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Wiebes als Zomergast 

Ballade aan Eric Wiebes, althans een poging daartoe. 

Een politieke keuken heeft ene Eric Wiebes voort gebracht, 
die als minister vele ja vele ideeën heeft uit gedacht. 
Zijn ideeën worden soms iets en vaker niets, 
de wereld is ruim genoeg voor Wiebes initiatief. 
Het is geweldig als het je lukt één goed idee te maken 
per jaar, een echt goede, dat anderen ideeën laat staken. 
Niks voor deze minister, blik op oneindig, we gaan er voor. 
Wiebes ideeën fabriekje dendert wel door. 
 
Zijn politieke vrienden clubje van een eigen VVD, 
Geeft kans aan mannetjes met eigen vrijheidsidee. 
De zieltjes en oogjes gericht op; “Mijn wil geschiedt”.  
Hun begrip vrijheid derhalve geen alternatieven biedt. 
Vrijheid, geweldig verkregen goed, slechts in gebondenheid, 
Wiebes, en makkertjes kennen geen onderscheid. 
Zij belijden het  eigen ego in hun vrijheidskoor. 
Wiebes ideeën fabriekje dendert wel door. 
 
De aardig lijkende Eric gaf drie uur lang, 
zijn weinig zeggend college met aanhoudende drang. 
Hij voelt zich als één der weinig Bèta’s, 
soms wel wat verloren tussen de collegae Alfa’s. 
Met een blik en uitleg niet verder dan zijn Pipi Langkous 
heeft kunnen komen met zijn gemiezemaus. 
Ideeën, analyse. confrontatie ,luisteren ? waarvoor. 
Wiebes ideeën fabriekje dendert wel door. 
 
Jammerlijk zoals deze zomergast al maar doorging, 
Steeds hetzelfde uitleggend aan de afwachtende Janine Abbring. 
Haar Groningse achtergrond bracht haar in het goede spoor. 
Groningen, aardgas, communicatie en dividend, zij ging er voor. 
De eigen gerijde minister met het misbruikte vrijheidsrecept. 
Ontnam in deze cessie, zichzelf van het echte Liberale concept. 
Eric Wiebes roepende;” Voorwaarts mars”, ik ga hier voor. 
En zijn ideeën fabriekje dendert wel door. 
 



Sommige problemen worden als lijkt het vanzelf groter. 
Zo groot dat zij neerkomen als van de enorme moker 
slagen als bij de  Groningers, ze gaan er bijkans aan onderdoor. 
Het ideeën fabriekje van Kwibus dendert nog steeds maar door. 
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