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Er is door alle eeuwen heen ontzettend veel bedacht,
mensen vonden steeds weer dingen uit.
Die hebben in de wereld veel verandering gebracht.
Ik noem er nu een paar die je best wel veel gebruikt:
Jacob Davis maakte kleren en hij maakte op verzoek
voor een man die iets te stevig was de eerste spijkerbroek
Hans Beck hield veel van poppetjes maar wat hem tegenviel,
ze konden niet bewegen dus bedacht hij Playmobil.
Joseph Gayetty zei: ik veeg mijn bips nu af met veel plezier,
niet meer met zo’n oude krant maar met schoon wc-papier.
Philipp Reis wou heel graag bellen maar er was geen telefoon
dus toen dacht hij bij zichzelf: dan bedenk ik die gewoon.
Maar het mooiste wat bedacht is, weet je wat dat is,
het geniaalste, creatiefste plan?
Dat God de mens gemaakt heeft naar zijn gelijkenis
zodat de mens door Hem steeds iets nieuws bedenken kan.
George Crum kreeg commentaar op zijn veel te dikke friet.
Hij werd boos en bakte chips: nee, echt dunner kon het niet.
Wat John Pemberton bedacht is heerlijk fris en heel beroemd,
en hij heeft dit frisse drankje naar de Colaplant genoemd.
Heinrich Göbel was zijn tijd al ver vooruit, dat was een ramp
want er was toen nog geen stroom maar hij had al wel een lamp.
Walter Disney had met 'Oswald het konijn' niet veel geluk,
toen bedacht hij Mickey Mouse en wat later Donald Duck.
Maar het mooiste wat bedacht is, weet je wat dat is, ...
Étienne Lenoir kwam met de auto, Karl Drais kwam met de fiets,
László Bíró bedacht de pen en Albert Einstein ook nog iets,
Charles Babbage de computer en Paul Nipkow de tv,
Heinz bedacht de ketchup en Philips de cd.
Ik kan nog uren doorgaan maar ik stop ermee.

