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 Titel Artiest Juiste tekst Toelichting Misverstane tekst 

 Goede God, dank u voor 
deze mooie dag 

- Goede God, dank u voor deze mooie dag schoolgebedje; 
kind van 3 jaar 

Goede grot, dank u voor deze mooie dag 

 Zolang er mensen zijn op 
aarde 

[Geschreven 
door Huub 
Oosterhuis] 

Zolang er mensen zijn op aarde - Zolang er mensen zijn op paarden 

 Omdat Gij het zijt [Geschreven 
door Huub 
Oosterhuis] 

Die mij heeft gezien, eer ik werd geboren - Die mij heeft gezien, Erik werd geboren 

 Onderweg Abel Het zit nog veel te diep in mij - Er zit een filter diep in mij 

 Niet of nooit geweest Acda en De 
Munnik 

Ik draag een ring maar ik heb jou nooit 
getrouwd 

- Ik draag een ringbaard,  heb jou nooit vertrouwd 

 Vondelpark vannacht Acda en De 
Munnik 

Hoe rook het Vondelpark vannacht? 
Naar bos, wat had je dan gedacht 

- Hoe rook het Vondelpark vannacht? 
Naar kots, wat had je dan gedacht 

 Niet of nooit geweest Acda en De 
Munnik 

Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest kind Ik ben de Schumacher bij de verkeerde race 

 Als het vuur gedoofd is Acda en De 
Munnik 

Vrijdagmiddag in het Vondelpark  
November en nat 

 
Vrijdagmiddag in het Vondelpark  
November en nacht 

 Slaap zacht, Elisabeth Acda en De 
Munnik 

Werd wakker in de namiddag 
 

De bakker in de namiddag 

 Groeten uit Maaiveld Acda en De 
Munnik 

Las ik dat de inspiratie  
Voor je allereerste album kwam  
Door het overlijden van je mam? 

 
Las ik dat de inspiratie  
Voor je allereerste album kwam  
Door het overlijden van je man? 



 Schoolplein Acda en De 
Munnik 

Als ik het schoolplein op kom, man  
Moet iedereen lachen 

 
Als ik het schoolplein op kom, dan  
Moet iedereen lachen 

 De kapitein deel II Acda en De 
Munnik 

Cd van jou, cd van mij  
Cd van ons allebei 

 
Idee van jou, geen idee van mij  
Geen idee van ons allebei  

 Niet of nooit geweest Acda en De 
Munnik 

Ik ben mezelf niet of nooit geweest 
 

Ik ben mezelf niet nog nooit geweest 

 Niet of nooit geweest Acda en De 
Munnik 

Ik kan die jongen toch nooit zijn  
Die rust, die liefde, niets voor mij 

 
Ik kan die jongen toch nooit zijn  
Die lust, die liefde, niets voor mij 

 Niet of nooit geweest Acda en De 
Munnik 

Ik kan die jongen toch nooit zijn  
Die rust, die liefde, niets voor mij 

 
Ik kan die jongen toch nooit zijn  
Die rust in liefde, niets voor mij 

 Het regent zonnestralen Acda en De 
Munnik 

Kan dus gaan waar 'ie maar wil  
 

Ik had een schaamhaar in m'n keel 

 Foto’s van vandaag Acda en De 
Munnik 

Nergens had ik foto's van wat telt - Nergens had ik foto's van Mattel 

 Niet of nooit geweest Acda en De 
Munnik 

Ik draag een ring maar ik heb jou nooit 
getrouwd 

- Ik draag een ring maar ik heb jou nooit vertrouwd 

 Moi… Lolita Alizée C'est pas ma faute kind Zit aan m'n voeten 

 Geef mij je angst André Hazes Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen 
terug 

komt veel voor 
op internet 

Geef mij nu de nacht, ik geef je hem morgen terug 

 Wij houden van Oranje André Hazes Wij houden van Oranje  
Om zijn daden en zijn doen 

 
Wij houden van Oranje  
Om zijn daden en zijn roem 

 Een vriend André Hazes Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn 
trouwportret 

 
Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn kraboorbed 



 Het laatste rondje André Hazes Het is tijd, de hoogste tijd  
U wordt bedankt voor weer een avond 
gezelligheid 

 
Het is tijd, de hoogste tijd  
U wordt bedankt voor middenavond gezelligheid 

 Wij houden van Oranje André Hazes Wij houden van Oranje 
Om zijn daden en zijn doen 

- Wij houden van Oranje 
van zijn daden en zijn poen 

 Voor mij geen slingers 
aan de wand 

André Hazes Dan koop ik een fles 
En lig ik hier uitgeteld 

- Dan koop ik een flat 
En lig hier uitgeteld 

 Droomland André Hazes 
en Paul de 
Leeuw 

Zwerver gij vindt daar vrede, 
zieke gij kent geen pijn 

Komt meermalen 
voor op internet 

Zwerver gij vindt daar vrede, 
ziekigheid kent geen pijn 

 Willempie André van 
Duin 

Ik heet Wim, meer niet - Ik weet niet meer wie 

 Me kammetje is zoek André van 
Duin 

me kammetje is zoek 
 

me kommetje is zoek 

 Ik wil met jou wel dansen 
maar mijn voeten doen zo 
zeer 

André van 
Duin 

Ik wil met jou wel dansen maar mijn voeten 
doen zo zeer 

kind Ik wil met jou wel dansen maar mijn hoeten doen zo zeer 

 De wielewaal Andries 
Hartsuiker 

Dudeljo-ho, klinkt zijn lied (2x) 
Dudeljo-ho, en anders niet  

kind Tudeljong klinkt zijn lied 
Tudeljong en anders niet 

 ‘k Neem vandaag de trein Ann Christy 'k Neem vandaag de trein - Niemand aan de trein 

 Paradiso Anneke 
Grönloh 

Paradiso met je palmenstrand kind Paradiso met je palmenstok 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Zijn knecht staat te lachen  
en roept ons reeds toe 

kind Zijn knecht staat te lachen 
en roept ons aids toe 



 Oranje boven (leve de 
koningin) 

Anoniem of 
onbekend 

Oranje boven, Oranje boven kind (2 maal) Oranje bomen, Oranje bomen 

 Klokke Roeland Anoniem of 
onbekend 

Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand - Mijn naam is Roeland Klepperbrand 

 Jozef zoekt zijn grote 
broers 

Anoniem of 
onbekend 

Jozef zoekt zijn grote broers,  
alle tien zijn ze jaloers,  
op zijn jas en op zijn dromen,  
als ze Jozef aan zien komen,  
wordt zijn mantel afgerukt. 

kind wordt zijn wortel afgerukt 

 Advocaatje ging op reis Anoniem of 
onbekend 

Advocaatje ging op reis, tierelierelom.  
Met zijn hoedje op zijn arm, tiereliereliere 

kind Appeltaartje ging op reis, tierelierelom.  
Met zijn hoedje in zijn hand, tiereliereliere 

 Komt allen tezamen Anoniem of 
onbekend 

Komt laten wij aanbidden kind Komt laten wij gaan bidden 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard kind Er is een kinneke geboren op aard 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Vol verwachting klopt ons hart  
Wie de koek krijgt, wie de gard 

kind Wie de koe krijgt, wie de gard 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen verscheen in een 
grot  
 vol glans en vol luister de moeder van God 

kind Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot  
 vol ganzen en luizen de moeder van God 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond,  
 eist van Mij vrijmoedig   

kind Opent uwen mond,  
 ijs van vijf van moeder   

 In de kelder is het donker Anoniem of 
onbekend 

In de kelder is het donker  kind In Den Helder is het donker  



 De inneming van Den 
Briel 

Anoniem of 
onbekend 

Dat is het bevel van Lumey op mijn eer - Dat is het bevel van Lumey op en neer 

 De inneming van Den 
Briel 

Anoniem of 
onbekend 

Dat is het bevel van Lumey op mijn eer - Dat is het bevel van Lumey, oh meneer 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

hihihi, hahaha, 
ik stond erbij en ik keek ernaar 

kind hihihi, hahaha, 
ik stond erbij in de kikkerna 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Zijn knecht staat te lachen 
en roept ons reeds toe 

kind Zijn knecht staat te lachen 
en roept ons rits toe 

 Gezang 208 Anoniem of 
onbekend 

De Heer is waarlijk opgestaan,  
halleluja, halleluja 

kind De Heer is haastig opgestaan,  
halleluja, halleluja 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Vol verwachting klopt ons hart  
 Wie de koek krijgt, wie de gard 

kind Vol verwachting klopt ons hart  
 Wie de koe krijgt, wie er gardt 

 Sinterklaasje bonne 
bonne bonne 

Anoniem of 
onbekend 

Gooi wat in mijn laarsje,  
 dank u, Sinterklaasje  

kind Gooi wat in mijn laadje,  
 dank u, Sinterklaasje  

 Altijd is Kortjakje ziek Anoniem of 
onbekend 

 
kind 

 

 Arabine Koeterine Anoniem of 
onbekend 

Arabine Koeterine, van je trif troef traf.  
 Prrr, laat de beentjes gaan. 

kind Arabine Koeterine, van je trif troef traf.  
 Prrr, laat de windjes gaan 

 De winter is vergangen Anoniem of 
onbekend 

Ik zie des meis virtuut ['de deugd van de 
maand mei'] 

kind Ik zie de smijsfertuut 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

hihihi, hahaha,  
 ik stond erbij en ik keek ernaar 

kind ihihihi, hahaha,  
 't stond erbij in de kekerna 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard' kind Er is een kindeke geboren o paard 



 De uil zat in de olmen Anoniem of 
onbekend 

De uil zat in de olmen kind De uil zat in de bomen 

 Gezang 304 Anoniem of 
onbekend 

God is getrouw, zijn plannen falen niet kind God is getrouwd, zijn plannen falen niet 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

Ik zag twee beren broodjes smeren 
O, dat was een wonder. 
't Was een wonder boven wonder 

kind Ik zag twee beren broodjes smeren 
O, dat was een wonder. 
Boven wonder, onder wonder  

 Lang zal ze leven Anoniem of 
onbekend 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven   Zo verstaan door 
Afghaan, 9 jaar 
woonachtig in 
Nederland 

Langzamer lev–en, langzamer leven   

 Psalm 68 Anoniem of 
onbekend 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven.. 

- Hij schiet, uit goedheid, zonder pijl, 
Ons 't eeuwig, zalig leven.. 

 Brand in Mokum Anoniem of 
onbekend 

Brand in Mokum (2x) 
Zie 't is ginder (2x) 

- Brand in Mokum (2x) 
Zie eens ginder (2x) 

 Hoe kwam Mozes door de 
Rode Zee 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? kind Hoe kwam Mozes door de Roosvicee? 

 Aapje wou eens lollig zijn Anoniem of 
onbekend 

De kapitein werd vreselijk boos 
en stopte de aap in de poederdoos 

kind De kapitein werd vreselijk boos 
en stopte de aap in de moederdoos 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makker staat je wil geraas 

 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Kind! Ook gij, zingt daarbij 
Tot des Heeren lof en prijs 

kind Kind! Ook gij, zingt daarbij 
Tot des Heeren lof en prei 



 Ik ga slapen ik ben moe Anoniem of 
onbekend 

Schoon mijn zonden velen zijn 
Maak om Jezus' wil mij rein 

kind Schoon mij zonder vervelend te zijn 
Maak om Jezus' wil mij rein 

 Een vreemde arme 
snuiter 

Anoniem of 
onbekend 

Een vreemde arme snuiter 
was moede van 't wand'len 

kind Een vreemde arme snuiter 
was moeder van 't wand'len 

 Bingo Anoniem of 
onbekend 

Er was een hond zo zwart als roet 
en Bingo was zijn naam. 
B-I-N-G-O,  B-I-N-G-O, B-I-N-G-O 
En Bingo was zijn naam. 

kind Er was een hond zo zwart als roet 
en Bingo was een aap 
baby Eggio, baby Eggio, baby Eggio 
En Bingo was een aap 

 Lang zal ze leven Anoniem of 
onbekend 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze 
leven in de gloria 

Zo verstaan door 
een zesjarig 
Engels kind op 
een Nederlandse 
school. 

Langzaam verlegen, langzaam verlegen, langzaam verlegen in 
de gloria 

 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Kind! Ook gij, zingt daarbij  
Tot des Heeren lof en prijs 

kind Kind! Ook gij, zingt daarbij  
Tot de zere lof en prei 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Geen woorden maar daden,  
leve Feyenoord één 

kind, nog maar 1 
jaar in Nederland 

Gij worden Madjaden,  
leve Feyenoord één 

 Hé ho Anoniem of 
onbekend 

Hé ho, hé ho  
Je krijgt het niet cadeau 

kinderen  
 (liedje uit 
Disneyfilm 
Sneeuwwitje) 

Hé ho, hé ho  
We krijgen een cadeau 

 Lied 33 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

Er ruist langs de wolken een lieflijke naam kind Er ruist langs de wolken een lieflijke maan 

 Maak ons één, Heer Anoniem of 
onbekend 

Maak ons één, Heer 
 

Aard-ontsteking 



 Saviour, blessed Saviour Anoniem of 
onbekend 

Saviour, blessed Saviour kind Zeefje, plastic zeefje 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard' kind Er is een kindeke geboren op een paard 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis kind 't Kwam op de aarde en Droegal z'n kruis 

 De witte vlokjes zweven Anoniem of 
onbekend 

De witte vlokjes zweven kind De witte blokjes zweven 

 Blaadjes val maar neer Anoniem of 
onbekend 

Blaadjes val maar neer kind  
kinderliedje over 
de herfst 

Blaadjes van meneer 

 Gildebroeders, maakt 
plezieren 

Anoniem of 
onbekend 

Gildebroeders, maakt plezieren kind Gil dan broeders, maakt plezieren 

 Sur le pont d’Avignon Anoniem of 
onbekend 

Sur le pont d'Avignon kleuter Zure boom Davio 

 O, denneboom Anoniem of 
onbekend 

O, denneboom  
O, denneboom  
Wat zijn je takken wonderschoon 

kind van vier jaar 
oud 

O, denneboom  
O, denneboom  
Wat zijn je takken van onder schoon 

 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Kindje, jij zingt daarbij  
Tot des Heeren lof en prijs 

(Minder 
plechtstatige 
versie van het 
lied.)  
kind 

Kindje, jij stinkt daarbij  
Tot des Heren lof en prei 

 Ik ga slapen ik ben moe Anoniem of 
onbekend 

Zorg voor de arme kinderen, Heer  
En herstel de zieken weer 

kind, noemde 
een ziekenauto 

Zorg voor de arme kinderen, Heer  
En herstel de ziekenweer 



'ziekenweer', 
aangezien 
brandweerauto 
'brandweer' 
heette. 

 Handjes gevouwen Anoniem of 
onbekend 

Handjes gevouwen, sluit oogjes nu  
Zacht klinkt ons bidden, Heiland tot U 

kind Handjes gevaarlijk, sluit oogjes nu  
Zacht in ons midden, Heiland tot U 

 Rocket Power tune Anoniem of 
onbekend 

Wij zijn skaters met een missie  
Onwijs coole kids in topconditie  
Rocket Power! 

kind Wij zijn skaters met een missie  
Onwijs coole kids in topconditie  
Bob de Bouwer! 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

hihihi, hahaha,  
ik stond erbij en ik keek ernaar 

kleuter hihihi, hahaha,  
stond er een bij en die keek ernaar 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond,  
eist van Mij vrijmoedig 

kind Opent uwen mond,  
ijsvrij van mijn moeder 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Hij, der schepselen Heer kind Herder der schaapselen Heer 

 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Klokje klinkt, Vogel zingt,  
Iedereen op zijne wijs.  
Kind! Ook gij, zingt daarbij  
Tot des Heeren lof en prijs 

kleuter Klokje klinkt, Vogel zingt: 

“Iedereen is eigenwijs.” 

Kind, oom Gijs, zingt daarbij  
Tot des Heeren lof en prei 

 O, kom er eens kijken Anoniem of 
onbekend 

Een pop met vlechten in het haar peuter Een pot met erwten in het haar 



 Daar wordt aan de deur 
geklopt 

Anoniem of 
onbekend 

Wees maar gerust mijn kind peuter Ik ben een rustig kind 

 Torentje bussekruit Anoniem of 
onbekend 

Torentje, torentje, bussekruit peuter Torentje, torentje, bus beschuit 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Het heerlijk avondje is gekomen  
't avondje van Sinterklaas 

kind Het heerlijk avondje is gekomen  
tafeltje van Sinterklaas 

 Op een lichte 
wolkenwagen 

Anoniem of 
onbekend 

Op een lichte wolkenwagen 
 

In een witte volkswagen 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

ik stond erbij en ik keek ernaar kind ik stond erbij en een kikker na 

 Hoor wie klopt daar 
kinderen 

Anoniem of 
onbekend 

't Is een vreemd'ling zeker,  
Die verdwaald is zeker 

Verstaan door 
Fries meisje. 
Wezeling is het 
Friese woord 
voor wezel. 

't Is een wezeling zeker,  
Die verdwaald is zeker 

 Brand in Mokum Anoniem of 
onbekend 

Brand in Mokum (2x)  
Zie 't is ginder (2x)  
Brand, brand! (2x)  
En daar is geen water 

 
Brand in Mokum (2x)  
Zie de tunnel(2x)  
Brand, brand! (2x)  
En daar is geen water 

 It Fryske Folksliet (Het 
Friese volkslied) 

Anoniem of 
onbekend 

Die oude aarde, o Friese grond kind  
Hier de 
Nederlands 
vertalingen. De 
Friese regel luidt: 
Dyn &acirc;lde 

Dient allen den Heere op Friese grond 



eare, o Fryske 
gr&ucirc;n! 

 Gezang 189 Anoniem of 
onbekend 

waar is toch uw almacht thans,  
waar uw goddelijke glans? 

Deze persoon 
dacht dat de 
almachtans een 
zoekgeraakt iets 
was. 

waar is toch uw almachtans,  
waar uw goddelijke glans? 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond,  
eist van Mij vrijmoedig 

 
Opent uwen mond,  
ijsje van mijn moeder 

 De zak van Sinterklaas Anoniem of 
onbekend 

Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij 
blij van zin. 

 
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stop hij, blijf van Sint! 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas (De makkers 
moesten staken 
op straffe van het 
krijgen van raas.) 

Makkers staakt u! Wilt ge raas? 

 Opwekkingslied 16 Anoniem of 
onbekend 

Hij is getrouw en nimmer falend kind Hij is getrouwd maar nimmer vader 

 O, God van hemel, zee en 
aard 

Anoniem of 
onbekend 

O, God van hemel, zee en aard kinderen O, God van hemel, C&A 

 Psalm 47 Anoniem of 
onbekend 

Hij de Vorst der aard',  
Is die hulde waard 

kinderen Hij de Vorst der aard,  
Is tien gulden waard 

 Psalm 119 Anoniem of 
onbekend 

Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond kind, woonachtig 
in Zeist waar het 
centrale 

Gelijk een schaap heb ik gedwaald op 't Rond 



kruispunt 'Het 
Rond' heet. 

