
GROENMAN-TAALPRIJS 
VOOR IVO DE WIJS 

Op 3 november jl. zagen de ruim 1400 bezoekers van het Onze Taal

congres in de Rotterdamse Doelen hoe Ivo de Wijs de Groenman-taalprijs 

ontving. De prijs wordt elke twee jaar door de Stichting Let Op Uw Taal 

(LOUT) uitgereikt aan een radio- of tv-persoonlijkheid die zich heeft on

derscheiden door goed, creatief taalgebruik. Eerder werden Paul Witte-

man, Martine Tanghe, Frits Spits en Kees van Kooten bekroond. De prijs 

bestond deze keer uit een fotografisch kunstwerk van Leo Divendal, geïn

spireerd op een door De Wijs gekozen regel uit de Mei van Herman Gorter: 

"Lachend tegen de stilte als een klok". Hieronder het juryrapport en enke

le citaten uit het dankwoord van De Wijs. 

We moesten maar beginnen bij 't begin 
Als we eenmaal zijn begonnen komen we d'r echt wel in 
En achteraan beginnen heeft uiteindelijk geen zin 
Dus we moesten maar beginnen bij 't begin 

Dit krachtige couplet is ontleend aan het werk 
van de taaivirtuoos die de jury van de 
Groenman-taalprijs vandaag wil lauweren. 
Opvallend aan dit vers is niet alleen zijn rit

miek en zijn muzikale bevalligheid die je er vanzelf toe 
aanzetten om het ook werkelijk te gaan zingen, even 

ivo de Wijs spreekt opvallend is de verwondering die uit dit strofetje op
zijn dankwoord uit. klatert, want - inderdaad - "achteraan beginnen heeft 
Foto: Bart Versteeg uiteindelijk geen zin". En natuurlijk is u ook het woor

denspel met beginnen, begin, begonnen niet ontgaan. 
Misschien hebben stilistisch gevoelige zielen onder 

u dit schrijfsel al herkend. Ze weten dat het speelse 
woordkunstenaarschap in Nederland schaars is en dat 
het ironisch vrijblijvende maar muzikaal beklijvende 
vers wel van Ivo de Wijs moet zijn. En - u hebt het al 
begrepen - de jury heeft in het alom aanwezige taai-
geweld in medialand gekozen voor een oase van onge
dwongen taalgebruik. 

Sinds jaar en dag timmert Ivo de Wijs aan de weg. Als 
geen ander heeft hij de taal kleur gegeven met de vele 
gedichten, dialogen, conferences en liedjes die hij met 
zijn eigen cabaretgroep op de planken en als presenta
tor voor de microfoon heeft gebracht. Als tekstschrij
ver voor andere artiesten en de media is hij ongeëve
naard. Meer dan duizend liedteksten heeft hij ge
schreven voor onder anderen Youp van 't Hek, Paul 
de Leeuw, Doris Baaten en Kabaret Lurelei. Zijn be
kendheid dankt hij zeker ook aan de serie succesvolle 
musicals die hij samen met componist Joop Stokker-
mans voor Jasperina de Jong heeft gemaakt. Wie kent 
niet De gekkin van de gracht, Victoria, Lang leve de 
opera of Fien? 

Het is erg hard gegaan na zijn successen met het 
studentencabaret in Amsterdam en zijn bekroningen in 
België op het humorfestival van Heist. In 1980 stapte 
De Wijs echt het medialand binnen. In dat jaar werd 
hij medewerker van de VARA-radio. Eerst presenteerde 
hij het consumentenprogramma De vooruitgang en ver
volgens Wekkerradio. Maar het bekendst is hij als pre
sentator en tekstschrijver van Vroege vogels. Bijna 
twintig jaar groene radio heeft hij erop zitten, en Ne
derland kan er maar niet genoeg van krijgen. Alle re
gisters bespeelt hij in dat programma. Hij is die aardi
ge man met die leuke teksten; hij is die milieubewuste 
maatschappijcriticus; hij is de huisdichter van Vroege 
vogels die de luisteraar steeds weer doet: 

Ontwaken na een nacht vol dromen 
En staren naar het wolkendek 
Totdat de vroege vogels komen 
Met een antenne in hun bek 

Zondagmorgenverzen, maar niet van een zondags-
dichter. De Wijs is een dichter met metier, geen leuke 
verzenbreier, maar een vakman die de techniek van 
het verzen maken grondig beheerst. In de rubriek 'Het 
rijmschap', die hij in de jaren tachtig samen met H.H. 
Polzer (Drs. P) verzorgde voor het tijdschrift Onze 
Taal, schreef hij in de programmaverklaring: "Wie een 
vormvast gedicht wil vervaardigen, zal zich enige tech
niek eigen moeten maken. Die techniek wordt in Ne
derland vaak weggewuifd. Ik betreur dat (...). Gevoel 
voor precisie hoeft de eh ... schoonheidsbeleving niet 
in de weg te staan." 

