
Wie Wie Wie 
 

Wie wie wie wie wie, zal hier mijn stoofhout zagen 
Ik zoek ne zwarte man op mijn heirdvuur aan te jagen 
Wie wie wie wie wie zal hier de stenen sjouwen, 
Nen turk of marokkaan, om mijn hus weer op te bouwen 

 
Wie wie wie wie wie, wil hier mijn appels plukken 
Zonder Pakistani wil dat hier nie meer lukken, 
Wie wil in de polders straks nog tarwe zaaien, 
Haal Polen en Slovenen om hier den oogst te maaien  

 
Wie is er nie verveerd, wie durft mijn bomen vellen 
Wie kruipt er op de ladder en wie durft mijn dak herstellen, 
En wie de schapen scheren, en wie de wolle weven 
Nomaden uit de steppe kom leert ons overleven  

 
Qui qui qui qui va couper mon bois,  
Je cherch’un Portugais pour réparer mon toit 
Deux trois italien, qui vont tailler la pierre 
Et un p’tit Algerien pour labourer ma terre  
 
Une douzaine d’Africain très vite ont doit trouver 
Sinon notre footballclub va dégrader 
Un noir Américain pour sonner la trompette 
Et un p’tit Belg’ qui chant’une chansonnette  
 
Waar vind ik acrobaten wie kan er nog jongleren 
Zoek zere bosjesmannen om ons hier ’t amuseren 
Waar vind ik nog een lief, een lief om mee te trouwen 
Misschien een zwarte mama om mijn kinderkes te douwen  

 
Kom roep nu rap de rebbe om van Jahweh te vertellen 
En laat de wijze goeroe ons het paradijs voorspellen 
Wie toont er als ik doodga hier nog wat medelijden 
Roep dan de zigeuners om op mijn graf te schreien  

 
 

Op de CD ‘Op den duur’ zongen we voor het eerst mee als achtergrondkoor voor 
Willem Vermandere. Hij noemde toen deze ‘wiewiewie’ zijn opvolger voor de bange 
blankeman. En wij vonden het een mooi lied om op ons repertoire te zetten, met 
volledige goedkeuring van Willem. 
 