 Psalm 17 Anoniem of 
onbekend 

Ai, luister dan naar mijn gebed kind Ai, luister naar mijn eigen bed 

 Overal Anoniem of 
onbekend 

Overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is 
het bal 

kind Overal, overal, waar de muisjes zijn, daar is het bal 

 Oranje boven (leve de 
koningin) 

Anoniem of 
onbekend 

Oranje boven, Oranje boven, leve de koningin kind Oranje boven, Oranje boven, lever de koning in 

 Ik zou zo graag een 
ketting rijgen 

Anoniem of 
onbekend 

Ik zou zo graag een ketting rijgen  
Maar ik kon de draad niet krijgen  
Ha, ha Victoria  
Ha, ha Victoria 

kind Ik zou zo graag een ketting rijgen  
Maar ik kon de draad niet krijgen  
Ha, ha verdoria  
Ha, ha verdoria 

 De winter is vergangen Anoniem of 
onbekend 

Ik zie des meis virtuut ['de deugd van de 
maand mei'] 

 
Ik zie des meis weer tuut 

 Psalm 146 Anoniem of 
onbekend 

Zalig hij, die in dit leven  
Jacobs God ter hulpe heeft 

kind. Jacob Schot 
was een 
klasgenoot 

Zalig hij, die in dit leven  
Jacob Schot ter hulpe heeft 

 Psalm 25 Anoniem of 
onbekend 

Heer, ai, maak mij Uwe wegen Aai is een 
voornaam. 

Heer Aai maakt toch goeie wegen 

 Psalm 42 Anoniem of 
onbekend 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen 
 

't Hijgend hert zijn jas ontnomen 

 Advocaatje ging op reis Anoniem of 
onbekend 

Advocaatje ging op reis, tiereliereliere kinderen Avondkatje ging op reis, tiereliereliere 



 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen kind Er loert op de bergen 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas 
 

Makkers staat uw wildgebraad 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Den Koning van Hispanje 
 

De koning van heer Spanje 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen  
verscheen in een grot  
vol glans en vol luister de moeder van God 

kind Ik loer op de bergen  
verscheen in een grot  
vol glas en vol water de moeder van God 

 Vader Jacob Anoniem of 
onbekend 

Vader Jacob, Vader Jacob 
Slaapt gij nog? 

kind Vader laat-op, Vader laat-op  
Slaap je nog? 

 Dikkertje Dap Anoniem of 
onbekend 

denk je dat de grond van Artis  
als ik neerkom, heel erg hard is? 

kind, dacht dat 
'ard/art' een of 
andere 
grondsoort 
moest zijn 

denk je dat de grond van art/ard is  
als ik neerkom, heel erg hard is? 

 Gezang 112 Anoniem of 
onbekend 

Om haar als bruid te werven,  
kwam Hij ten hemel af. 

kind, zijn 
grootvader 
pruimde tabak en 
wierp af en toe 
een smakeloos 
geworden kluit in 
een blik 

Om haar als pruim te werpen,  
kwam Hij ten hemel af. 

 Jozef zoekt zijn grote 
broers 

Anoniem of 
onbekend 

Jozef wordt als vorst vereerd kind Jozef wordt als worst vereerd 



 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard' kind Er is een pindakaas geboren op aard 

 Komt allen tezamen Anoniem of 
onbekend 

Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde; 

kind Komt allen tezamen,  
jubelend van vruchten; 

 Liederen van Hanna Lam: 
Lied 110 

Anoniem of 
onbekend 

Jericho, Jericho,  
is een sterke stad, dat zie je zo! 

kinderen Jericho, Jericho,  
Jezus wat een stad, dat zie je zo! 

 De Internationale Anoniem of 
onbekend 

Reed'lijk willen stroomt over de Aarde 
 

Heel de wereld stroomt over de aarde 

 Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw 

Anoniem of 
onbekend 

Stil maar, wacht maar,  
alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde. 

kind Stil maar, wacht maar,  
alles wordt nieuw,  
de Hema en het aanrecht. 

 Gezang 358 Anoniem of 
onbekend 

U wil ik danken, grote Levensvorst kind U wil ik danken, grote leverworst 

 Drie maal drie is negen Anoniem of 
onbekend 

Drie maal drie is negen  
Ieder zingt zijn eigen lied  
Drie maal drie is negen  
(Ieder zingt zijn lied) 

kind Drie maal drie is negen  
Ieder ziet z'n eigen niet  
Drie maal drie is negen  
(Ieder ziet zich niet) 

 Op een lichte 
wolkenwagen 

Anoniem of 
onbekend 

Op een lichte wolkenwagen 
 

Op een lichte volkswagen 

 Gloria in excelsis Deo Anoniem of 
onbekend 

Gloria in excelsis Deo kind Gloria in het veld ligt Leo 

 In een groen knolleland Anoniem of 
onbekend 

En dat heeft toen naar men denken, denken 
kan  
De ander zeer verdroten 

kind En dat is van je denke-denke-denk  
De ander was verdronken 



 Nu zijt wellekome Anoniem of 
onbekend 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 

 
U zijt welbekomen, Jezus lieve Heer  
Hij komt van al zo hoge, van Alteveer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Zijn knecht staat te lachen  
en roept ons reeds toe 

 
Zijn knecht staat te lachen  
en roept reeds een stoel 

 Sinterklaasje bonne 
bonne bonne 

Anoniem of 
onbekend 

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne  
Gooi wat in mijn lege, lege tonne 

kind Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne  
Gooi wat in mijn regen-, regentonne 

 De paden op, de lanen in Anoniem of 
onbekend 

De paden op, de lanen in 
 

De paden op, de laden in 

 Timotheüs Anoniem of 
onbekend 

Ik wil luisteren naar de stem van Jezus,  
Ik wil gehoorzaam doen wat Hij gebiedt. 

kind Ik wil luisteren naar de stem van Jezus,  
Ik wil gehoorzaam doen wat Hij verbiedt. 

 God kent jou vanaf het 
begin 

Anoniem of 
onbekend 

God kent jou vanaf het begin, helemaal van 
buiten en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want 
Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

kind Hij kent al je vruchten en al je verdriet, want Hij ziet de 
dingen die een ander niet ziet. 

 Jezus is de goede Herder Anoniem of 
onbekend 

Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig 
naar de stal. 

kind Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig paardenstal. 

 Gezang 293 Anoniem of 
onbekend 

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen 

kind Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik tussen de ogen 

 Brand in Mokum Anoniem of 
onbekend 

Brand in Mokum (2x)  
Zie 't is ginder (2x) 

 
Brand in Mokum (2x)  
Zie! een vlinder(2x) 

 Boes begintune Anoniem of 
onbekend 

Rock en Roll en ook nog de samba  
danst hij met je mee 

kinderen (In het 
filmpje is Boes 
met een schep in 

Rock en Roll en over de zandbak  
danst hij met je mee 



de grond aan het 
graven, wat die 
zandbak logisch 
maakt.) 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard' kind Er is een kindeke geboren op paard 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Geen woorden maar daden,  
leve Feyenoord één 

 
Geen woorden maar daden,  
leve de vijandin 

 Alfabet-liedje Anoniem of 
onbekend 

A B C D E F G  
H I J K L M N O P 

kind  
op de melodie 
van Altijd is 
Kortjakje ziek 

A B C D E F G,  
H I J kadolleke kadee 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Amen! Gode zij eer kind Arme goden, zei de Heer 

 Hoor wie klopt daar 
kinderen 

Anoniem of 
onbekend 

Hoor wie klopt daar kind'ren,  
hoor wie klopt daar kind'ren 

 
Helikopterkind'ren,  
helikopterkind'ren 

 Sint Martinus bisschop Anoniem of 
onbekend 

God zal u lonen kind  
liedje dat door 
kinderen tijdens 
Sint Maarten 
werd gezongen 

Godsamme loren 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Wilhelmus van Nassouwe kind Wilhelmus van de sauna 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

't Kwam op de aarde voor ons allemaal kind 't Kwam op een avond voor ons allemaal 



 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe huppelt zijn paardje  
het dek op en neer 

 
Hoe huppelt zijn paardje  
gedekt op en neer 

 Gouden meizon Anoniem of 
onbekend 

Gouden meizon straalt over de aarde. 
Morgen is het en vinken fluiten. 

Inzender dacht 
dat 'vinken' 
lijdend voorwerp 
bij fluiten was. 

Gouden meizon straalt over de aarde. Morgen is het vinken 
fluiten. 

 Psalm 138 - Berijming 
1773 

Anoniem of 
onbekend 

Ik zal mij buigen op uw eis  
naar uw paleis,  
het hof der hoven 

 
Ik zal mij buigen op uw ijs,  
naar uw paleis,  
het hof der hoven 

 Lang zal ze leven Anoniem of 
onbekend 

De hemel zal ze erven kind. 'Leuke 
aanvulling op de 
versiering met 
slingers en 
ballonnen', aldus 
de inzender. 

De hemel zallen ze verven 

 Rawhide Anoniem of 
onbekend 

Head 'em up, move 'em out 
 

Hiddema, hoedema 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Mak kastanje wild geraas 

 De fiere Pinksterblom Anoniem of 
onbekend 

Gelief je ook wat te geven  
Voor de fiere Pinksterblom 

 
Gelief je ook wat te geven  
Voor de vierde Pinksterblom 

 Psalm 47 Anoniem of 
onbekend 

Hij de Vorst der aard',  
Is die hulde waard 

 
Hij de Vorst der aard',  
Is drie gulden waard 

 Handjes gevouwen Anoniem of 
onbekend 

Handjes gevouwen, sluit oogjes nu  kind Hondje is verkouden, sluit oogjes nu 



 O, wat zijn wij heden blij Anoniem of 
onbekend 

O, wat zijn wij heden blij  
... is jarig, ... is jarig 

kind O, wat zijn wij heet en blij  
... is jarig, ... is jarig 

 O, wat zijn wij heden blij Anoniem of 
onbekend 

O, wat zijn wij heden blij  
... is jarig, ... is jarig 

kind O, wat zijn wij hele blij  
... is jarig, ... is jarig 

 Op een lichte 
wolkenwagen 

Anoniem of 
onbekend 

Op een lichte wolkenwagen kind Op een witte volkswagen 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Wilhelhus Wim Heldens was 
een bekende van 
het kind dat dit 
zong. 

Wim Heldens 

 Leven met God Anoniem of 
onbekend 

De Heer is mijn Heiland kind De Heer is mijn weiland 

 In het bos, in het bos 
waar haast niemand komt 

Anoniem of 
onbekend 

In het bos, in het bos waar haast niemand 
komt 

kind In het bos, in het bos waar Hans Niemand woont 

 Gezang 14 - Liedboek 
voor de Kerken 1973 

Anoniem of 
onbekend 

De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust 

 
De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mijn lust 

 A la Berline postiljon Anoniem of 
onbekend 

Wij komen van 't Oosten, wij komen van ver 't Véér is 
Raamsdonksveer; 
kind 

Wij komen van 't Oosten, wij komen van 't Véér 

 Jarig Jetje Anoniem of 
onbekend 

Jarig Jetje zou trakteren  
Alle kind'ren van de klas  
(...)  
Ulevellen bracht ze mee  
Ieder kreeg er minstens twee 

kind  
Ulevellen zijn 
snoepjes. 

Jarig Jetje zou trakteren  
Alle kind'ren van de klas  
(...)  
Ulevellen brak zijn been 
Ieder kreeg er minstens twee 



 Lang zal ze leven Anoniem of 
onbekend 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze 
leven in de gloria 

Zo verstaan door 
kennissen van de 
inzender uit 
Afrika. 

Langzaam leven, langzaam leven, langzaam leven in de gloria 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Stille nacht, heilige nacht  
Davids zoon, lang verwacht 

kind Stille nacht, heilige nacht  
Daar werd zo, lang gewacht 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makkestaartje ging op reis 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Hij, der schepselen Heer 
 

Hei de schepselen neer 

 Lofzang van Maria - 
Berijming 1773 

Anoniem of 
onbekend 

Mijn ziel verheft Gods eer;  
mijn geest mag blij den Heer,  
mijn Zaligmaker noemen,  
die, in haar lagen staat,  
zijn dienstmaagd niet versmaadt 

kind Mijn ziel verheft Gods eer;  
mijn geest mag blij den Heer,  
mijn Zaligmaker noemen,  
die in Haarlagen staat 

 ‘t Is geboren het goddelijk 
kind 

Anoniem of 
onbekend 

't Is geboren het goddelijk kind  
komt, herders speelt op uw feestschalmeien 

kind 't Is geboren het gordelijk kind  
komt, herders speelt op uw feestschalmeien 

 ‘t Is geboren het goddelijk 
kind 

Anoniem of 
onbekend 

't Is geboren het goddelijk kind  
komt, herders speelt op uw feestschalmeien 

kind 't Is geboren het goddelijk kind  
komt, herders speelt op uw feestschalmeier 

 Twee voerlui Anoniem of 
onbekend 

Een karretje op de zandweg reed  
De maan scheen helder, de weg was breed  
Het paardje liep met lusten  
'k Wed, dat het zelf zijn weg wel vindt  
De voerman lei te rusten. 

kind Een karretje op de zandweg reed  
De maan scheen helder, de weg was breed  
Het paardje liep te suffen  
'k Wed, dat het zelf zijn weg wel vindt  
De voerman zei welterusten. 



 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Klokje klinkt, Vogel zingt,  
Iedereen op zijne wijs. 

kind Klokje klinkt, Vogel zingt,  
Iedereen is eigenwijs. 

 Ik ga slapen ik ben moe Anoniem of 
onbekend 

Here, houd ook deze nacht kind Herenauto's deze nacht 

 Naar zee Anoniem of 
onbekend 

Zijt ge dan niet welgeschapen  
zijt ge niet van zessen klaar 

kind Zijt ge dan niet welgeschapen  
zijt gij niet om zes uur klaar 

 Lente Anoniem of 
onbekend 

Alle knoppen springen los,  
alle bloemen komen kijken,  
door het frisse jonge groen  
komt een lentewindje strijken 

kind Alle knoppen springen los,  
alle bloemen komen kijken,  
door het frisse jonge groen  
komt de lente windjestrijken 

 Nu zijt wellekome Anoniem of 
onbekend 

Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende 
goud 

 
Z' offerden vermoedelijk meer wierook dan de goud 

 Gezang 293 Anoniem of 
onbekend 

moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land. 

kind moeder sla ik tussen de ogen  
naar het onbekende land. 

 Magnificat Anoniem of 
onbekend 

Magnificat anima mea Dominum kind Magnificat, Annie mag mee naar opoe toe 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegd kind Ook voor mij hebt G'Uw rijst opgezet 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makkerstaartje is geraakt 

 Nieuwe knopjes Anoniem of 
onbekend 

Kom buiten kind zie van nabij kind (noemde 
haar pop naar 
aanleiding 
hiervan 
Zievannabij) 

Kom buiten kind Zievannabij 



 Sinterklaas is jarig Anoniem of 
onbekend 

't Paardje, zwaar beladen 
 

't Paardje, zwaar belazerd 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Een prinse van Oranje kinderen Een prinsje van Oranje 

 Zeg ken jij de mosselman Anoniem of 
onbekend 

Zeg ken jij de mosselman,  
die woont in Scheveningen 

kind Zeg ken jij de mosselman,  
die woont in scheve dingen 

 Lied 45 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

Dochter Sions, wees verheugd! kind Dokter Simons, wees verheugd! 

 Wie gaat er mee? Anoniem of 
onbekend 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? Naar de 
berg van Sint André. 

 
Wie gaat er mee, wie gaat er mee? Naar de berg van 
Sinsanderee. 

 Daar zijn de appeltjes van 
oranje weer 

Anoniem of 
onbekend 

En van je hela hola, houd er de moed maar in 
 

En van je hela hola, houd er de broek maar in 

 Midden in de winternacht Anoniem of 
onbekend 

Midden in de winternacht, ging de hemel 
open 

 
Midden in de winternacht, ging de winkel open 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

ik stond erbij en ik keek ernaar Kind 

In de fantasie van 
de inzender was 
'de keekurna' een 
ondergronds hol 
waar de beren 
aan tafel brood-
jes zaten te 
smeren. 

ik stond erbij in de keekurna 

 Lees je bijbel, bid elke dag Anoniem of 
onbekend 

Lees je bijbel, bid elke dag  
Dat je groeien mag 

kind Meesje meesje pit elke dag  
Dat je groeien mag 



 De uil zat in de olmen Anoniem of 
onbekend 

De uil zat in de olmen  
Bij 't vallen van de nacht 

kind De uil zat in de Omo  
Bij vader heel de nacht 

 Zomaar te gaan Anoniem of 
onbekend 

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs 
 

Zomaar te gaan, met zijn wortels bewijs 

 O, kom er eens kijken Anoniem of 
onbekend 

Twee kaatseballen in een net,  
Een letter van banket 

kind Twee schaatsen, ballen in een net,  
Een letter van banket 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen  
verscheen in een grot 

 
Te Lourdes op de bergen  
verschenen in God 

 Heb je wel gehoord van 
Abraham 

Anoniem of 
onbekend 

Duizend mijlen trok hij voort kind Duizend meiden trok hij voort 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen  
verscheen in een grot  
vol glans en vol luister de moeder van God.  
Ave, ave, ave Maria! 

kind Er loert op de bergen  
verschenen in een grot  
vol glans en vol luister de moeder van God.  
O wee, o wee, o wee, Maria! 

 Al die willen te kaap’ren 
varen 

Anoniem of 
onbekend 

Jan, Pier, Tjores en Corneel  
Die hebben baarden, die hebben baarden 

 
Jan, Piet, Joris en Corneel  
Die hebben baarden, die hebben baarden 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Hand in hand, kameraden  
hand in hand voor Feyenoord één 

kind Hand in hand, kameraden  
hand in hand voor feynorné 

 Tea for Two Anoniem of 
onbekend 

Nobody near us to see us or hear us kind Hodan die nieren ... 

