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1.

Aan de oever van de Rotte

Aan de oever van de Rotte
tussen Delft en Overschie
zat een kikvors luid te wenen
met een zuigling op haar knie
Lieve kleine sprak de oude
zie je daar die ooievaar
't is de moord'naar van je vader
hij vrat hem op met huid en haar
Wel potdomme sprak de kleine
heeft die klootzak dat gedaan
als ik later groot en sterk ben
zal 'k hem op zij falie slaan
Nauwelijks was hij uitgesproken
of daar kwam de ooievaar
greep de kleine bij zijn lurven
en vrat hem op met huid en haar
In de slokdarm aangekomen
zag hij daar zijn vader staan
en toen zijn ze met z'n tweeën
naar de uitgang toe gegaan
en daar buiten aan gekomen
zagen zij nog even groen
en dat blijk dus dat die zuren
van dat rotbeest het niet doen
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2.

A, B, C…

ABC, ik zat in een coupé
En ik had me voorgenomen nergens aan te komen
ABC, ik zat in een coupé
Idem met:
DEF, met de dochter van de chef
GHI, toen zat ze op mijn knie
JKL, toen brak haar jarretel
MNO, meneer dat doet U zo
PQR, meneer U gaat te ver
STU, meneer wat doet U nu
VWX, meneer dat kost een riks
XYZ, toen gingen we naar huis!
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3.

Advocaatje ging op reis

Advocaatje ging op reis, tiereliereliere
Advocaatje ging op reis, tierelierelom
Refrein: Al met zijn hoedje op zijn arm, tiereliereliere
Al met zijn hoedje op zijn arm, tierelierelom
Voor een herberg bleef hij staan, tiereliereliere
Voor een herberg bleef hij staan, tierelierelom
Refrein
Stokvis kreeg hij voor 't ontbijt,tiereliereliere
Stokvis kreeg hij voor 't ontbijt, tierelierelom
Refrein
Graatje stak hem in z’n keel, tiereliereliere
Graatje stak hem in z’n keel, tierelierelom
Refrein
De dokter werd er bij gehaald, tiereliereliere
De dokter werd er bij gehaald, tierelierelom
Refrein
Maar de dokter kwam te laat, tiereliereliere
Maar de dokter kwam te laat, tierelierelom
Refrein
Zo stierf onze advocaat, tiereliereliere
Zo stierf onze advocaat, tierelierelom
Refrein
Op zijn buikje groeit nu gras, tiereliereliere Op zijn buikje groeit nu gras,
tierelierelom
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4.

Ai ai Olga

Er was er 's een ouwe Rus
Die woonde in de Kaukasus
En was verliefd op Olga, olé‚
Hij zei: 'k wil met je trouwen zus
En geef je mij niet gauw een kus
Dan spring ik in de Wolga, olé ‚
Refrein:
Ai ai Olga, als jij van mij niet houdt
Dan spring ik in de Wolga
En kind, die is zo koud
Met jou wil ik de wodka delen
Dansen en de balalaika spelen
Ai ai Olga, als jij van mij niet houdt
Dan spring ik in de Wolga
En kind, die is zo koud
Maar Olga zei: nee, dank je wel
Ik blijf voorlopig vrijgezel
Want ik zie meer in Ivan, olé ‚
Aan hem schenk ik mijn hart misschien
Hij houdt tot 's avonds kwart voor tien
Mijn hand vast op de divan, olé ‚
Maar Olga gaf hem toch geen zoen
Toen moest hij voor zijn goed fatsoen
Wel in de Wolga springen, olé ‚
Hij nam een aanloop van het strand
En haalde net de overkant
En ging daar door met zingen, olé ‚
Ai ai Olga, als jij van mij niet houdt
Dan spring ik in de Wolga
En kind, die is zo koud
Met jou wil ik de wodka delen
Dansen en de balalaika spelen
Ai ai Olga, je bent m'n lieve schat
Maar ach, die grote Wolga
Is zo koud en nat
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5.

A pizza hut

A pizza hut, A pizza hut
Kentucky fried chicken and a pizza hut
A pizza hut, A pizza hut
Kentucky fried chicken and a pizza hut
McDonalds, McDonalds
Kentucky fried chicken and a pizza hut
A big red bus, A big red bus
A mini, mini, mini and a big red bus
A big red bus, A big red bus
A mini, mini, mini and a big red bus
Ferrari, Ferrari
A mini, mini, mini and a big red bus
A fat girl guide, A fat girl guide
A skinny skinny brownie and a fat girl guide
A fat girl guide, A fat girl guide
A skinny skinny brownie and a fat girl guide
Akela, Akela
A skinny skinny brownie and a fat girl guide
Akela, Akela
A skinny skinny brownie and a fat girl guide!
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6.
Refrein:

Berenjacht
Wij gaan op berenjacht
Wij zijn niet bang
Want we hebben een pistool
En kogels ook

We komen bij een grote boom
We kunnen er niet onderdoor
We kunnen er niet overheen
We kunnen er niet omheen
We moeten er doorheen
Zage (16x)
Refrein
We komen bij een grote rivier
Zwem (16x)
Refrein
We komen bij een groot moeras
Sop (16x)
Refrein
We komen bij een heel groot hol
We kijken in het hol
We ruiken in het hol
We voelen in het hol
We voelen iets zachts
We voelen iets harigs
EEN BEER!
Terug door het moeras, sop (7x)
Door de rivier, zwem (7x)
Door de boom, zage (7x)
Hè hè, wij zijn op berenjacht en wij zijn niet bang
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7. Brand in Mokum
Brand in Mokum, brand in Mokum.
Zie het ginder, zie het ginder.
Brand, brand! brand, brand!
En daar is geen water, en daar is geen water

8. Bright Eyes
Art Garfunkel
Is it a kind of dream, floating out on the tide
Following the river of death downstream, oh, is it a dream?
There's a fog along the horizon, a strange glow in the sky
And nobody seems to know where you go, and what does it mean
Oh, oh, is it a dream?
Refrein:
Bright eyes, burning like fire
Bright eyes, how can you close and fail ?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale? Bright eyes
Is it a kind of shadow, reaching into the night,
Wandering over the hills unseen, or is it a dream?
There's a high wind in the trees, a cold sound in the air,
And nobody ever knows where you go, and where do you start, Oh, oh, into
the dark
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9.

