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Karel Appel



De kleine Kareltje veegt het haar 
voor pappa Jan Appel bij elkaar. 
Hij schikt de kleuren zo op de grond
dat er een kat ligt, een muis of een hond. 

Jan Appel, kapper in de Dapperstraat  
die scheert, knipt en kapt van vroeg tot laat. 
Hij heeft een zoon Karel die als hij sterft
de kapperszaak in de Dapperstraat erft! 
 



Maar Kareltje krijgt als hij vijftien wordt
een schaar en een kam en een kappersschort. 
Hij komt in de kapperszaak want dat moet, 
vooral in haarverven is hij heel goed!

Zijn oom, die Karel heet net als hij, 
maakt vaak met verf een echt schilderij.
Op vrije zondagen schilderen zij 
de Dapperstraat en de Dam en het IJ. 




