
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de uitgeschreven versie en hoort bij de digibord tekeningen van 
De grappen van Nar Robbedoes. 
  



Nar Robbedoes is voortdurend bezig met 
grappen uithalen met de Minister, de Boer 
en de Pliessie. Hij verzint deze grappen in 
zijn geheime kelder. Ook bewaart hij daar 
allerlei herinneringen aan grappen die hij 
vroeger al eens uitgehaald heeft. De kelder 
is een toverkelder. Hij kan net als een 
kameleon van kleur veranderen als er 
gevaar dreigt. Maar de kleur kan ook 
veranderen als iemand de naam van een 
kleur noemt. Roep je rood, wordt alles 
rood. Roep je blauw, wordt alles blauw. 
Zelfs Nar Robbedoes. Pliessie Rob en 

Minister Reijntjes willen wel eens weten waar Nar Robbedoes die vervelende grappen 
allemaal verzint. En daarom achtervolgen ze Nar Robbedoes om hem beter in de gaten te 
houden en er zo achter te komen waar hij zijn grappen verzint en wat hij allemaal van plan is. 
Ze zien Nar Robbedoes de kelder ingaan en gaan Boer Jappie en Prins Fred zoeken. 
 
 
 
Als Nar Robbedoes weg is, komen Pliessie Rob en Minister Reijntjes terug met Boer Jappie en 
Prins Fred en vertellen aan hen dat ze ontdekt hebben waar Nar Robbedoes zich steeds 
verstopt. Prins Fred vindt het goed dat ze samen de kelder in gaan. Ze vinden er de spullen die 

te maken hebben met alle grappen van Nar 
Robbedoes. Samen halen ze herinneringen op 
bij de grappen die ze zien.  
 
De grap met de kruiwagen van Boer Jappie  
Weet je nog Boer Jappie? Jij had net je 
kruiwagen vol geladen met wortels toen Nar 
Robbedoes het wiel verwisselde voor een 
ovaal wiel. Boer Jappie reed weg met de 
kruiwagen en alle wortelen en ook Boer 
Jappie, vielen op de grond.  

 
  



De schoenen van Pliessie Rob  
En jij Pliessie Rob, jij stond op wacht bij het 
huis van Prins Fred. Meestal om stiekem te 
roken. En altijd op dezelfde plek. Nar 
Robbedoes smeerde de tegel waarop 
Pliessie Rob stond in met lijm. Toen Pliessie 
Rob op de tegel ging staan kon ie geen kant 
meer op. Hij liet zijn schoenen staan en Nar 
Robbedoes ging er vandoor met de tegel 
met de schoenen erop.  
 
 

 
 
De koffer van Minister Reijntjes 
Nar Robbedoes heeft ook een keer een 
grap met de koffer van Minister Reijntjes 
uitgehaald. Toen hij zijn koffer open deed, 
schoten er springveren uit. De minister 
schrok er zo van dat hij zijn koffer liet vallen 
en alle onderscheidingen op de grond 
vielen.  
 
 
 
 

 
 

 
De Minister, Boer en Pliessie zijn het 
helemaal zat en vinden dat ze Nar 
Robbedoes eens goed voor de gek moeten 
gaan houden. Ze willen de kelder, het huis 
van Nar Robbedoes, kleurloos maken. De 
Minister roept heel hard, we maken alles 
wit. Dan gebeurt er ineens van alles in de 
kelder, lichtfitsen en veel lawaai, en als het 
allemaal stopt is de kelder helemaal wit.  
 
 

  



Na een tijdje komt Nar Robbedoes terug in 
zijn kelder en ziet dat alle kleuren weg zijn. 
Zelf het narrenpak van Nar Robbedoes is 
helemaal wit. Dan weet Nar Robbedoes het 
zeker er is iemand in de kelder geweest. Nar 
Robbedoes is heel boos en roept hardop: 
“Dat dacht ik wel , mijn pak wit, mijn kelder 
ook helemaal wit. Hoe zou dat komen? Er 
heeft vast iemand W.I.T. geroepen.” 
 
 
 
 
Wat Nar Robbedoes niet in de gaten heeft is 
dat ook Prins Fred, Minister Reijntjes, 
Pliessie Rob en Boer Jappie ook weer in de 
kelder zijn. Bedroefd zegt Nar Robbedoes : 
“Wat moeten we nu doen? Ik kan toch niet 
met DIT pak carnaval vieren. Een nar moet 
toch gekleurd zijn!” Alle anderen staan een 
beetje lachend om Nar Robbedoes heen. “Hij 
ziet een beetje bleek”, zegt Prins Fred. 
Pliessie Rob zegt: “Hij ziet nogal….”. “Nee”, 
roept Nar Robbedoes je moet hier geen wit 

zeggen. En terwijl Nar Robbedoes dat zegt gaan alle lichten uit en aan en klinkt er harde 
muziek. Iedereen roept door elkaar. En roept “WIT, WIT, WIT, WIT”. En steeds gaat het licht 
aan en uit en klinkt de muziek. Ze worden er ziek van!   
 
