
Lapscheure

Kolja Aertgeerts



Lapscheure is een dorpjeLapscheure is een dorpje
in de streek van de populierin de streek van de populier



en van de knotwilgen van de knotwilg



In Lapscheure waait het steedsIn Lapscheure waait het steeds

De wind ruikt naar de zeeDe wind ruikt naar de zee



en naar meeuweteentjesen naar meeuweteentjes



Naast Lapscheure loopt een snelwegNaast Lapscheure loopt een snelweg

Die lijkt wel een rivierDie lijkt wel een rivier



Bij de snelweg hoort een bermBij de snelweg hoort een berm

Wie woont er in de berm?Wie woont er in de berm?



Hopelijk niemandHopelijk niemand



Er loopt trouwens ook een echte rivier Er loopt trouwens ook een echte rivier 
langs Lapscheurelangs Lapscheure



In Lapscheure zijn de mensen raarIn Lapscheure zijn de mensen raar





Maar niet raarder dan dierenMaar niet raarder dan dieren



Soms schijnt de zon in LapscheureSoms schijnt de zon in Lapscheure



en soms valt de regenen soms valt de regen



Maar altijd zeggen de mensenMaar altijd zeggen de mensen

WAT EEN ROTWEERWAT EEN ROTWEER

Wat raarWat raar



Patje woont in LapscheurePatje woont in Lapscheure

De andere kinderen vinden hem raarDe andere kinderen vinden hem raar

Ze hebben hem veel gepest Ze hebben hem veel gepest 
en geplaagden geplaagd



Ze hebben hem zelfs gepaaldZe hebben hem zelfs gepaald



Want Patje denkt en droomtWant Patje denkt en droomt



Hij lust graag lollies  Lollies met een spiraalHij lust graag lollies  Lollies met een spiraal

Misschien is die lollie  wel een symboolMisschien is die lollie  wel een symbool

Een symbool van dingen die de mensen zijn vergetenEen symbool van dingen die de mensen zijn vergeten



Mijn lollie is gewoon lekkerMijn lollie is gewoon lekker



Patje is genoemd naar zijn grootvaderPatje is genoemd naar zijn grootvader

Petrus Augustinus De CuyperPetrus Augustinus De Cuyper



Wat raar om genoemd te wordenWat raar om genoemd te worden
naar iemand die je niet bentnaar iemand die je niet bent



Op een dag kwam Patje naar huisOp een dag kwam Patje naar huis

Hij was wezen spelenHij was wezen spelen



Wat raar, een nieuw huis in het dorpWat raar, een nieuw huis in het dorp

HET IS EEN WINKELHET IS EEN WINKEL



Een stempelwinkelEen stempelwinkel

En iedereen koopt stempelsEn iedereen koopt stempels



En iedereen zet stempelsEn iedereen zet stempels

op allesop alles



Op de bomen op de kattenOp de bomen op de katten

op de vogels en op de dingenop de vogels en op de dingen



Zelfs bij Patje thuis staan overal stempelsZelfs bij Patje thuis staan overal stempels

Waar is papa?Waar is papa?



Dag PapaDag Papa



Papa heeft ook een stempel voor PatjePapa heeft ook een stempel voor Patje



ZOTZOT



Patje loopt en looptPatje loopt en loopt



Kijk, daar op de dijk loopt Pim PunkKijk, daar op de dijk loopt Pim Punk

Hij hoedt er de schapenHij hoedt er de schapen

want Pim Punk houdt niet van mensenwant Pim Punk houdt niet van mensen



Dag Pim PunkDag Pim Punk

    Dag Patje, wat gebeurt er?    Dag Patje, wat gebeurt er?

Iedereen zet stempelsIedereen zet stempels



Ze stempelen op de dingenZe stempelen op de dingen

      Maar niet op zichzelf      Maar niet op zichzelf

Ze stempelen omdat ze willen weten wat alles isZe stempelen omdat ze willen weten wat alles is

  Maar zonder stempel is alles toch ook wat?  Maar zonder stempel is alles toch ook wat?



Ik haat stempels!Ik haat stempels!



Vroeger was LapscheureVroeger was Lapscheure
niet zo raarniet zo raar



De rivier liep van de zeeDe rivier liep van de zee
naar binnennaar binnen



Op een nacht stormde hetOp een nacht stormde het
en iedereen zat binnenen iedereen zat binnen



De rivier was woestDe rivier was woest

Het water liep bijna over de dijkHet water liep bijna over de dijk
naar binnennaar binnen



Een kindje had te lang gespeeldEen kindje had te lang gespeeld

Hij liep over de dijk naar huisHij liep over de dijk naar huis



Hij zag een gatHij zag een gat
waaruit het water stroomdewaaruit het water stroomde



Hij stak vlug zijn vinger in het gaatje Hij stak vlug zijn vinger in het gaatje 
zodat Lapscheure niet zou overstromenzodat Lapscheure niet zou overstromen



De volgende ochtend werd Lapscheure wakkerDe volgende ochtend werd Lapscheure wakker
en het was er nogen het was er nog

De mensen zochten het kindjeDe mensen zochten het kindje



En ze vonden hem aan de dijkEn ze vonden hem aan de dijk

Joepie, kan ik nu mijn vingerJoepie, kan ik nu mijn vinger
uit het gaatje halen?uit het gaatje halen?







Patje loopt en looptPatje loopt en loopt

En hij vergeetEn hij vergeet
alle mooie dingenalle mooie dingen



en alle lelijke dingenen alle lelijke dingen



HalloHallo



Wie ben jij?Wie ben jij?







Weg met stempelsWeg met stempels



Weg met woordenWeg met woorden



Weg met ademWeg met adem





Kijk,Kijk,
daar is de zee weer!daar is de zee weer!



En daar is Patje!En daar is Patje!
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