
Jacqueline de gans 

Op een ochtend liepen Kareltje en Sjonnie 
Al keuvelend over het platteland 
Ze zagen druiven, gras en koren, een dorpje en een toren 
En iedereen was vriendelijk en charmant 

Wat zijn die Fransen aardig en wat zijn ze aldoor blij 
Zei Sjonnie en kijk daar een Franse boer 
In de verte reed eeb tractor en die kwam steeds dichterbij 
En toen hij langsreed, riep de landbouwer: bonjour 

Ja, 't is werkelijk geweldig hoe die Fransen tegen ons doen 
Zo diervriendelijk, het is vast typisch Frans 
Je zal hier maar een eend zijn, een koe of een kalkoen 
Wat een onzin! riep ineens een vette gans 

De Fransen zijn verschrikkelijk, de Fransen zijn barbaren 
Jullie hebben het toch echt niet goed gezien 
Jullie zouden schrikken als jullie hier wat langer waren 
En trouwens, tussen haakjes, mijn naam is Jacqueline 

Maar Jacqueline, zei Kareltje, hoe kun je dat nou zeggen/ 
Wij krijgen zoveel aandacht en alle Fransen doen zo lief 
Maar als je echt gelijk hebt, dan is dat uit te leggen 
Dus vertel ons snel de reden, ja vertel ons hun motief 

Alors, de reden dat ze aardig doen, dat is alleen maar schijn 
Het gaat ze om heel wat anders moet je weten 
Want terwijl ze naar je lachen en zo 'diervriendelijk' zijn 



Denken ze de hele tijd aan ETEN 

Aan hoe je met spinazie smaakt 
En hoelang moet je in de oven 
Aan hoe je je met bloemkool maakt 
En of je je kan stoven 
Kunnen er ook uitjes bij 
en valt je poot te kluiven 
Hoe smaak je met brood erbij 
En hoe sta je op een schaal met druiven 

Dus die zogenaamde vriendelijkheid daar is echt niks van waar 
Dus al die complimenten kun je zo vergeten 
Op eentje na misschien, zei dikke Jaqueline 
Het compliment: u bent om op te eten! 

Kareltje en Sjonnie begonnen allebei te beven 
Kijk, daar komt die boer weer en wat kijkt hij ons raar aan 
Zeg ben ik nou gek, hij kijkt aldoor naar mijn nek 
Hij denkt vast hoelang die in de soep moet gaan 

Welnee, zei Kareltje, hij kijkt aldoor naar mij 
Nog even en dan maakt hij gevulden hamster klaar 
Ze renden weg zo hard ze konden, Jaqueline riep nog: wat zonde 
't Werd net gezellig, nou tot ziens en au revoir 