 Altijd is Kortjakje ziek Anoniem of 
onbekend 

's Zondags gaat zij naar de kerk kind 's Zondags gaat zij naar haar werk 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal 

kind Davids Zoon, lang verwacht,  
die meloenen eens zaligen zal 



 Hoger dan de blauwe 
luchten 

Anoniem of 
onbekend 

Hoger dan de blauwe luchten  
en de sterretjes van goud 

 
Hoger dan de blauwe luchten  
en de sterretjes van hout 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond,  
eist van Mij vrijmoedig 

 
Opent uwen mond,  
ijsvrij met zijn moeder 

 De pastoor zijn koe Anoniem of 
onbekend 

Zij had zo 't schijnt de pips aan 't hart, pips 
aan 't hart, pips aan 't hart  
Zij kermde dag en nacht van smart  
De pastoor zijn koe! 

kind Zij had zo 't schijnt de bips aan 't hart, bips aan 't hart, bips 
aan 't hart  
Zij kermde dag en nacht van smart  
De pastoor zijn koe! 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen kind (deed 
tijdens het zingen 
ook nog zijn hand 
boven zijn ogen) 

Toe loer es op de bergen 

 O, denneboom Anoniem of 
onbekend 

Ik heb je laatst in 't bos zien staan kleuter Ik heb de laatste koffie staan 

 Thierry de Slingeraar tune Anoniem of 
onbekend 

Ik ben Thierry de Slingeraar kinderen Ik ben Thierry de slingeraap 

 11 november is de dag Anoniem of 
onbekend 

11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat 
mijn lichtje  
11 november is de dag, dat mijn lichtje 
branden mag 

kind 11 november is de dag, dat mijn nichtje, dat mijn nichtje  
11 november is de dag, dat mijn nichtje branden mag 

 Alles in de wind Anoniem of 
onbekend 

Onder die brug, onder die brug  
Vond ik mijn zusje terug 

kind Oom Duddibrug, Oom Duddibrug  
Vond ik mijn zusje terug 



 Het regent, het regent, de 
pannetjes worden nat 

Anoniem of 
onbekend 

Het regent, het regent,  
de pannetjes worden nat  
Daar kwamen twee soldaatjes aan,  
die vielen op hun gat 

kind Het regent, het regent,  
de pannetjes worden nat  
Daar kwamen twee soldaatjes aan,  
die vielen op een blad 

 De herdertjes lagen bij 
nachte 

Anoniem of 
onbekend 

De herders naar Bethlehem gingen  
't Liep tegen het nieuwe jaar 

kinderen De herders in bed liggen gingen  
't Liep tegen het nieuwe jaar 

 Oranje boven (leve de 
koningin) 

Anoniem of 
onbekend 

Oranje boven, Oranje boven,  
leve de Wilhelmien 

kinderen Oranje boven, Oranje boven,  
wille de helle mien 

 Psalm 116 Anoniem of 
onbekend 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn 
dagen 

kind (had bij de 
term 'oorkroep' 
een vaag idee 
van een 
oorschelp) 

Hij neigt zijn oorkroep tot Hem, al mijn dagen 

 Mooi Ietje Fietje (trek je 
baljurk aan) 

Anoniem of 
onbekend 

Bovendien heb ik een man  
die mij de polka leren kan 

kind Bovendien een dikke man  
die mij de polka leren kan 

 Nu zijt wellekome Anoniem of 
onbekend 

Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende 
goud 

 
Z' offerden ootmoedelijk meer wierook dan de goud 

 Zagen, zagen, wiede 
wiede wagen 

Anoniem of 
onbekend 

Piep, zei de muis in het voorhuis kind Piep, zei de muis in het vogelhuis 

 Sinterklaas kapoentje Anoniem of 
onbekend 

Sinterklaas kapoentje kind Sinterklaas, kalkoentje 

 De koning marcheert Anoniem of 
onbekend 

De koning gaat marcheren met z'n 
honderdduizend man 

kind De koning gaat marcheren me zijn honden naar de maan 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Wie zoet is krijgt lekkers,  
wie stout is de roe 

kind Wie zoet is krijgt lekkers,  
wie zout is de roe 



 De winter is vergangen Anoniem of 
onbekend 

De winter vergangen  
Ik zie des meis virtuit 

 
De winter vergangen  
Ik zie de meisjeskuit 

 Michael, row the boat 
ashore 

Anoniem of 
onbekend 

Michael, row the boat ashore 
 

Michael, row en de modeshow 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond,  
eist van Mij vrijmoedig 

 
Opent uwen mond,  
eis dat van mijn moeder 

 Maria die zoude naar 
Betlehem gaan 

Anoniem of 
onbekend 

De rijm lag op de daken 
 

Het rijm lag op de daken  

 Opwekkingslied 58 Anoniem of 
onbekend 

Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u 

kind 
Phillip Cocu was 
een voetballer 

Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik Cocu 

 Hoor de wind waait door 
de bomen 

Anoniem of 
onbekend 

Als hij wist hoe zeer wij wachten 
Ja gewis, dan kwam hij wel 

kind Als hij wist hoe zeer wij wachten 
Jager wist, dan kwam hij wel 

 Maria die zoude naar 
Betlehem gaan 

Anoniem of 
onbekend 

De rijm lag op de daken kind De Rijn lag op de daken 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Bakkers staat nu stil en graast 

 Zeg ken jij de mosselman Anoniem of 
onbekend 

Zeg ken jij de mosselman 
die woont in Scheveningen 

 
Zeg ken jij de mosselman 
die woont hier scheef beneden 

 Ik wil een lichtje zijn Anoniem of 
onbekend 

Ik wil een lichtje zijn 
een lichtje koesterend warm 

Zo gehoord door 
een kleuter die 
last had van 
bronchitis en 

Ik wil een lichtje zijn 
een lichtje hoestdrank warm 



regelmatig 
hoestdrank kreeg 

 Gloria in excelsis Deo Anoniem of 
onbekend 

Gloria in excelsis Deo kind Gloria en dezelfde theedoek 

 Ik ga slapen ik ben moe Anoniem of 
onbekend 

Het boze dat ik heb gedaan 
zie dat Here toch niet aan 

kind Het boze dat ik heb gedaan 
ik heb het eerlijk niet gedaan 

 De herdertjes lagen bij 
nachte 

Anoniem of 
onbekend 

Daar hoorden zij d' engelen zingen kind Daar hoorden zij d' Engelsen zingen 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer 

kind Hoe druppelt zijn paardje 
het dek op en neer 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Zie de maan schijnt door de bomen kind Zie de maanschijn door de bomen 

 Maria te minnen Anoniem of 
onbekend 

Maria te minnen 
wat een zalig genot 

kind Maria te minnen 
wat een zalige mop 

 De veldkapel Anoniem of 
onbekend 

Een paradijs van bloemen ziet men spruiten 
 nabij de veldkapel 

kind In plaats van bloemen ziet men spruiten 
nabij de veldkapel 

 Brand in Mokum Anoniem of 
onbekend 

Brand in Mokum (2x) kind Brand in Monken (2x) 

 Wie gaat er mee? Anoniem of 
onbekend 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? Naar de 
berg van Sint Andr 

kind Wie gaat er mee, wie gaat er mee? Naar de berg van 
simsallabee. 

 Lees je bijbel, bid elke dag Anoniem of 
onbekend 

Lees je bijbel, bidt elke dag 
Of je groeien mag 

kind 
Zo gehoord alsof 
Leesje Bijbel een 
naam is 

Leesje Bijbel bidt elke dag 
Of ze groeien mag 



 Zeg ken jij de mosselman Anoniem of 
onbekend 

Zeg ken jij de mosselman 
die woont in Scheveningen 

kind Zeg ken jij de mosterdman 
die woont in scheve dingen 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Geen woorden maar daden 
leve Feyenoord  

kind Geen woorden maar daden 
leve feihordin 

 Ik moest dwalen Anoniem of 
onbekend 

Ik moest dwalen, ik moest dwalen 
langs bergen en langs dalen 

kind Hoesdwalen, hoesdwalen 
langs bergen en langs dalen 

 Slaap kindje, slaap Anoniem of 
onbekend 

Een schaap met witte voetjes 
dat drinkt zijn melk zo zoetjes 

kind Een schaap met witte voetjes 
dat drinkt zijn melk met zoetjes 

 Boes begintune Anoniem of 
onbekend 

Welke os kan ons iets leren 
Boes Boes 
Boes Boes 
en een fietsband repareren 

kind Welke os kan ons iets leren 
Boes Boes 
Boes Boes 
en een fietspad repareren 

 Bob de Bouwer begintune Anoniem of 
onbekend 

Bob de Bouwer kunnen wij het maken 
Bob de Bouwer nou en of 

kind Bob de Bouwer kunnen wij het maken 
Bob de Bouwer hou es op 

 Hoor de wind waait door 
de bomen 

Anoniem of 
onbekend 

Vol verwachting klopt ons hart 
wie de koek krijgt wie de gard 

kind Vol verwachting klopt ons hart 
wie de koe krijgt wie de gard 

 Varen varen over de 
baren 

Anoniem of 
onbekend 

Varen varen over de baren 
varen varen over de zee 

kind Varen varen over de baren 
over varen met de wc 

 Sinterklaas goedheiligman Anoniem of 
onbekend 

Sinterklaas goedheiligman 
trek je beste tabberd an 

kind Sinterklaas goedheiligman 
trek je plastic tas eens an 

 Klein klein kindje Anoniem of 
onbekend 

Klein klein kindje je leven loopt gevaar 
ik maak een biezen mandje en morgen is het 
klaar 

kind Klein klein kindje je leven loopt gevaar 
ik maak een fietsmandje en morgen is het klaar 



 Alles in de wind Anoniem of 
onbekend 

Kom hier Roza 
je bent mijn zusje 

kind Kom hier Rozijn 
je bent mijn zusje 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Wie zoet is krijgt lekkers 
wie stout is de roe 

kind Wie zoet is krijgt lekkers 
wie stout is de roer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Zijn knecht staat te lachen 
en roept ons reeds toe 

kind Zijn knecht staat te lachen 
en roept om een stoel 

 De internationale Anoniem of 
onbekend 

Heersen op aard kind Heer Snopaard 

 Gezang 390 Anoniem of 
onbekend 

Ik wil u o God mijn dank betalen kind Wilt u o God mijn drank betalen 

 Bumba begintune Anoniem of 
onbekend 

Bumbabeloe 
 het circus komt eraan 

 
Bumba de lul 
het circus komt eraan 

 Lied 06 In Bethlehems stal Anoniem of 
onbekend 

Zijn wieg was een kribbe 
 zijn troon was een kruis 

 
Zijn wieg was een kribbe 
zijn kroon een kruis 

 Socialistenmars Anoniem of 
onbekend 

Aan u, o volk, de zegepraal! kind Aan u, o God, de zegepraal! 

 Zeg ken jij de mosselman Anoniem of 
onbekend 

Zeg ken jij de mosselman 
die woont in Scheveningen 

kind Zeg ken jij de mosselman 
die woont in scheve nenen 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Hand in hand, kameraden 
hand in hand voor Feyenoord  

kind Hand in hand, de karbonade 
hand in hand voor Feyenoord  

 Altijd is Kortjakje ziek Anoniem of 
onbekend 

Altijd is Kortjakje ziek kind Altijd is Cognacje ziek 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard' kind Er is een kindeke geboren bij meneer Aart 



 Met trommel en trompet Anoniem of 
onbekend 

Met trommel en trompet gaan wij een eind 
marcheren 

kind Met trommel en trompet gaan wij een eind logeren 

 Lang zal ze leven Anoniem of 
onbekend 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze 
leven in de gloria 

Zo verstaan door 
een Franse expat 
in Nederland. 

Langzaam te leven, langzaam te leven, langzaam te leven in 
de gloria 

 De zak van Sinterklaas Anoniem of 
onbekend 

Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij 
blij van zin. 

kind Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij bij Jamin. 

 Op de grote stille heide Anoniem of 
onbekend 

Hoe ver is mijn heide kind Hoe ver is mijn Heiland 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer  

kind Hoe waaien de wimpers 
al heen en al weer  

 Aan het strand stil en 
verlaten 

Anoniem of 
onbekend 

De zee ligt vol met mijnen 
 

De zee ligt vol met meiden 

 Sinterklaasje kom maar 
binnen 

Anoniem of 
onbekend 

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht kind Sinterklaasje kom maar binnen met je vlecht 

 In het groene dal, in het 
stille dal 

Anoniem of 
onbekend 

En boven op den heuv'len spits kind En boven op de neus van spits 

 Wie rusten wil in het 
groene woud 

Anoniem of 
onbekend 

Een peluwtje van mollig mos kind Een veluwtje van mollig mos 

 Wie rusten wil in het 
groene woud 

Anoniem of 
onbekend 

Geeft zoete middagslaap in 't bos kind Geeft Zoetermeer die staat in 't bos 

 Gloria in excelsis Deo Anoniem of 
onbekend 

Mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit 

kind Mensen van de wilde hagen 
roep op paarden vrede uit 



 Gloria in excelsis Deo Anoniem of 
onbekend 

In excelsis Deo kind In het zeil zit deo 

 Berend Botje Anoniem of 
onbekend 

Berend Botje ging uit varen 
met zijn scheepje naar Zuidlaren 

kind Berend Botje ging uit varen 
met zijn scheepje naar zijn vader 

 Psalm 118 - Berijming 
1773 

Anoniem of 
onbekend 

Bindt d'offerdieren dan met touwen Een 
mannetjesduif 
heet een doffer. 

Bind dofferdieren dan met touwen  

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

hoe waaien de wimpels al heen en al weer kind hoe waaien de rimpels al heen en al weer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer 

kind hoe waaien zijn wimpers 
al heen en al weer  

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer 

kind hoe waaien de winkels al heen en al weer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer 

kind Hoe huppelt zijn paardje, 
hij dekt op en neer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer 

kind Hoe huppelt zijn paardje, 
het denkt op en neer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer 

- Hoe huppelt zijn paardje 
en dekt op en neer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer 

kind Hoe huppelt zijn paardje, 
het dekt op en neer 

 Zie ginds komt de 
stoomboot 

Anoniem of 
onbekend 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan. 

kind Zegens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. 



 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind In de Malakkastraat 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Bakkerstaarten wildgebraad 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makker aan u staart geraasd 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makkers staartje wildgebraad 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makkie stakkie wilgeraas... 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Takken, staakt uw wild geraas 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Makkers staakt uw wild geraas kind Makkestaartje wild geraas 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard 

kind Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de roe krijgt, wie de gard 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Ban dus vrij de vrees uit 't hart kind Bandesvrij de vrees het hart 

 Zie de maan schijnt Anoniem of 
onbekend 

Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard 

zo gezongen door 
een zekere Wiep 
en zijn broer 
Gart; kind 

Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, Wiep of Gart 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Wilhelmus van Nassouwe de achternaam 
Van der Zouwen 
kwam veel voor 

Wilhelmus van der Zouwen 



in Ameide, waar 
het meisje dat dit 
zong woonde. 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Den vaderland getrouwe Gezongen door 
kind bij huwelijk 
Beatrix en Claus; 
ook gehoord uit 
de mond van 
straatzanger in 
Rotterdam-
Delfshaven, 1945 

Het vaderland gaat trouwen 

 Wilhelmus van Nassouwe Anoniem of 
onbekend 

Een prinse van Oranje kind Een Prinsegracht Oranje 

 Wie gaat er mee? Anoniem of 
onbekend 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? Naar de 
berg van Sint André. 

kind Wie gaat er mee, wie gaat er mee? Naar de berg van 
simpansee. 

 Wees gegroet, o sterre Anoniem of 
onbekend 

Als de golven stijgen,  
hoger, hoger, dreigen,  
schijn dan veilig voor ons uit,  

- Als de golven stijgen,  
hoger, hoger, dreigen, 
zwem dan veilig voor ons uit,  

 Want God is goed Anoniem of 
onbekend 

Juicht Jahweh toe heel 't aardrijk rond kind Juicht Jahweh toe, hé de taart rijdt rond 

 Vier weverkens Anoniem of 
onbekend 

Zij hadden geen duit haast meer in hunne tas, 
En ze kochten een pond sa vieren 

- Zij hadden geen duit haast meer in hunne tas, 
En ze kochten een pond saffieren 

 Uren, dagen, maanden, 
jaren 

Anoniem of 
onbekend 

Uren, dagen, maanden, jaren 
vliegen als een schaduw heen 

kind Uren, dagen, maanden, jaren  
vliegen als een schaap in 't rond 



 Uren, dagen, maanden, 
jaren 

Anoniem of 
onbekend 

Uren, dagen, maanden, jaren 
vliegen als een schaduw heen 

kind Uren, dagen, maanden, jaren  
vliegen als een schaap door 't veen 

 U zij de glorie Anoniem of 
onbekend 

U zij de victorie nu en immer meer kind Nu en in het meer 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen 
verscheen in een grot 

kind Hij loert op de bergen ... 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen 
verscheen in een grot 

kind Piet Loeris bij de dwergen 
het scheen in de grot 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen 
verscheen in een grot 

kind Het loert op de bergen ... 

 Te Lourdes op de bergen Anoniem of 
onbekend 

Te Lourdes op de bergen 
verscheen in een grot 

kind De loeders in de bergen ... 

 ‘t Zonnetje schijnt zo 
heerlijk schoon 

Anoniem of 
onbekend 

In de weide dartelt het jolige vee kind In de weide dartelt het Jozef-café 

 ‘t Scheepke onder Jezus’ 
hoede (Lied 213 Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

en 't veilig strand voor oog kind en veilig Zandvoort ook 

 ‘t Scheepke onder Jezus’ 
hoede (Lied 213 Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

't Scheepke onder Jezus' hoede kind Scheepke onder Jezus' moeder 

 Susa Nina Anoniem of 
onbekend 

Sua Nina, 't Hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 

kind Sua Nina, 't Hemelse hof in een arme stal 
en engelen vliegen naar Amsterdam 

 Sur le pont d’Avignon Anoniem of 
onbekend 

Sur le pont d'Avignon l'on y dan-se l'on y dan-
se,  

- Sur le pont d'Avignon O die Jansen, O die Jansen 



 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Stille nacht, heilige nacht kind Stillige nacht, heilige nacht 

 Stille nacht, heilige nacht Anoniem of 
onbekend 

Davids zoon, lang verwacht - Daar fietst Jo, lang verwacht 

 Sluitingslied (Vlaamse 
scoutsbeweging) 

Anoniem of 
onbekend 

O Heer d'avond is neergekomen 
de zonne zonk, het duister klom 
De winden doorruisen de bomen 

- O Heer, d'avond is neergekomen 
de zonne zonk het duister klonk 
de wilden doorkruisen de bomen 

 Sinterklaasje kom maar 
binnen 

Anoniem of 
onbekend 

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht - Sinterklaasje kom maar binnen met je Knecks 

 Sinterklaas is jarig Anoniem of 
onbekend 

Wellicht dat hij hem vol doet met, 
ja wist ik het maar. 

kind (Al)licht dat hij hem voldoet 
Metja, wist ik het maar 

 ‘s Morgens vroeg als het 
haantje kraait 

Anoniem of 
onbekend 

's morgens vroeg als het haantje kraait 
gaan de boerenmeiden 
met hun kannen blank geschuurd 
samen naar de weide 

kind 's morgens vroeg als het haantje kraait 
gaan de boerenmeiden 
met haar kalm blanken poes 
naar de stille weiden 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond, 
eist van Mij vrijmoedig 

kind Opa Suermond, ijsvrij van m'n moeder 

 Psalm 75 vers 4 Anoniem of 
onbekend 

Deez' vernedert, dien verhoogt. kind; veranderde 
later "Dien" (zijn 
zus) in "Gerritje" 
(het 
dienstmeisje); 

Deez' vernedert, Dien verhoogt 

 Psalm 36 vers 3 Anoniem of 
onbekend 

Daar zijn de werkers van het kwaad 
Gevallen in een jammerstaat,  

kind Daar zijn de werkers van het kwaad 
gevallen in een plas op straat 



 Psalm 27 Anoniem of 
onbekend 

Wacht op den HEER', godvruchte schaar, 
houd moed! 

kind Wacht op den HEER', gods vruchtenschaal, houd moed! 

 Psalm 27 Anoniem of 
onbekend 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven? 

kind Mijn God, waar is mijn hoge hoed gebleven? 

