
Tijdens de receptie was er een voordracht voor Ton Keijzers. Nogal wat aanwezigen vroegen 

om de tekst. Onder hen Anton Donkers die nog steeds een archief bijhoudt,dat wellicht ooit 

zal dienen voor een vervolg op het boek “Linden Groot en Klein”. Hieronder de tekst. 

 

TER ERE VAN DE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

OP DONDERDAG 26 APRIL 2018 

VOOR TON KEIJZERS 

 

Instrumentaal met zang (melodie: Dance of the Lord) 

 

Feest Ton, dit is een feest voor jou 

Jij bent de gast in De Burcht vandaag 

Wij gaan er voor, dus doe maar mee met ons 

Want jij bent de gast van dit feest vandaag 2x 

 

Het heeft de koning behaagd een van de Keijzers te onderscheiden.  

Onze smeekschriften voor Ton van de meister , in aantal onbescheiden 

kon hij met geen mogelijkheid negeren. 

De lijst van verdiensten bevat meer dan voldoende voor pluimen en veren. 

Ton , geen man van grootse meeslepende zaken, 

doet altijd gewoon een ruim deel van de taken 

Bescheiden, loyaal en zorgvuldig, waarbij niet alleen op komma’s wordt gelet 

maar zelfs het laatste puntje op de “i” wordt gezet. 

Ja, afkomst en opleiding in de rechten, immers adel verplicht, 

de zoon van de meester is ook een meester, in meer dan een opzicht, 

Net als zijn vader is hij van meerdere markten thuis, 

Zijn muzikaal talent is voor Linden en daarbuiten de specialiteit van het huis. 

 

Speel Ton, ja speel nog eens voor ons 

Jij bent de man van het spel zegt men 

Jij speelt ons voor, dan volgt het hele koor 

Want jij zet de toon van het lied zegt men 2x 

 

Het is bepaald geen alledaags verhaal, 

zoals elke kunstenaar spreekt Ton een eigen taal. 

Het gevoel bepaalt veel in zijn dagen en daden, 

de herkomst daarvan laat zich evenmin moeilijk raden, 

Ton hecht aan vrienden en familie, waar hij vol voor gaat: 

zaterdag met Mam naar “Riche” na een laatochtendlijk redactieberaad, 

de leegte die Pieter bij hen en hem achter laat: 

het lijkt dat bij hem liefde en vriendschap vóόr alles gaat. 

 

Vriendschap, voor jou toch nummer één 

Oprechter trouw is er zό geen een 

Jij gaat ervoor, met heel je hart en ziel 

Want dat past nu eenmaal in jouw profiel 2x 

 

De gemeente St Anthonis legt een groot beslag, 

als griffier kom je niet rond met alleen overdag. 

En jouw luisterend vermogen is ,als we onze bronnen mogen geloven 



meer dan nodig om smeulend vuur in raad en daad te doven. 

Vertrouwen, een schaars goed in onze tijd, 

is een deugd waarom menigeen je benijdt, 

en jij zet die in zonder voorwaarden te stellen, 

zonder processen onnodig te versnellen. 

Je mengt je niet in de dictatuur van de opgeklopte ego’s, 

alleen aantasting van je integriteit maakt je boos, 

hoewel de emotie van verdrietigheid beter passend lijkt 

als je het wat beter bekijkt. 

En wellicht kun je je vinden, in het adagium, vandaag bedacht in Linden 

Muziek is tegen het venijn, hét betere medicijn. 

 

Speel Ton, ja speel ’n vrolijk lied 

Jij bent de man van het spel zegt men 

Jij speelt ons voor, dan volgt het hele koor. 

Want jij bent de man van muziek zegt men 2x 

 

Van de jongste geschiedenis van de kerk in Linden 

zijn talrijke stapels dossiers te vinden, 

waarin Tons gestileerde handtekening staat, 

Je weet niet waar het allemaal over gaat: 

pachtcontracten , restauraties, monumentenwacht en een kerkhofreglement, 

het jubileumboek met de geschiedenis, die hij bijna van buiten kent. 