Bye bye love

The Everly brothers
Refrein:
Bye bye love
Bye bye happiness
Hello loneliness
I think I'm gonna cry
Bye bye love
Bye bye sweet caress
Hello emptiness
I feel like I could die
Bye bye my love goodbye
There goes my baby
With someone new
She sure looks happy
I sure am blue
She was my baby
'Till he stepped in
Goodbye to romance
That might have been
I'm through with romance
I'm through with love
I'm through with counting
The stars above
And here's the reason
That I'm so free
My loving baby
Is through with me

9

10.

Clementine

In a cavern, in a canyon
Excavating for a mine
Dwelt a miner, forty-niner
And his daughter Clementine
Refrein:
Oh my darling, oh my darling
Oh my darling Clementine
You are gone and lost forever
Dreadfull sorry Clementine
Light she was and like a fairy
And her shoes were number nine
Herring boxes without topses
Sandles were for Clementine
Drove her ducklings to the water
Every morning just at nine
Hit her foot against a splinter
Fell into the foaming brine
Ruby lips above the water
Blowing bubbles, soft and fine
But alas, I was no swimmer
So I lost my Clementine
Then the miner, forty-niner
Soon began to weep and pine
Thought he ought to join his daughter
Now he's with his Clementine
In my dreams she still does haunt me
Roped in garments soaked in brine
Though in life I used to hug her
Now she's dead I draw the line
How I missed her, how I missed her
How I missed my Clementine
But I kissed her little sister
And forgot my Clementine
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11.

Cockels and mussels

The Dubliners
In Dublin's fair city, where girls are so pretty
I first set my eyes on sweet Molly Malone
As she wheeled her wheel-barrow, through streets broad and narrow
Crying cockels and mussels, alive, alive-o
Refrein:
Alive, alive-o, alive, alive-o
Crying cockels and mussels, alive, alive-o

She was a fishmonger, but sure, 't was no wonder
For so were her father and mother before
And they each wheeled their barrow, through streets broad and narrow
Crying cockles and mussels, alive, alive-o
Refrein.
She died of a fever, and no one could save her
And that was the end of sweet Molly Malone
But her ghost wheeled her barrow through the streets broad and narrow
Crying cockles and mussels, alive, alive-o
Refrein.

12.

Cowboy Billy Boem

En wie stuift er op z'n paard door de prairie ?
Dat is Cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd
Er is nooit in 't wilde westen een cowboy geweest
Die zo dapper was als Cowboy Billy Boem
Refrein:
Van je hotsie-knotsie-knetter van je jippie-jippie-jee
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest
En nu mag je zelf verzinnen wat voor beest dat is geweest
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13.

Daar was laatst een meisje loos

Daar was laatst een meisje loos
die wou gaan varen, die wou gaan varen
daar was laatst een meisje loos
die wou gaan varen als lichtmatroos
Zij moest klimmen in de mast
maken de zeilen, maken de zeilen
zij moest klimmen in de mast
maken de touwtjes met touwtjes vast
Maar door storm en tegenwind
sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
maar door storm en tegenwind
sloegen de zeilen van boven neer
Och kap'teintje sla mij niet
ik ben uw liefje, ik ben uw liefje
och kap'teintje sla mij niet
ik ben uw liefje zoals gij ziet
Zij moest komen in de kajuit
kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel
zij moest komen in de kajuit
kreeg een pak ransel en toen was het uit
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14.

De dronken zeeman

Wat zullen we doen met de dronken zeeman? (3x)
's Morgens in de vroegte.
Refrein:
Hela en hup, daar gaat ie
Hela en hup, daar gaat ie
Hela en hup, daar gaat ie
's Morgens in de vroegte.
Stop 'm met z'n kop in een emmer water.
Gooi 'm overboord dan kan ie zwemmen.
Hang 'm aan de mast om uit te waaien.
Roep de kapitein die zal hem leren.
Stop hem in zijn bed om uit te slapen.
Dat zullen we doen met de dronken zeeman
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15.

De fouragemeesters tent

Er is nog soep, soep, voor een hongerige troep,
Al in de tent, al in de tent, al in de tent, al in de tent,
Er is nog soep, soep, voor een hongerige troep,
In de fouragemeesterstent.
Refrein:
Dat wist ik niet en bovendien,
Dat kon ik zonder bril niet zien,
Dat kon ik zonder bril niet zien.
Idem met:
Er is nog pap, pap, voor iedereen een hap ...
Er is nog kaas, kaas, zo oud als Sinterklaas ...
Er is nog lim, lim, daar zitten wespen in ...
Er is nog drop, drop, voor een verkouden hop ...
Er is nog vla, vla, van de sokken van me ma ...
Er is nog kuch, kuch, met platgeslagen mug ...
Er is nog koek, koek, uit een onderbroek ...
Er is nog brood, brood, voor iedereen een moot ...
Er is nog drop, tussen de tenen van de hop…
Er is nog ham, voor op de boterham…
Er is nog thee, getrokken uit de plee…
Er is nog flens, flens, voor iedereen z'n pens ...
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16.

De kat van ome Willem

De kat van ome Willem is op reis geweest,
op reis geweest, op reis geweest.
De kat van ome Willem is op reis geweest.
Waar ging die dan naar toe? Hoi!
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest,
Parijs geweest, Parijs geweest,
zodat ie nou alleen maar Franse kranten leest, bonjour en voulez-vous.
Hij heeft zo iets elegants. Hij geeft kopjes op z’n Frans.
Hij gaat met een Franse rozenkrans al naar de katte-draal.
Allemaal: ja, de kat van ome Willem is brutaal! Olala!
Die kat is op een echte Franse school geweest,
op school geweest, op school geweest.
Die kat is op een echte Franse school geweest en zegt nou: 0, pardon.
Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest,
de Gaulle geweest,de Gaulle geweest.
Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest, en zegt voortdurend: non,
zingt een liedje op z’n Frans over de maagd van Orleans.
Hij lust enkel nog maar sjuderans en af en toe cognac, Op het dak
en hij wil alleen maar op een Franse bak.Ja!
De kat van ome Willem is op reis geweest,
op reis geweest,op reis geweest,
De kat van ome Willem is op reis geweest.
Waar ging die dan naar toe? Hoi!
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest,
Parijs geweest, Parijs geweest,
De kat van ome Willem is op reis geweest, bonjour en voulez-vous.
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17.

De uil zat in de olmen

De uil zat in de olmen
Bij 't vallen van de nacht
En achter gindse heuvel
Daar roept de koekoek zacht:
Koekoek, koekoek, koekoekoekoekoekoek
Koekoek, koekoek, koekoekoekoekoekoek
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18.

