De kop van een dichter spreekt boekdelen
maar ik ben hier niet om mooi weer te spelen
Het kan hier en daar wel een druppel schelen
maar besturen is vaak kiezen tussen de nadelen
De golven van gevaar beuken dit jaar
tegen de kust van ons bewustzijn aan
Oud en nieuw staan steeds verder uit elkaar
Zoals ’t allemaal ooit ging, is aan ’t vergaan
Dus verwonder je over dit gezonde gedonder
terwijl bliksemflitsen de hele wereld verlichten
Verbaas je over deze orkanen en het geraas,
want het ontstane klimaat kent vele gezichten
Je staat met een rechte rug op de brug
Maar het is nu echt alle hens aan dek
en we kunnen oprecht niet meer terug
We duiken met elkaar in dat moeilijke gesprek
om daarna in actie te komen en vlug
Juist in deze woelige wateren, moeilijke fase
Moet je je zicht op de horizon scherpen en slijpen
Landrotten, walratten zullen ‘m willen knijpen
Maar de ware zeebonken en stormbazen,
laten die roerige rukwinden de zeilen volblazen
om dit nijpende getijde ten gunste aan te grijpen
Bakboord. Stuurboord
De onschuld is allang vermoord
We varen naar een compleet nieuwe tijd en oord
Omdat we de roep van de natuur hebben gehoord
Het is de hoogste tijd om ‘t roer stevig beet te pakken,
om te zwaaien, een duurzamere koers te bevaren
De zeebenen aan te spannen, niet te verzwakken
al komt de wind van voren waaiend door je haren
Dus maak je borst goed nat en zet je schrap,
maar omarm onderweg elk zonnig klein sprankje
En misschien geven we dan achteraf
het onweer wel een klein bedankje
omdat we pas dan voelen wat de kracht is van het anker

Met geloof, liefde en hoop
varen we af op een goede afloop
Dus hou je hoge ogen op de groene horizon,
al varen we af en toe een beetje om
Geef een toekomst aan elkaar door
die mooier is dan ooit te voor
Want ‘t geluk van iedereen in Nederland
ligt bij ons allemaal en in ieders hand.
Beste stuurmannen en stuurvrouwen
Ik spreek jullie toe in vol vertrouwen:
Alvast bedankt

