
 

Liedjes van vroeger 

Bijlage bij Mijn weekblad 
 

 

In deze aflevering nog een tekst die ik schreef 

voor de cabaretgroepen van de PvdA. Daarnaast 

mijn door de Koran geïnspireerde gedicht  

 

 
 

               PAPOEA. 
 

Papoea, als jij gaat slapen,  

zeg es, waarvan droom je dan? 

Tel je net als ik de schapen  

of misschien tel jij wel apen 

en dan droom je. Maar waarvan? 

Papoea, als jij gaat dromen,  

speelt Soekarno dan een rol? 

Hoop je dat ie gauw zal komen,  

heel snel naar je toe zal stomen 

op een schip met meesters vol?  

 

Papoea, wat zou je wensen?  

Voor Djakarta of Den Haag? 

Onder welke vreemde mensen  

die als voogd over je grenzen 

binnen komen, leef je graag? 

Papoea, er zijn debatten  

op het allerhoogst niveau; 

hoe men jou wel aan moet vatten,  

één wil dit, één wil dat en 

één wil zus en één wil zo. 

 

Papoea, zeg es, wat dacht je?  

Is die vraag je nooit gesteld? 

Zegt men tegen jou steeds: wacht je  

maar een eeuw en nog een nachtje  

tot de meester voor je belt? 

Papoea, ik help je hopen  

dat men jou niet ongevraagd 

zal verhandelen en verkopen  

maar dat jij eens vrij en open 

zelf je eigen toekomst draagt. 

 

 

 

Het lied van de bij 
(Koran 16:70) 

 

Wie kent het lied van de ezeldraf? 

De klop van zijn hoeven die alles gaf 

en die voor de mensheid iedere vracht 

over de hoogste bergen bracht.  

Voor wie wil horen een teken, 

voor wie luistert een les: 

hier is Gods goedheid gebleken. 

 

Wie kent het lied van de sterrenpracht? 

Zing het eerbiedig, voorzichtig en zacht. 

Want zonder de sterren der eeuwigheid 

waren wij koers en richting kwijt.  

Voor wie wil horen een teken, 

voor wie luistert een les: 

hier is Gods goedheid gebleken. 

 

Wie kent het lied van de bloemenzee? 

Dein op de golvende kleuren mee. 

Besef dat je nimmer de schoonheid kent, 

als je blind voor het bloeien van bloemen bent. 

Voor wie wil horen een teken, 

voor wie luistert een les: 

hier is Gods goedheid gebleken. 

 

Wie kent het lied van het lentegroen? 

Zing het zoals ook de regens doen. 

De bomen die stierven in roestend rood 

herrijzen als nieuw uit hun winterdood.  

Voor wie wil horen een teken, 

voor wie luistert een les: 

hier is Gods goedheid gebleken. 

 

Wie kent het lied van de moedermelk? 

Zing dan het liedje van ‘goed voor elk’. 

Het groeit in het lijf tussen vlees en bloed 

en je weet wat die drank voor de mensen doet.  

Voor wie wil horen een teken, 

voor wie luistert een les: 
hier is Gods goedheid gebleken. 

 

Wie kent het lied van de honingbij? 

En weet je wat Allah ooit tegen hem zei? 

Bouw van de bloesems in bomen een hut, 

want waar je mee bouwt is de mensen tot nut.  

Voor wie wil horen een teken, 

voor wie luistert een les: 

hier is Gods goedheid gebleken. 

------------------------------------------------------------ 

’t Is een ontmoedigend besluit, 

maar wie in bus of tram gezeten 

zacht zingt of lacht of luchtig fluit 

wordt zonder meer voor gek versleten. 