De wandelclub

Wij zijn dol op de bossen
Daar kunnen we hossen
Daar kunnen we klossen
Wij zijn dol op de heide
Op de weide
En op de natuur
Geef ons de frisse weide want je kunt er
zo genieten zonder ha-heerlijk-Hunter
Wij willen geen nicotine
Wij willen de mandoline
Van je pingele pingele pingele pingele pong
Picknicken is zo fijn
Niks pikken voor de lijn
Dat mag voor ons overbodig zijn
Refrein:
Jo met de banjo
En Lien met de mandolien
Kaatje met haar mondharmonicaatje
Truitje met haar luitje
Je moet dat clubje zien
Dol op een man, Dol op een man
Wij zijn zo dol op de mandolien
Wij zijn zonnige zussen
Wij zijn niet te kussen
Wij zijn niet te kussen
Dat is onhygiënisch
Onhygiënisch
In onze natuur
Wij zijn de CBH der slakkehuizen
Wij dol op hagedis en waterluizen
Geen Kareltje en geen Wimpies
We stappen in onze gympies
Van je pingele pingele pingele pingele pong
Bij ons is alles puur
Wij hebben nog figuur
Wij zijn een stuk ongerept natuur
Refrein
?
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Wij zijn dol op de merels
Wij motten geen kerels
Wij motten geen kerels
Wij beschermen de diertjes
De miertjes, de piertjes
In de natuur
Wij gaan soms veertien dagen lang kamperen
Zonder hi zonder ha zonder heren
Wij willen geen limousine
Wij willen de mandoline
Van je pingele pingele pingele pingele pong
Het klinkt naar alle kant
Wanneer het zonnetje brandt
Wij zijn de ronden van Nederland
Refrein

19.

Drei Japanesen

Drei Japanesen mit ein Kontrabas
Sassen auf der Strasse und spielten was
Kamm der Polizei, sagte: 'Was ist das' ?
Drei Japanesen mit ein Kontrabas
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20.

Dikkertje Dap

Dikkertje Dap klom op de trap
's Morgens vroeg om kwart over zeven
Om de giraf een klontje te geven
Dag giraf, zei Dikkertje Dap
Weet je wel wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen
't Is toch niet waar?, zei de giraf
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf!
O Giraf, zei Dikkertje Dap
'k Moet je nog veel meer vertellen
Ik kan al drie letters spellen
A, B, C, is dat niet knap?
Ik kan ook al bijna rekenen
Ik kan mooie poppetjes tekenen
Lieve deugd, zei de giraf
Kerel, kerel, kerel, kerel, ik sta paf!
Zeg giraf, zei Dikkertje Dap
Mag ik niet eens even bij je
Stiekem van je nek afglijden?
Zo maar eventjes voor de grap
Denk je dat de grond van Artis
Als ik neerkom heel erg hard is?
Stap maar op, zei de giraf
Stap maar op en glij maar af!
Dikkertje Dap klom van de trap
Met een griezelige grote stap
Op de nek van de giraf
Zette Dikkertje Dap zich af
Roetsj daar gleed hij met een vaart
Tot aan het kwastje van de staart (boem auw!)
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap
Morgen kom ik toch weer hier met de trap!
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21.

Een Nederlandse Amerikaan

Een Nederlandse Amerikaan
die zie je al van verre staan
een Nederlandse Amerikaan
die zie je al van verre staan
Refrein:
En van voor naar achter }
van links naar rechts } ( 4 X )
Zijn buik lijkt wel een luchtballon
ik wou dat ik er mee vliegen kon
Zijn neus lijkt wel een stopcontact
Ik wou dat ik er een stekker voor had
Zijn das lijkt wel een ratelslang
die is wel zeven meter lang
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
er zit zowat geen haar meer op
Zijn hemd lijkt wel een krentenkoek
het hangt een meter uit zijn broek
Zijn hand lijkt wel een worstpakket
net zo rood en net zo vet
Want iemand met een goed verstand
doet zoiets niet in Nederland
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22.

Even aan mijn moeder vragen

Bloem
Blonde haren, blauwe ogen
Uit een sprookjesboek geslopen
Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei
"Graag een kaartje van vijf gulden
Voor de film van vanavond"
Ik vroeg "waarom ga je niet met mij?"
En dit is wat ze zei:
Refrein:
Even aan m'n moeder vragen
Ik zweer je dat ze dat zei
Ze lachte d'r niet eens bij
Even aan m'n moeder vragen
Dat is toch uit de tijd meid
Je kunt 't ook bij mij kwijt
En ze keek me aan
't Was meteen gedaan vanaf toen
Alles voor een zoen
Nou dat kom je maar weinig tegen
Zo'n juffrouw verdient alle zegen
Ik dacht dat 't was uitgestorven
Maar ik heb een afspraak voor morgen
Ze moet ook al voor twaalven thuis zijn
Maar dat zal me een grote zorg zijn
Annemarie, Annemarie
Ze drinkt enkel maar limonade
Die ik dan voor haar mag gaan halen
Sigaretten die vindt ze smerig
Popmuziek kan ze niet waarderen
Elke deur hou ik voor haar open
Ik ga zelfs met haar hondje lopen
Annemarie, Annemarie
Refrein (2x)
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23.

Every where we go

every where we go - herhaal
people ask us - herhaal
who we are - herhaal
and where we come from -herhaal
then we tell them - herhaal
scouts come from everywhere - herhaal
and if they don't hear us – herhaal
we sing a little louder/they ARE DEAF – herhaal

24.

Het olifantenlied

Wat zullen dat voor bomen zijn
waar die grote … olifanten,
wand'len kunnen zonder zich te stoten
Links zijn bomen, rechts zijn bomen
In het midden zijn geen bomen
Waar die grote … olifanten,
wand'len kunnen zonder zich te stoten

25.

Hoofd, schouders, knie en teen

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen,
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen,
oren, ogen, puntje van je neus,
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.
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26.

Ik ben vandaag zo vrolijk

Herman van Veen
Ik ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit
Ik was wel vaker vrolijk
Heel vrolijk, heel vrolijk
Maar zo behoorlijk vrolijk
Was ik tot nu toe nooit
Soms ben ik ongelukkig
Ontzettend ongelukkig
Soms ben ik ongelukkig
Dan sterf ik van verdriet
Soms ben ik wat neurotisch
Psychotisch en chaotisch
Labiel en neogotisch
Maar vandaag dus niet
Vandaag ben ik zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit
Soms ben ik ongelukkig
Ontzettend ongelukkig
Soms ben ik ongelukkig
Dan sterf ik van verdriet
Soms ben ik wat neurotisch
Psychotisch en chaotisch
Labiel en neogotisch
Maar vandaag dus niet
Ik ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit
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27.