Met zijn gevoel voor historie schreef hij Louisa van Teutsch’ testament, 

Over hoe het gebeurd kon zijn met fantasie en schrijverstalent, 

een bijna waar verhaal in geheel doordachte taal, 

ook zonder onderschrift herkenbaar in de stukjes van de Toren, 

verdeeld in de vergadering van de redactie in de week tevoren, 

die langer duurt dan nodig is vanwege koffie en gezelligheid, 

of plotseling opborrelende creativiteit. 

Maar het meest bijzondere van dit allemaal, 

is geen dossier, geen geschiedenis, geen taal 

maar muziek, het orgel van de zusters uit Maarssen, 

zingt, zwijgt en denkt bij het licht van de kaarsen 

via de handen van de organist 

elke zondag, bijna geen gemist…. 

 

Speel Ton, ja speel je orgelspel 

Jij bent de man van het spel zegt men 

Jij speelt ons voor, dan volgt het hele koor 

Want jij bent de man van het orgelspel 2x 

 

In Linden gebeurt het een en ander, hoor je wel, 

Gewoonlijk doen we dat in ons kleinschalig bestel. 

Maar Linden groet Linden treedt buiten het smalle kader 

Een initiatief jaren geleden van Ton’s vader 

Groeide met Ton en anderen tot een regionaal evenement 

Relaties met vijf andere Lindens als rendement 

Een voorbeeld van praktische Europese integratie 

Gebaseerd op de waarde van de persoonlijke relatie. 



Van het een komt het ander heeft de ervaring geleerd 

En zo werd hij met een lidmaatschap van de Ronde Tafel geëerd 

Na zijn termijn liet hij zijn vrienden niet in de steek 

en bedacht een list, die een geslaagde bleek: 

een seniorenconvent dat uit wijze mannen bestaat, 

kortom zo blijft Ton zowat elke avond van de straat. 

Het moet niet gekker worden in elk geval: 

op twee plaatsen spelen op de avond van het Lindens carnaval 

 

Speel Ton, ja speel voor ons ’n lied 

Want, zonder jou lukt ’t ons echt niet. 

Dus speel ons voor, dan volgt ’t hele koor 

Want jij bent ’n man van muziek zegt men 2x 

 

Ja, is Tons verhaal nu al helemaal beschreven? 

Nee, wat doet hij nog meer in ’t’ leven? 

Voor een deel is het een gesloten boek. 

Een partner? Was hij ooit of nog steeds niet op zoek? 

We weten het niet en ook Annie gelooft er niet meer in, 

wel is hij al enkele jaren vaker op de weg te zien: 

de plassen- en zevenheuvelen heeft hij in zijn loopbaan opgenomen. 

Hij loopt ze behoorlijk hard, als de tijd tenminste correct is opgenomen. 

Hij traint en loopt voor of na de zondagsmis, 

wie weet waar het goed voor is? 

We vullen het allemaal anders en naar eigen inzicht in 

We zoeken allemaal naar de uiteindelijke zin. 

Misschien is de twijfel belangrijker dan het weten 

Geloof of ongeloof, God mag het weten 

Het vinden van een balans willen we allemaal zo graag 

maar de balans gevonden, is ook stil blijven staan ……. 

en is dat dan het antwoord op de vraag? 

Welaan: 

Net als de koning heeft het ons behaagd een van de Keijzers koninklijk te 

onderscheiden 

Verdiend zeggen wij en het is niet onbescheiden 

dat - zo bedacht ik gisteren- Linden trots mag zijn 

op een contactgroep met louter gedecoreerden! 

 

Feest Ton, dit is een feest voor jou 

Jij bent de gast in de Burcht vandaag 

Wij gaan er voor, dus doe maar mee met ons 

Want jij bent de gast van dit feest vandaag 2x 

  

 


