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Dit boek bevat de liedteksten die ik een jaar lang schreef over 
de actualiteit van die dag. Ze verschenen dagelijks op mijn 
Facebook-pagina. 
Mensen vroegen me regelmatig waarom ik me dat toch op de 
hals had gehaald, de (zelfopgelegde) verplichting elke dag een 
liedtekst te schrijven.
Het antwoord luidde steevast: voor de lol. Zoals ik alles wat 
ik heb gemaakt altijd in de eerste plaats voor de lol deed.
De schilderijen, tekeningen, etsen, liedteksten, columns, 
theatervoorstellingen en televisie-en radioprogramma’s die ik 
heb gemaakt (en dat zijn er duizenden) heb ik altijd in eerste 
instantie gemaakt voor mijn eigen plezier en daarna pas voor 
hopelijke plezier van anderen. Want als ik als maker er al 
geen lol aan beleef hoe kan de luisteraar en kijker dan ooit 
wel plezier aan hebben?
Ik wens u bij het lezen van deze teksten die ik met heel veel 
lol maar ook wel degelijk met de nodige inspanningen heb 
geschreven, heel veel plezier.

Jeroen van Merwijk
januari 2020
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1 Ieder jaar begint voor veel mensen met goede voornemens — 
meestal tevergeefs maar dat maakt de poging niet minder 
heroïsch.

Zo moeten mensen Zijn

Lief en zacht, gevoelig en aandachtig
Een frisse wind, een straaltje zonneschijn
Attent, uit op het goede en waarachtig
Zo moeten mensen zijn

En natuurlijk lenig en veerkrachtig
En wars van opsmuk en van schone schijn
Open en oprecht en raadselachtig
Zo moeten mensen zijn

Een rechte rug en consequent, wilskrachtig
Uit één stuk en zonder water bij de wijn
Serieus en soms kwajongensachtig
En af en toe misschien wat water bij die wijn
Zo moeten mensen zijn

En op hun eigen wijze mooi en schilderachtig
Een leven lang in steeds stijgende lijn
En jong van geest, al zijn ze in de tachtig
Zo moeten mensen zijn
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2 Met oud en nieuw ontsnapte Scheveningen op het  
nippertje aan een inferno, vanwege een vreugdevuur 
van 48 meter hoog.

een vreUgdevUUr in scheveningen, oftewel: 
‘hoe Blij kUn je Zijn?’

Een vreugdevuur is typisch iets voor mij
Want ik ben blij met alle mooie dingen
En dat ik heerlijk wonen mag in Scheveningen
En dat mijn neus van voren zit en niet opzij

Ik begin een jaar graag met een schone lei
Ik ben dit jaar zo blij, ik kan wel janken
Ik wil in Scheveningen iedereen bedanken
En daar hoort een vreugdevuur voor mij dus bij

Wat ben ik blij, want ik mag jaren aan een rij
En frank en vrij in Scheveningen wonen
En ik wil mijn diepe dankbaarheid dus tonen
Met een langdurig vreugdevuur en feestkledij

Op het gebied van blijheid ben ik graag van de partij
Ik wil een vreugdevuur van achtenveertig meter
Want hoe hoger of zo’n vuur is des te beter
En dat hoeft echt niet voor een appel en een ei

Ik sprak laatst een Japanner en die zei
Je kunt ook niet in Scheveningen blij zijn
Dat kan wel zijn, maar dat zou niets voor mij zijn
Ik ben elk jaar alleen in Scheveningen blij



 Januari 

9

3 China lanceerde een raket naar de achterkant 
van de maan.

Als ik mAAr niet mee hoef

Ik hoef niet naar Kinshasa toe of naar de Pyreneeën
Of naar een atol of eiland in de Stille Oceaan
Ik hoef geen kathedraal te zien en zeker geen moskeeën
En niet naar het geboortehuis van Piet Mondriaan
’k Hoef niet te bungeejumpen en ben ook niet pas tevreden
Als ik in de Himalaya echte Indiase thee proef
Je mag van mij gaan wonen in het land van de pygmeeën
Als ik maar niet mee hoef

Ik heb nog nooit in Finland echt wapitivlees gegeten
En ook niet zelfs maar één keer in de Formule 1 geracet
En dat ik nooit geskied heb heeft mij geen moment gespeten
Ik ben een echte Schoenmaker en blijf dus bij mijn leest
Ik heb een goede nachtrust en geen last van mijn geweten
Als ik niet in de Alpen op twee latten naar beneden zoef
Ga maar lekker naar een skihut in het land van de Sudeten
Als ik maar niet mee hoef

Ik hoef niet naar de Sahara, want ik kan niet tegen hitte
Dus ik blijf daar maar het allerliefste heel erg ver vandaan
En ik haat de Jappen, de Chinezen en de Britten
En ben daar voor de zekerheid maar nooit naartoe gegaan
Ik ben een zeer gelukkig mens, dus je zult mij niet horen 

vitten
Als ik niet op een tropisch eiland in de Zuid-Chinese Zee toef
Ga maar lekker met zijn allen op de achterkant van manen 

zitten
Als ik maar niet mee hoef
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4 Het leger werd ingezet om alle troep op de stranden van de 
Waddeneilanden op te ruimen, die was ontstaan toen een 
paar honderd zeecontainers van een schip waren geslagen.

loflied voor Al onZe dAppere jongens en meiden 
op de strAnden vAn de noordZee

Je gaat het leger in voor spanning en sensatie
Het avontuur en voor de broederlijke sfeer
Je bent de fine fleur van heel de natie
Bereid te sterven op het veld van eer
In Irak voorkom je een polarisatie
In Tsjaad schiet je wat slechteriken neer
Maar het mooiste is een schoonmaakoperatie
Bij een zee of ergens bij een meer

Legers zijn gemaakt om in te zetten
Zonder legers lopen dingen uit de hand
Je hebt je bommen en je hebt kruisraketten
Je dapperheid en je gezond verstand
Steek op alle legers loftrompetten
Maar met name op het leger van ons land
Het maakt met alles op de wereld korte metten
Maar vooral met al die rotzooi op het strand

Soldaten zweren trouw aan land en koning
Als soldaat ben je een dienaar van de kroon
Je hoeft geen geld, geen auto en geen woning
Bent wars van schone schijn en uiterlijk vertoon
Een Hollandse soldaat hoeft geen beloning
Geen gouden lintje en geen eerbetoon
Er is voor hem of haar maar één bekroning
Dat een strand weer netjes is en schoon