Ik heb een tante in Marokko

Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi,
ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi,
ik heb een tante in Marokko, een tante in Marokko,
een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi.
Zing ik ajai jippie jippie jee, hiep-hoi,
zing ik ajai jippie jippie jee, hiep-hoi,
zing ik ajai jippie, aja jippie,
ajai jippie jippie jee, hiep-hoi.
En ze komt op twee kamelen als ze komt, hobbel-hobbel.
En ze schiet met twee pistolen als ze komt, pief-paf.
En we drinken coca-cola als ze komt, klok-klok.
En we rijgen dan een varken aan het spit, knor-knor.
En wat zullen we lekker smullen als ze komt, mmmm-mmmm
En wat is het voor ons jammer als ze gaat, nou-nou
En wat zullen we haar zoenen als ze gaat, smak-smak
En wat zullen we naar haar zwaaien als ze gaat, daag-daag
En ze gaat dan met het treintje weer naar huis, tuut-tuut.
En dan krijgen we bericht dat ze niet komt, he bah!
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28.

Ik heb mijn wagen volgeladen

Ik heb mijn wagen volgeladen,
Vol met oude wijven.
Toen zij op de markt kwamen,
Begonnen zij te kijven.
Nu neem ik van mijn levensdagen,
Geen oude wijven op mijn wagen,
Hop paardje, hop! (2x)
Ik heb mijn wagen volgeladen,
Vol met oude mannen.
Toen zij op de markt kwamen,
Ging' ze samen spannen.
Nu neem ik van mijn levensdagen,
Geen oude mannen op mijn wagen,
Hop paardje, hop! (2x)
Ik heb mijn wagen volgeladen,
Vol met jonge meisjes.
Toen zij op de markt kwamen,
Zongen zij als sijsjes.
Nu neem ik van mijn levensdagen,
Steeds jonge meisjes op mijn wagen !
Hop paardje, hop! (2x)
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29.

Ik heb zo waanzinnig gedroomd

Kinderen voor kinderen
Refrein:
Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd
Ik was zo mooi-mooi-mooi, 't was echt niet gewoon
Iedereen riep: Hieperdepiep!
Daarna werd ik gekust en gekroond
Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd
Ik werd met ka-ka-ka-kado's overstroomd
Iedereen zei: Hou je van mij?
Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd
Eens in het jaar
Dan droom je zo raar
Dat je 't niet gauw vergeet
Zilver en zang
Een zoen op je wang
Iedereen wil met je mee
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd
Refrein
Diep in de nacht
Totaal onverwacht
Duizelt je hoofd van geluk
Iedereen lacht
En alles wordt licht
Als men een ster voor je plukt
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd
Refrein
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30.

I said a boom-a-chik-a-boom

I said a boom-a-chik-a-boom
I said a boom-a-chik-a-boom! (2x)
I said a boom-a-chik-a-boom
I said a boom-a-chik-a-boom! (2x)
I said a boom-a-chik-a-rocka-chik-a-rock-a-chick-a-boom (2x)
OK.
That’s fine
This time
…. style
(Herhalen, sneller, harder, langzamer, etc. )
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31.

Ik voel me zo verdomd alleen

Danny de Munk
Krijg toch allemaal de klere
Val voor mijn part allemaal dood
Ik heb geen zin om braaf te leren
Ik eindig toch wel in de goot
Kinderen willen niet met me spelen
Noemen me 'Rat', en kijken me na
De enige, die me nog wat kan schelen
Die is er nooit, dat is m'n pa
Mijn moeder kan me niet verdragen
Nooit doe ik iets voor haar goed
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen
Schelden is alles, wat ze doet
Geen wonder dat mijn pa is gaan varen
Ik mocht niet mee, ik ben te klein
Ik moet het in mijn eentje klaren
Tot ie ooit weer terug zal zijn
Refrein:
Had ik maar iemand om van te houden
Twee zachte armen om me heen
Die mij altijd beschermen zouden
Ik voel me zo verdomd alleen
Misschien als vaders schip er is
Als ie weer terug is van de zee
Zegt ie nog es: Luister Cis
Waarom ga je niet met me mee?
Ik ben toch ook nog maar een kind
Kan het niet helemaal alleen
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind
Maar hoe, dat is een groot probleem
Refrein
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32.

Jan Klaassen de trompetter

Rob de Nijs
Refrein:
Jan Klaassen was trompetter in 't leger van de prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
En hij had geen geld en hij was geen held
En hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
't Leger sloeg z'n tenten op voor Alkmaar in 't veld
Zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held
De kroeg werd als strategisch punt door 't hoofdkwartier bezet
De officieren brulden "Jan, kom speel op je trompet"
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud
Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout
Refrein
De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie
Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie
Ja zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z'n trompet
En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat
En honderd liedjes speelde voor de kind'ren van de stad
Refrein
Jan Klaassen zei "vaarwel m'n lief ik zie je volgend jaar
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar"
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij
Maar 't leger is nooit teruggekeerd van de Moker hei
Geen mensen die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft
Maar alle kind'ren kennen hem, hij is niet dood, hij leeft
Refrein
En hij had geen geld en hij was geen held
En hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

29

33.

Jimmy (de eenzame fietser)

Boudewijn de Groot
Hoe sterk is de eenzame fietser
Die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind
Zichzelf een weg baant
Hoe zelfbewust de voetbalspeler
Die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint
Zich kampioen waant
Hoe lacht vergenoegd de zakenman
Zonder mededogen die 'n concurrent verslagen vindt
Zelf haast failliet gaand
En ik zit hier tevreden met die kleine
Op m'n schoot; de zon schijnt
Er is geen reden met rotweer en met harde wind
Te gaan fietsen met dat kind
Als ie maar geen voetballer wordt
Ze schoppen 'm misschien half dood
Maar liever dat nog)
Dan het bord voor z'n kop van de zakenman)
Want daar wordt ie alleen maar slechter van) (3x)
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34.