 Psalm 27 Anoniem of 
onbekend 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed 
gebleven 

- Mijn God, waar is mijn hoofd, mijn hoed gebleven 

 Psalm 25 vers 4 Anoniem of 
onbekend 

's Heeren goedheid kent geen palen kind 's Heren goedheid kent geen paling 

 Psalm 118 vers 11 Anoniem of 
onbekend 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet kind Wij zien het, maar door de grond heen niet 

 Psalm 118 - Berijming 
1773 

Anoniem of 
onbekend 

Bindt d'offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar 

- Bindt d 'officieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar 

 Psalm 116 Anoniem of 
onbekend 

God heb ik lief want die getrouwe Heer' kind God heb ik lief, want die getrouwde heer 

 Psalm 116 Anoniem of 
onbekend 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn 
dagen 

kind Hij nijpt mijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen 

 Papegaaitje leef je nog 
Papegaai is ziek 

Anoniem of 
onbekend 

Papegaaitje leef je nog kind Pop mijn gaatje leef je nog 

 Oranje boven (leve de 
koningin) 

Anoniem of 
onbekend 

Oranje boven, Oranje boven, leve de 
Wilhelmien 

- Oranje boven, Oranje boven, leve de wilde Mien 

 Op een zeemansgraf ... Anoniem of 
onbekend 

Op een zeemansgraf staan nooit eens rode 
rozen 

- Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen 

 Op bergen en in dalen Anoniem of 
onbekend 

Op bergen en in dalen 
en overal is God 

kind Op bergen en in dalen,  
ja overal is school 



 Olifantje in het bos Anoniem of 
onbekend 

Olifantje in het bos, laat je mama toch niet 
los 

kind O lief hondje in het bos 

 O, God van hemel, zee en 
aard 

Anoniem of 
onbekend 

O, God van hemel, zee en aard kind O, God van Hema, C&A 

 Nu zijt wellekome Anoniem of 
onbekend 

Gij komt van alzo hoge,  
van alzo veer! 

kind Hij komt van alzo hoge,  
zo ongeveer 

 Nu zijt wellekome Anoniem of 
onbekend 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! kind; Alteveer is 
een dorp in 
Drenthe en een 
wijk in Arnhem 

Gij komt van al zo hoge, van Alteveer 

 Nils Holgersson Anoniem of 
onbekend 

Nils Holgersson, vliegt op een gans naar de 
zon 

- Nils Holgersson vliegt op haar gans naar de zon 

 Mijn Nederland Anoniem of 
onbekend 

'k Heb u lief, mijn Nederland kind Kapulier mijn Nederland 

 Midden in de winternacht Anoniem of 
onbekend 

want de dag is niet meer ver 
bode van de luister 

kind; Van de 
Luijster was de 
postbode van 
Zuidzande; "alle 
kinderen vatten 
het daar zo op". 

want de dag is niet meer ver 
bode Van de Luijster 

 Midden in de winternacht Anoniem of 
onbekend 

Midden in de winternacht, ging de hemel 
open 

kind Midden in de winternacht ging de HEMA open 

 Lied Hengelose 
Schoolvereniging (HSV) 

Anoniem of 
onbekend 

naar bos en hei, naar veld en wei 
daar voelen w'ons pas vrij 

kind naar bos en hei, naar veld en wei 
de vroelebond is vrij 



 Lied 408 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

doe ons als getrouwe leden 
volgen U op al Uw schreden 

kind doe ons als getrouwde leeuwen 
volgen U op al Uw schreeuwen 

 Lied 402 Bundel Joh, de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

Niets is, o Oppermajesteit 
bedekt voor Uw alwetendheid 

kind Niets is, o hoogste Majesteit, 
er is gedekt 't is etenstijd 

 Lied 382: God enkel licht Anoniem of 
onbekend 

God enkel licht 
voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden 

kind God enkellicht 
voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden 

 Lied 373 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

'k zal U in 't midden van de goón 
op hoge toon met psalmen prijzen 

kind ik zal U uit 't midden van de goot 
op hoge toon de psalmen wijzen 

 Lied 357 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

Zelfs vindt de mus een huis, o Heer! kind Zelfs vangt een mus een muis, meneer 

 Lied 357 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

Hoe branden mijn genegenhe&ecirc;n kind Hoe brandenwijn genezing brengt 

 Psalm 81 couplet 12 (Ook: 
Lied 344 Bundel Joh. de 
Heer) 

Anoniem of 
onbekend 

Opent uwen mond, 
eist van Mij vrijmoedig 

kind Opent uwe mond, 
ijsco van je moeder 

 Lied 256 Bundel Joh. de 
Heer 

Anoniem of 
onbekend 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één kind Tel uw zegelringen, één voor één 

 Lang zal ze leven (Drentse 
versie) 

Anoniem of 
onbekend 

nog honderd jaar na deze in de gloria kind nog honderd canadezen in de gloria 

 Lang zal ze leven Anoniem of 
onbekend 

Lang zal ze leven in de gloria kind Lang zal ze leven in de groentela 

 Komt allen tezamen Anoniem of 
onbekend 

Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde; 

kind Komt allen tezamen, 
jubelend van vlugde; 



 Klokke Roeland Anoniem of 
onbekend 

Gij, Jan Hyoens, gij Artevelden; - Gij Jan Hyoens, gij langs de velden 

 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Kind! Ook gij, zingt daarbij 
Tot des Heeren lof en prijs 

kind Kind, oh grijs, zingt daarbij 
Tot des Heeren lof en prei 

 Klokje klinkt Anoniem of 
onbekend 

Kind! Ook gij, zingt daarbij 
Tot des Heeren lof en prijs 

kind Kind! Ook gij hoort erbij 
Tot des Heeren lof en prei 

 Kindervreugde Anoniem of 
onbekend 

Elke dag duizend gaven 
Strooit Hij vriend'lijk ons toe. 

kind Elke dag duizend gulden  
Strooit Hij vriendelijk ons toe. 

 Kind’ren van één Vader Anoniem of 
onbekend 

Kind'ren van één Vader, reikt elkaar de hand kind in 1944 Kinderen van invasie, reikt elkaar de hand 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

hihihi, hahaha, 
ik stond erbij en ik keek ernaar 

kind hihihi, hahaha,  
ik stond erbij in de kekena 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

hihihi, hahaha, ik stond erbij en ik keek 
ernaar 

kind hihihi, hahaha, stront erbij en ik keek ernaar 

 Ik zag twee beren 
broodjes smeren 

Anoniem of 
onbekend 

hihihi, hahaha,  
ik stond erbij en ik keek ernaar 

kind hihihi, hahaha,  
wie stond erbij: de Keekenaar 

 Psalm 47 Anoniem of 
onbekend 

Hij de Vorst der aard', 
Is die hulde waard 

kind Hij de Vorst der aard', 
Is die gulden waard 

 It Fryske Folksliet (Het 
Friese volkslied) 

Anoniem of 
onbekend 

Dyn &acirc;lde eare, o Fryske gr&ucirc;n! - Dien ook de Heere op Fryske groun 

 In Meie Anoniem of 
onbekend 

De leeuweriken stijgen 
De hemel tegemoet 

kind De leeuwen reken stijgen 

 In het bos Anoniem of 
onbekend 

laat mij in uw huisje klein 
'k zal u dankbaar zijn 

kind laat mij in uw huisje klein 
salut dag marcel 



 In de koolmijn Anoniem of 
onbekend 

In de koolmijn, in de koolmijn - In de kolenmand 

 Hoor wie klopt daar 
kinderen 

Anoniem of 
onbekend 

't Is een vreemd'ling zeker, 
Die verdwaald is zeker 

kind 't Is een vlinder zeker, die verdwaald is zeker 

 Hoor de wind waait door 
de bomen 

Anoniem of 
onbekend 

Als hij wist hoe zeer wij wachten, 
Ja gewis, dan kwam hij wel 

kind Als hij wist hoe zeer wij wachten, 
Ja gewist, dan kwam hij wel 

 Hooggebed Anoniem of 
onbekend 

Hosanna in den hoge kind Ons Anna in den oven 

 Hooggebed Anoniem of 
onbekend 

Hosanna in den hoge kind Ons mama in den oven 

 Hooggebed Anoniem of 
onbekend 

Hosanna in den hoge kind Ons Anna in den hoge 

 Hoog op de gele wagen Anoniem of 
onbekend 

Water en wouden en weiden, 
Stromen zo machtig en vrij,  

kind Waters en wouden en weiden 
Stromen zo krachtig en vrij 

 Het staldeurtje kraakte Anoniem of 
onbekend 

Het staldeurtje kraakte, de os loeide zacht kind Het staldeurtje kraakte, de os vloeide zacht 

 Het staldeurtje kraakte Anoniem of 
onbekend 

Wij noemen Hem Jezus heeft Jozef gezegd. 
Maria heeft stil Hem in 't kribje gelegd. 

kind. In een 
andere versie is 
de juiste tekst 

“Zacht heeft hem 
Maria in 't kribje 
gelegd.” 

Wij noemen hem Jozes heeft Jezef gezegd. 
Zacht heeft hij Maria in 't kribje gelegd. 

 Het staldeurtje kraakte Anoniem of 
onbekend 

Het staldeurtje kraakte, de os loeide zacht kind Het staldeurtje kraakte, de os bloeide zacht 



 Het Belgische volkslied Anoniem of 
onbekend 

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren - O dierbaar België, o heilig land der Vlaanderen 

 Het Angelus Anoniem of 
onbekend 

De grootmoeder knielt op de drempel 
De kinderen zij staken hun spel 

kind De grootmoeder knielt op de drempel 
De kinderen zij staken een speld 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Hand in hand, kameraden 
hand in hand voor Feyenoord één 

kind Hand in hand, karbonaden 
hand in hand voor Feyenoord één 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Geen woorden maar daden, 
leve Feyenoord één 

kind Geen woorden maar daden, 
leve vijf voor  één 

 Hand in hand Anoniem of 
onbekend 

Geen woorden maar daden, 
leve Feyenoord één 

kind Geen wonder maar schade 
leve Feyenoord één 

 God zorgt voor mij Anoniem of 
onbekend 

God, Die 't gras gemaakt heeft, 
De bloempjes in de wei,  

kind God, Die 't gras gemaaid heeft, 
De bloempjes in de wei,  

 God groet u, zuivere 
bloeme 

Anoniem of 
onbekend 

God groet U, zuiv're bloeme 
Maria, Maged fijn 

kind God groet U zuivere bloemen 
Maria maalt ze fijn 

 Gloria in excelsis Deo Anoniem of 
onbekend 

Gloria in excelsis Deo kind Gloria in de cel zit Theo 

 Gezang 85 Anoniem of 
onbekend 

O Levensvorst, heb dank kind O, leverworst, heb dank 

 Gezang 26 Anoniem of 
onbekend 

De nacht der zonde zal verdwijnen 
genade spreidt haar morgenrood 

kind De markt op zondag zal verdwijnen 
en 's avonds schijnt het morgenrood 

 Gezang 228 Anoniem of 
onbekend 

Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

kind Maak dat ik mijn voeten zet 
op de regen van uw bed. 

 Gezang 208 Anoniem of 
onbekend 

De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja, halleluja 

kind De Heer is waarlijk om te slaan, 
halleluja, halleluja 



 Gezang 184 Anoniem of 
onbekend 

Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden 

kind Hij zal mij geleiden 
en grazen in de weiden 

 Gezang 184 Anoniem of 
onbekend 

De Heer is mijn herder! 
'k Heb al wat mij lust; 

kind De Heer is mijn herder 
Ik krijg alles wat ik lust 

 Er is een kindeke geboren Anoniem of 
onbekend 

Er is een kindeke geboren op aard' Zo gehoord door 
een jongen die 
Aart heet 

Er is een kindeke geboren op Aart 

 Elsje Fiederelsje Anoniem of 
onbekend 

Elsje Fiederelsje, 
zet je klompjes bij 't vuur 
Moeder bakt pannenkoeken, 
maar het meel is zo duur! 

kind Elsje Fiederelsje, 
zet je klompjes bij 't vuur 
Moeder bakt pannenkoeken, 
maar het meel is zo zuur! 

 ‘k Heb geloofd en daarom 
zing ik 

Anoniem of 
onbekend 

'k Heb geloofd en daarom zing ik 
 

'k Ben verloofd en  daarom zing ik 

 Een vaste burcht is onze 
God 

Anoniem of 
onbekend 

Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 

kind Een vaste burcht is onze God, 
een toestand voor de zwijnen 

 Do Lord Anoniem of 
onbekend 

Look away beyond the blue - Look away, die onderbroek 

 Dikkertje Dap Anoniem of 
onbekend 

Dikkertje Dap klom op de trap 
's morgens vroeg om kwart over zeven 
om de giraf een klontje te geven 

- Dikkertje Dap klom op de trap 
's morgens vroeg om kwart over zeven 
om de giraf een krantje te geven 

 Dikkertje Dap Anoniem of 
onbekend 

Dikkertje (4x) ik sta paf kind Dikkertje (4x) ik stap af 

 De zak van Sinterklaas Anoniem of 
onbekend 

Daar stopt hij, daar stopt hij, 
daar stopt hij blij van zin 

- daar stopt hij blij van Sint 



 De zak van Sinterklaas Anoniem of 
onbekend 

Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij 
blij van zin. 

kind Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blijvans in. 

 De uil zat in de olmen Anoniem of 
onbekend 

De uil zat in de olmen kind De uil zat in de oven 

 De koning marcheert Anoniem of 
onbekend 

De koning gaat marcheren met z'n 
honderdduizend man 

kind De koning gaat marcheren me zijn hond en met zijn vrouw 

 De herdertjes lagen bij 
nachte 

Anoniem of 
onbekend 

Daar hoorden zij d' engelen zingen Hun 
liederen vloeiend en klaar; 

kind Daar hoorden zij d' engelen zingen  
Hun liederen gloeiend en gaar 

 De herdertjes lagen bij 
nachte 

Anoniem of 
onbekend 

Daar hoorden zij d' engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar; 

kind Daar hoorden zij d' engelen zingen  
Hun liederen vloeibaar en klaar 

 De herdertjes lagen bij 
nachte 

Anoniem of 
onbekend 

De kracht uwer liefde van binnen 
Kan wereld noch hel weerstaan 

hel in een 
Brabants dialect 
'wakker, 
levendig, kras'; 
kind 

De kracht uwer liefde van binnen de wereld nog hel weer kon 
staan 

 Dat zou je wel willen Anoniem of 
onbekend 

Maar juist het verlangen 
Dat houdt je op de been 

kind En wat je wel zou willen 
Dat houtje op der been 

 Daar wordt aan de deur 
geklopt 

Anoniem of 
onbekend 

Wees maar gerust mijn kind. 
Ik ben een goede vrind. 

- Wees maar gerust mijn kind. 
Ik ben de goede Sint. 

 Daar ruist langs de 
wolken een lief’lijke 
Naam 

Anoniem of 
onbekend 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart klompen ballen: 
versleten 
klompen 
voorzien van een 
leren band 

Hij balde de klompen 



 Daar juicht een toon Anoniem of 
onbekend 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem; 

kind Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gansje Ruzalem 

 Brand in Mokum Anoniem of 
onbekend 

Brand in Mokum (2x) 
Zie 't is ginder (2x) 

- Brand in Mokum (2x) 
Vieze kinderen (2x) 

 Berend Botje Anoniem of 
onbekend 

Berend Botje ging uit varen, 
met zijn scheepje naar Zuidlaren 

kind Berend Botje ging uit varen, 
met zijn streepje naar Zuidlaren 

 Altijd is Kortjakje ziek Anoniem of 
onbekend 

's Zondags gaat zij naar de kerk kind Soms dan gaat zij naar de kerk 

 Alles in de wind Anoniem of 
onbekend 

Alles in de wind, alles in de wind 
Daar loopt een schipperskind 

In een andere 
versie is de juiste 
tekst “Het is 
maar een 
schipperskind” 

Alles in de wind, alles in de wind 
Het is Maja schipperskind 

 Ben ik te min Armand Ben ik te min omdat je ouders meer poen 
hebben dan de mijne 

- Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben donder 
hinne 

 Ben ik te min Armand Ben ik te min omdat je ouders meer poen 
hebben dan de mijne 

 
Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben, 
dondermijne 

 Gloria in excelsis Deo Artiest: 
Anoniem of 
onbekend 

Gloria in excelsis Deo 
 

Gloria in het veld sliep Deo 

 Als je iets kan doen Artiesten met 
een hart 

Maar dat betekent niet:  
Dat ik mijn ogen sluit voor onrecht en 
verdriet 

lied voor 
inzamelingsactie 
tsunami-
slachtoffers 
kind 

Dat ik mijn ogen sluit voor onweer en verdriet 



 Zeil je voor het eerst Bart Kaëll Zeil je voor het eerst  
Dan sla je een flater  
Trek het je niet aan  
Ga door want later  
Geniet je des te meer 

 
Vrij je voor het eerst  
Dan sla je een flater  
Trek het je niet aan  
Ga door want later  
Geniet je des te meer 

 Engelse les Bassie en 
Adriaan 

En 'windows' dat zijn ramen kind En Indo's dat zijn rare 

 Stayin’ Alive Bee Gees Stayin' alive 
 

Steen in 'm lijf 

 Stayin’ Alive Bee Gees Stayin' alive kind Steen in mijn lijf 

 Stayin’ Alive Bee Gees Stayin' alive 
 

Steen in je lijf 

 Stayin’ Alive Bee Gees Stayin' Alive kind (Stena Line 
is een veerboot-
maatschappij.) 

Stena Line 

 Stayin’ Alive Bee Gees Stayin' alive 
 

Steen in me lijf 

 Stayin’ Alive Bee Gees Stayin' alive kind Stinken mijn lijf 

 Jij en ik in een bootje Bibits Jij en ik in een bootje 
 

Jering jering bootje 

 Even aan mijn moeder 
vragen 

Bloem Ik zweer je dat ze dat zei 
Ze lachte d'r niet eens bij 

- Ik zweer dat zij dood zijn 
Ze lachte er niet eens bij 

 Harder dan ik hebben kan Bløf Het regent harder dan ik hebben kan 
 

Het regent harder en ik heb het koud 

 Zaterdag Bløf Zaterdag 
Zag ik de week die in het water lag 

- Zaterdag 
Zag ik het lijk dat in het water lag 

 Liefs uit Londen Bløf al het liefs uit Londen 
 

Annelies uit Londen 

 Harder dan ik hebben kan Bløf Het regent harder dan de grond aankan kind Het regent harder dan de goot aankan 



 Harder dan ik hebben kan Bløf Je buien maken vlekken  
Op mijn hagelwit humeur 

 
Je buien maken vlekken  
Op mijn hagelwitte muur 

 Harder dan ik hebben kan Bløf Het regent harder dan de grond aankan kind Het regent harder dan de groenteman 

 Zaterdag Bløf Ik leefde langzaam aan  
In de kantlijn van zo'n dag 

 
Ik leefde langzaam aan  
In de kantlijn van zondag 

 Dansen aan zee Bløf Durf te zeggen dat ik droomde 
 

Durf te zeggen dat ik droog neuk 

 Zaterdag Bløf De allermooiste straathoek  
Ruikt naar koffie en naar bier 

 
De allermooiste straathoer  
Ruikt naar koffie en naar bier 

 Mens Bløf En dan los te komen van je plaats en tijd 
 

En dan los te komen van de baas z 

 Dichterbij dan ooit Bløf Jij bent weg, maar dichterbij dan ooit  
 

Jij bent weg, maar wisten wij dat ook? 

 Zaterdag Bløf Ik rook een sigaret  
En dan nog een stuk of vier 

 
Ik rook een sigaret  
En dan nog een stuk koffie 

 Harder dan ik hebben kan Bløf Het regent harder dan ik hebben kan 
 

Het regent harder dan ik heb 't koud 

 Dansen aan zee Bløf Eén voor je tranen  
Twee voor de mijne 

 
Eén voor je tranen  
Twee voor de meiden 

 Liefs uit Londen Bløf En morgen, als de postbode mijn huis weer 
heeft gevonden 

kind En morgen, als de postbode mijn huisdier heeft gevonden 

 Blauwe ruis Bløf Blauwe ruis  
In mijn ziel en in mijn oren 

 
Laat me d'r uit  
In mijn ziel en in mijn oren 

 Aan de kust Bløf En die moet in het donker buitengaats 
worden gebracht 

 
Piemel in het donker buitengraads worden gebracht 

 Aan de kust Bløf En die moet in het donker ... 
 

Piemel in het donker ... 



