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Wie stuurt er in dit land.
Het Financiële dagblad deze week,
was als gebruikelijk goed op streek.
Van vrije markt naar sturende staat.
Waar het in FD weekend vooral over gaat.
Al voor de corona lag deze vraag al in de week.
Vanaf de jaren 60 tot de crisis van heden.
Zijn ondernemende, ondernemers en overheden ,
stevig met- of zonder-succes in de weer geweest.
Bemerkten, merkwaardig, iedere tijd had haar eigen geest.
Vele bedrijven zijn in voorbije tijd-geesten nu verleden.
Toch kunnen meetbare activiteiten in gelijke eenheden
eenzelfde noemer verkrijgen in het verleden en heden.
Eerst de aloude gulden en later de Euro als munt.
Waarde meting had anders gekund, of als virtuele stunt.
Het is zonneklaar, ons zweten moet wel worden gemeten.
Het toe eigene van winsten in steeds groter wordende mate,
Waar eerst afdelingsdirecteuren en later CEO’s zaten.
Deed meetbaar werken en meetbare winsten vloeien.
Volgens Pareto’s analyse 20---80 regel, de CEO inkomens groeien
bovenmate, het klootjesvolk had eerst niets in de gaten.
De enorme subsidies al of niet terecht,
aan bedrijven geschonken na een lang gevecht.
Hebben weinig of in het geheel niet mogen baten.
Veel bedrijven gingen dood of moesten ons land verlaten.
In het nadeel van Nederland werd de strijd beslecht.
Verolme Philips KLM Signaal En nog velen volgen
De roep van het geld en de CEO’s met miljoenen te borgen
De kerntaken , makkelijk gezegd, werden heilig .
Vakorganisaties en werknemers voelden zich onveilig
De overheid laten sturen, liever vandaag dan morgen

Kovid-19 ondervond royaal ruimte in het mannetjes ego gedoe ,
en sloeg op haar juiste moment onbarmhartig toe.
De CEO klauwen niet, zoals gewend, omhoog voor de zegen
van de aandeelhouders, wel geopende klauwtjes voor subsidie regen.
De overheid stuurt goed maar wordt wel moe.
Wij groeien vast in tal en last.
Door het corona lopen de beurzen vast.
Overheid help alsjeblief met luttele bedragen.
Wij zullen drie maanden niet meer klagen.
Wij hadden echt goed op gepast.
De overheid heeft bij het virus de teugels genomen.
Zijn onder Rutte gedisciplineerd bij één gekomen.
Met een paar procent aandelen in de hand.
Kan geen bedrijf meer uit ons mooie rijke land.
En wort CEO’s hun graaizucht ontnomen.
Laat de vrije markt haar werk weer gewoon doen.
Dat schept weer welvaart voor de 17 miljoen.
Nederlanders, die met de staat als mede aandeelhouder,
kunnen betrokken worden met schouder aan schouder,
Nederland first , zij geven de wereld oprecht katoen.
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