Julia

Julia is zo schoon, zo schoon als de sirene
Al heeft ze vuurrood haar en een paar kromme benen
Refrein:
Julia, Julia, Ju-li-a
Julia, Julia, Ju-li-a
Julia, Julia, Ju-li-a, en Julia is zo schoon.
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie haren
Van voren is het vlas en van achter is het garen
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie tanden
Ze zijn zo groen als gras, met donkergele randen
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie ogen
De ene is van glas en de ander kijkt naar boven
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft zulke mooie borsten
De ene is van kurk, de andere zit vol korsten
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie armen
Ze hangen langs haar lijf, als uitgedroogde darmen
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie benen
Het ene is van hout en het andere verdwenen
Refrein
En Julia is zo schoon ze heeft van die mooie billen
De ene houd ze stijf en de ander laat ze trillen
Refrein
En Julia is zo schoon ze heeft van die mooie Oren
De ene is gescheurd, en het ander is verloren
Refrein
En Julia is zo schoon ze heeft van die mooie Wangen
De ene is geplamuurd, de ander is behangen
Refrein
En Julia is zo schoon ze heeft van die mooie Lippen
De ene was te rijp, op de andere kon je wippen
Refrein
?
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En Julia is zo schoon ze heeft van die mooie Kiezen
Ze vlogen er steeds uit wanneer ze flink moest niezen
Refrein
En Julia is zo schoon ze heeft van die mooie Kaken
Ze staken recht vooruit, je kon er fijn op schaken
Refrein
En dan als Julia at, kon zij haar eetlust tonen
Ze at niet maar ze vrat, in één dag tien pond bonen
Refrein
En laatst was Julia krank, toen lag ze in haar kamer
Stomdronken van de drank, te zwaaien met een hamer
Refrein
En nu is Julia dood, nu kun je haar bekijken
Met zemelen gevuld, ligt ze in 't museum te prijken
Refrein
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35.

Kaap'ren varen

Al die willen te kaap'ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Refrein:
Jan, Piet, Joris en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Piet, Joris en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee

Idem met:
Al die willen walvis jagen
Al die van stromen en golven houden
Al die willen een pijpje roken
Al die met ons in zee verdrinken
Al die ranzige tweebak lusten
Al die dood en duivel niet vrezen
Al die van vrouwen en brandewijn houden
Al die mee naar de helle varen
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36.

Ketelbinkie

Toen wij uit Rotterdam vertrokken met de Edam een oude schuit
met kakkerlakken in het midscheeps en rattennesten in het vooruit
Toen hadden wij een kleine jongen bij ons als ketelbink aan boord
die nog nooit had gevaren en van haaien had gehoord
Die van zijn moeder op de kade wat schuchter lachend afscheid nam
omdat ie haar niet dorst te zoenen die straatjongen uit Rotterdam
Hij werd gescholden door de stoker omdat ie op de eerste dag
toen wij maar net de pier uit waren al zeeziek in het kotsel lag
En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht
want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht
Als ie dan sjouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam
dan was het net een brokkie wanhoop die straatjongen uit Rotterdam
Wanneer ie 's avonds op zijn kooi lag en na zijn sjouwen eindelijk sliep
dan schold de man die wacht te kooi had omdat ie om zijn moeder riep
Toen is ie op een mooie morgen 't was in de Stille oceaan
terwijl ze brulden om hun koffie niet van zijn kooigoed opgestaan
En toen de stuurman met kinine en wonderolie bij hem kwam
vroeg ie een voorschot op zijn gage voor het oude mens in Rotterdam
In zeildoek en met roostergaren werd ie die dag op het luik gezet
De kapitein lichtte zijn petje en sprak met grogstem zijn gebed
En met een een twee drie in godsnaam ging 't ketelbinkie overboord
die 't ouwetje niet dorst te zoenen omdat 't niet bij zeelui hoort
De man een extra mokkie schotem en het ouwe mens een telegram
dat was het einde van die zeeman die straatjongen uit Rotterdam.
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37.

Kleine Catootje

Kleine Catootje, zat op een bootje
En begon te gillen
Mama, mama ; Ikke wil er af.
38.

Kleine visjes

.... kleine visjes die zwommen naar de zee
Moeder zei: "Ik ga niet mee"
Ik blijf liever in die vieze ouwe sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien en die bijten je ...
Blub blub blubberdieblub blub blub blub blub blub
.... kleine visjes ....
39.

Kom van dat dak af

Peter Koelewijn
He.. Hee‚... Heee..!!!
Refrein: Kom van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Nee, nee, nee, nee, nee, nee van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Kom van dat dak
Dat was de laatste keer
Lange Jansen z'n vrouw was een koorddanseres
Maar bij gebrek aan een touw
Klom ze op het bordes
Het eten werd koud en Lange Jansen werd heet
En in de straat weerklonk zijn kreet
Refrein
Lange Jansen werd kwaad
Hij zei: Aan is de boot
Kom van dat dak af
Of je gaat in de goot
Maar zijn vrouw schrok zich wild
En was ten einde raad
Weerklonk het in de straat
Refrein
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40.

Land van Maas en Waal

Tekst: Boudewijn de Groot
Onder de groene hemel, in de blauwe zon
Speelt het blikken harmonie-orkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoete de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
Ik loop gearmd met een kater voorop
daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop
en dan de grote snoeshaan die legt een glazen ei
wanneer je 't schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij.
Ik reik een meisje mijn koperen hand
Dan komen er 2 Moren met hun schepen in de hand
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar
Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar.
Onder de purperen hemel, in de blauwe zon
Speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoeten de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt
Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt
We staken alle kerken met brandewijn in brand
't Is koud vuur, dus het geeft niet
en het komt niet in de krant
Het leed is geleden, de horizon schijnt
Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke traan
En eten 's avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak.
Onder de gouden hemel, in de zilveren zon
Speelt altijd het harmonie-orkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
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41.

Let it be

The Beatles
When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hours of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be

Refrein:
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people
Living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be
And when the night is cloudy
There is still a light that shines
On me, shines until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be
Let it be
Let it be
Let it be
Whisper words of wisdom,
let it be
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42.

Living doll

Refrein:
Got myself a crying, talking
sleeping, walking, Living Doll
Got to do my best to please her
just cos' she's a Living Doll
Such a roving eye
and that is why she satisfies my soul
got the one an'only walking, talking
Living Doll!
Take a look at her hair
it's real!
and if you don't believe what I say
just feel!
I'm gonna lock her up in a trunk
so no Big Hunk can steal her away from me

43.

Mijn hoed die heeft vier deuken

Mijn hoed die heeft vier deuken,
vier deuken heeft mijn hoed
En had hij niet vier deuken,
dan was het niet mijn hoed!
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44.

