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MENEER MONTY IS KOEKOEK

koekoek!
Elke ochtend schrikt Meneer Monty zich een keutel. Dat is niet erg netjes voor 
een heer als hĳ. Of beter: voor de heer die hĳ wíl zĳn. Want het lukt hem niet  
a ltĳd. Soms zit er plots een teen in zĳn oor. Of een vinger in zĳn neus! 

Een vloek rolt uit zĳn mond en meer onbescho�e woorden volgen: 
Uilskuiken! Pestvogel! Koekoeksjong! 

als de dag begint met die eerste koekoek! 
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De ene ochtend is dat pas na tienen, de andere al voor vier uur in de nacht.
Meneer Monty moppert: Bĳ  de boskonĳ nen af! Met koekoek Waldo 

weet je ’t nooit. Maar één ding weet Meneer Monty zeker: die vogel begint zĳ n 
dag met praatjes.

koekoek! koekoek! Meneer Monty is koekoek!
Daar heb je het al… (Koekoek betekent iets als kierewiet, maar dat zegt een 

koekoek niet.) Meneer Monty moet nu snel zĳ n. Voor Waldo écht op dreef komt.
Waldo is getikt. Hĳ  is dan ook een klok. Hĳ  is minstens even oud als Meneer 

Monty. En net als hĳ  woont Waldo liever in een huis dan in een hol. Waldo’s huis 
is een koekoeksklok. Die hing ooit aan een boom in een bos ver weg. 

Het Zwarte Woud! zegt Waldo. En als hĳ  dat doet, dan roept hĳ .
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koekoek! koekoek! 
Kan dat wat stiller? Meneer Monty trekt zĳ n 

oren langs zĳ n hoofd.

Néé! gilt Waldo. koekoek is mĳ n lokroep! 
En daar zit wat in. Van een lokfl uister hee�  

Meneer Monty nog nooit gehoord.

Meneer Monty vond Waldo in de uitverkoop. 
Een kaartje prees de koekoek aan. ‘Met garantie 
op fraaie manieren’ stond erop.

Nou! Meneer Monty vond zo’n klok inderdaad 
erg netjes staan. Waldo was bovendien voor de  
halve prĳ s. Omdat hĳ  zo luid is, maar dat stond 
er niet bĳ . Hoe dan ook werden die twee beste 
vrienden, in goeie én in kwaaie dagen. En dit is 
vast een van die laatste.
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koekoek! koekoek! Meneer Monty hee� een staart!
koekoek! koekoek! Die pluist zo erg dat hĳ zich schaamt!
koekoek! koekoek! Hĳ stopt hem weg in ne§e kleren!
koekoek! koekoek! En toch hoort hĳ niet bĳ de heren!

O-o-o, Meneer Monty schiet in een kramp en zĳn snor schiet in de krul. 
Al wat Waldo kwekt, is waar. Maar moet dat echt zo luid? Straks horen de 

 buren hem nog! En zolang die niet weten dat Meneer Monty soms niet netjes is,  
is hĳ het eigenlĳk wél. 

O, pardon! kwekt Waldo. Dat was zeker weer te hard? 

Meneer Monty zucht. Hĳ trekt snel een ne§e broek over zĳn pluisstaart aan.  
En hups! Hĳ wipt de tuin in. Daar is alles gelukkig nog…

heerlĳk,
perfect,
stil.
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HIER WAAKT MENEER MONTY
Meneer Monty is wild van zĳn tuin. Al is wild misschien niet het juiste woord.  
De planten groeien er netjes volgens de regels. De bloemen staan er onbeweeglĳk 
bĳ. De bomen worden in stilte groter. 

Wilg vindt dat maar treurig. Hĳ laat zĳn takken hangen. 
Maar Meneer Monty niet! Die stroopt zĳn mouwen op en gaat fluitend aan 

het werk. In zĳn heerlĳke eentje. Fwiet-fwoet!

Fwoet-fwiet! kwe§ert ergens iemand terug. 

Meneer Monty let er maar niet op. Hĳ spit en hĳ graa�. En heus niet met zĳn 
pootjes. Jeetje, nee! Een heer hee� daar toch gereedschap voor? Een schop, een 
schoffel en een schaar. Een graskantsnĳder voor perfect rechte randjes.  
Fwiet-fwoet! Zoals dat moet.
 

Fwoet-fwiet! Ik zing mĳn lied. 



Het gekwe§er klinkt nu vlakbĳ. Meneer Monty’s neus wipt zenuwachtig op en 
neer. En als hĳ ziet wie het is, vallen zĳn oren slap. 

Merel, zucht hĳ. Die vervelende zangvogels ook! Die zĳn hem echt te luid.

Meneer Monty verliest bĳna zĳn goeie zin. Maar dan pakt hĳ zĳn hamer en  
– TOK! TOK! TOK! – hĳ timmert een bord in elkaar. BAM! KNAL! POK!  
Hĳ mept het in de grond, precies tussen twee eerdere bordjes in. 

Verboden te betreden, zegt het ene.
Hier waakt Meneer Monty! roept het andere.
Speciaal voor Merel ver� Meneer Monty daar in woeste le§ers bĳ: 
Zwĳgen is zilver. En voor het geval dat niet klontjesklaar is ook nog: 
STILTE!

VERBODEN  TE BETREDEN

Zwijgen is zilver

STILTE! HIER WAAKT  

MENEER  

MONTY!
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Maar… Fwiet-fwoet! Merel zet het op een vleien. U hebt hier zo’n paradĳsje.  
Ik vind hier in-spi-ra-tie. Fwoet-fwiet! U soms niet? 

Meneer Monty kĳkt verblu� van links naar rechts. Van zĳn spinazie naar zĳn 
koolrabi. Néé! Inspi-dinges vond hĳ nog nooit. Wat jammer! 

Blĳven zoeken in dat geval, kirt Merel. Ik neem zolang een bad. 
Fwoet-fwiet!

Meneer Monty snui�. Hĳ hee� wel een kuip. Maar die is voor lelies,  
niet voor merels! 

HIER WAAKT  

MENEER  

MONTY!
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