
over de brug komen 

 

midden in het bos roept de redelijke Boer óp 

tot diep in de Kelder van de Bilderberg 

een brug te bouwen over traag stromende 

rivieren van opkomend ongenoegen 

 

de wantrouwende journalist omarmt de barmhartige Marokkaan 

op dit podium van geloof hoop en liefde 

 

‘s lands grootste kruidenier kijkt voorbij 

de kleintjes bezorgd door de winkelruit 

deze scherp gesneden topmanager ziet onverwacht 

have-nots en dikkerds buiten staan 

 

strak maakt de Franse sociologe vaste beelden vloeibaar 

her narrative interpretation of identity 

touches upon semantic illusions 

haar brug is zowel open als dicht 

 

de begrijpelijke professor speelt ook met staande begrippen 

op zoek naar houvast maakt hij brede welvaart meetbaar 

daagt de  macht van de markt uit 

kietelt het zitvlees van dit gezeten establishment 

 

de columniste verenigt vele identiteiten 

in één leven in één lijf  

je bent wat je ziet 

haar kaleidoscoop toont veel facetten 

maar belastingontwijking niet 

 

het duo Hugo en Wouter landt jolig in onze kloof 

hun jeugdige bravoure wijkt soms voor het besef 

van de noodzaak van de brug 

daar staan ze dan 

twee keer 80 miljard zwaar 

alert 

gevat 

biertje 

vol dadendrang  

de reflectie kort 

als het debat vuur trekt 

kiezen ze de luwte achter Jort 
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na de lange nacht aan de bar verkoopt 

de abt opgewekt zijn Koningshoeven bier vóór de preek 

verbindt de oude woorden zo eenvoudig 

met ons verlangen nú over de kloof lief te hebben 

 

na de herverkiezing van Jan Peter worden de 

brugdelen door Hans de bouwer uitgestald 

de monteurs in het forum draaien al 

aan vele knoppen in hun middenveld 

nu zitten ze breed 

vol goede wil 

samen zonder haarkloven bij Jort 

ideeën woorden plannen stromen volop 

wat houdt nog tegen dat er geleverd wordt ? 

 

de één na slimste professor ter wereld heeft de bouwstenen 

zichtbaar gemaakt van informatie materie en leven 

neemt ons mee diep in het onvoorstelbare universum 

vol verbeelding en nieuwsgierigheid begrijpen we alles 

even 

 

 

ik heb een droom 

de brug is klaar 

het geld is keurig nageteld 

er is genoeg 

we gaan op weg 

naar verte die niemand weet 

door vuur dat mensen samensmeedt 

de overkant is helder in ons zicht 

Hans is dit jouw laatste gedicht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees Blokland 

Oosterbeek 8 februari 2020 
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