 Aan de kust Bløf Vlissingen ademt zwaar 
en moedeloos vannacht 

 
Vlissingen ademt zwaar 
een moedeloos gezucht 

 Hier Bløf De lentewind die waaide 
werd al zwoeler 
en je zwaaide 

 
De lentewind die waaide 
net als moeder 
en je zwaaide 

 Laag bij de grond Bløf We willen omhoog 
 

Je billen omhoog 

 Zeven nachten Bløf Bij ied're kroeg die sluit 
Ga ik steevast onderuit 

- Bij iedere kroeg die sluit 
Ga ik steevast door de ruit 

 Misschien niet de 
eeuwigheid 

Bløf Misschien niet de eeuwigheid  
Maar het is lang genoeg voor mij 

- Misschien niet de hele geit 
maar lang genoeg voor mij 

 Harder dan ik hebben kan Bløf Harder dan ik drinken kan - Harder dan ik denken kan 

 Dansen aan zee Bløf Laten we dansen m'n liefste - Laten we dansen mijn biefstuk 

 Holiday in Spain Bløf en 
Counting 
Crows 

Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin  
En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn 
gouden ring  
Er zijn vliegtuigstoelen 

Deze persoon 
dacht dat de 
zanger vlug het 
vliegtuig wilde 
nemen. 

Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin  
En dan neem ik mijn gitaar mee en dan gauw er in  
Er zijn vliegtuigstoelen 

 Holiday in Spain Bløf en 
Counting 
Crows 

En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn 
gouden ring 

 
En dan neem ik mijn gitaar mee en dan gauw d'r in 

 One way ticket Boney M One way ticket, one way ticket 
 

Man weet ik ut, man weet ik ut 

 Bonnie kom je buiten 
spelen? 

Bonnie St. 
Claire 

Bonnie ik heb kauwgom om te delen. 
 

Bonnie ik heb blauw gewonde delen. 



 Bonnie kom je buiten 
spelen? 

Bonnie St. 
Claire 

Bonnie ik heb kauwgom om te delen. 
 

Bonnie ik heb kauwgom op mijn delen. 

 Bonnie kom je buiten 
spelen? 

Bonnie St. 
Claire 

 Bonnie, heb je echt een pop die praat 
 

Bonnie, heb je echte koffie klaar 

 Bonnie kom je buiten 
spelen? 

Bonnie St. 
Claire 

Bonnie, heb je echt een pop die praat 
 

Bonnie, heb je echt een bok die praat 

 Bonnie kom je buiten 
spelen? 

Bonnie St. 
Claire 

Bonnie ik heb kauwgom om te delen. 
 

Bonnie ik heb blauw gebonte benen. 

 Bonnie kom je buiten 
spelen? 

Bonnie St. 
Claire 

Bonnie, heb je echt een pop die praat - Bonnie heb je echt een klapsigaar 

 Kinderballade Boudewijn de 
Groot 

Toen hij, op geblaf van honden,  
Dagen later werd gevonden  
Lag de blanke prins geschonden  
In het koren zonder fee 

- In het koren zonder vee 

 Travestie Boudewijn de 
Groot 

Jij bent de schoonheid, ik het beest.  
 Ik kleed je uit.  
 En mijn geluk ging zo maar voor de bijl 

- Jij bent de schoonheid, ik het beest.  
 Ik kleed je uit.  
 En mijn gulp ging zo maar voor de bijl 

 Jimmy Boudewijn de 
Groot 

Als-ie maar geen voetballer wordt  
Ze schoppen hem misschien halfdood 

kind Als-ie maar geen voetbal wordt  
Ze schoppen hem misschien halfdood 

 Testament Boudewijn de 
Groot 

Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes,  
die een kind opvoeden in eer en deugd. 

- Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes,  
die een kindopvoeder in ere deugt. 

 Jimmy Boudewijn de 
Groot 

De zon schijnt, er is geen reden  
met rotweer en met harde wind  
te gaan fietsen met dat kind. 

 
De zon schijnt, er is geen regen  
met rotweer en met harde wind  
te gaan fietsen met dat kind. 



 Vrijgezel Boudewijn de 
Groot 

'k Wilde enkel samenwonen  
met een zwartgeklede schone 

 
'k Wilde enkel samenwonen  
met een zwak geklede schone 

 Jimmy Boudewijn de 
Groot 

Maar liever dat nog  
dan het bord voor zijn kop  
van de zakenman 

 
Maar liever dat nog  
dan een klap voor z'n kop  
van de zakenman 

 Het land van Maas en 
Waal 

Boudewijn de 
Groot 

We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt  
Die had ons in zijn bed en de provisiekast 
betrapt 

 
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt  
Die had ons in zijn werkende provisiekast betrapt 

 Het land van Maas en 
Waal 

Boudewijn de 
Groot 

De lange stoet de bergen in van het circus 
Jeroen Bosch 

 
De lange stoet de bergen in van het circus Hurenbos 

 Welterusten mijnheer de 
president 

Boudewijn de 
Groot 

Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten 
 

Denk maar niet aan al die jonge Frans' soldaten 

 Een meisje van zestien Boudewijn de 
Groot 

Dat hij zolang een meisje had,  
als stormwind speelt met een enkel blad. 

 
Dat hij zolang een meisje had,  
alsof de wind speelt met een eikenblad. 

 Strand Boudewijn de 
Groot 

De vierde brengt een zak patat  
met onderin een daverend gat.  
De inhoud ligt verspreid in 't zand  
van driekwart kilometer strand. 

 
De vierde brengt een zak patat  
met onderin een daverend gat  
en elk lichtverspreidend zat  
van drie qua kilometers vat. 

 Jimmy Boudewijn de 
Groot 

En ik zit hier tevreden  
met die kleine op mijn schoot.  
De zon schijnt, er is geen reden 

 
En ik zit hier een beetje  
met de kleine op m'n schoot.  
De zon schijnt, er is geen regen 

 Picknick Boudewijn de 
Groot 

Daar zijn Tony Vos en Lennaert Nijgh  
Van wie ik nog een tientje krijg 

 
Klaas en Tony Vos en Lennaert Nijgh  
Van wie ik nog een tientje krijg 

 Testament Boudewijn de 
Groot 

Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes,  
die een kind opvoeden in eer en deugd. 

 
Maar ze tonen niet dezelfde loze praatjes,  
die een kind opvoeden in eer en deugd. 



 Testament Boudewijn de 
Groot 

Aan mijn vrienden laat ik gaarne het 
vermogen  
Om verliefd te worden op een meisjeslach. 

 
Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen  
Om verliefd te worden op  

 Het land van Maas en 
Waal 

Boudewijn de 
Groot 

De lange stoet de bergen in van het circus 
Jeroen Bosch 

 
De lange stoet de bergen in van het circus Jurgen Bos 

 Het Spaarne Boudewijn de 
Groot 

Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt 
het Spaarne stroomt voorbij 

kind De paardenstront, de paardenstront 
de paardenstront voorbij 

 Als de rook om je hoofd is 
verdwenen 

Boudewijn de 
Groot 

Zijn blindenstok tikt op de brug 
 

De blinde sloeg ik op de brug 

 Een meisje van zestien Boudewijn de 
Groot 

Arm kind 
zestien lentes zo pril 

Zo gehoord door 
een jongen van 
acht die een bril 
moest, maar dat 
niet wilde. 

Arm kind 
zestien lentes zo'n bril 

 Travestie Boudewijn de 
Groot 

Ik weet waarom ze me vertrouwt 
Ik ben haar eerste talent scout 

- Ik weet waarom ze me vertrouwt 
Ik ben haar eerste tellens koud 

 Testament Boudewijn de 
Groot 

Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
Groot te worden zonder diep berouw en spijt 

- Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
Grote woorden zonder diep berouw en spijt. 

 Testament Boudewijn de 
Groot 

Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
Groot te worden zonder diep berouw en spijt 

- Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
Grote woorden zonder diepe rouw en spijt 

 Testament Boudewijn de 
Groot 

Aan mijn vrienden laat ik gaarne het 
vermogen 
Om verliefd te worden op een meisjeslach. 

- Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen 
Om verliefd te worden op een meisjesslag 

 Picknick Boudewijn de 
Groot 

Daar zijn Tony Vos en Lennaert Nijgh 
Van wie ik nog een tientje krijg 

- Daar zijn Tony Vos en Lennaert Nijgh 
Van wie ik nog een kindje krijg 



 Picknick Boudewijn de 
Groot 

Daar zijn Tony Vos en Lennaert Nijgh 
Van wie ik nog een tientje krijg 

- Daar zijn Tony Vos en Lennaert Nijgh 
Van wie ik nog een pintje krijg 

 Dansplaat Brainpower Ik blijf langer hangen dan de wallen van Wim 
Kok 

 
Ik blijf langer hangen dan de ballen van Wim Kok 

 De wedstrijd Bram 
Vermeulen 

Zo hoog zat werkelijk nog niemand 
En hij ziet Engeland 

- Zo hoog zat werkelijk nog niemand 
En hij ziet engelen 

 Anne Clouseau Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te 
sturen 

kind. Vader van 
inzender werkte 
in een 
autofabriek, 
vandaar wellicht 
de associatie . 

Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij de sturen 

 Daar gaat ze Clouseau Zij zweeft soms  
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet 

kind Zij zweet soms  
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet 

 Passie Clouseau Er ligt vast wel iets moois in 't verschiet 
 

Er ligt vast wel iets moois in 't vergiet 

 Sjakie van de hoek Conny 
Vandenbos 

Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak 
Groot in  

kind Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak 
Groot in  

 Sjakie van de hoek Conny 
Vandenbos 

Een ruit kapot dat was een schot 
Van Sjakie van de hoek 

kind Een ruit kapot dat was een strop 
Voor Sjakie van de hoek 

 Ik ben gelukkig zonder jou Conny 
Vandenbos 

Ik ben gelukkig zonder jou 
 

Ik ben gelukkig onder jou 

 Paleis met gouden muren Conny 
Vandenbos 

Koningin voor alle buren 
Maar de koning is nooit thuis 

- Koningin voor elf uren 
Maar de koning is nooit thuis 

 Maak je niet dik Conny Vink Maak je niet dik, dun is de mode kind Maak je niet dik, dat is verboden 



 Maak je niet dik Conny Vink Maak je niet dik, dun is de mode kind Maak je niet dik, d'r is een molen 

 Mi Rowsu Damaru Ik heb een tuintje in m'n hart 
 

Ik heb een touwtje in m'n haar 

 Ik voel me zo verdomd 
alleen 

Danny de 
Munk 

Misschien als vaders schip er is - Misschien als vader schipper is 

 Ik voel me zo verdomd 
alleen 

Danny de 
Munk 

Geen wonder dat m'n pa is gaan varen - Geen wonder dat m'n pa is mijn vader 

 Ik voel me zo verdomd 
alleen 

Danny de 
Munk 

Krijg toch allemaal de klere kind Ik draag toch al mijn ouwe kleren 

 Ik voel me zo verdomd 
alleen 

Danny de 
Munk 

Krijg toch allemaal de klere kind Draag toch allemaal de kleren 

 Ik voel me zo verdomd 
alleen 

Danny de 
Munk 

Krijg toch allemaal de klere kind Krijg toch alle maanden kleren 

 Panic in Detroit David Bowie Panic in Detroit - Ben ik in Detroit 

 Flipper begintune De 
Damrakkertje
s (kinderkoor) 

Daar heb je Flipper 
 

Darretje Flipper 

 Kunnen wij hier 
overnachten 

De 
Deurzakkers 

Overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is 't 
bal 

Oog in al is een 
wijk in Utrecht 

Ooginal, ooginal, waar de meisjes zijn, daar is 't bal 

 Groot hart De Dijk Ik stoot dagelijks vijf keer m'n kop 
 

Ik stop dagelijks bij Brienenoord 

 Blanke man De Dijk Blanke man, blanke man 
 

Brandweerman, brandweerman 

 Lovesong 100.001 De Dijk Er zijn 100.000 lovesongs - Er zijn 100.000 mossels 

 Het gevoel is weg De Dijk Het gevoel is weg - De boer is weg 



 Als ze er niet is De Dijk Een man weet niet wat hij mist  
maar als ze er niet is 

 
Een man weet niet wat hij mist  
maar als ie er niet is 

 Ik kan het niet alleen De Dijk Lange tanden  
Late uren 

 
Ik wou mijn tanden laten huren 

 Mag het licht uit De Dijk Mag het licht uit  
Als ik je in mijn armen sluit 

 
Mag het licht uit  
Als ik me in mijn armen spuit  

 Bloedend hart De Dijk Ik hang alleen maar rond  
kijk es door de ramen  
en ik krab wat aan mijn kont 

Twijfel of dit echt 
een mondegreen 
is: soms is echt 
'hond' gezongen 
omdat 'kont' te 
onsmakelijk zou 
zijn voor het 
publiek. 

Ik hang alleen maar rond  
kijk es door de ramen  
en ik krab wat aan mijn hond 

 Bloedend hart De Dijk Ik hang alleen maar rond  
kijk es door de ramen  
en ik krab wat aan mijn hond 

Onduidelijk of dit 
een echte 
mondegreen is, 
want beide 
versies komen 
voor. 

Ik hang alleen maar rond  
kijk es door de ramen  
en ik krab wat aan mijn kont 

 Binnen zonder kloppen De Dijk De straat is grijs  
de gracht beneveld 

 
De straat is grijs  
m'n vacht beneveld 

 Bloedend hart De Dijk O mijn niet te stelpen  
Bloedend hart 

kind Loop me niet te stelpen  
Bloedend hart 

 Binnen zonder kloppen De Dijk Ze kwam binnen zonder kloppen - Ze kwam binnen zonder klompen 



 Daar bij de waterkant De 
Havenzangers 

Hoe komt u op 't idee 
U bent beslist abuis 

kind; in haar dorp 
woonde een Ab 
Buijs 

Hoe komt u op 't idee 
U bent beslist Ab Buijs 

 Watskeburt De Jeugd van 
Tegenwoordi
g 

Twee gezichten 
een formule als Lauda en Niki 

Zo gehoord door 
een vrouw die 
Laura heet en 
niks van Formule 
1 afweet. Niki 
Lauda is een 
voormalig 
Formule 1-
coureur. 

Twee gezichten 
een formule als Laura en Niki 

 Woorden zonder 
woorden 

De Kast Kunnen wij het tij nog keren?  
Ik wil je weer als ooit begeren 

kind Kunnen wij het tij nog keren?  
Ik wil je weer als ooit negeren 

 Woorden zonder 
woorden 

De Kast We hebben woorden zonder woorden  
En we lezen elkaars ergernissen 

 
We hebben woorden zonder woorden  
En we lezen elkaars erfenissen 

 Woorden zonder 
woorden 

De Kast En de stilte wordt verward met rust 
 

En de stilte wordt verwarmd met rust 

 Woorden zonder 
woorden 

De Kast Kunnen wij het tij nog keren?  
Ik wil je weer als ooit begeren 

 
Kunnen wij het tij nog keren?  
Ik wil je weer als ook negeren 

 In nije dei De Kast Jou my dyn h&acirc;n, jou my dyn hert, 
Asto it doarst mei my 
(Geef mij je hand, geef mij je hart, 
als je het (aan)durft met mij) 

- Jou my dyn h&acirc;n, jou my dyn hert, 
asto it dochst mei my 
(Geef mij je hand, geef mij je hart als je het doet met mij) 

 Verliefd op Chris Lomme De Kreuners Ik was verliefd op Chris Lomme  
Ik was toen een man van negen jaar 

kind Ik was verliefd op Chris vodden  
Ik was toen een man van negen jaar 



 Ik wil je De Kreuners Ze likt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht 
 

Ze likt aan haar gat terwijl ze naar hem lacht 

 Zij maakt het verschil De Poema's Geen vergelijking is terecht - Geeft me gelijk eerste recht 

 Zij maakt het verschil De Poema's Zij kwam niet op het juiste moment - Zij kwam neer op het juiste moment 

 Zij maakt het verschil De Poema's Niet de allerduurste wijn die je zonder kater 
drinkt 

- Niet de allerduurste wijn die je zonder kaarten drinkt 

 Twee reebruine ogen De Selvera's Twee reebruine ogen die keken de jager aan 
 

Twee reetbruine ogen die keken de jager aan 

 Ard die heeft de 
wereldcup 

De Specials Ard die heeft de wereldcup kind Ard die heeft de wereldkut 

 Katinka De 
Spelbrekers 

Kleine kokette Katinka 
Kijk nou eens één keertje om 

kind Kleine kroketten van Tinka 
Kijk nou eens één keertje om 

 Katinka De 
Spelbrekers 

Je ma ziet het toch niet, dus kom! kind De maan ziet het toch niet, dus kom! 

 Katinka De 
Spelbrekers 

Kleine kokette Katinka 
kijk nou eens  

kind Kleine krokette Katinka 
kijk nou eens  

 Katinka De 
Spelbrekers 

Kleine kokette Katinka 
Kijk nou eens één keertje om 

kind Kleine kroket om Katinka 
Kijk nog eens ene keer om 

 Op een lichte 
wolkenwagen 

De 
Straatzangers 

Op een lichte wolkenwagen 
Wordt de Heer van d'aard gedragen 

kind Op een lichte bokkenwagen 

 Kleine schooier De Trekvogels Kleine schooier, met die scheur in je broekie - Kleine schooljuf, met die scheur in je broekie 

 Pieteroliekar De Wiko's Ja vroeger zat er nog verdienste an 
 

Ja vroeger zat er nog een fietske aan 

 Nachtmerrie (Op Hol) Doe Maar Dit is een nachtmerrie  
Een nachtmerrie  
Een nachtmerrie op ho-hol 

- Dit is een nachtmerrie  
Een nachtmerrie  
Een nachtmerrie op klompen 



 Is dit alles Doe Maar We komen niets te kort, we hebben alles  
Een kind, een huis, een auto en elkaar 

 
We komen niets te kort, we hebben alles  
 Een kind haalt thuis z'n auto uit elkaar 

 De bom Doe Maar Ik ren door mijn agenda, voordat de bom valt 
 

Ik ren een agent na, voordat de bom valt 

 Nachtmerrie (Op Hol) Doe Maar Dit is een nachtmerrie  
Een nachtmerrie  
Een nachtmerrie op ho-hol 

 
Dit is een nachtmerrie  
Een nachtmerrie  
Een nachtmerrie op scho-hool 

 Smoorverliefd Doe Maar Veel te vrij  
Wat moet ik met een meisje zoals jij 

 
Veel te klein  
Wat moet ik met een meisje zoals jij 

 Eén nacht alleen Doe Maar Sjansen met een dame in de late-night bar kind Sjansen met een dame in de leeftijdsbar 

 Pa Doe Maar Ik sta hier en ik zing, ik doe gewoon m'n ding  De inzender 
dacht hierbij aan 
een soort dans. 

