 

Zeg het hem na 

Van grootgrutter ah 

Het is toch buitenkijf 

Een familie bedrijf 

Hij sprak over onvermoede 

Armoede 

Wel stuitend 

Meer dan 300 duizend 

Hij staat heel dichtbij zijn mensen 

En luistert naar zijn wensen 

Dan de Franse filosoof 

Die ik zeker wel geloof 
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… Zij had het over identiteit 

En deel nationaliteit 

Maar ik begreep haar subiet 

Soms helemaal niet 

Maar kon even wegdromen 

En over de brug komen 

 

Toen kwam ook Bavel 

Die begreep het echt wel 

Monopolie 

Of oligopolie  

Herinvesteren 

En nieuwe dingen creëren  

Is technologische innovatie 

Welvaartscreatie 

Economische groei 

Is dat echte bloei 

De welvaartsindicator 

Is een nieuwe factor 

Waar ik ook nogmaals verwijs 

Is toegang tot onderwijs 

En achterstandswijken 

Bezwijken 

 

Maar zoals hij het echt meld 

Kijk vooral naar het middenveld 

Dat moet accelereren 

En extra energie creëren 

Productschappen 

Niet schappen 

Nieuwe essenties 

En extra dimensies 

Nieuwe associaties 

En coöperaties 

Met meer variaties 

En werkrelaties 

Er zijn 2 vastigheden 

Die worden beleden 

Die ons land nu verrijken  

De dood en belastingontwijken 
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En dan tsjonge tsjonge 

De schoenen van de Jonge 

Op volksgezondheid 

En de zorgkwaliteit 

Is de zorg vergankelijk 

En blijft die toegankelijk 

En koolmees 

Bewees 

Dat het vogeltje goed gebekt is 

En het leven heel hectisch is 

Op sociale zaken 

Wil hij tot de kern geraken 

Onvoorspelbaarheid 

Is een feit 

En immigratie  

En zwakke integratie 

Kan leiden tot polarisatie  

1 miljoen mensen erbij 

Brengt best wat averij 

Laten we de vraag links of rechts liggen 

Want hoe verkleinen we de wiggen 

Jong of oud 

Alleen of getrouwd 

Allochtoon 

Of autochtoon 

Koolmees had 

Het bij het debat 

Over de bijzondere kleuring 

Zonder enige nuancering 

Tegenpolen  

Zijn niet verscholen 

Maar staan bv centraal 

In het moorkoppenverhaal 
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Dus geen acceptatie 

Bij polarisatie 

Veel onzekerheden in het heden 

Nog meer dan in het verleden 

Ze staan daar 

Bij elkaar 

2 maal 80 miljard 

Dat was erg apart 

Ze staan 

Bij elkaar vooraan 

Maar zorguitgaven 

Die vragen 

Om aandacht 

Zoals verwacht 

Er is nu welgeteld 

Wel extra geld 

Dus aandacht schenken 

Aan lange termijn denken 

Kijk naar de bereidheid 

En effectiviteit 

Om het uit te voeren 

En elkaar te beroeren 

Dus het adagium 

Er is een lacune in het instrumentarium  

Koplampen hoger zetten 

Dus denken in extra facetten 

Meer regisseren 

Creëren en optimaliseren 

 

Kunnen met de kerncentrale 

De co2 doelstelling halen 

Of nog meer commotie  

Bij de waterstof promotie 

Pak dus voortaan 

Veel verschillende zaken aan 

Maar BEIDE MINISTERS beloven 

De kloven 

Te dichten en te doven 

En dat is wel te loven 

 

Benut het wederzijds vertrouwen 

Om ons land nog verder op en uit en op te bouwen 
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Zoals verwacht 

Meer veerkracht 

Nog meer beleving 

In de samenleving 

 

Maak van een DUBBELTJE een kwartje 

Dan krijgt iedereen een partje 

En raak je heel apart 

Iedereen zijn hart 

 

Veel Issues  

En discussies  

Er zijn veel voorstellen 

Die echt meetellen 

Bv school of Nation 

Doe het nu in onze Nation 

 

S ochtends wederom variatie 

Bij de oecumenische contemplatie 

 

En toen vroeg Jort 

Heel kort 

Kunnen we weifelen 

Mogen we twijfelen 

Hoe geven we de jeugd 

Nog meer vreugd 

Hoe krijgt de overheid 

Nog meer effectiviteit 

En ook regionaal 

Staat toch meer centraal 

Een extra stap 

Met moreel leiderschap 

Dus de transformatie 

Vraagt om acceleratie  

En nog meer concreetheid 

Bij bedrijfsleven en overheid 

Om nu te meanderen 

En echt te veranderen 
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Maar vooral de vraag 

Van Robbert Dijkgraaf 

Welke betrekkingen 

Hebben nieuwe ontdekkingen 

Om in extase te geraken 

En nieuwe dingen te maken 

Echt 3 grote doorbraken 

Die de maatschappij echt raken 

Bv nieuwe tractie 

Bij sociale interactie 

Voer zelfs een dialoog 

Met een robot psycholoog 

Hij zei ook nog heel spontaan 

Als een man een jurk aantrekt is hij voornaam 

Ook maakte hij de werkelijkheid mooier 

Met het verhaal over de dubbele dooier 

Maar blijf heel gezwind 

Zo nieuwsgierig als een kind 

Want verbeeldingskracht 

Geeft aandacht en macht 

adiabatisch 

Maar vooral pragmatisch  

 

Zelfs Balkenende kreeg een knuffel 

En deed op het podium nog een shuffle 

En ook een applaus bijna ovationeel 

Viel hem pardoes daarna 

ten deel 

 

Positiviteit, gedijt  

met blijheid 

Creativiteit ,effectiviteit  

En complexiteit 

Dat is een feit 

Maar met vrijheid 

Van geest 

Het meest 

 

Dat elke slagboom op je weg 

Met voorspoed of met pech 

Al is hij lang al is hij kort 

Een polsstok in je handen wordt 
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Concurrentie zit zoals een ieder geloofd 

Heel vaak in je hoofd 

Maar juist samenwerking zit apart 

Eigenlijk heel diep in je hart 

 

Dus kijk allemaal nog meer naar de urgentie 

Bij deze bijzondere Bilderberg conferentie 

Bedankt VNO 

Het was wederom een mooi cadeau 

En we hebben samen heel vertrouwd 

Duurzaam aan de brug gebouwd 

 

 

 

 

Ralph van Hessen 

Big Improvement Day 

Winkelman en Van Hessen 

 

 




