
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneer, de zot & tkint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(intpaleis.) de zot. 

en het stormde heel veel 

en het donderde heel veel 

en het bliksemende heel veel 

en het regende heel veel 

en de paarden aten mekaar op 

en de honden de koeien en de varkens 

en de bomen. 

het kind. 

De bomen. 

de zot. 

Vielen om. De bomen vielen omlaatmijuitspreken. 

het kind.  



brrrikbibber.  

 

de zot. 

en de mensen konden geen kinderen meer krijgen en de 

kinderen bibberden en de oude mensen hun ogen vielen uit 

en hun oren.  



het kind. 

Hun oren. 

de zot. 

Vielen af . Hoekuntgierietsvertellen . 

het kind. 

Als gij iets vertelt krijg ik altijd schrik. In plaats van 

te lachen. 

de zot. 

Das om u beter te kunnen troosten.  

het kind.  

Troost mij dan. Zeg nog eens o mij zoeteke. 

de zot. 

O mijzoetekepoeteketoeteke. 

Kribbelkrab zegt de muis in uw hartje staat mijn huis 

als ik tdeurtje opendoe kijk ik in uw zieltjeboe.



(overdag of snachts.) 

meneer. 

Voila. 

Ik ben tbeu ik ben moe 

ik ben zat 

ik doe mijn kroon af 

en ik geef mijn land 

aan mijn dochters die 

me graag zien ge 

moogt nu spreken. 

de zot. 

O ja papaake 

o ja papaake 

ik zie u graag 

ik zie u graag 

ik zie u nog liever graag 

ik zie u nog veel veel liever graag. 

meneer. 

tis goed elk de helft en 

gij zegt ge niets zijtguw 

tong verloren of moet ik ze 

eruit trekken wadist. 

 

 



 
het kind. 

 

Daweetgetoch papaake maar 

ik kan het niet zeggen 

gelijk die twee ik hou mijn 

mondje dicht. 

meneer. 

Dan krijgt ge niks ge zijt 

ondankbaar 

ik zal u aan de koning van frankrijk 

geven 

dan kunt ge hem graag zien 

of ni 

ik trek mijn handen weg van u 

ge zijt vervloekt 

todindereeuwigeid salu. 

de zot. 

Nu is hij zot geworden zijn 

land geven aan die twee teven 

nu is hij zot geworden. 

het kind. 

sniksniksniksnik. 
 



de zot. 

Wat doetge. 

het kind. 

Ik huil een beetje. 

de zot. 

Traantjes. 

het kind. 

Niet echt. Een beetje beetje.  
 
de zot. 

Een beetjebeetjebeetje. 

het kind. 

Bij t mij eens . 

de zot. 

Waar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(hij pakt ze. ) 

de zot. 

Tralalieretralala 

tralalieretralala 

tralalieretralala als 

ge geen huis hebt 

voor uw fluit dan 

gaan de bedelaars er 

mee lopen 

tralieretralala 

tralieretralala 

tralieretralala. 

Wa vintgij meneer. 

meneer. 

Ik vinda ge moetophouden meduwgedoe. Ge zijt ni plezant 

meer. Voor ne zot. En ge wordt ervoor betaald. 

de zot. 

Ik doe mijn best ijskegeltjepegeltje.  

meneer. 

En ge noemt mijmeneergelijkiedereen. Verstaat ge. Het is 

niet omdat ik geen paleis meer heb.



’ 

 

de zot. 

Geen paleis. Gijhebtniksmeer.Uw dochterkes zijn ermee gaan 

lopen. Ge moest maar zo domnizijn. 

meneer. 
 
Moet ge mijne frak ook nog hebben. 
 
 
de zot. 

Gebt hem gepikt van ne vogeleschrik. Riketiketik. Gebt alleen 

uw hoedje nog. Hahohhahahahohaha. 

meneer. 

Gawegzwijghoudu. Cordeliake. 

het kind. 

Ja meneer,  

meneer. 

Ge moet braaf zijn memij. 

Kom hier. Ik wil u. Ik moet u. Van voor is gemakkelijk



Maar vanachter is beter. 

 

het kind. 

Paslapapa 

paslapapa 

paslapapa 

het kind. 

Alwagezegtzijdezelf. 

de zot. 

Cordeliake cordeliake 

wat hebtgegedaan met uw 

stout pipipapake 't 

zijn vieze manieren 't 

zijn vieze manieren zo 

gaat ge de hel nog eens 

in gieren.



 

(moedermama. komdier.) 

het kind. 

