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ONAFHANKELIJK ONDERZOEK
 
Kneden van geslachtsorganen
Vindt men veel bij Franciscanen
Maar ook koster en kanunnik
Doen aan misdienaarsgefrunnik
En zelfs Paters Predikheren
Houden graag het kruis in ere
De Trappistencongregatie
Doet wat meer aan penetratie
Maar de echte ruwe flenzers
Zijn gewoonlijk Cisterciënzers
 
Er zijn meer en meer Jezuïeten
Die het doen met acolieten
En steeds minder Minderbroeders
Die het doen met jonge moeders
Uiteraard zien Kapucijnen
Ook graag jongetjes verschijnen
Want die zijn, net als pastores
Dol op partes posteriores
Ik vergeet nog de Karthuizers:
Pure aambeienvergruizers!
 
Ach, het is al vaak beschreven
Niets kan zoveel vreugde geven
Als de Kerk van Gerard Reve
Boven alle lof verheven
Is het Rijke Roomsche leven
 
(IdW)
 
 
*
 


DRIE DINGEN
 
In het leven zijn drie dingen
Die de engste bibberingen
Door je donder laten suizen:
Scheiden, sterven en verhuizen
Wie de moed niet wil verliezen
Houdt zich dus aan mijn adviezen:
Niet verhuizen en niet scheiden
En vooral niet overlijden!
 
(IdW)
 
*
 


GEEN DEKENS MEER
 
Ik woonde vlakbij de Aabe-fabrieken
Maar ach, er braken nieuwe tijden aan
Het dekbed kwam de slaapkamers verzieken
En dekens hielden op met te bestaan
 
Geen dekens meer: het merk dat ik als jochie
Succesvol worden zag en zelfs beroemd
Verdween – toen de pastoor van mijn parochie
Op zekere dag tot dekbed werd benoemd
 
(IdW)
 
(Ongepubliceerd – gemaakt voor het 200-jarig bestaan van
Tilburg)
 
*
 


PUBERTEIT
 
 
In Tilburg ging mijn jongenshartje open
Mijn brave ouders noemden mij “sportief”
Als ik mij uit een luie stoel verhief
En meldde: “Dat ik eventjes ging lopen”
 
Ik líép ook wel – als puberaal De Wijsje
Maar niet in shirt en short of trainingspak
Ik liep door park of bos op m’n gemak
En in de regel liep ik met een meisje
 
Wanneer ik mijn hormonen voelde wroeten
Werd elke wandeling een paaltjesroute
 
(IdW)
 
 (Voorgedragen bij de viering van 200 jaar Tilburg)

*


DIALOOG


De wereld is een tranendal
-	Het spijt me, maar dat wist ik al!
De wereld is een doodsvallei
-	En dat is ook niet nieuw voor mij!
De wereld is een schouwtoneel
-	Is ook niet bijster origineel!
De wereld is een suikerbiet
-	Zo? Kijk, dat wist ik dus nog niet!

(IdW)

ongepubliceerd

*



DE MOEDER, DE VROUW


Zou ik niet mijn moeder eren
Want wat deed zij niet voor mij?
Slechts de Liefde moest ik leren
Van een andere vrouw dan zij


(IdW)

Uit: Moeder! Het is Moederdag! (Ivo de Wijs & Judith Nieken)

*



VARIATIE

Rozen verwelken
En tulpen vergaan
En aronskelken
Is ook niks gedaan
Maar onze vriendschap
Daar heb je wat aan!

(IdW)

Uit: Poezie Mauw, Poesieversjes voor kinderen en katten

*



ROEKOE

Alternatieve therapieën Kunnen gevaarlijk zijn, want zie je: Mijn vrouw heeft van het duivenvoer van De zonderlinge Dokter Moerman Je reinste opvliegers gekregen
En is vervolgens opgestegen Dat zal je, roep ik uitentreuren Met Dokter Vogel niet gebeuren!