My Bonnie

My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea
My Bonnie is over the ocean
Oh bring back my Bonnie to me
Bring back, oh bring back
Oh bring back my Bonnie to me, to me
Bring back, oh bring back
Oh bring back my Bonnie to me
Last night as l lay on my pillow
Last night as l lay on my bed
Last night as l lay on my pillow
l dreamed that my Bonnie was dead
Dreamed that, oh dreamed that
Oh dreamed that my Bonnie was dead, was dead
Dreamed that, oh dreamed that
Oh dreamed that my Bonnie was dead
The winds have blown over the ocean
The winds have blown over the sea
The winds have blown over the ocean
And brought back my Bonnie to me
Brought back, oh brought back
Oh brought back my Bonnie to me, to me
Brought back, oh brought back
Oh brought back my Bonnie to me
Andere versie:
Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed,
I stuck my feet out the window,
Next morning my neighbours were dead.
Next morning my neighbours were dead.
Bring back, bring back,
Bring back my neighbours to me, to me.
Bring back, bring back, bring back my neighbours to me.
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45.

Old MacDonald

Old MacDonald had a farm, hia hia hoo
And on his farm he had some cows, hia hia hoo
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, ev'rywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, hia hia hoo
OldMac Donald had a farm, hia hia hoo
And on his farm he had some dogs, hia hia hoo
With a waf waf here and a waf waf there
Here a waf, there a waf, everywhere a waf waf
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere ...
Chicks
Bees
Ducks
Pigs
Sheep
Ford
Cats
Fish

chick-chick
bzzz-bzzz
quack-quack
knor-knor
beh-beh
rattle-rattle
miauw-miauw
blub-blub
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46.

Op een onbewoond eiland

Kinderen voor kinderen
Refrein:
Op een onbewoond eiland
Loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d'r blij want
Lekker leven is de leus
Geen pietsie pech want je hoeft er niets
Valt er niet van je fiets
Ligt op je luie hardewiets
Drinkt met je billen bloot
Melk uit een kokosnoot
Je wordt vanzelluf groot
Op een onbewoond eiland
Zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland
Daar zou ik willen zijn
'k Had vanmorgen al voor dag en dauw
Een punaise in m'n voet
Marmelade op m'n linkermouw
Ei te zacht, ik wor' nie goed
En toen ik m'n fiets besteeg
Je raadt het reeds
M'n beide banden lek en leeg
En de tram, die ik toen nam
Bleef steken in een steeg
Refrein
Moest vanmiddag bij de dokter zijn
Spuitje anti-griep gehaald
Nou die vogel dee me reuze pijn
En natuurlijk brak de naald
En toen ik douchen zou
Je raadt het reeds
Stond ik te krijsen van de kou
Nooit geluk, de geiser stuk
Je weet al wat ik wou.......
Refrein
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47.

Op de step

Op de step, op de step. ‘k Ben zo blij dat ik ‘em heb
en nou es even zien waar rij ik nou naar toe,
naar Purmerend misschien? Ik weet alleen niet hoe.
Toen zag ik die pastoor. Bent u misschien bekend?
Weet u misschien de weg naar Purmerend?
Ja zeker wel, zei de pastoor, je gaat rechtuit en al maar door;
kijk, zie je die kapel die ken je ongetwijfeld wel en als je daar dan bent vraag
dan de weg naar Purmerend; dag, vent.
Op de step, op de step. ‘k Ben zo blij dat ik ‘em heb.
Toen zag ik die mevrouw. Bent u misschien bekend?
‘Weet u misschien de weg naar Purmerend?
o zeker wel, zei die mevrouw, je rijdt maar door, tot dat gebouw,
dat is een modezaak; daar kom ik zelf ontzettend vaak
en als je daar dan bent vraag dan de weg naar Purmerend; dag, vent.
Op de step, op de step. ‘k Ben zo blij dat ik ‘em heb.
Toen zag ik een chauffeur. Ben u misschien bekend?
Weet u misschien de weg naar Purmerend?
Ja zeker wel, zei die chauffeur, je bent net aan de goeie deur;
met ‘n tikkeltje geluk maak ik die step vast aan me truck
en ik sleepje het hele end naar Punmerend, naar Punmerend,
naar Purmerend.
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48.

Opzij, opzij, opzij

Herman van Veen
Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat,
wij hebben maar een paar minuten tijd.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer
doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan.
Een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.
we moeten rennen...
Opzij, opzij, opzij...
We moeten rennen...
Een andere keer misschien...
We moeten rennen...
Opzij, opzij, opzij...
We moeten rennen...
EEN ANDERE KEER MISSCHIEN!!!
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49.

Pinda

Pinda liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Pinda kon niet weg helaas
Tuut tuut tuut pindakaas
Besje……. kreeg een reuzeklap - bessensap
Ansje……. kreeg een klap niet mis - ansjovis
Philip …… wist niet waar hij bleef - Philishave
Felix…….. schrok zich half dood - kattebrood
Appel……. zag niet wat hij moes - appelmoes
Nootje…… zag de trein te laat - nootmuskaat
Erwtje…… kon niet op de stoep - erwtensoep
Eitje……... had niet opgelet - omelet
Peertje….. schrok zich rot - perencomp“te
50.

Pleecomplex

Ik heb toch zo iets geks
Ik heb een pleecomplex
Ik hou zo van die geur
Die teksten op de deur
Zie ik hem openstaan
Dan moet ik altijd gaan
Oh doe die deur op slot
Ik ga eraan kapot
Maar doe de bril omhoog
Want ik zit ook graag droog
H‚, ga je mee naar de plee
Ik zwijmel bij 't idee
51.

Rode kool

ro ro rode kool
rode kool met worst
mellekie mellekie mellekie mellekie
mellekie voor de dorst.
52.

Row, row, row your boat

Row, row, row your boat
gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily
Life is but a dream
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53.

She's the lady in red

She's the lady in red (2x)
And she's very good in bed (2x)
She's the lady in red (2x)
Singing nananana (2x)
Singing ohohohoh (2x)
She's the lady in red (2x)
And she's very good in bed
Black - she drives a Cadillac
Green - she's a walking sex-machine
Yellow - she goes with every fellow
Blue - she's just the girl for you
White - I think she is just right

54.

Stiekem gedanst

Toontje Lager
Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen
Ik dacht en keek en dacht wat om me heen
Niemand om me even op te vangen
Niemand bijzonder, niemand in 't algemeen
Drie uur 's nachts, 7 januari
in Panterbloesje en een spijkerbroek
De armen bloot, de korte zwarte haren
En ik stond daar ergens op een hoek
Refrein:
Ik heb stiekem met je gedanst ik hoop dat je 't leuk vond
Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst
Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken
Ik was die jongen met die vage blik
Ik was die jongen die losjes wou lijken
Niet te onschuldig en zeker niet te dik
Ik heb gedanst zonder te bewegen
Met een gemak zoals je zelden ziet
Misschien kom ik je morgen wel weer tegen
Misschien is het wel beter van niet
Refrein
45

55.