Ik sta hier en ik zing, ik doe de Robbending 

 Als niet als Doe Maar Als niet als 
 

Als iemand 

 De mooiste meid Don 
Quishocking 

Ze gaf hem een zoen 
van afgunst zagen alle mannen groen 

 
Ze gaf hem een zoen 
van afgezaagde alle mannen groen 

 State of independence Donna 
Summer 

Shablamidi, shablamida  
Shablamidi, shablamida  
Shablamidi, shablamida 

 
Ze komen wel, ze komen niet  
Ze komen wel, ze komen niet  
Ze komen wel, ze komen niet 

 Me auto Dorus En de verkeersagent bij ons op de hoek  
Rij ik elke keer de vouwe uit ze broek 

 
En de verkeersagent bij ons op de hoek  
Rij ik elke keer de vrouwen uit z'n broek 

 De dodenrit Drs. P Foei hoe suffend staat gij daar - Do you suf en staart gij daar 

 De dodenrit Drs. P Zachtjes snort de samovaar kind Zachtjes knikt de samovaar 



 De dodenrit Drs. P Het vriest een graad of dertig, het is winter 
en vrij koud 

 
Het vriest een graad of dertig, het is bitter en vrij koud 

 Ik verveel me zo Drukwerk Want ik verveel, ik verveel, ik verveel, ik 
verveel 
En ik verveel me zo in Amsterdam-Noord 

;kind Want ik papeel, ik papeel, ik papeel, ik papeel  
En ik papeel me zo in Amsterdam-Noord 

 Je loog tegen mij Drukwerk Zeg schat, je bent heel wat van plan dan - Zeg schat, je bent helemaal van plakband 

 Je loog tegen mij Drukwerk Je bent nu jezelf niet 
je hebt last van verdriet 

 
Je bent nu jezelf niet 
je plast van verdriet 

 Hoog boven de storm Elly en Rikkert 
Zuiderveld 

En zo word ik niet moe als ik rust in Hem kind En zo word ik niet moe als ik rustig ben 

 Veel te mooi Erik van 
Neygen 

Nee, ik wil niet langer vechten 
Zoals sneeuw tegen de dooi 

kind Nee, ik wil niet langer vechten 
Zoals sneeuw tegen de dood 

 Veel te mooi Erik van 
Neygen 

Je ging met stille trom kind Je ging met stille dromen 

 Veel te mooi Erik van 
Neygen 

Elke dag een kwelvakantie 
En de zon scheen meer dan ooit 

kind Elke dag leek wel vakantie 
En de zon scheen meer dan ooit 

 Kronenburg Park Frank Boeijen De autolichten beschijnen je lichaam - De auto ligt heel bescheiden in je lichaam 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank Van de 
werkelijkheid 

- Wie wil er bloed op de achterbank Van de burgerlijkheid 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
 Van de werkelijkheid 

- Wie wil er bloed op de achterbank  
 Van een dergelijk eind 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Wie wil er bloed op de achterbank  
Wrange werkelijkheid 



 Koud in mijn hart Frank Boeijen Het was een beetje koud in mijn hart 
 

Het was een beetje koud in mijn huis 

 Hier komt de storm Frank Boeijen Wat laat ik achter  
Een huis vol met leegte 

 
Wat laat ik achter  
Een huis vol met lichten 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk goed na aan welke kant je staat 
 

Denk goed na, op het randje staat 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk goed na aan welke kant je staat 
 

Denk goed na, op het kantje staat 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Wie wil er bloed op de achterbank  
Van een dergelijkheid 

 1.000.000 sterren Frank Boeijen 1.000.000 sterren 
 

Ik wil je scheren 

 Kronenburg Park Frank Boeijen Ga die wereld uit, één seconde 
 

Calimero (Calime-he-ro), één seconde 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Rivieren bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 Hier komt de storm Frank Boeijen De woorden die jij  
Tegen mij zei 

 
De boerin die jij  
Tegen mij zei 

 Kronenburg Park Frank Boeijen Ga die wereld uit, één seconde 
 

Calimero fluit, één seconde 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Wie wil er bloed op de achterbank  
Vallen tegen een kei 

 Kronenburg Park Frank Boeijen Ga die wereld uit, één seconde 
 

Animeermeid, één seconde 

 Kronenburg Park Frank Boeijen Ga die wereld uit, één seconde 
 

Wadiewediewuis, één seconde 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Wie wil er bloed op de achterbank  
Van een bibberende geit 

 Kronenburg Park Frank Boeijen Ga die wereld uit, één seconde 
 

Ga je mee Leonard, één seconde 



 Welkom In Utopia I Frank Boeijen Staan voor de poorten  
Van het beloofde land 

 
Staan voor de poorten  
Van het bordeel 

 Het antwoord Frank Boeijen Ik hoor het antwoord  
In het glas tegen mijn oor 

 
Ik hoor het antwoord  
En ze plast tegen mijn oor 

 Kronenburg Park Frank Boeijen En alles blijft bij het oude  
Als hij weer naar huis rijdt 

 
En alles blijft bij het oude  
Als hij weer naar haar schrijft 

 Zeg me dat het niet zo is Frank Boeijen Zeg me dat het niet zo is 
 

Zeg me dat het schnitzel is 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Wie wil er bloed op de achterbank  
Van een edele geit 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk goed na aan welke kant je staat 
 

Denk goed na waar de plantjes staan 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 

 
Tien liter bloed op de achterbank  
Van de degelijkheid 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank 
Van de werkelijkheid 

- Wie wil er bloed op de achterbank 
Van de degelijkheid 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank Van de 
werkelijkheid 

 
Wie druppelt bloed op de achterbank Van de werkelijkheid 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank 
Van de werkelijkheid 

- Dierinnenbloed op de achterbank 
Van een edele geit 

 Zwart wit Frank Boeijen Wie wil er bloed op de achterbank 
Van de werkelijkheid 

- Dierenbloed op de achterbank 
Van de degelijkheid 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk niet wit  
Denk niet zwart  
Denk niet zwart-wit 
Maar in de kleur van je hart 

- Denk niet wit 
Denk niet zwart 
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je haat 



 Zwart wit Frank Boeijen Denk niet wit  
Denk niet zwart  
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je hart 

- Denk niet wit 
Denk niet zwart 
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je huid 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk niet wit  
Denk niet zwart  
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je hart 

- Denk niet wit 
Denk niet zwart 
Denk niet zwart wit 
Bijna de kleur van je haar 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk niet wit  
Denk niet zwart  
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je hart 

- Denk niet wit 
Denk niet zwart 
Denk niet zwaar 
Maar in de kleur van je haar 

 Zwart wit Frank Boeijen Denk niet wit 
Denk niet zwart  
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je hart 

- Denk niet wit 
Denk niet zwart 
Denk niet zwart wit 
Maar in de kleur van je haar 

 Kronenburg Park Frank Boeijen Ze heeft nooit iets gevoeld 
Van z'n ontevredenheid 

- Ze heeft nooit iets gevoeld 
was een ontevreden meid 

 Koud in mijn hart Frank Boeijen Het was een beetje koud in mijn hart - Het was een beetje koud in mijn haard 

 Stormy weather Frank Sinatra Stormy weather kind (gaf hieraan 
de betekenis 
'stoor me weer') 

Stoor me wether 

 Heb je even voor mij Frans Bauer Heb je even voor mij 
 

Heb je eten voor mij 

 Nee, niet zeggen hoe ik 
leven moet 

Frans Duijts Ga jij maar studeren in de kroeg 
 

Ga jij masturberen in de kroeg 



 Lieveling Frans Duijts Kom doe jezelf geen pijn 
 

Condoom jezelf geen pijn 

 Quick-quick slow Frits 
Lambrechts 

Quick quick slow who ho in achtenvijftig ging 
dat zo 
Een pas voorwaarts twee opzij en dan het 
been er vlug weer bij 

- Quick quick slow, ho ho, in achtenvijftig klonk dat zo 
Een pas voorwaarts, één opzij en dan het derde been erbij 
opzettelijk gedaan 

 Loeënde klokken Frits 
Rademacher 

Loeënde klokken van Limburg mie landj kind Lou en de klokken van Limburg mie landj 

 Kaapren vaaren Fungus Jan, Pier, Tjoris en Corneel 
die hebben baarden 

kind Jan, Piet, Joris en Corneel 
die hebben baarden 

 Kaapren vaaren Fungus Jan, Pier, Tjoris en Corneel 
die hebben baarden 

kind Jan, clitoris en kaneel 
die hebben baarden 

 Het is weer voorbij die 
mooie zomer 

Gerard Cox Een parasol om 't felle licht te zeven 
 

Een parasol met felle lichte zeven 

 Ik heb eerbied voor jouw 
grijze haren 

Gert 
Timmerman 

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren kind Ik heb weer iets voor jouw grijze haren 

 Ik heb eerbied voor jouw 
grijze haren 

Gert 
Timmerman 

Heeft mijn hart een gastvrij deurtje 
 

Heeft mijn haard een asbest deurtje 

 Een moederhart een 
gouden hart 

Gert 
Timmerman 

Een moederhart een gouden hart 
 

Een moederhaard een gouden haard 

 Brandend zand Gert 
Timmerman 

Want zijn land moest hij verlaten 
Omdat hij de vlucht nam uit een kille cel 

kind Want zijn land moest hij verlaten 
Omdat hij de vlucht nam uit een kindercel 

 Mia Gorki Toen ik honger had, kwam ik naar je toe.  
Je zei: “Eten kan, als je de afwas doet.” 

 
Toen ik honger had, kwam ik naar je toe.  
Je zei: “Eet een kan, als je de afwas doet.” 

 Ooit was ik een soldaat Gorki Dan zal ik niet ten onder gaan - Dan zal ik mythen ondergaan 



 Toppertje Guillermo & 
Tropical 
Danny 

Doe mij een toppertje en een breezer ananas kind Doe mij een toppertje en een vieze ananas 

 Toppertje Guillermo & 
Tropical 
Danny 

Doe mij een toppertje en een breezer ananas Een rammenas is 
een radijsachtige 
groente. 

Doe mij een toppertje en een vieze rammenas 

 Per spoor (kedeng 
kedeng) 

Guus 
Meeuwis 

En 's nachts oelala gaat het ritme door 
 

En 's nachts oelala gaat de pret maar door 

 Brabant Guus 
Meeuwis 

De Peel en de Kempen en de Meierij  
Maar het mooiste aan Brabant ben jij dat ben 
jij 

 
De pil en de camping en de meierij  
Maar het mooiste aan Brabant ben jij dat ben jij 

 Brabant Guus 
Meeuwis 

En dan denk ik aan Brabant  
Want daar brandt nog licht 

 
En dan denk ik aan Brabant  
Waar Brabant nog ligt 

 Brabant Guus 
Meeuwis 

En dan denk ik aan Brabant 
Want daar brandt nog licht 

 
En dan denk ik aan Brabant 
Waar Brabant ook ligt 

 Per spoor (kedeng 
kedeng) 

Guus 
Meeuwis 

Kedengkedeng, kedengkedeng, kedenkedeng, 
kedengkedeng 

- krengeding, krengeding, krengeding, krengeding 

 Eens zal de Betuwe in 
bloei weer staan 

Han Dunk Eens zal de Betuwe in bloei weer staan - Een zal de weduwe in  bloei weer staan 

 Annabel Hans de Booij Er kwam al licht door de ramen 
 

Het kwam allicht door de ramen 

 In de bus van Bussum 
naar Naarden 

Helma & 
Selma / Maria 
Diecke en The 
Skymasters 

In de bus van Bussum naar Naarden 
 

In de bus van Bussemenade 



 Zelfs je naam is mooi Henk 
Westbroek 

Kijk ik naar een omgekeerde striptease van 
volmaakte schoonheid 

 
Kijk ik naar een omgekeerde frisbee van volmaakte 
schoonheid 

 Zelfs je naam is mooi Henk 
Westbroek 

Kijk ik naar een omgekeerde striptease van 
volmaakte schoonheid 

Deze 
mondegreen 
stond in een 
portfolio van een 
leerling. De 
docent: \"Ach ja, 
je bent druk 
bezig geweest 
met de 
voorbereiding 
van je tentamen 
Nederlands en 
dan lopen dingen 
kennelijk wel 
eens door 
elkaar.\" 

Kijk ik naar een omgekeerde scriptie van volmaakte 
schoonheid 

 Met de vlam in de pijp Henk 
Wijngaard 

Met m'n dertig tonnen diesel 
Ver van huis maar in m'n sas 

- Met m'n dertig tonnen bizons 

 Als je wint Herman 
Brood  en 
Henny 
Vrienten 

Als je wint, heb je vrienden 
Rijen dik, echte vrienden 

- Als je wint, heb je vrienden 
Rij je dik, echte vrienden 

 Pappie loop toch niet zo 
snel 

Herman van 
Keeken 

Loop wat zachter, toe  
 want ik ben al zo moe 

 
Loop langs achter, toe  
 want ik ben al zo moe 



 Hilversum III Herman van 
Veen 

Vroeger werd gezongen en gefloten in de 
straat 
Had de slagersjongen nog een opera paraat 

- Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat 
Had de slagersjongen nog een open apparaat 

 Hilversum III Herman van 
Veen 

Op elke steiger klonk een lied 
Van Paljas of Jeruzalem 

- Op elke steiger klonk een lied 
Van Paul Jason, Jeruzalem 

 Hilversum III Herman van 
Veen 

Vroeger werd gezongen en gefloten in de 
straat  
Had de slagersjongen nog een opera paraat 

 
Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat  
Had de slagersjongen nog een oorapparaat 

 Hilversum III Herman van 
Veen 

Op elke steiger klonk een lied  
Van Paljas of Jeruzalem 

 
Op elke steiger klonk een lied  
Van Paul Jazoor, Jeruzalem 

 Opzij Herman van 
Veen 

Wat over koetjes, voetbal, en de lotto praten kind Wat over koetjesvoetbal, en de lotto praten 

 Hilversum III Herman van 
Veen 

Hilversum III bestond nog niet 
 

Hilservum III bestond nog niet 

 Hilversum III Herman van 
Veen 

Op elke steiger klonk een lied  
Van Paljas of Jeruzalem 

 
Op elke steiger klonk een lied  
Van Paul Jazur: Jeruzalem 

 A la Berline postiljon Herman van 
Veen 

A la Berline postiljon 
 

Allemaal in de postiljon 

 Adieu café Herman van 
Veen 

Waar opa op zijn sloffen 
Zijn nieren af komt stoffen 

- Waar opa op zijn sloffen 
Zijn dieren af komt stoffen 

 Batje vier (leve de man 
die het bier uitvond) 

Het Cocktail 
Trio 

Dankzij de brouwer hebben we nooit meer 
dorst 

kind Dank zij de vrouwen hebben we nooit meer dorst 



 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een droom 
Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

- Vriendschap is een droom 
Een pakketje schroot met een dun laagje beton 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een droom  
Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

 
Vriendschap is een droom  
Een kroketje met een dun laagje room 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een droom  
Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

 
Vriendschap is een droom  
Een pakketje stront met een dun laagje chroom 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een droom  
Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

 
Vriendschap is een droom  
Een pakketje goud met een dun laagje chroom 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

 
Een pakketje schroot met een glimlach erom 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een droom  
Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

 
Vriendschap is een droom  
Een pakketje stroop met een dun laagje room 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een droom  
Een pakketje schroot met een dun laagje 
chroom 

 
Vriendschap is een droom  
Een pakketje schroot met een dun laagje room 

 Gijzelaar Het Goede 
Doel 

Het was ook slecht weer in Spanje  
Dus ik hield het daar niet droog 

 
Het was oogsttijd tegen Spanje  
Dus ik hield het daar niet droog 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Vriendschap is een illusie 
een pakketje stro met een dun laagje chroom 

 
Vriendschap is een illusie 
een pakketje stront met een dun laagje stroom 



 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Een keer trek je de conclusie 
vriendschap is een illusie 

 
Een keer trek je de conclusie  
vriendschap is een limousine 

 Vriendschap Het Goede 
Doel 

Eén keer trek je de conclusie 
Vriendschap is een illusie 

kind Eén keer trek je de conclusie 
Vriendschap is er en ruzie 

 Sinterklaas Het Goede 
Doel 

Sinterklaas, wie kent hem niet - Sinterklaas, die kent me niet 

 België Het Goede 
Doel 

Is er leven op Pluto - Is er leven na de dood 

 Wil u een stekkie? Hetty Blok en 
Leen 
Jongewaard 

Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie  
Wil u een stekkie van de fuchsia? 

kind Wil u een spekkie, een spekkie, een spekkie  
Wil u een spekkie van de fuchsia? 

 Ja zuster nee zuster Hetty Blok, 
Leen 
Jongewaard 
en de Jonkies 

Denk aan de buren  
't zijn heel dunne muren 

 
Denk aan de buren  
zij heelden de muren 

 Ja zuster nee zuster Hetty Blok, 
Leen 
Jongewaard 
en de Jonkies 

Denk aan de buren  
't zijn heel dunne muren 

De inzender 
interpreteerde 
dit als een 
dichterlijke 
manier om te 
zeggen dat de 
buurman de 
huisbaas was. 

Denk aan de buren  
zij hielden de muren 

 Ja zuster nee zuster Hetty Blok, 
Leen 

Denk aan de buren 
't zijn heel dunne muren 

kind Denk aan de buren 
zij helen de muren 



Jongewaard 
en de Jonkies 

 Vannacht Imca Marina Vannacht, vannacht, vannacht - Van Agt, Van Agt, Van Agt 

 Harlekino Imca Marina Dan zul jij de mensen vreugde geven - Dan zul jij de mensen vruchten geven 

 De wilde boerndochtere Ivan Heylen Hee schon wijveken, ge wit da'k a gere zie kind Hee Schoenberken! Kapetzakke herre zie! 

 De wilde boerndochtere Ivan Heylen Dan stikt ij z'n handn diep in z'n zakkn 
En me z'n kop 'n bitje naor beneen 

- En met z'n handen diep in zijn zakken 
en zijne kop en pietje naar beneen 

 Het Veerse Gat Jaap Fisher Het gat is dicht, de haven ligt voor johoho, 
voor johohohoker  
Als alle havens zonder gaten  
Voor johoker, voor johoker 

kinderen, 
waaronder een 
meisje met de 
naam Joke 

Het gat is dicht, de haven ligt voor Johoke, voor Johohohoke  
Als alle havens zonder gaten  
Voor Johoke, voor Johoke 

 Het Veerse Gat Jaap Fisher Und Fritz und Wilhelm komen nu wel schnell  
Want Veere vreet hun bitte wel 

 
Und Fritz und Wilhelm komen nu wel schnell  
Want Veere vreet hun bieten wel 

 Les F ... Jacques Brel À vous souffler dans le cul  
Pour devenir autobus 

 
À vous souffler dans le cul  
Pour devenir rotte mus 

 Een vrolijk lentelied Jan De Wilde De bloembotten barsten open met een knal  - De bloempotten barsten open met een knal  

 Een vrolijk lentelied Jan De Wilde M'n vrouw en m'n kat zijn allebei krols - M'n vrouw en m'n kat zijn allebei loops 

 Hè hè Jan De Wilde Thermische zak, koekejoe,  
boletenvreter 

 
Thermische zak, koekejebel,  
etenvreter 

 Hè hè Jan De Wilde Boskoe, aasgarnaal,  
emoe, bergkwabaal 

 
Boskoe, aasgarnaal,  
heloe, bergkwabaal 

 Een vrolijk lentelied Jan De Wilde de bouwvakkers hebben na 'n nare tijd 
weer iets om naar te fluiten 

- de bouwvakkers hebben een nare tijd 
weer iets om naar te fluiten 



 Een vrolijk lentelied Jan De Wilde De bloembotten barsten open met een knal 
en meisjes ontbloten de kuiten 

- De bloembotten barsten open met een knallende meisjes 
ontbloten de kuiten 

 Een vrolijk lentelied Jan De Wilde de fallus impudicus staat al in bloei 
en de blaadjes krijgen bomen 

- de fallus impudicus staat al 
en bloeiende blaadjes krijgen bomen 

 Als de morgen is 
gekomen 

Jan Smit Mijn kater won weer het gevecht,  
heb weer verloren van de fles 

 
Mijn kater won weer het gevecht, 
heb weer verloren van de Pledge 

 Houten kop Jef Vanuytsel 's Middags word ik wakker met een houten 
kop 
m'n ogen zijn nog moeilijk te gebruiken 

 
's Middags word ik wakker met een houten top 
m'n vrouw is nog moeilijk te gebruiken 

 Houten kop Jef Vanuytsel 's Middags word ik wakker met een houten 
kop 
M'n ogen zijn nog moeilijk te gebruiken 

- 's Middags word ik wakker met een houten kop 
Geloven dat zijn moeilijke gebruiken 

