
Allemaal de schuld van 

Diederik’  
op het deuntje van ’Allemaal de schuld van 

Wouter Bos’ van Jeroen van Merwijk. 
 

De zieken zijn de klos met die Van Rijn. 
En Jetta doet de ouderen dagelijks pijn. 
We verloren met de kiezer elke klik 
En dat is allemaal de schuld van Diederik. 

Ja, het is allemaal de schuld van Diederik (2x) 
Door wie zijn wij nou allen de pineut? 
Dat is allemaal de schuld van die techneut. 
Halbe Zijlstra is gemeen en heel erg rechts 
En wil nog 15.000 vluchtelingen slechts. 
Hij gooit ze hoogstpersoonlijk uit het land 
Dus staat onze achterban in brand. 

Ja, tel het maar op al je vingers na 
Op alle rampspoed zit PvdA. 
En zit het ons een keertje lekker mee 
Dan komt het juist weer door de VVD 
Het is allemaal de schuld van Diederik (2X) 
Dat regeerakkoord is neoliberaal 
Dus wie gelooft er nog zijn eerlijke verhaal? 
Alle beloftes brak de VVD 

maar de kiezer die zit daar echt niet mee. 
Die vindt Mark toch desondanks een toffe vent 
en ik kijk jaloers naar dat talent. 
Hooijmaaijers, Verheijen en Van Rey 
En dan nog dat geld voor Griekenland erbij 
Dat krijgt die Mark toch nooit meer recht geluld? 
 
 

 
 

 
En toch krijgt vaak een ander weer de schuld. 
Het is allemaal de schuld van Diederik (2x) 
Dat is die man die alles beter weet 
En daarbij menig fractielid versleet. 
Het is een ware tocht door de woestijn 
Van commentaar voorzien door Duivesteijn. 
En zet die eindelijk wat zoden aan de dijk 

dan is dat louter dankzij Lodewijk. 
Want Lodewijk is beminnelijk en braaf 
Gaat niet schelden op De Telegraaf 
Nee, het is de droomprins van het Rode Koninkrijk. 
Nee, het is nooit de schuld van Lodewijk. 
Eenieder die dat zegt heeft groot gelijk 
Nee, het is nooit de schuld van Lodewijk. 

Nou ja, we raakten twee zetels kwijt aan het Turkse 
Rijk. 
Dat was dan wel de schuld van Lodewijk. 
Maar kijk, de verlosser staat in Rotterdam gereed 
Nog niet aangetast door al het Haagse leed 
Maar die zegt: eerst Samsom weg dan ik 
En dus is het weer de schuld van Diederik 
Het is allemaal de schuld van Diederik (2x) 

Ik ben zo blij dat hij er is, niet ik 
Het is allemaal de schuld van Diederik 
En nou allemaal! 
Het is allemaal de schuld van Diederik (2x) 
Ik ben zo blij dat hij er is, niet ik 
Het is allemaal de schuld van Diederik. 
 