Vroeger had ik nog 

een moedermama 

ze was schoon 

megoudeklerenaan 

en schoentjes 

met zilver en diamantjes 

schoonzoschoon. 

de zot. 

ge moet daar nie over klappen. 

het kind. 

als ze lachte dan was het 

precies een vogeltje 

dadopuwtong pist. 

de zot. 

ge moet daar niet over klappen 

gij pestkopzwijgt. 

het kind. 

ze was schoonzenne



en toenalsik geborenwas 

 

de zot. 

ge moet daar niet over klappen of ik 

zal eensin uw billekes knijpen of in 

uw oren blazen. 

het kind. 

datdurftge tochni 

want dan moet ik overgeven. 

de zot. 

gij zot filoukemouke.  

het kind. 

Allé laatmijgerust. dathij zeeft 

vastgepakt en in haar keel gebeten en 

al haar bloed opgedronkenjamnjam 

twaslekker zeihij. 

de zot. 

gaatgenuzwijgen de mensen wenen 

 

 

 

 

 



daarvan. 

 

het kind. 

moeidumeuweigegij en dan 

heeft hij haar in 

heelheelkleine stukskes 

gekapt mijn schoon 

moedermama en aan de 

ratten gegeven in de 

kelderkerker en webbener 

ook van geten 

smiksmaksmokkelaar de 

boer zijn kop die sta vol 

haar. 

de zot. 

moet ik uweens kittelen 

dan kunt ge weer lachen. 

het kind. 

ik kan goe lachen 

hahahahahahahahahaha kzal 

zijn ogen een uitsteken 

sie. 

de zot. 

komdier.



 

(op de heide.) 
 
meneer  

Op de heide wandelen 

is plezierig 

behalve als het stormt 

en ge geen ogen hebt 

behalve de zot 

en het kind 

wat is daarmee 

is er iets gebeurd 

waarom is ze 

met kind gepakt 

heb ik dat gedaan 

waarom ben ik zot 

en de zotni 

waarom 

zegdadeens 

ofni. 

de zot. 

Tis geenweer om in uw zwembroek rond te lopen. 

meneer. 

Wazegtge. 

de zot. 



 

 

Of om uw hond buiten te laten retteketet. Atsjieatsjoem.  



 

meneer. 

Weet gij dattermeer tegen mij gezondigdis alsdat 

gezondigd heb. 

de zot. 

Ja. 

En Coredeliake dan. Uw dochterke.  

meneer. 

Ik heb geen dochterke. Ik heb niks. 

En van niks komt niks. 

de zot. 

Get gelijk nonkelke. Gij zijdier de zot. 

Ikni. 

meneer. 

Ze slaapt. Gelijk nenond op een matje.Zis schoon  

de zot. 

Blijfteraf



 

 

Meneer. 

Blijfteraf. Alwagezegtzijdezellef.  

de zot.  

Ik zeg blijfteraf.Ge zijtzotzot 

meneer. 

Ge zijtzotzot



 

(tzwart kind.) 

 

de zot. 

kwiet kwiet kwiet ik 

ben zwarte piet straks 

komt sintniklaas 
dien is hier denbaas. 

het kind.  

wathebtge. 

de zot. 
goesting om aan uw haar te trekken.  
 
 
het kind. 
 
gij hebt altijd goesting om aan mijnhaar te trekken.  
 
 
de zot. 
waarom is tzwart. 

het kind. 
 
Wa. 

 

 

 

 



 

 

 

de zot. 

doe nizostom. da kindaar.in uwenbuik. 

het kind. 

hoekuntge danuweten. 

de zot. 

ik zie het ik riek het 

hoehoehoe doeduw 

ogentoe kruik 

mensevlees. 

het kind. 

omdat het vanhem is van 

denduivel twas van 

deneerstekeer hij wil 

niemeer vanvoor kwil 

datij doodgaat dan snij 

ik het eraf en kgeef 

het aan denhond. 

de zot. 

ge moetem ook verstaan

hij heeft veel afgezien  

zegtij 
zebben hem veelaan gedaan. 



 

het kind. 

kversta just niks kgeef het 

aan denhond tis denduivel 

mezijne vogeleschrikjas. 

de zot. 

flibertigibbet flibbertiflap 

blote pepet en zemelap. 

het kind.  

Wazegtge. 

de zot. 

datis een toverspreuk 

om de reuzen buiten te houden 

en de zotten. 

het kind. 
 
gelijkgij . 

de zot. 

ik zijn genenechtezot ik eet 

uit zijn hand dat is anders. 



 

het kind. 

leggetmaaruit zot.  

de zot. 

gij moogdanizeggegij. 
 