 Ieder met zijn vlag Johan 
Verminnen 

Ieder met zijn hymne,  
ieder met zijn vlag 

 
Ieder met zijn hinde,  
ieder met zijn vlag 

 Och was ik maar Johnny Hoes 'k Heb m'n hart verloren 
Zij gaf mij haar woord 

kind 'k Heb m'n hart verloren 
Zij gaf mij haar oor 

 De vrachtwagenchauffeur Johnny Hoes 
en Zangeres 
Zonder Naam 

Een kleine fout en de chauffeur komt nooit 
meer thuis 

 
En kleine Paul en de chauffeur komt nooit meer thuis 

 De vrachtwagen-
chauffeur 

Johnny Hoes 
en Zangeres 
Zonder Naam 

Een kleine fout en de chauffeur komt nooit 
meer thuis 

 
Een kleine foutende chauffeur komt nooit meer thuis 

 Alleen in Dallas Johnny Lion Dat komt alleen maar voor in Dallas, zoiets 
gebeurt niet echt 

Zo gehoord door 
iemand uit Delft 

Dat komt alleen maar voor in Delluf, zoiets gebeurt niet echt 
Dat komt alleen voor in Delluf, alleen in Delluf 



Dat komt alleen maar voor in Dallas, alleen in 
Dallas 

 Sophietje Johnny Lion Zij dronk ranja met een rietje De inzender 
dacht dat 
'Sedrokanja' een 
exclusief drankje 
was 

Sedrokanja met een rietje 

 Wij zwaaien af Joop de Knegt Aan de luit, aan de luit hebben we maling 
Tot de herhaling 

- Aan de luit, aan de luit hebben we maling 
Potten met paling 

 Wij zwaaien af Joop de Knegt Wij zwaaien af  - Wij slaan je paf 

 Swiebertje-afscheidslied Joop Doderer Dag kindertjes - Dag kippetjes 

 Ik ben blij dat ik je niet 
vergeten ben 

Joost Nuissl Natuurlijk zijn we in die jaren 
Onze eigen weg gegaan 

- Natuurlijk zijn de indianen 
Onze eigen weg gegaan 

 Ik ben blij dat ik je niet 
vergeten ben 

Joost Nuissl Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg 
gegaan 

 
Natuurlijk zijn we, Indianen, onze eigen weg gegaan 

 Jij bent de zon Jop Jij bent de zon, jij bent de zee Zo verstaan door 
Ethiopische 
asielzoekers-
zusjes 

Jij bent gazon, jij bent gezin 

 Koning Onbenul Jules de Corte Hallo koning Onbenul - Hallo koning Hondenlul 

 Eerste kus K3 Op de laatste bus gaf jij mij mijn eerste kus 
Ik begon bijna te zweven 

kind van 3 jaar Op de laatste bus gaf jij mij mijn eerste kus 
Ik begon bijna te zweten 

 Borst vooruit K3 Hoofd naar boven  
borst vooruit 

- Kom naar boven  
borst vooruit 



 Toveren K3 Hocus pocus, iedereen kan toveren - Hoopjes koopjes, iedereen kan toveren 

 Oma’s aan de top K3 Oma's aan de top kinderen Oma's aan de dop 

 Blub, ik ben een vis K3 Ik ben een klein geel visje in een zee van 
blauw 

 
Ik ben een klein geel visje in een zee van vla 

 Leonardo K3 Ik ben verliefd op Leonardo, Leonardo 
DiCaprio 

kind Ik ben verliefd op Leonardo, Leonardo de cavia 

 Alle kleuren K3 Van Afrika tot in Amerika  
Van op de Himalaya tot in de woestijn 

kinderen Want Afrika ligt in Amerika 
 En de Himalaya ligt in de woestijn 

 Blub, ik ben een vis K3 Ik ben een klein geel visje in een zee van 
blauw 

 
Ik ben een klein geil visje in een zee van blauw 

 Iedereen is anders K3 Zes miljard mensen hier op aarde kind Zes miljard mensen hier op paarden 

 Liefdeskapitein K3 En mijn hart zal nooit meer stuurloos zijn kind En mijn hart zal nooit een stoomboot zijn 

 Hollywood K3 Dan kan de dag weer niet meer stuk voor mij kind Dan kan de dag weer niet meer stuk konijn 

 Kuma He K3 Hou je ook van mij, neem me mee, neem me 
mee 

kind Hou je ook van mij, nee, nee, nee, nee, nee, nee 

 Oya lélé K3 Ik geef je een stiekeme zoen kind Ik geef je een stinkende zoen 

 Opa Danst! K3 Iedereen rondom je staat je aan te staren kind Iedereen komt om je staartje aan te staren 

 Een vriend K3 Voel jij je ook soms zo alleen 
Met al die mensen om je heen 

kind Voel jij je oksels zo alleen 
Met al die mensen om je heen 



 De Tegenpartij Kees van 
Kooten en 
Wim de Bie 

De Tegenpartij  
Is van jou en van mij 
De Tegenpartij 
Voor jullie en wij 
De Tegenpartij 
Maakt iedereen blij 
De Tegenpartij 
daar horen wij bij 

kind De leverpastei 
Is van jou en van mij 
De leverpastei 
Voor jullie en wij 
De leverpastei 
Maakt iedereen blij 
De leverpastei 
daar horen wij bij 

 Zoek jezelf Kees van 
Kooten en 
Wim de Bie 

Wat moet je met die Januskop, daar schiet 
niemand iets mee op 

kind; haar 
vriendin heette 
Diane 

Wat moet je met Diane's kop, daar schiet niemand iets mee 
op 

 Er hangt een 
paardenhoofdstel aan de 
muur 

Kilima 
Hawaiians 

En zijn zadel doelloos in de schuur kinderen En zijn zadeldoedel in de schuur 

 Er hangt een 
paardenhoofdstel aan de 
muur 

Kilima 
Hawaiians 

Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur kind Er hangt een paard met hoofdpijn aan de muur 

 Er hangt een 
paardenhoofdstel aan de 
muur 

Kilima 
Hawaiians 

Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur kind Er hangt een paardenhoofd stil aan de muur 

 Wakker met een wijsje Kinderen voor 
Kinderen 

Wakker met een wijsje in m'n hoofd - Wakker met een meisje in m'n hand 

 Wakker met een wijsje Kinderen voor 
Kinderen 

Ik word altijd wakker met een wijsje in m'n 
hoofd 

kind Ik word altijd wakker met een meisje in m'n hoofd 

 Vuur en vlam Kinderen voor 
Kinderen 

Zomaar wham, in vuur en vlam peuter Zomaar wham, in vuurwerkvlam 



 Klein is fijn Kinderen voor 
Kinderen 

Wat er komt kan me niet boeien  
Ik blijf liever op bekend terrein 

kind Wat er komt kan me niet boeien  
Ik blijf liever op de ketterij 

 Kinderen voor Kinderen Kinderen voor 
Kinderen 

Een kind onder de evenaar  
Wordt later vaak een bedelaar 

kind Een kind onder de evenaar  
Wordt later vaak een bevenaar 

 Vuur en vlam Kinderen voor 
Kinderen 

Na school een grote mond 
maar voor gedrag een negen 

kind Naar school een grote hond 
maar voor gedrag een negen 

 Over de muur Klein Orkest Terwijl in paradepas de wacht wordt 
gewisseld 

 
Terwijl in parade pas de wachtwoord wisselt 

 Zijn het je ogen Koos Alberts Zijn het je ogen, is het je stem 
 

Zijn het je oksels, is het je hemd 

 ‘t Smidje Laïs Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld 

 
Was ik nog, nog met mijnen ader  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld 

 Mee naar Diemen-Zuid Lange Frans & 
Baas B 

Mee naar Diemen-Zuid 
 

Mee naar Medina-zuid 

 Op een mooie 
pinksterdag 

Leen 
Jongewaard 
en André van 
den Heuvel 

Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: 
'Handen thuis en lazer op' 

De inzender 
dacht dat een 
tuizelazer een 
soort vlag was. 

Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: 'Hang de 
tuizelazer op' 

 Op een mooie 
pinksterdag 

Leen 
Jongewaard 
en André van 
den Heuvel 

Vader is een hypocriet 
vader is een nul 

 
Vader is een hypocriet 
vader is een lul 

 Visite Lenny Kuhr & 
Les Poppys 

En Kermit de kikker met jonkvrouwe Bicker  
dat was in mijn dromen mijn dromen 
vannacht 

 
En Kermit de kikker en Jonkvrouwenpikker  
dat was in mijn dromen mijn dromen vannacht 



 Non, non, rien n’a changé Les Poppys Non, non, rien n'a changé kind 
Zo gehoord door 
een kind dat 
woonde in Breda, 
waar het Chassé-
theater is 

Oh, oh, ja naar Chassé 

 Ademnood Linda, Roos 
en Jessica 

Deelden ze de passie weer kind Deelden ze de nasi weer 

 Amoureux solitaires Lio un film parfait - Pim Pam Pet 

 Algebra Loeki Knol Wat heb ik nu aan algebra  
Nu ik voor de keuze sta 

 
Wat heb ik nu aan algebra  
Nu ik in de keuken sta 

 Algebra Loeki Knol Ik hou van kaas maar ook van jam 
 

Ik hou van kasmarosejam 

 Schep vreugde in het 
leven 

Lou Bandy Schep vreugde in 't leven, zet de zorgen aan 
de kant 

zo zóng hij het 
(later) ook 

Mep heugel in de regel, plet uw dorgel aan de tand 

 Naar de bollen Louis Davids Pa zegt: “Oud fregat  
Wat let me of ik nek je” 

 
Pa zegt: “Al pret gehad  
Wat let me of ik nek je” 

 De olieman Louis Davids De Olieman heeft een Fordje opgedaan kind De Olieman heeft een schortje voorgedaan 

 De olieman Louis Davids De Olieman heeft een Fordje opgedaan 
Daar rijdt ie mee als een vorst door de 
Jordaan 
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de 
pret 
Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder 
het bed 

- De Olieman heeft een Fordje opgedaan 
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan 
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret 
Want dan ligt zijn vrouw te slingeren onder het bed 



 Jennifer Jennings Louis Neefs Londen-Stad lag stil te dromen in de zon  
Van zee te dromen in de zon, rondom mij 

 
Londen-stad lag stil te dromen in de zon  
Van zitten dromen in de zon, rondom mij 

 Ik kan geen kikker van de 
kant afduwen 

Lowland Trio Ze noemen mij een grote nul Volgens inzender 
'uitgelokte 
mondegreen' 

Ze noemen mij een grote lul 

 Terug naar de kust Maggie 
MacNeal 

Bijna niet bewust van de dreiging dat daar 
m'n jeugd voorbijging 

 
Bijna niet bewust van de dreiging die aan mijn jeugd 
voorbijging 

 Kleine jodeljongen Manke Nelis Oh 't is alsof m'n oren - Oh distels op mijn oren  

 Kleine jodeljongen Manke Nelis Oh 't is alsof m'n oren 
 

Oh wissels op mijn oren  

 Kleine jodeljongen Manke Nelis Oh kleine jodeljongen 
 

Oh kleine jodenjongen 

 Kleine jodeljongen Manke Nelis Oh 't is alsof m'n oren kind Hee, bisschop zonder oren 

 Mooi man Mannenkoor 
Karrespoor 

Zoepen als een grote en tekeergaan als een 
beest 

 
Zoepen als een moker en tekeergaan als een beest 

 Dromen zijn bedrog Marco 
Borsato 

Je kijkt me aan en rekt je uit - Jij trekt je aan, ik trek me uit 

 Dromen zijn bedrog Marco 
Borsato 

Je kijkt me aan en rekt je uit - Je kijkt me aan en trekt ze uit 

 Binnen Marco 
Borsato 

Binnen in m kind Binnen imbeciel 
Van binnen 

 Binnen Marco 
Borsato 

Binnen in m 
 

Binnen in m 

 Dromen zijn bedrog Marco 
Borsato 

Ik voel je adem en zie je gezicht kind Ik voel je adem je zielig gezicht 



 De bestemming Marco 
Borsato 

Ik lig op m'n rug in het gras  
en aanschouw de maan 

 
Ik lig op m'n rug in het gras  
en een schouder naakt 

 De verliezer Marco 
Borsato 

En ik vind je op de tast 
 

En ik vind je op de kast 

 Dromen zijn bedrog Marco 
Borsato 

Je kijkt me aan en rekt je uit 2 keer 
ingezonden 

Je kijkt me aan en kleedt je uit 

 Dromen zijn bedrog Marco 
Borsato 

Maar als ik wakker word naast jou dan droom 
ik nog  
Ik voel je adem en zie je gezicht 

kind Maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog  
Ik voel je adem, benzinegezicht 

 De waarheid Marco 
Borsato 

En de liefde die je voelde  
Binnenkort verdwijnt 

 
En de liefde die je voelde  
In het kort verdwijnt 

 Dromen zijn bedrog Marco 
Borsato 

Dan gaat de hemel een klein beetje open kind Dan gaat de hemel een klein beetje lopen 

 Waarom nou jij? Marco 
Borsato 

En dat er mensen zijn die innig zoenen 
 

En dat er mensen zijn die eeuwig sjoelen 

 Binnen Marco 
Borsato 

Binnen 
Binnen in de droom 

- Pinnen 

 Pieter Post tune Marnix 
Kappers 

Pieter Post, Pieter Post  
met z'n poes verdient de kost 

 
Pieter Post, Pieter Post  
met zijn poes Ferdie de Kos 

 Vanavond of vannacht Martine Bijl Maar de napijn moet nog komen, vanavond 
of vannacht 

 
Maar den aap, hij moet nog komen, vanavond of vannacht 

 A spoonful of sugar Mary Poppins 
(Julie 
Andrews) 

A spoonful of sugar helps the medicine go 
down 

kind A spoonful of sugar helps the mensen condoom 



 Rozen zo rood Max van 
Praag 

Rozen zo rood, rozen bij dozijnen 
 

Rozen zo rood, rozen bij rozijnen 

 U can’t touch this MC Hammer Can't touch this 
 

Twee tosti's 

 Down Under Men at Work Traveling in a fried-out combie 
 

Ik zat alleen in een vuile kameel 

 Dirty Diana Michael 
Jackson 

Dirty Diana 
 

Waar is mijn agenda 

 Koop een geweer Miek en Roel Want je jongen is nog klein hij zal gauw 
volwassen zijn 

- Want je jongen is nog klein hij zal gauw gewassen zijn 

 Houden van Miel Cools Houden van, houden  - Aan de wand 

 Wild Monique Smit Maar als de liefde een spel is dan ben jij ertoe 
 

Maar als de liefde een spel is dan ben jij het doel 

 Van God Los Monza van god los 
laat nu toch die god los 

- van Grootloons 
laat nu toch die goot los 

 Beats of love Nacht und 
Nebel 

Beats of love 
 

Niet zo vlug 

 Een moment zonder jou Nasty Een moment zonder jou 
 

'k word dement zonder jou 

 Een moment zonder jou Nasty Een moment zonder jou - I'm a man zonder jou 

 Diamanten ringen Nick en Simon Kaviaar dat smaakt zo vreemd 
 

Een cavia dat smaakt zo vreemd 

 Foxy Foxtrot Nico Haak Foxy Foxtrot met je elastieken benen - Foxy Foxtrot met je elastieke penis 

 Baby baby Nicole & 
Hugo 

Soms is liefde maar liefdepijn 
 

Soms is liefde maar niet de pijn 

 Smells like teen spirit Nirvana A denial! 
 

Hij is na jou! 



 Oerend Hard Normaal Oerend hard kind Hoerentaart 

 Oerend Hard Normaal Deur  
 

Deuren zat de kerel die de snelheid van een motor niet kent 

 Oerend Hard Normaal Bertus op zien Norton  
En Tinus op de BSA 

 
Bertus op z'n brommer  
En Tinus op z'n BSA 

 Oerend Hard Normaal Bertus op zien Norton  
En Tinus op de BSA 

 
Bertus op zien motor  
En Tinus op de binnenband 

 Oerend Hard Normaal De hoender en de vrouwluu stoaven an de 
kant 

 
De hoeren en de vrouw die vlogen aan de kant 

 Oerend Hard Normaal Bertus op zien Norton  
En Tinus op de BSA 

kind Bertus op zien Otto  
En Tinus op de BSA 

 Oerend Hard Normaal Bertus op zien Norton 
En Tinus op de BSA 

- Bertus op zien auto 
En Tinus op de BSA 

 Zuiderzeeballade Oetze 
Verschoor en 
Sylvain Poons 

Opa, en die blonde jongen  
Vooraan bij de fokkeschoot  
Opa, zeg nou wat,  
die jongen ...  
is je ome, die is dood 

 
Opa, en die blonde jongen  
Vooraan bij de fokkeschoot  
Opa, zeg nou wat,  
die jongen ...  
is je oma, die is dood 

 Zuiderzeeballade Oetze 
Verschoor en 
Sylvain Poons 

De voerman laat er nu paarden draven 
 

De voerman laat er zijn paard te water 

 De herdertjes lagen bij 
nachte 

Onbekend of 
anoniem 

Daar hoorden zij d' engelen zingen  
 Hun liederen vloeiend en klaar 

kind Daar hoorden zij d' engelen zingen  
 Hun liederen vloekend en kwaad 



 Hey ya Outkast Then what makes, then what makes, then 
what makes, then what makes, then what 
makes 

 
Dit wordt niks, dit wordt niks, dit wordt niks, dit wordt niks, 
dit wordt niks 

 Ik heb je lief Paul de 
Leeuw 

Eén van mijn mooiste dromen  
Is oud te worden met z'n twee 

 
Eén van mijn mooiste dromen  
Is houten borden, met z'n twee 

 Angeline Peter en zijn 
Rockets 

Oh oh Angeline 
m'n blonde sexmachine 

kind Oh oh Angeline 
m'n grondverzetmachine 

 Je wordt ouder pappa Peter 
Koelewijn 

Je wordt ouder pappa 
 

Je wordt olekwappa 

 Kom van dat dak af Peter 
Koelewijn 

Jan Jansen werd kwaad, en zei: aan is de boot  
Kom van dat dak af of je gaat in de goot 

 
Jan en Jansen werd kwaad, en zei: je naam is te groot  
Kom van dat dak af of je gaat in de goot 

 Carolientje Peter 
Koelewijn 

Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een 
man 

Zo gehoord alsof 
Willeman de 
achternaam van 
Carolientje is 

Carolientje, Carolientje, Carolientje Willeman 

 Kom van dat dak af Peter 
Koelewijn 

Jan Jansen z'n vrouw was een koorddanseres 
 

Jan Jansen z'n vrouw was een torenserest 

 We zijn toch op de wereld Piet Römer, 
Adèle 
Bloemendaal 
en Leen 
Jongewaard 

Ja we benne op de wereld om mekaar om 
mekaar om mekaar 
Te hellepe, niewaar 

kind Ja we benne op de wereld om mekaar om mekeaar om 
mekaar 
De helft is niet waar 

 Pipo-lied Pipo de Clown Pipo de clown en Mamaloe  
  Maken van hun leven een heerlijk ratjetoe 

kind Pipo de clown en Mamaloe  
  Maken van hun eten een heerlijk ratje toe 



 Pipo-lied Pipo de Clown Pipo de clown en Mamaloe  
 Reizen recht door zon en regen 

kind Pipo de clown en Mamaloe  
 Reizen recht door zonnewegen 

 Pipo-lied Pipo de Clown Pipo de clown en Mamaloe  
Maken van hun leven een heerlijk ratjetoe 

 
Pipo de clown en Mamaloe  
Maken van hun leven een heerlijk papje toe 

 Pipo-lied Pipo de Clown Pipo de clown en Mamaloe 
Maken van hun leven een heerlijk ratjetoe 

 
Pipo de clown en Mamaloe 
Pakken een pan en eten een heerlijk ratjetoe 

 Give peace a chance Plastic Ono 
Band 

All we are saying is give peace a chance 
 

Oh, hyacint, give ... 