(IdW)

ongepubliceerd

*



NIEUW

Ik kreeg een nieuwe heup in Bonn
Dat is me goed bevallen
Nu moet ik nog naar Wimbledon
Dat is voor nieuwe ballen

(IdW)

Uit: Olympische Verzen (IdW/Theo Danes)
(Verschijnt in 2008)

*



OUDJAAR 

Uren, dagen, maanden, jaren
Vliegen als een schaduw heen
Zij die eens gelukkig waren
Wonen nu in Amstelveen

(Uit: Vroege Vogel)

*



ATLETIEK (MANNEN) 

Dat ik niet olympisch leef
Kreeg ik te beseffen
Toen ik eenzaam achterbleef
Bij het discusheffen

Uit: Atletische Verzen (IdW/Theo Danes)

*



POLSSTOKHOOGSPRINGEN (VROUWEN)

Je denkt aan 100.000 dingen
Je moet je zenuwen bedwingen
Je moet het aantal passen tellen
Je moet geleidelijk versnellen
Je moet de spanning niet verbreken

De polsstok in het putje steken
Je moet actief je benen zwaaien
Je moet op tijd je lichaam draaien
Je moet - allicht! - de lat niet raken
Je moet een zachte landing maken
En verder moet je telkenmale
Je broekje uit je bilnaad halen

Uit: Atletische Verzen (IdW/Theo Danes)

*



100 METER (MANNEN)

Ik heb eens bij de New York Open
De benen van mijn kont gelopen
De benen liepen onverwacht
Een tijd van 10 seconden 8
Maar, teleurstellend, liep de kont
Een tijd van 12 seconden rond
Ik viel, helaas, op deze wijze
Gemiddeld nèt niet in de prijzen

Uit: Atletische Verzen (IdW/Theo Danes)

*



QUEEN ANNE 

Irish verse - I love to quote it
And when I forget who wrote it
I employ a clever scheme
Saying it's by Anne O'Neame

(Ongepubliceerd)

*



HANDIG

Zijn muze
Heet Suze

(Ongepubliceerd)

*



VAKANTIE 2006 

In de Provence, het Franse zuiden
Waait dag aan dag en overal
Een wind die mijn verblijf verbruide
En die men daar pleegt aan te duiden
Met de Mistral 

Die felle wind, die maar blijft razen
Van vroeg tot laat, door berg en dal
Om je vin blanc en je Gauloise
Onstuimig uit je hand te blazen
Heet de Mistral 

Ik had een leuke vrouw gevonden
Een fabuleuze femme fatale
Maar voor wij iets beginnen konden
Was zij verdwenen en verzwonden
In de Mistral 

Die wind vergalde elk pleziertje
En toen ik de couleur locale
Berijmen wou op een A-viertje
...
...
Wel godverdomme, m’n papiertje!!! 

(Ongepubliceerd)

*



OLLEKEBOLLEKES

1
Nederlands-Indië
Slag in de Javazee
Schout-bij-nacht Doorman
Zei volgzaam: Ik ga 

En hij verliet met zijn
Ongelijksoortige
Sombere crew
Soerabaja, jaja

2
Sterkte van Striking Force
(Slag in de Javazee)
Negen torpedobootjagers
(Zie noot) 

Verder vijf kruisers met
Artilleriegeschut
Meer een eskadertje dus
Dan een vloot 

Noot ter verheldering: Doorman (bevelhebber) vond zijn flottielje te oud en te slap, maar zelfs het wendbaarste vliegtuigdekmoederschip had nog geen kans gehad tegen de Jap.

3
Daar kwam de vijand aan
Pantser en overmacht
En - iets wat Doorman
Maar matig beviel
 
Als commandant voor het
Javazeezeegevecht
Hadden de Jappen
Een torpedofiel 

4
David en Goliath
Doorman (teleurgesteld)
Seinde: Ik weet dat ik
Vissevoer ben

Maar, als ik vragen mag
Superieurendom
Is kamikaze
Niet meer iets voor hén?

5
Stuur me toch vliegtuigen!
(Noodkreet uit Javazee)
Zonder versterkingen
Red ik het niet!

Al wat hij kreeg was het
Bondgenootschappelijk:
Karel, het spijt ons, hoor
Fokker failliet! 