Supercalifragilisticexpialidocious

Disney
Um diddle diddle diddle, um diddle ay
Um diddle diddle diddle, um diddle ay
Refrein:
Su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious !
Even though the sound of it is something quite atrocious
If you say it loud enough, you'll always sound precocious
Su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious !
Um diddle diddle diddle, um diddle ay
Um diddle diddle diddle, um diddle ay
Because I was afraid to speak
When I was just a lad
Me father gave me nose a tweak
And told me I was bad
But then one day I learned a word
That saved me achin' nose
The biggest word you ever 'eard
And this is 'ow it goes : Oh !
I travelled all around the world
And ev'rywhere I went
I'd use this word and all would say
There goes a clever gent
When dukes and maharajas
Pass the time with me
I say me special word
And then they ask me out to tea. Oh !
Refrein:
the cat has got your tongue
There's no need for dismay
Just summon up this word and then
You've got a lot to say
But better use it carefully
Or it can change your life
One night I said it to me girl
And now my girl's my wife. She's
Supercalifragilisticexpialidocious (4x)
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56.

Tien kleine negertjes

10 kleine negertjes
Die dansten in de regen
Eentje viel er in een plas
Toen waren er nog maar…
9 kleine negertjes
Die gingen saam op jacht
Eentje trapte op een leeuw
Toen waren er nog maar…
8 kleine negertjes
Die stonden toen te beven
Eentje ging van 't beven dood
Toen waren er nog maar…
7 kleine negertjes
Die dronken uit een fles
Eentje kroop toen door de hals
Toen waren er nog maar…
6 kleine negertjes
Die vochten met een wijf
Het wijf dat sloeg er eentje dood
Toen waren er nog maar…
5 kleine negertjes
Die dronken een glaasje bier
Eentje stikte in het schuim
Toen waren er nog maar…
4 kleine negertjes
Die gingen naar Overschie
Eentje verdronk er in de Schie
Toen waren er nog maar…
?
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Drie kleine negertjes
Die zaten op de plee
Eentje is er doorgetrokken
Toen waren er nog maar…
2 kleine negertjes
Die waren zo alleen
Eentje ging van heimwee dood
Toen was er nog maar…
1 klein negertje
Dat trouwde met Katrien
En na negen maanden
Toen waren er weer…
10….

57.

Tien kleine visjes

Henk Nieborg
Tien kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei ik ga niet mee
Ik blijf liever in die vieze oude sloot
Want in de zee daar zijn de haaien
En die bijten je in je blub
Blub blub blubberdieblub (2x)
Negen ...

58.

Tien pond bananen

Tien pond bananen, bananen zijn gezond.
Adam sloeg Eva op haar blote Kon….stantinopel is een grote stad,
Adam sloeg Eva op haar blote ga…je mee naar Frankrijk,
Frankrijk is zo leuk, daar wordt in de bosjes heel wat afgeneu….shoorntjes
vangen in het hoge riet,
Adam sloeg Eva op haar bloten Tie… ta tovenaar heeft een lange sik,
Tussen z’n benen hangt een lange pik…ken is verboden stelen mag ik niet,
Dit is het einde van ons beschaafde lied!
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59.

The lion sleeps tonight

o.a. door Montezuma's revenge
In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle, the quiet jungle
The lion sleeps tonight
Near the village, the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village, quiet village
The lion sleeps tonight
Hush, my darling, don't fear, my darling
The lion sleeps tonight
Hush, my darling, don't fear, my darling
The lion sleeps tonight
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60.

The wild rover

The dubliners
I've been a wild rover for many a year
And I spent all my money on whiskey and beer
But now I'm returning with gold in great store
And I never will play the wild rover no more
Refrein:
And it's no, nay, never, no nay never no more
Will I play the wild rover, no never, no more
I went to an alehouse I used to frequent
And I told the landlady my money was spent
I asked her for credit she answered me nay
Such a customer as you I can have every day
Refrein.
I then took from me pocket ten sovereigns bright
And the landlady's eyes opened with delight
She said I've got whiskey and wines of the best
And the words that you told me were only in jest
Refrein.
I then went to my parents, confess what I've done
And I asked them to pardon their prodigal son
And as they caressed me as oft' times before
I never will play the wild rover no more
Refrein.
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61.

Uganda

Daar in de jungle van Uganda
Zwerft een jongen uit Appelscha
Hij eet banaan en papaya
en is nog blanker dan blanke vla
Hoe komt die jongen uit Appelscha
daar in de jungle van Uganda
Hij wou naar z’n tante in Kenia
Met KLM of transavia
Het vliegtuig kreeg panne daar in de savanne
het viel naar beneden allen overleden
Behalve die jongen uit Appelscha
Die zwerft nu door Zuid-Afrika
Hij stuurt een kaart naar zijn mama
Die woont in oude pekela
Nieuwe pekela
Oude pekela
Nieuwe pekela
pekela
Hij voelt zich als een zoeloe
verdwaald in de rimboe
hij wil graag naar huis toe
maar wist hij maar hoe, hoe
hij slaapt in een klamboe
en zuigt aan een bamboe
oh in de jungle van Uganda
brult een leeuw ’k heb honger ja, ja
hij ziet die jongen uit Appelscha
hij denkt: ‘lekker lekker ja, ja ‘
een leeuw eet geen vroe, vroe alleen groe en oehoe
en soms ook een goeroe en kind of een opoe
oh in de jungle van Uganda
zit een leeuw te poepen ja, ja
en in die warme bruine vla
zitten de resten uit Appelscha
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62.

Vader Jacob (en variaties)

Nederlands:
Vader Jacob, vader Jacob
Slaapt gij nog, slaapt gij nog?
Alle klokken luiden, alle klokken luiden
Bim bam bom, bim bam bom
Duits:
Bruder Jakob, Bruder Jakob
Schläfst du noch, schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glöcken, hörst du nicht die Glöcken
Ding dang dong, ding dang dong
Engels:
Are you sleeping, are you sleeping?
Brother John, Brother John
Morning bells are ringing, morning bells are ringing
Ding ding dong, ding ding dong
Frans:
Frère Jaques, Frère Jaques
Dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding ding dong, ding ding dong
Italiaans:
Frà Martino, campanaro
dormi tu, dormi tu?
Suona la campane, suona la campane
Din don dan, din don dan
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63.