 We are the champions Queen We are the champions 
 

de jaren zestig 

 Laat me Ramses 
Shaffy 

Laat me, laat me, laat me m'n eigen gang 
maar gaan 

- Later, later, laat me m'n eigen gang maar gaan 

 Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder 

Ramses 
Shaffy 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Niet zonder ons 

 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Niet onder ons 

 Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder 

Ramses 
Shaffy 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Niet zonder ons 

 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Die tondeldoos 

 Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder 

Ramses 
Shaffy 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 

- Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet slobberbons 

 Liefde voor muziek Raymond van 
het 
Groenewoud 

En geef me vuur  
Nee geen lucifer natuurlijk  
Maar passie elk uur 

 
En geef me vuur  
Nee geen lucifer natuurlijk  
Maar passie en lectuur 

 Vlaanderen boven Raymond van 
het 
Groenewoud 

Waar de schuimwijnkoningin defileert 
 

Waar beschermingkoningin difileert 



 Vlaanderen boven Raymond van 
het 
Groenewoud 

Vlaanderen buiten  
Waar ik de Heer nog zag spuiten 

 
Vlaanderen buiten  
Waar ik de hemels zag spuiten 

 Meisjes Raymond van 
het 
Groenewoud 

Meisjes zijn het allermooist op aard - Meisjes zijn 't allermooiste paard 

 Alles kan een mens 
gelukkig maken 

René Froger Toch wou ik dat ik net iets vaker,  
iets vaker simpelweg gelukkig was 

kinderen Toch wou ik dat ik net iets vaker,  
iets vaker simpel en gelukkig was 

 Alles kan een mens 
gelukkig maken 

René Froger En altijd iemand in de buurt die van me 
houden kon 

 
En altijd iemand in de muur die van je houden kon 

 Alles kan een mens 
gelukkig maken 

René Froger Dan loop ik even naar de markt voor een 
moot gebakken vis 

 
Dan loop ik even naar de markt voor een mond gebakken vis 

 Laat me alleen Rita Hovink Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet  
Een glimlach, dat wordt pure parodie 

 
Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet  
Een glimlach, dat wordt pure pareldief 

 Malle Babbe Rob de Nijs Hoe vaak heb jij zo kind Hoe vaak heb jij zo 

 Banger Hart Rob de Nijs Want jij bent mijn jaloers bezit 
 

Want jij bent mijn jaloerse nicht 

 Banger Hart Rob de Nijs Ik wil jouw liefde zwart op wit Het gedeelte 'op 
wit' verstond de 
inzender niet. 

Ik vul jouw liefdesschacht ... 

 Banger Hart Rob de Nijs Ik wil jouw liefde zwart op wit Het gedeelte 'op 
wit' verstond de 
inzender niet. 

Ik wil jouw liefde, schat ... 

 Ritme van de regen Rob de Nijs Ik heb niks aan een ander 
 

Ik heb niks aan vanonder 



 Ritme van de regen Rob de Nijs Oh luister naar die regenbui,  
pitter patter pitter patter 

 
Oh luister naar die regenbui,  
in het zwerk, in het zwerk 

 Alles wat ademt Rob de Nijs Laat alles wat ademt in vrede bestaan kind Laat alles wat aanbrandt in vredesnaam staan 

 Banger Hart Rob de Nijs Want jij bent mijn jaloers bezit 
 

Want jij bent mijn jaloers gezicht 

 Banger Hart Rob de Nijs Ik heb je liever dan m'n eigen lieve leven 
 

Ik heb je liever dan me eigen liefde leven 

 Banger Hart Rob de Nijs Wanneer jij low bent ben ik high genoeg voor 
allebei 

 
Wanneer jij lopend bent ben ik haai genoeg voor allebei 

 Zet een kaars voor je 
raam 

Rob de Nijs Zet een kaars voor je raam vannacht - Zet een kaars voor je raam Van Agt 

 Er gaat helemaal niets 
boven jou 

Rob de Nijs Er gaat helemaal niets boven jou, Lidwientje 
Walg 

kind Het gaat helemaal niet over jou, Lidwientje Walg 

 Banger Hart Rob de Nijs Geen banger hart - Geen warmer hart 

 Allemaal angst Robert Long En van leven ga je dood 
 

En van lever ga je dood 

 Liefste mijn liefste Robert Long Elke verhouding kent tijden vol rozen  
Maar ook periodes die herfstachtig zijn 

 
Elke verhouding kent tijden vol rozen  
Maar ook arioles die herfstachtig zijn 

 Iedereen doet ‘t Robert Long Van Gend en Loos doen het op bestelling - Van Gend en Loos doen het op een stelling 

 I saved the day Roberto 
Jacketti & The 
Scooters 

They can't stop us Verstaan door 
Drentstalig 
iemand 

Dirk ut Staphorst 

 Rozen voor Sandra Ronnie Tober Breng die rozen naar Sandra  
Voor ze weg van ons gaat 

 
Breng die rozen naar Sandra  
Voor de weg naar ons hart 

 Rozen voor Sandra Ronnie Tober Breng die rozen naar Sandra  
Voor ze weg van ons gaat 

 
Breng die rozen naar Sandra  
Gooi ze weg want ons schaadt 



 Leun op mij Ruth Jacott Al het wachten is voorbij - Alles wat er is voor mij 

 Vrede Ruth Jacott We weten allemaal dat goochelaars 
bedriegen  
En dat geen mens ook waar ter wereld zelf 
kan vliegen 

 
We weten allemaal dat vogelaars bedriegen  
En dat geen mens ook waar ter wereld zelf kan vliegen 

 Smooth operator Sade He's a smooth operator, smooth operator 
 

Laat je smoel opereren, smoel opereren 

 Marijke Sam Gooris Oohoo Marijke, houd me dan vast - Oh Marijke hou m'n gat vast 

 Bel me, schrijf me Sandra Kim Laat me vlug iets weten 
Geef me een teken, hou je van mij 

kind Laat me vlug iets weten 
Geef me een deken, hou je van mij 

 ‘t Zijn de kleine dingen die 
het doen 

Saskia en 
Serge 

't Zijn de kleine dingen die het doen, die het 
doen 

- 't Zijn de kleine dingen diadeem, diadeem 

 Oh Lord Shocking Blue Oh Lord, blow the cold wind out of my life 
 

Oh Lord, rodekool ... 

 Venus Shocking Blue And Venus was her name kind En Venus was alleen 

 ‘k Heb niks gezien Sjakie Schram 'k Heb niks gezien, 'k heb niks gezien, 'k keek 
ergens anders naar 

- 'k Heb niks gezien, 'k heb niks gezien, in Tjerkezandestra 

 Op fietse Skik Heb de banden vol met wind  
nee ik heb ja niks te klagen 

 
Heb de wagen vol met pils  
nee ik heb ja niks te klagen 

 Bagagedrager Spinvis Zo is er altijd iets wat je verlamt  
 en is het niet de wiet  
dan is het wel de drank of zo  
het spookt maar in je hoofd 

 
en is het niet de wind  
dan is het wel de drank of zo  
het spookt maar in je door 

 In de staat van narcose Spinvis En toch blijft er altijd  
iemand liggen in de cirkel 

 
En toch blijft er altijd  
iemand liggen in de zuurkool 



 Astronaut Spinvis Als traan verzilverd kind 
 

Astraal verzilverd kind 

 Bagagedrager Spinvis Zo is er altijd iets wat je verlamt 
en is het niet de wiet  
dan is het wel de drank of zo 
het spookt maar in je hoofd 

- Zo is er altijd iets wat je verlangt 

 Give a little bit Supertramp Give a little bit  
Give a little bit of your love to me 

kind Give a kibbeling 
Give a kibbeling of your love to me 

 We zijn zo lui 't Asoosjale 
Orkest 

We zijn zo lui als de pest, meneer  
We liggen het liefst op ons nest, meneer  
We zijn te lui om te staan, meneer  
Maar liggen dat zal nog wel gaan 

 
We zijn zo lui als de pest, meneer  
We liggen het liefst op ons nest, meneer  
We zijn te lui om te staan, meneer  
Maar leren dat zal nog wel gaan 

 Back for good Take That Want you back, want you back, want you 
back for good 

 
Houd je bek, houd je bek, houd je bek voorgoed 

 ‘n Beetje Teddy 
Scholten 

Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als 
Faust en Greetje 
Met rendez-voutjes in een klein cafeetje 

kind Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje 
Met al die voetjes in een klein cafeetje 

 ‘n Beetje Teddy 
Scholten 

Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als 
Faust en Greetje 
Met rendez-voutjes in een klein cafeetje 

kind Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje 
Met ronde hoedjes in een klein cafeetje 

 ‘n Beetje Teddy 
Scholten 

Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als 
Faust en Greetje 
Met rendez-voutjes in een klein cafeetje 

- Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje 
Met rode voetjes in een klein cafeetje 

 ‘n Beetje Teddy 
Scholten 

Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als 
Faust en Greetje 
Met rendez-voutjes in een klein cafeetje 

- Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje 
met ronde voetjes in een klein cafeetje 



 ‘n Beetje Teddy 
Scholten 

Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als 
Faust en Greetje 
Met rendez-voutjes in een klein cafeetje 

- Dan weet je: dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje 
Betraande voetjes in een klein cafeetje 

 Honey pie The Beatles honey pie De woningnood 
werd op dat 
moment vaak in 
het nieuws 
besproken. 

woningnood 

 All you need is love The Beatles Love is all you need Kind 
Zo gehoord door 
een kind dat nog 
geen Engels 
kende en er zelf 
maar wat van 
maakte: 'dat 
betaal je niet' 
maar dan plat 
uitgesproken. 

Da' betaol je niet 

 Now that we found love The O'Jays Make daddy shoot, make daddy shoot, shoot, 
shoot 

 
Tomatensoep, tomatensoep, soep, soep 

 Don ‘t stand so close to 
me 

The Police Don 't stand so, don't stand so, don 't stand 
so close to me 

Joost Nuisel had 
in 1975 een hit 
met 'Ik ben blij 
dat ik je niet 
vergeten ben' 

Joost Nuisel, Joost Nuisel, Joost Nuisel ... 

 Comment ca va The Shorts Zag ik toen die kleine 
die lachend naar me keek 

 
Zag ik toen die kleine 
die lachte naar m'n cake 



 Now that we found love Third World Make daddy shoot, make daddy shoot - Maak erwtensoep, maak erwtensoep 

 Big city Tol Hansse Big city, big city, big big city kind Big Silly, Big Silly, Big Big Silly 

 Big city Tol Hansse Z'n vrouw die krijgt haar eerste wee 
Op 'n zaaltje in 't WG 

- Z'n vrouw die krijgt haar eerste wee 
Op 'n zaaltje in 2G 

 Big city Tol Hansse 't Zal wel een temeier wezen - 't Zal wel Anita Meyer wezen 

 Big city Tol Hansse De haringman staat op z - De haringman staat op z 

 Big city Tol Hansse 't Zal wel een temeier wezen Meijer was de 
bakker in het 
dorp waar het 
kind dat dit 
verstond 
woonde. 

't Zal wel bakker Meijer wezen 

 Bloody Mary Tom en Dick Ze heette Bloody Mary 
En was de schrik der zee 

- Zij heette Bloody Mary 
Zij waste zich met zeep 

 Lullaby of Broadway Tony Bennett Lullaby of Broadway Zo gehoord door 
een vrouw die 
geen Engels 
sprak. 

Die lul die neemt z'n brood mee 

 Een zwoele zotte zomer Tony Vos Precies als vroeger toen de uren nog niet 
telden 

- Precies als vroeger toen de huren nog niet daalden 

 Stiekem gedanst Toontje Lager Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het panterbloesje en de spijkerbroek 

- Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het kanten bloesje en de spijkerbroek 

 Ben jij ook zo bang Toontje Lager Ben jij ook zo bang 
 

En jij op de bank 



 Stiekem gedanst Toontje Lager Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het panterbloesje en de spijkerbroek 

- Drie uur 's nachts 
Het spant haar bloesje en haar spijkerbroek 

 Stiekem gedanst Toontje Lager Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het panterbloesje en de spijkerbroek 

- Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het spant 'r bloesje en de spijkerbroek 

 Happy Together Turtles If I should call you up, invest a dime - If I should call you up, in Westerduyn 

 Bakske vol met stro Urbanus Jezeke is geboren in een bakske vol met stro  kind Jezeke is geboren met zijn bakkes vol met stro  

 Water en vuur Van Dik Hout Roestige naalden in mijn hart en mijn blik 
naar het plafond 

 
Woeste garnalen in mijn hart en mijn blik naar het plafond 

 Mijn held zijn Van Dik Hout Wil je mijn held zijn 
 vanavond, vannacht 

 
Wil je mijn heraut zijn 
vanavond, vannacht 

 Stil in mij Van Dik Hout En 't is zo stil in mij - En het is zo'n stille meid 

 Alles of niets Van Dik Hout Want ik kan niet leven zonder alles of niets - Want ik kan niet leven zonder roze fiets 

 Te blond Veldhuis & 
Kemper 

Ogen die niet passen  
Bij hun lijf of andersom  
Want je ogen hebben klasse  
Ook al weet ik niet waarom 

 
Ogen die niet passen  
Bij hun lijf of andersom  
Want je ogen hebben kassen  
Ook al weet ik niet waarom 

 Een kopje koffie VOF de Kunst Eén kopje koffie kind (Hein was 
zijn peuterleider) 

Hein pakt de koffie 

 Afscheid Volumia En dat de toekomst naar ons lacht 
 

En dat de toekomst met nageslacht 

 Afscheid Volumia Ik wil geen ander nooit meer 
 

Ik wil geen antwoord meer 

 Een beetje van dit Vulcano Ik dacht een grote, ik dacht een kleintje - Ik dacht een grote pik 'k dacht een kleintje 

 Verborgen verdriet Wendy Van 
Wanten 

Mijn verborgen verdriet 
Daarvan zou jij niets weten 

- Mijn verborgen verdriet 
Daarvan zal jij niet zweten 



 Last Christmas Wham! This year to save me from tears  
 I'll give it to someone special 

kind This year I gave you an ear  
 I thought it was something special 

 Een mammoef is een 
mammoef 

Wiedus Een mammoef is een mammoef en wij zijn 
wij 

kind Een man moet vissen kahaaan en wij zijn blij 

 Morgen ben ik de bruid Willeke 
Alberti 

Voorbij gaat de tijd  
Een vogel vliegt uit 

 
Voorbij gaat de tijd  
Een volgend vliegtuig 

 Morgen ben ik de bruid Willeke 
Alberti 

Voorbij gaat de tijd  
Een vogel vliegt uit 

 
Voorbij gaat de tijd  
Een vogelvliegtuig 

 De winter was lang Willeke 
Alberti 

Kom in de lente en geef mij je warmte zolang 
als ik leef 

kind Kom in de lente en geef mij je wanten zolang als ik geef 

 Morgen ben ik de bruid Willeke 
Alberti 

Ik trouw de man waarvan ik hou  
Ik krijg zijn naam, ik word zijn vrouw 

 
Ik trouw de man waarvan ik hou  
Ik krijg zijn hemd, ik word zijn vrouw 

 Morgen ben ik de bruid Willeke 
Alberti 

Meisjestijd wat ging je gauw  
Ik moet nog wennen aan 'mevrouw' 

 
Meisjestijd wat ging je gauw  
Ik moet nog wennen aan m'n vrouw 

 Ome Jan Willeke 
Alberti 

Het wordt wel even wennen voor ons allebei 
aan die stalen tralies tussen ome Jan en mij 

 
Het wordt wel even wennen voor ons allebei 
maanden staan de tralies tussen ome Jan en mij 

 De winter was lang Willeke 
Alberti 

Kom in de lente en geef mij je warmte zolang 
als ik leef 

kind Kom in de lente en geef mij je wanten zolang als ik leef 

 Spiegelbeeld Willeke 
Alberti 

Spiegelbeeld 'k kan je haten één keer gemeld: 
opzettelijk 
gedaan 

Spiegelbeeld kam je haren 

 Morgen ben ik de bruid Willeke 
Alberti 

Voorbij gaat de tijd 
Een vogel vliegt uit 

- Voorbij gaat de tijd 
Een vogel, vliegtuig 



 Waardig over de drempel Wim Kan Waardig over de drempel, waardig en rustig 
en kalm  
Waardig over de drempel, beschaafd met een 
schellepie zalm 

Inzender dacht 
bij 'pisalm' aan 
iets Indische, 
zoiets als pisang. 

Waardig over de drempel, waardig en rustig en kalm  
Waardig over de drempel, beschaafd met een schelle pisalm 

 Bloemetjesgordijn Wim Kersten Weet je wat ik wel zou willen zijn  
Een bloemetjesgordijn, een 
bloemetjesgordijn 

- Weet je wat ik wel zou willen zijn  
Een bloemetjeskonijn, een bloemetjeskonijn 

 Tearoom tango Wim 
Sonneveld 

Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd kind Je hebt me belet, je hebt me bedot 

 Onze kat Wim 
Sonneveld 

En daarna likt ze mokkend aan haar poot 
En daarna schrijdt ze verend naar de goot 

kind En daarna likt ze mokkedaan haar poot 
En daarna schrijdt ze verend naar de goot 

 Aan de Amsterdamse 
grachten 

Wim 
Sonneveld 

Alleen de bomen dromen hoog boven het 
verkeer 

 
Al in de bomen, dromen, hoog boven het verkeer 

 Josefien Wim 
Sonneveld 

Liet jij je bij tijd en wijle eens even zien 
 

Liet jij je bei' titten wel es even zien 

 Het dorp Wim 
Sonneveld 

Het raadhuis met een pomp ervoor 
 

Het raadhuis met een pompervóór 

 Frater Venantius Wim 
Sonneveld 

En dan hejje nog schijnt 't in Schimmert, de 
Brullende Broeder 

 
En dan heb je nog Schijtende Schimmert, de Brullende 
Broeder  

 Naar buiten Wim 
Sonneveld 

We gaan naar buiten waar de vogeltjes 
fluiten  
Waar het zonnetje zo heerlijk schijnt  
Waar de koetjes zoetjes loeien  
De prinsessenboontjes groeien 

 
We gaan naar buiten waar de vogeltjes fluiten  
Waar het zonnetje zo heerlijk schijnt  
Waar de koetjes zoetjes loeien  
De prinsessen boontjes schroeien 



 

 Het dorp Wim 
Sonneveld 

Ik zag hun moeders touwtjespringen kind Ik zag een moederstouwtje springen 

 Het dorp Wim 
Sonneveld 

Een kar die ratelt op de keien kind Een carburator op de keien 

 Aan de Amsterdamse 
grachten 

Wim 
Sonneveld 

Alleen de bomen dromen hoog boven het 
verkeer 
En over het water gaat er een bootje net als 
weleer 

kind Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer 
En over het water gaat er een bootje net als meneer 

 Aan de Amsterdamse 
grachten 

Wim 
Sonneveld 

Er staat een huis aan de gracht in oud 
Amsterdam 
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder 
kwam 

kind Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam 
Waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam 

 Werkmanskind Wolverlei Met zestien jaren alreeds zwanger, een 
maand of vijf  
Verbergen kon ze het moeilijk langer, dus 
naar een wijf  
Die voor een paar pop medicijnen en redding 
bracht  

'Snaar' betekent 
ook 
'schoonmoeder' 
of 'schoonzuster'. 

Verbergen kon ze het moeilijk langer, de snaar een wijf 