6
Op naar de ondergang
Doorman, de doorzetter
Kreeg in z'n skepsis
(Boem!) spoedig gelijk 

Langzaam verdween zijn schip
Diametraliter
Aan de verheffende koers
Van Van Speyk 

(Eerder verschenen in De Tweede Ronde)

 
*




KIPPEN EN HANEN 
(Poules et coqs) 

Zo, nu vertel ik graag wat mij
Gebeurd is op een boerderij…

Ik hoorde een paar kippen zeggen:
“Wij hebben slaap, dus wij gaan leggen”
“Fout,” knorden toen twee dikke biggen
“Het moet niet leggen zijn, maar liggen”
“Oh nee,” riep toen een derde zwijn
Van liggen kan geen sprake zijn
Want kippen in een kippenhok
Die slapen zittend op een stok
En rinkelt ’s morgens vroeg de wekker
Voelt elke kip zich weer kiplekker
En dat is dan, om zo te zeggen
Een mooi moment om te gaan leggen!”

(Ik hoop dat ik in dit gedicht
De zaken goed heb uitgeligd)

(IdW)


Uit: Het Carnaval der Dieren (zie: Kinderboeken)

*



KERSTMIS

Als er geen dwarrelende vlokjes zijn
Geen belletjes en klokjes zijn
Dan is er iets met Kerstmis mis
Als het niet koud aan alle kanten is
Geen weer voor wollen wanten is
Dan is er iets met Kerstmis mis
Als er geen kaarsjes en geen lichten zijn
Geen vrolijke gezichten zijn
En zeker als niet iedereen er is
(Dan is er iets 
Dan is er iets)
Dan is er iets met Kerstmis mis

Als je geen boom met zilv’ren ballen hebt
Geen feestje met z’n allen hebt
Dan is er iets met Kerstmis mis
Als er geen zelfgebakken broodjes zijn
En als er geen cadeautjes zijn
Dan is er iets met Kerstmis mis
Als je niet soms aan lang geleden denkt
Niet af en toe aan vrede denkt
En als die ster, die grote, er niet is
(Dan is er iets 
Dan is er iets)
Dan is er iets met Kerstmis mis
(Dan is er iets met Kerstmis – mis!)

(IdW)


Liedje uit de kindermusical Nijntje is er weer

*



DE SPEELMAN SPEELT

Er branden honderd lampions
En ik speel onder de balkons
Van mooie meisjes
Mijn liefste wijsjes
Ik ben de kleine troubadour
De la jeunesse en de l’amour
Ik speel en speel en speel maar door
En alle meisjes zeggen:
			Hoor
De speelman speelt
De speelman speelt voor Romeo
De speelman speelt voor Cyrano
Dus geef me oh-la-la
M’n stola-la-la
M’n stola en m’n schoenen
‘tIs een avond om te zoenen
Het is helemaal niet koud
En de maan schijnt
En de sterren zijn van goud

Ik wacht en speel op m’n gitaar
Ze steken bloemen in hun haar
Ze zijn geschapen
Om niet te slapen
Bij alle huizen langs de laan
Zie ik de deuren opengaan
Wel honderd deuren tegelijk
En alle meisjes zeggen:
			Kijk
De speelman speelt
De speelman speelt voor Cupido
De speelman speelt voor Adamo
Wie geeft me oh-la-la
Een cola-la-la
Een cola of een wijntje
In de feesttent op het pleintje
Gaat het fout, dan gaat het fout
Want de maan schijnt
En de sterren zijn van goud

Ja, de speelman speelt voor Figaro
Voor Casanova en Pierrot
En ik roep oh-la-la
Bravo-la-la
En kus ‘m op z’n wangen
Want het liedje van verlangen
Is miljoenen jaren oud
En de maan schijnt
En de sterren zijn van goud
(Black-out!)

(IdW)


Vers uit Vroege Vogels (ongebundeld).

*



DE GIRAF

Prins Bernhard schoot wel eens wat af
Dat heb ik menigmaal besproken
Maar het moment is aangebroken
Dat ik hem eerherstel verschaf
Omdat hij juist voor de giraf
Zo vaak zijn nek heeft uitgestoken

(IdW)


Vers uit Ivo’s laatste bundel met radioverzen: Vroege Vogels’ Zwanezang.

