
Sprookje 3 

 

Er was eens een jongen die niet rustig kon zijn 

Als fan was hij groot, maar qua postuur was hij klein 

Zijn naam was Wildduimpje, en hij had als zijn held 

Lisa, de dienstmeid van Wakkerdam aangesteld 

 

Wakkerdam was een dorp vlakbij Kaatsheuvel 

Waar de bewoners zaten met een groot euvel 

‟s Nachts worden mensen zomaar opgegeten 

Door weerwolven die overdag van niets weten 

 

Sophie was ‟s nachts ook een ander wezen 

Wiens onschuld door de slet werd bewezen 

Want Joris ging er gewoon bij liggen, met succes 

Zijn kus maakte van Sophie een schone prinses! 

 

Ziener Jorik wil elke nacht wel weten 

Wie ‟s nachts de mensen gaat opeten 

“Spiegeltje spiegeltje aan de wand 

Wat doet Liz zoal in het land?” 

 

Liz had het hem zelf al verklapt 

Toen zij zijn deur had ingetrapt 

Als weerwolf beantwoordde ze zijn vraag: 

“Wij doen jou vullen onze maag!” 

 

Een burgermeester moest dit dorp gaan leiden 

Om onnodig bloedvergieten te vermijden 

Pauline werd verkozen tot deze taak 

Zij begon gelijk met de eerste zaak 

 

Jorik‟s doodskreet had merg en been doorboord  

Maar buurman Cedric had die nacht niets gehoord 

Hij mocht ‟s avonds dus als brandhout dienen 

En werd toen als broer herkend door Pauline 

 

Die nacht waren de Weerwolven naar Aran geslopen 

En zetten het vervolgens op een lopen 

Aran bleek namelijk de heks 

En stelde de weerwolven perplex 

 

“Bacil bisal buisje 

Wie besmet mijn huisje?” 

Slechts Johannes had nog een respons: 

“Vanaf morgen hoor jij bij ons!” 

 

Er viel ‟s morgens geen dode te betreuren 

Maar Wildduimpje kon toch onraad bespeuren: 

“Ulra, wat heb jij een grote oren!” 

Zij bleek bij de weerwolven te horen 

 

Toen iedereen weer sliep was Joris de Sjaak 

De weerwolven staken met het bruidspaar de draak 

Sophie stierf ook, met veel verdriet 

En Aran‟s gifdrankje hielp haar ook al niet 

 



Lisa nam voortaan iedereen op de wip 

Ja, „diensten‟ is bij haar een ruim begrip 

Wildduimpje dacht: “Zo is het maar net 

Ik ben fan van deze nieuwe slet!” 

 

Dit ging voorbij Johannes zijn logische grens 

Hij had niet de hersenen van een mens 

En dus werd hij die dag door Wakkerdam verbrand 

Zij maakten de besmettelijke weerwolf van kant! 

 

De burgermeester was nog steeds in leven 

Dus beschermde iemand haar huis wel even 

Wil je binnen dit huis van wakkerdam? 

Roep dan iets wat begint met “Sesam” 

 

“Straat” riepen de weerwolven in koor 

Met deze code kwamen zij er niet door 

Dus maakten de weerwolven niemand dood 

Omdat Pauline in de juiste nacht bescherming genoot 

 

Niet opgelucht en over “Sesam” mijmerend was Aran 

Wildduimpje vroeg: “Waar zit jij aan te denken dan?” 

Zijn verweer was zwak, en in de heksenjacht 

Sneuvelde de heks zelf, wie had dat verwacht? 

 

Liz vond ‟s nachts de juiste code. “Ik weet het nu 

De code is natuurlijk: Sesam Open U!” 

Dit was juist en Liz vrat zich vol 

Pauline gaf Kylie de burgemeestersrol 

 

Wildduimpje zei: “Liz, nu verbaast u mij 

De burgermeester is dood en u bent blij?!” 

Zij vergat Pauline‟s dood te betreuren 

Dus ging het onvermijdelijke gebeuren 

 

Marius mocht de brandstapel aansteken 

Zo kon Pauline‟s broer zich op Liz wreken 

De laatste weerwolf werd zo gecremeerd 

Wakkerdam had zich goed verweerd 

 

De overlevenden konden elkaar nu vertrouwen 

Zodat zij een nieuw leven konden opbouwen 

Wildduimpje groeide op en was niet meer nukkig 

En heel Wakkerdam leefde nog lang en gelukkig! 


