
 

OOM IN DE BONNEFANTEN 

Tekst 

Harrie Geelen 

Muziek 

Harrie Geelen 

Uitgevoerd door 

Jeugdoperette Gezelschap Maastricht 

Aflevering 

4 Oebele! 

 

Maastrichtenaars Zek maa, boe is me maske? 

   Zek maa, boe is me kojbojpak? 

   Zek maa, boe is dee hiele groete hood? 

Vrouw   Likkerneet in de loaj? 

   Likkerneet in de kas? 

Samen   Likkerneet oender ut oondergood of isser in de was? 

   Zek maa, boe is me maske? 

   Zek maa, boe is me kojbojpak? 

   Zek maa, noe bin iech euveral gewees 

Vrouw   Iech kin dich neet verstaon 

Kind   ... Bin euveral gewees 

   Hub geer 'm wegegoon? 

Vrouw   Dan gaank mè ès sjinees 

Hollander 1  Nou ik kan het niet verstaan, niet allemaal 

Hollander 2  Da's geen Nederlands hoor 

Hollander 3  Dialect! 

Maastrichtenaar  Moeten we je wat Maastrichts leren? 

Maastrichtenaars Likkerneet in de loaj? 

Hollanders  Ligt ie niet in de la? 

Maastrichtenaars Likkerneet in de kas? 

Hollanders  Ligt ie niet in de kast? 

Maastrichtenaars Likkerneet oender ut oondergood? 



Hollanders  Ligt ie niet onder 't ondergoed? 

Maastrichtenaars Of isser in de was? 

Hollanders  Of issie in de was? 

Maastrichtenaar  De kinset al  

Hollander  Wat zeg je? 

Maastrichtenaar  De kinsal u bitsje Mestreechs 

Hollander  Ja ja 

Kind   Ik heb een oom in de Bonnefanten 

   Midden in Maastricht 

   Vraag niet waar, maar 't is vlakbij tante 

   Als je weet waar tante ligt 

   Ze praten Hollands met elkaar 

Maastrichtenaars Boeh! 

Kind   362 dagen van het jaar 

Hollanders  Maar die oom in de Bonnefanten 

   Midden in Maastricht 

   Koppie, koppie 

   Want ie leest de kranten 

   En ie luistert naar het weerbericht 

   Hij verandert eens per jaar 

   Op Vastenavond hoor je oom met veel misbaar 

Maastrichtenaar  Zek maa, boe is me maske? 

Maastrichtenaars Zek maa, boe is me kojbojpak? 

   Zek maa, boe is dat humme mit dee ruut? 

Ma   Kiek dan auch in de kas 

Oom   't Lik neet in de kas 

Ma   Kiek daan in den ummer 

Oom   't Lik dao neet, zek ich 

Ma   Izzet neet nao Vinsentius? 

oom   Me nein, me nein! 

Ma   Kom! Bars 

Maastrichtenaars Mèh, mah ...  