 
 
 
 

(op de klippen.) 

meneer. 

hela hola wie stapt daar 

toen ik nog ogenhad toen 

was ik blind. 

de zot. 

tisik de zot wathebtge 

vaderke hebben de muskes 

zeruitgepikt tidewidewi 

tidewidewi ons 

kleinrikske en louis 

tidewidewi tidewidewi 

zijn onzichtbaar sisisi. 

meneer. 

tisnogal nentijd als de 



 

zotten de blinden moeten 

leiden 

gijzij mijnogennu kentge 

deweg naar dover. 

de zot.  

daszeker 

metmijnogendicht allé 

bijwijzevanspreken 

ekskuseer meneer meneer. 

meneer. 

brengt me daardan daaris 

een rots 

die zohoog uitsteekt 

brengtme daar totaan de 

rand en laat me danmaar 

staan 

in de windzohoog. 

de zot. 

geefduwenarm. sessisessa 

en onderweg geen 

tralala.



 

(opdienoge klip.) 
 

 

meneer. 

istnog ver. 

de zot.  

waarom 

webbentoch geen botreammebij 

hohoho 

kent ge die vandiemuis die 

aantspelen was in den hof. 

meneer. 

alsze zo goedis als de 

laatste moogdezouden. 

de zot. 

daar vielineens nendikke 

steen op en ze was helemaal 

plat 

patsboemmotpatat 

den uil dienopde 

pereboom zat



 

hij viel eraf 

rechtopzij gat zijn 

ogen sprongen uit hun 

kassen hij zit zijn 

veren nog te wassen. 

meneer. 

als gedenkt dage 

plezantzij datisier zo 

plat zijtge zeker 

daweklimmen. 

de zot. 

hoetis hierheeloog 

pastop voor derandjes 

ziet ge datni 

aan de wind voilahier 

en voeltge dani aan 

de luchtgelijkvandezee 

alsik naar benedenzie 

niksals vogels , 

enkraaienenmeeuwenenarenden 

vanalles 

en daarver 

een heelklein scheepke 

medeelveel klein visserkes 

daziek ik allemaal gijni



 

meneer. 

zet gemijnu af op de 

rand en gadan weg en 

kijktniom. 

de zot. 

watgaatge doen 

misschien 

tochni naar beneden 

springen 

ge zietniks. 

meneer. 

dazijnuw zakesni ik 

gaanopreis kweetni 

waarnaartoe maar 

tisdaar schoon keb 

altelang gewacht 

kmoet gaan. 

de zot.  

javaderke 

alstmaar geen 

zeerdoe tis 

hoogzenne. 

 



meneer. 

 

dazijnuw zakesni. 

de zot. 

voilà tisier de 

rand pas op 

gevielter bijna 

over. 

meneer. 

tisier tochecht 

de rand. 

de zot.  

jaja 

hieristecht de rand 

hier voelt desis de 

rand vooruw voeten. 

meneer. 

alétisgoe kgeloofu 

ganu maar weg



 

 

allé salu. 

de zot. 

salusalusalusalusalusalu

 



 

(neslag vandemolen.) 

meneer. 

de zwaluw gaf de koekoek zoveel te 

eten 

dat hij in tnest had gescheten de 

koekoek viel uit tnest 

en twater deed de rest als ge 

dochters hebt zijdezot 

zo zotalsne koffiepot 

tarareboemtiejee 

en brengt pateekes mee 

zebben tvel van mij lijf getrokken 

en er hoedjes van gemaakt 

om szondags op te zetten 

oeioeioei 

kmoetzein dakmij niverbrand zo heet 

is hunnenadem als ze kussenendoen 

gemoogter niaankomen vanboven 

zijntprecies mensen maar vanonder 

paarden meestinkende gaten als ge 

kinderen hebt zijdenenonnozelaar. 

de zot. 

gaget nonkeltje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



meneer. 

 

 

kzijnzot zot zebbemijzot gemaakt om 

mijn land te stelen mijn eigevlees 

en bloed kgaan opreis salu. 

het kind.  

wadeefthij. 

de zot. 

kierewiet kierewiet 

hij heeft ne kop 

gelijk een suikerbiet 

kzalt vertellenzie 

eerst woondenij 

bij zijn eendochter 

die van denertogvanteen 

die heeft hem buitengesmeten 

omdatij de knechten 

sloeg 

en zijn ander die van 

denertogvantgeen die heeft zijn 

ogen uitgestoken . 

het kind.



 

hoeda 

met een meske of medelepeltje. 

de zot. 

zeeeftem vastgebonden 

mezijn broekaf op ne stoel 

en dan met haar hogakken 

zijn twee ogen 

uitgestampt 

eruit viezenblubber 

zei ze 

twasstraf 

dan hebbenzem buitengesmeten in de 

regenenwind. 

het kind.  

entoen. 

de zot.  

en toen 

gijkunt nogal zagegij.  

het kind. 

en toen . 
 
 

 



 

de zot. 

knipknap reuzeke 

kom hier eens meduwneuzeke 

kbijterin en tiseraf 

reuzekegom 

dat is uwstraf. 

het kind. 

en toen en toen en toen. 

de zot. 

drie varkens en een grote fluit en 

tvertelselke is uit. 