*



QUIZ

Goed, daar gaan we, knappe koppen
Houd de vingers bij de knoppen
En houd goed in het vizier
Ieder antwoord is een dier

Welke mol zou graag beroofd zijn
Van de akelige hoofdpijn
Die hem dwarszit in zijn hol?
Da’s de Paraceta-mol!		

Welke ree houdt in de gaten
Of er teveel koolhydraten
Schuilen in het kerstdiner?	
Da’s de Aardappelpu-ree		

Welke mus blijft ervoor waken
Dat zijn naam bekend zal raken?
Wat hij niet wil hebben dus	
Dat is de Anony-mus		

Welke tor maakt kleine gaatjes
Meestal twee – in alle blaadjes
Maar ook in uw deur of hor?	
Dat is de Perfora-tor			

Welke gans ziet met de zijnen
Slopen van supporterstreinen
Als een echte buitenkans?	
Eh… de F-side-hooli-gans	

Welke koe – we gaan besluiten
Brengt u dadelijk naar buiten
Met een dankwoord en houdoe?	
(Niemand? Jammer!)
 	Dat is de Merci-beau-koe
	
(IdW)


Uit: Vroege Vogels’ Zwanezang.
*



BALLADETTE

De dichter hoopt het wonder te beleven
Hij legt zijn paperassen klaar en wacht
Hij vult zijn vulpen en hij spitst z’n oren
De Muze komt precies om middernacht

Om twaalf uur zal zij naar binnen zweven
Met inspiratie en een karrevracht
Aan metrische, markante metaforen
De Muze komt precies om middernacht

Zij is de vaste waarde in zijn leven
En als hij iets probeert op eigen kracht
Vermag het niet om iemand te bekoren
De Muze komt precies om middernacht

Dit vers werd bij de middagthee geschreven
En dat dat veel te vroeg is, laat zich horen
De Muze komt precies om middernacht

(IdW)


Uit: Vroege Vogels’ Jubileumverzen. Het rijmschema van een balladette is abcb-abcb-abcb-acb.

*



OME NEMO

Heel merkwaardig, zei mijn oom
Die binnenvisser is te Zetten
Ik had vannacht een palingdroom:
Netten, netten, netten, netten

(IdW)


Vers van De Light Scheurkalender 2003
Samenstelling: Jaap Bakker en IdW

*



LIMONADE MET EEN WORTEL

Limonade met een wortel
Dat is het fijnste wat ik ken
Limonade met een wortel
Wat ben ik blij dat ik er ben
Op elk feestje willen wij
Onze liefste lekkernij
En dat is dus limonade met een wortel

Limonade met een wortel
Dat is het fijnste wat er is
Limonade met een wortel
Dat is zo feestelijk en fris
Chocolade, chips en taart
Da's het knabbelen niet waard
Nee geef ons maar limonade met een wortel

Wanneer er iemand jarig is
Dan roepen wij meteen:
Limonade (limonade)
Limonade (limonade) met een peen
Voor iedereen!

Limonade met een wortel
Is een genot voor jong en oud
Limonade met een wortel
Is iets waar iedereen van houdt

Van je hiep, hiep, hiep hoera
Zing maar mee en zeg maar na:
Niets zo fijn als limonade
En de rest kun je wel raden
Niets zo fijn als limonade met een wortel

(IdW)


Lied uit de musical Nijntje.
Tekst: Ivo de Wijs
Muziek: Joop Stokkermans
(De kindermusical Nijntje met Eva Poppink, Annemarie Henselmans, Sytske van der Ster, Anandi Felter, Pim van Alten en Kees van Lier is opnieuw 
te zien tijdens het theaterseizoen 2002-2003)
(CD: Nijntje)

*



ANTONELLA

Hoor de vroege vogels fluiten
Om de kleine boerderij
Antonella stapt naar buiten
Voor een toegewijd karwei
Hoor haar met de vingers knippen
Kijk haar langs het tuinpad gaan
Antonella voert de kippen
Voert de kippen en de haan