Dit typeert De Wijs volledig: de zorgzame aandacht 
voor het vers, de aarzeling om grote woorden als 
schoonheidsbeleving uit de pen te laten vloeien, en de 
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ironische afstand, terwijl het toch altijd duidelijk is 
waar hij staat. Het engagement ligt er nooit dik boven
op. Hij gaat al meer dan een kwarteeuw gestadig en 
creatief zijn gang. Zijn poëzie is nooit gewoon, maar 
wel vanzelfsprekend, intrigerend, geestig en soms heel 
gevoelig. Hij rukt het bekende uit zijn verband, en zo 
ontstaat een vervreemdende tekst. De bekende oplos- ingmarHeytze 
koffieslogan "een moment voor jezelf" wordt naar het 
taboeonderwerp zelfbevrediging verschoven, wat bij 
het publiek een beschaafd gemonkel veroorzaakt. De 
Wijs is nooit drammerig, en zijn humor is eerder voor 
de subtielen dan voor de dijenkletsers. Zo is ook zijn 
vers: je moet voortdurend bedacht zijn op subtiele 
dubbelzinnigheden, oor hebben voor het gevatte rijm, 
gevoel hebben voor de zachte melancholie. 

Soms krijg je dat alles in één vers, zoals in het pijn
lijke 'De snelwegkat' (of is het 'de snel-wég-kat'?): 

SCHOOLPOÉZIE 

\ \ ichterschap kent 
I I geen diploma's. 
/ / Opleidingen tot 

y J dichter bestaan al 
— S evenmin. Wel is er 

Dat is de snelwegkat, de snelwegkat 
Dat is het dier waarvan het bloed over de snelweg spat 

Deze regels behoeven weinig toelichting. Een wereld 
van tragiek gevat in een woordspeling. Met een mini
mum aan middelen een maximum aan effect. In een 
mediawereld die tettert en toetert, is dit beschaafde 
geluid meer dan een bekroning waard. # 

Jury Croenman-taalprijs: 
F. Abrahams, redacteur NRC Handelsblad 
prof. dr. L. Beheydt, hoogleraar touvain-la-Neuve 
dr. H. Heestermans. redacteur WNT, voorzitter LOUT 

drs. P. Smulders, directeur Genootschap Onze Taal 

UIT HET DANKWOORD VAN 
IVO DE WIJS 

"Met veel plezier heb ik geluisterd naar het juryrapport. Door
gaans interesseert het niemand in Nederland wie een bepaal
de tekst gemaakt heeft, en daarom ben ik blij dat de jury op 
zoek is gegaan naar mij, de man achter de woorden. Ik ben blij 
met de aandacht voor de ambachtelijke precisie, voor m'n iro
nie, en vooral voor - het werd door de jury van de Groenman-
taalprijs-van-de-Stichting-LOUT-die-op-mysterieuze-wijze-ver-
bonden-is-met-het-Genootschap-Onze-Taal-van-dat-blad-je-
weet-wel voor het eerst openlijk geconstateerd - mijn gevoe
ligheid. (...) 

Als je aan een tekst zorg kunt besteden, dien je die zorg 
ook te geven. (...) Als je aan een tekst om welke reden dan ook 
géén zorg kunt besteden, vind ik het ook best. Bijna alle taal
gebruikers stapelen de ene fout op de andere, en ik vind het 
helemaal niet erg. De gesproken taal wemelt van de verspre
kingen, de onafgemaakte zinnen, de clichés, de malapropis-
men ('verdedigen met man en muis'; 'Hij stak met kop en 
schotels boven de rest uit'). Wat maakt het uit? Het werkt! Met 
al die rafelige mededelingen weten wij elkaar te bereiken, en ik 
doe er vlijtig aan mee. Ik maak ook met opzet fouten. In mijn 
musical Nijntje houdt het Dick Bruna-konijn aan het eind van 
de voorstelling een toespraak tot de andere konijnen. Het is 
haar verjaardag, ze is erg opgewonden, ze gaat op een stoel 
staan en ze zegt heel blij: 'O vader, moeder, opa, oma, wat 
houden wij veel toch veel van ons.' Dat is fout, maar het is ter
zelfder tijd onmisbaar. Scherpslijpers verwijs ik hier graag naar 
het boek Literaire kunst van Lodewick; in dat boek heten alle 
taalfouten 'stijlfiguren'." 