Voor een groentewinkel

Voor een groentewinkel
Stond Kees uit de Jordaan
Zwaaiend sprak hij tot de baas:
Geef me een banaan
Maar de baas was juist
die dag gladweg uitverkocht
En hij dacht dat kleine Kees
ruzie met hem zocht
Maar de baas zei:
Ja, ik heb geen bananen
Ik heb geen bananen vandaag
‘k heb wel radijsjes hele mooie
Witte en rooie, maar ja
Ik heb geen bananen
Ik heb geen bananen vandaag
Plotseling vloog een rode kool
door de winkelruit, pats
En daarna vloog een meloen
in de baas zijn snuit, knal
De baas z’n gezicht zat vol met sap
Kees ging voor hem staan
Lelijke meloenenkop
Geef me banaan!
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64.

What shall we do with the drunken sailor

What shall we do with the drunken sailor ( 3 X )
early in the morning
Refrein:
Hurray, up she rises ( 3 X )
early in the morning
Put him in the long-boat 'till he's sober
Pull out the plug and wet him all over
Heave him by the leg in a runnin' bowlin'
That's what we do with a drunken sailor

65.

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.
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66.

Wil u een stekkie?

Wil u een stekkie een stekkie een stekkie,
wil u een stekkie van de fuchsia?
Heb u een plekkie een plekkie een plekkie,
heb u een plekkie voor de fuchsia?
Het is een makkelijke plant, hij eet als ‘t ware uit de hand.
Een beetje mest, een beetje zon hij doet het best op het balkon.
Ik geef een stekkie een stekkie een stekkie
en als ik ‘s avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk,
ik geef een stekkie van de fuch, ik geef een stekkie van de fuchsia.
Iedereen in de stad heeft al een stekkie van de fuchsia gehad.
Meneer De Wacht op nummer acht
heeft al drieëntwintig stekkies grootgebracht.
Geen huis in de straat waar niet de fuchsia te bloeien staat.
Juffrouw Bets uit de flats
heeft de roze fuchsia op haar toilet.
Wil u een stekkie een stekkie een stekkie,
wil u een stekkie van de fuchsia?
Heb u al een plekkie een plekkie een plekkie,
heb u een plekkie voor de fuchsia?
Het is een makkelijke plant, hij eet als ‘t ware uit de hand.
Een beetje mest, een beetje zon hij doet het best op het balkon.
Ik geef een stekkie een stekkie een stekkie
en als ik ‘s avonds op visite ga dan breng ik overal geluk,
ik geef een stekkie van de fuch, ik geef een stekkie van de fuchsia.
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67.

Zaltbommel

In die grote stad Zaltbommel
Heerste grote watersnood
En zo menig arme drommel
Die niet zwemmen kon ging dood
Refrein:
En te midden van die rommel
Dreef de torenspits van Bommel
En temidden van die rommel
Dreef de torenspits in 't rond
Op een vlot met houten planken
Zat een grote herdershond
Zo erbarmelijk te janken
Omdat hij zijn baas niet vond
Refrein
Een matroos met houten benen
Met een rooie zwembroek aan
Zat erbarmelijk te wenen
Want zijn schip dat was vergaan
Refrein
Op een vloer met nog wat planken
Dreef de doopsgezinde school
Jongens hingen uit de banken
Lapten het leren aan hun zool
Refrein
In een mand met verse broodjes
Lag des bakkers jongste kind
Spartelend met z'n blote pootjes
Stonk het uren in de wind
Refrein
?
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't Was afgrijselijk te aanschouwen
Hoe, beroofd van haar korset
Een boerin uit Henegouwen
Aan kwam drijven op haar vet
Refrein
De twee zoontjes van de koster
Zaten op het kerkdak
Samen stekelbaars te vangen
In de kerkcollectezak
Refrein
Een Chinees met lange haren
Op z'n rug een grote zak
Viste met machinegaren
Sinaasappels en tabak
Refrein
In een Ford met houten banden
Zat een oude kruidenier
Tussen zijn verkleumde handen
Klemde hij een groot vat bier
Refrein
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68. Zeeroverslied

De machtigste koning van storm en van wind
Is de arend geweldig en groot
De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst
Voor zijn snavel en klauwende poot
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts
Dan verschrikt hij de dieren daarmee
Ja wij zijn de heersers der aard'
De koningen van de zee
Refrein:
Tiralala, tiralala, tiralala, tiralala,
Tiralala, tiralala, tiralala hoi hoi
Ja wij zijn de heersers der aard'
De koningen van de zee
Verschijnt er een schip aan de horizon
Dan juichen wij luide en wild
Ons trotse schip als een pijl uit de boog
Klieft terstond door het watere zilt
En de koopman wordt bang en hij siddert van angst
De matrozen verwensen die dag
En daar klimt dan langs de mast omhoog
Onze bloedrode zeeroversvlag
Refrein.
Wij werpen ons op het vijandige schip
Als een wegslingerende speer
De kannonen dreunen, 't geweer klinkt allom
En de enterbijl hakt keer op keer
En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag
Overwinningsgeroep klinkt omhoog
Lang leven de bruisende zee
Lang leve de zeeroverij
Refrein.
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69.

Zeppelin

We voeren met een zucht
al boven in de lucht
en we zaten zo gezellig in een schuitje
en niemand kon ons zien
we hadden pret voor tien
leve de zeppelin !

70.

Zeven dagen lang

Bots
Wat zullen we drinken zeven dagen lang
Wat zullen we drinken wat een dorst
Er is genoeg voor iedereen
Dus drinken we samen sla het vat maar aan
Ja drinken we samen, niet alleen
Dan zullen we werken zeven dagen lang
Dan zullen we werken voor elkaar
Dan is er werk voor iedereen
Dus werken we samen zeven dagen lang
Ja werken we samen niet alleen
Eerst moeten we vechten zeven dagen lang
Eerst moeten we vechten voor ons belang
Voor het geluk van iedereen
Dus vechten we samen samen staan we sterk
Ja vechten we samen niet alleen
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71.

Kampvuur Yell's

Hoe was die? Goed!
Hoe was die? Best!
Hoe was die? KNAL!
B
Y
Z
Ondergoed
Bijzonder
Bijzonder
BIJZONDERGOED
K.W.A.L.I.T. eitje
kwali, kwali, kwaliteitje
G.O.E.D.Z.O.O.
Goed zo, goed zo, goed zo zo

Hap - hap - happerdehap
Bik - bik - bikkerdebik
Eet, smakelijk!
M...I...E...T...E...R...S......
Mieters, mieters, mieters zeg....

Alewiejo
Alewajo
Alewiejo wajo woef
Wie de lof, wie de bof,
wie de boede, wie de pest
Wie de dan, wie de mark
Wiede lof bof bof
Alewiejo
Alewajo
Alewiejo wajo woef
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