Weer een dag als zoveel dagen
Weer een dag van zoveel uur
Van de ouderdom verdragen
Bij de kachel zonder vuur
Weer een dag zonder begrippen
Als succes en grootheidswaan
Antonella voert de kippen
Voert de kippen en de haan

Kiep, kiep, kiep, kiep, kiep, kiep, zingt ze
Net zoals haar moeder deed
En al moederend bedwingt ze
Eenzaamheid en wereldleed
Kiep, kiep, kiep, kiep, kiep, haar lippen
Prevelen en sporen aan
Antonella voert de kippen
Voert de kippen en de haan

Oh, er was in vroeger tijden
Wel een aardige meneer
Uit het dorp voorbij de heide
Maar die kwam opeens niet meer
En haar hoop lag op de klippen
En haar droom had afgedaan
Antonella voert de kippen
En kijkt peinzend naar de haan

Langzaam komt de nieuwe morgen
Antonella tegemoet
Zoveel taken, zoveel zorgen
Maar het geeft niet - het is goed
Want geen eeuwigheid kan tippen
Aan het dagelijks bestaan?
Antonella voert de kippen
Voert de kippen en de haan

(IdW)


Uit: Vroege Vogels’ Jubileumverzen.

*



MIST

Haar haren waren lang en ravezwart
Haar mond was mooi, haar ogen nog veel mooier
Zij droeg een donkerrode overgooier
En kleine felle vlammen in haar hart

En hij was blond, misschien wat klein van stuk
Maar sterk en vrolijk, en hij rook ook lekker
Hij had een bruine pet, een zwarte jekker
En ogen die verlangden naar geluk

Zo wandelden ze samen, hij en zij
Hun entourage was de stille hei
Zo liepen zij, het ideale paar
Op 23 meter langs elkaar
Een liefde door het noodlot uitgewist
Een meisje en een jongen in de mist

(IdW)


Dit vers uit Vroege Vogels werd voor vierstemmig a capella-koor op 
muziek gezet door Jetse Bremer. Voor inlichtingen: http://www.harmonia.nl.

*



IN ALLE STILTE


Een vriend van mij, een vriend van mij had kanker
Maar goeie vrienden laat je niet alleen
Al wist ik dikwijls niet wat ik moest zeggen
Ik ging er elke week toch even heen

In feite zou ik gister weer gegaan zijn
Dat hoefde niet meer, zei het ochtendblad:
"Gestorven onze zoon en broer en zwager...
In stilte gecremeerd..." en dat was dat

In stilte jee, waarom in alle stilte?
Het was zijn laatste wens, dat stond erbij
Ik snap 't niet, dat zou hij mij niet aandoen
Dat is gewoon gelogen volgens mij

Ik ga niet in een hoekje zitten huilen
Ik scheur ook het behang niet van de wand
Maar toch: waarom is sterven en begraven
Verbannen naar een hoekje van de krant?

'k Heb ook een advertentie laten zetten
Je wilt toch wàt, als afscheid, als besluit
"Dag Jaap, ik zal je heel erg missen - Ivo"
Maar Jezus, wat zag dat er lullig uit!

Als ik ooit doodga, kom dan allemaal maar
En hou je flink of snotter, alles mag
Vooruit, laat 't maar druk zijn en luidruchtig
Ik zorg wel voor de stilte op die dag

(IdW)


Tekst uit "Het gaat goed met Nederland", een door Jaap Bakker 
geredigeerde keuze uit de liedteksten van Ivo de Wijs.
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
(ook als "In Stilte" en met muziek van Pieter van Empelen op de CD 
"Niemand weet hoe laat het is" van Youp van 't Hek.)

*



VOOR DE SPIEGEL

ga eens voor de spiegel staan
en kijk naar je gezicht...
wat zie je d'r raar uit, hè
met je ogen dicht

(IdW)


Versje uit het kinderboek "Het Opperhoofd".
Uitgeverij Zwijsen 
(niet verkrijgbaar via de boekhandel)

*