  



Pliessie Rob: “Nar Robbedoes je moet ons 
helpen hoe krijgen we de kleur weer terug. 
Want dat W...I....T ... is niets. Wat moeten we 
doen?” “Simpel”, zegt Nar Robbedoes , 
“Leuke dingen. Gewoon leuke dingen!”. 
“Zeker die fauwe grappen van jou?”, vraagt 
Minister Reijntjes. “Nee, dingen die iedereen 
leuk vindt”, zegt Nar Robbedoes . “Vertel nu 
maar wat we moeten doen, want Ik wit ut 
nie, ik wit het echt niet?”, roept Pliessie Rob. 
“Oh, nee”, roept Prins Fred, “je moet ‘weet’ 
zeggen geen ‘Ik wit ut nie.’” “Nee”, zegt Nar 

Robbedoes, “dat is geen kleur, dat is ‘weet’ in het Zeuvebults.” Maar goed we moeten dus 
gewoon leuke dingen doen. Want leuke dingen geven kleur aan het leven, ook aan mijn kelder. 
“We moeten eerst een kleur kiezen. Minister wat vind jij de mooiste kleur? “Eh, rood!” En wat 
vind je leuk? “Zingen. Een lied!” En samen zingen ze een lied. 
 
Lied: Op een rode paddenstoel  

Op een rode paddenstoel,  
Rood met witte stippen,  
Zat Narretje Robbedoes,  
Heen en weer te wippen.  
Krak, zei toen de paddenstoel,  
Met een diepe zucht,  
Allebei de beentjes,  
Hoepla in de lucht! 

Maar Nar Robbedoes  
Ging toch door met wippen.  
Op die rode paddenstoel,  
Rood met witte stippen.  
Daar kwam Boer Jappie aan  
En die zei toen luid  
“Moet dat stoeltje ook kapot? 
Nar Robbedoes, schei daarmee uit!” 

 
  



Nar Robbedoes: “Da’s mooi gezongen nu 
moet je deze rode ballon opblazen. Als wij 
zingen moet jij de ballon opblazen.” “Je gaat 
toch geen grap uithalen?”, vraagt Minister 
Reijntjes bang. “Nee, natuurlijk niet”, zegt 
Nar Robbedoes lachend. Ze beginnen met 
z’n allen weer te zingen en de minister blaast 
de ballon op. En dan... Prikt Nar Robbedoes 
de ballon toch lek: KNAL!! Maar wat gebeurt 
er? In de witte kelder is ineens al het rood 
weer terug. En de minister? Die trilt op zijn 
benen. 

 
 

 
“Maar”, zegt Pliessie Rob, “Laten we 
opschieten, we moeten nog 3 kleuren terug 
toveren.” Boer Jappie,“Wat is je 
lievelingskleur?”. “Groen natuurlijk, van de 
wei en het bos.” “OK dan toveren we nu 
groen terug”, zegt Nar Robbedoes. “We 
doen wat we het leukste vinden om te doen 
op het gras.” Boer Jappie wat doe je op gras. 
“Eh, liggen met een grasspriet in mijn mond.” 
Maar zijn toch nog meer dingen om te doen 
op het gras?”, vraagt Pliessie Rob. “Spelen, 
voetballen, de koeien lopen er op.”Nar 

Robbedoes zegt: “Nu we moeten dus het volgende doen. Hier Boer Jappie een grasspriet voor 
in je mond en je gaat op dit kleine grasveld zitten. Wij juichen dan net als op het voetbalveld.” 
“Kom op, met z’n allen”. “En door al dat gejuich zijn met een grote KLAP ineens alle groene 
kleuren weer terug!” Van schrik heeft Boer Jappie zijn grasspriet in geslikt. 
  



 
“Pliessie Rob”, vraagt Nar Robbedoes , 
“Wat is jouw favoriete kleur?”. “Dat is niet 
zo moeilijk: blauw natuurlijk. De politie 
zorgt voor blauw op straat.” “En zijn 
zwaailicht is ook blauw”, zegt Boer Jappie. 
“Maar wat is blauw en kun je drinken?”, 
vraagt Nar Robbedoes . “Water natuurlijk”, 
roept Prins Fred. “Maar wat is nu leuk aan 
water?”, vraagt Nar Robbedoes. 
“Zwemmen in de golven”, zegt Boer 
Jappie, “maar hoe maken we nu golven?”. 
“Met deze blauwe doeken”, zegt Nar 

Robbedoes , “als we er mee wapperen, zijn het net golven”. Ze pakken allemaal een blauwe 
doek en beginnen te wapperen. Tot dat… weer met een grote knal ook alle blauwe kleuren 
terug zijn. 
 

 
“En nu moet er nog bruin komen”, zegt 
Boer Jappie. “Nee”, zegt Prins Fred, “bruin 
is geen vrolijke kleur. De zon maakt mij blij. 
Dus ik zou graag geel erbij willen krijgen. Ik 
mis geel nog!” “Natuurlijk, er is niets zo 
mooi, als ‘s morgens de dag begint met de 
gele zon”, zegt Nar Robbedoes, “zullen we 
doen alsof de dag begint. Er is een liedje 
dat hoor ik vaak. Een liedje waarbij je kunt 
dansen. Zullen we dansen en zingen 
tegelijk?” En samen zingen ze: 
 

Lied: Begin de dag met een dansje: 
Begin de dag met een dansje  
begin de dag met een lach,  
want wie vrolijk kijkt in de morgen  
die lacht de hele dag,  
ja die lacht de hele dag.  
 
Al ze klaar zijn met zingen beginnen ze allemaal heel hard te lachen. Tot dat… weer met een 
grote knal ook alle gele kleuren terug zijn.  
  