een enorm assortiment aan goed
bezochte cursussen en workshops. 
Blijkbaar wordt hiermee in een 
brede behoefte voorzien, terwijl 
het op voorhand duidelijk is datje 
langs deze weg onmogelijk kunt 
leren dichten. Het probleem begint 
al bij de man of vrouw voor het 
bord. Didactisch en artistiek talent 
sluiten elkaar in de meeste geval
len uit: goede leraren zijn zelden 
goede dichters en vice versa, om 
maar niet te spreken van de onge-
lukkigen die geen van beide kun
nen en desondanks allebei doen. 
Maar al zou je een maestro treffen 
die ook nog geweldig lesgeeft, dan 
geldt nog steeds dat de kern van 
dichterschap niet overdraagbaar is. 
De overige negentig procent is 
weliswaar te leren, maar niet zon
der noodlottige simplificatie. 

Je kunt een beginnende dichter 
niet veel bijbrengen door de poëzie 
in al haar complexiteit op hem los 
te laten. Als literair docent kun je 
dit ondervangen door de truken-
doos van de poëzie stukje bij beet
je uit te pakken, in de hoop datje 
pupillen die stukjes later weer in 
elkaar weten te passen. Deze 
werkwijze lijkt nog het meest op 
een kampeertocht met een auto 
stampvol bagage. Als je de straat 
uit rijdt, ligt alles nog keurig op 
zijn plek, maar in de loop van de 
vakantie blijkt het steeds moeilij
ker om je spullen net zo econo
misch op te bergen als in het 
begin. Slaapzakken, tentzeil en 
campinggas hebben de vrijheid ge
roken en laten zich niet meer zo
maar inpakken. De zwetende en 
vloekende vader ben jij, de docent, 
de spullen zijn alle bekende poëti
ca's en stijlmiddelen en je studen
ten zijn de kofferbak. En zoals een 
kofferbak nooit zal begrijpen waar
om men spullen in hem wil stou
wen die er blijkbaar niet in passen, 
zo zullen je leerlingen op deze ma

nier niet veel leren over poëzie. 
Alle kennis en vaardigheden die 

te maken hebben met het hoe van 
dichten, kunnen worden verwor
ven door jaren van studie en oefe
ning. Men kan dit gerust zelf doen 
- een docent is er niet bij nodig. Je 
moet het wiel toch zelf uitvinden. 
Alles wat samenhangt met het 
waarom zit verborgen in de zwarte 
doos: een wonderlijk zintuig voor 
poëzie dat voortdurend stilzwij
gend alles opneemt wat het hoofd 
van de dichter binnenkomt. Af en 
toe begint die zwarte doos te pie
pen en de meest wonderlijke gege
vens uit te ratelen in de vorm van 
over elkaar buitelende woorden, 
regels en zinnen. Noem het inspira
tie, romantic agony, toeval of stom 
geluk, maar het is ook gewoon een 
kwestie van goed opletten. Een 
beetje dichter heeft dag en nacht 
een klein opschrijfboekje bij zich 
om dit soort spontane invallen op 
te schrijven. Op een geschikt mo
ment probeert hij daar poëzie van 
te maken, waarbij hij evenzeer 
wordt gehinderd als geholpen door 
het verschijnsel dat al die woorden, 
regels en zinnen weer andere op
roepen in een kettingreactie van 
taal. De hele onderneming is bij 
voorbaat nutteloos als het de dich
ter ontbreekt aan talent, discipline 
en vakkennis om zijn invallen uit te 
werken tot gedichten die staan als 
een huis. Dat huis mag elke denk
bare vorm hebben, van een ruw-
houten tuinschuurtje tot een ma
jestueus vervallen kasteel - alles is 
goed, zolang het waarneembaar is 
dat er geen steen meer af of bij kan 
zonder dat het roemloos in elkaar 
stort. 

Sinds kort ben ik docent poëzie 
op de schrijfopleiding van de 
Hogeschool voor de Kunsten van 
Utrecht. Er is nog geen les geweest 
waarin ik dacht dat ik mijn studen
ten iets heb bijgebracht, terwijl ik 
ze ondanks mijn falen wel vooruit 
zie gaan. De laatste tijd begin ik te 
vermoeden dat de mentaliteit die 
nodig is voor het herkennen van 
poëzie - zowel tijdens het schrij
ven als het lezen ervan - valt te 
leren. Ik kom daar graag nog eens 
op terug als mijn studenten me 
hebben bijgebracht hoe. # 

O N / l T A A L 2 0 0 1 — 1 2 335 




