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Een lange rij collega’s 

Klanten 

Concurrenten

Inmiddels:

Voormalige collega’s

Voormalige klanten

Voormalige concurrenten

Iedereen is vanaf nu voormalig

Het is klaar, over, uit

Game, set and match

Het meedogenloze pensioenmoment!



Er wordt uiteraard gespeecht

Gelachen en gelogen

Gelachen om een aantal 

domme dingen

Gelogen om bestwil

Je was geweldig

Een teamspeler

Nooit te beroerd om 

de handen uit de mouwen

Niet altijd even gemakkelijk

Maar iedereen kon altijd 

op je rekenen

Je deed alles voor de zaak

Bijna 35 jaar lang

Veel bloemen

Nog meer wijn

Goedkope slobbers

Maar daar zeur je niet over

Je mag een gegeven fles 

niet in de bek kijken! En... Je blijft altijd welkom op de zaak

Kom maar langs wanneer je wil

De deur staat altijd open

Dat zeggen ze

Maar dat menen ze niet

En dat hopen ze zeker niet

Weg is weg is weg is weg



Je kent de hele rij

Je kent de hele rij te goed

Veel te goed

En ze zijn er allemaal

Bas, de farizeeër, die jaren 

op jouw baantje heeft geaasd

Hij kan je bloed wel drinken 

en fluisterde altijd de 

verschrikkelijkste dingen over je 

Zie hem staan

De opgeluchte huichelaar



Annelies met wie je twintig 

jaar geleden bijna iets had, 

iets voorzichtig amoureus, 

maar wat jullie uiteindelijk 

allebei niet durfden 

Allebei getrouwd

Allebei te laf

En Ben natuurlijk 

Ben, wiens functie jij altijd 

wilde, maar die in al die tijd 

geen millimeter opschoof

Hij heeft jouw promoties 

geblokkeerd

Hoe zei hij het ook alweer? 

Weet wat je kunt, maar vooral: 

wat je niet kunt!

Dikke Els, die altijd smakt 

en nooit met lege mond praat 

en altijd twijfelt over God  

en over zichzelf en haar 

familie en schoonfamilie 

Of ze vertelt over haar 

badeendjesverzameling 

Haar wat? 

Haar badeendjesverzameling!

Stille Peter, die slimmer 

is dan het hele kantoor 

bij elkaar




