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”Geniet nooit met mate” 
(loesje) 

 
Deze liedbundel is tot stand gekomen door een 
gezamenlijk initiatief van de Scouts en Esta’s van 
scouting Jan Wandelaar Zeewolde. 
De samenstellers zijn niet verantwoordelijk voor 
enige vorm van taal- en spelfouten in de liedjes 
en yells. 
We wensen iedereen veel plezier bij het gebruik 
van deze liedbundel. 
 
 
Deze bundel is tot stand gekomen dankzij: 
 
Gerben van der Meij 
Laurens van Oostveen 
Thijs de Vries 
 
Zeewolde, Oktober 2003 
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A. 

Aan de Amsterdamse 
Grachten 

Er staat een huis aan een gracht in Oud 
Amsterdam 
waar ik als jochie van acht bij grootmoeder 
kwam 
Nu zit een vreemde meneer in ’t kamertje voor 
en ook die heerlijke zolder werd tot kantoor 
 
Alleen de bomen dromen  
hoog boven ’t verkeer 
En over ’t water 
gaat er een bootje net als weleer 
 
Refrein: 

Aan de Amsterdamse grachten 
heb ik heel m’n hart voor altijd verpand 
Amsterdam vult mijn gedachten 
als de mooiste stad in ons land 
Al die Amsterdamse mensen 
al die lichtjes ’s avonds laat op het Plein 
Niemand kan zich beter wensen 
dan een Amsterdammer te zijn 

 
‘k Heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien 
en nimmer kreeg ik genoeg van ’t reizen nadien 
Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij 
naar Hollands kust en de stad aan Amstel en IJ 
 
Waar oude bomen dromen 
hoog boven ’t verkeer 
En over ’t water 
Gaat er een bootje net als weleer 
 
Refrein 
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Aan de oever van de Rotte 

Aan de oever van de Rotte 
Tussen Delft en Overschie 
Zat een kikvors luid te wenen 
Met een zuigling op haar knie 
 
Lieve kleine, zo sprak de oude 
Zie je daar die ooievaar 
't Is de moord'naar van je vader 
Hij vrat 'm op met huid en haar 
 
Wel potdomme, zo sprak de kleine 
Heeft die smeerlap dat gedaan 
Als ik later groot en sterk ben 
Zal 'k hem op zijn falie slaan 
 
Nauwelijks was hij uitgesproken 
Of daar kwam de ooievaar 
Greep de kleine bij zijn lurven 
En vrat hem op met huid en haar 
 
In de slokdarm aangekomen 
Zag hij daar zijn vader staan 
En toen zijn ze met zijn tweeën  
naar de uitgang toegegaan 
 
Bij de uitgang aangekomen 
Zagen ze daar hun opa staan 
En toen zijn ze met zijn drieën 
De wijde wereld ingegaan 

Ai, ai, Olga 

Er was eens een oude rus 
die woonde in de Kaukasus 
en was verliefd op Olga, olé 
hij zei : 'k wil met je trouwen zus 
en geef je me niet snel een kus 
dan spring ik in de Wolga, olé 
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Refrein: 
Ai, ai Olga, als jij niet van me houdt 
Dan spring ik in de Wolga en kind die is zo koud 
Met jou wil ik de Wodka delen 
dansen als de balalaika's spelen 
ai, ai Olga, als jij niet van me houdt 
Dan spring ik in de Wolga en kind die is zo koud 
 

Maar Olga zei : Nee, dank je wel 
ik blijf voorlopig vrijgezel 
want ik zie meer in Iwan, olé 
aan hem schenk ik mijn hart misschien 
hij houdt tot 's avonds kwart voor tien 
m'n hand vast op de divan. Olé ! 
 
Maar Olga gaf hem toch geen zoen 
Toen moest hij voor zijn goed fatsoen 
Wel in de Wolga springen. Olé! 
Hij nam een aanloop van het strand 
En haalde net de overkant 
En ging daar door met zingen. Olé! 
 
Refrein… 

(laatste twee regels van het Refrein wijzigen in:) 
Ai, ai, Olga je bent mijn lieve schat 
Maar ach die grote Wolga, die is zo koud en nat! 

Al die willen te kaap'ren 
varen 

Al die willen te kaap'ren varen 
moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Joris en Corneel 
die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Joris en Corneel 
die hebben baarden, zij varen mee 
 
Al die willen de walvis jagen, moeten... 
 
Al die van stormen en golven houden, moeten... 
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All That She Wants  

she leads a lonely life  
she leads a lonely life  
 
when she woke up late in the morning  
light and the day had just begun  
she opened up her eyes and thought  
o' what a morning  
it's not a day for work  
it's a day for catching tan  
just laying on the beach and having fun  
she's going to get you  
 
all that she wants is another baby  
she's gone tomorrow boy  
all that she wants is another baby  
all that she wants is another baby  
she's gone tomorrow boy  
all that she wants is another baby  
 
all that she wants - all that she wants  
 
so if you are in sight and the day is right  
she's a hunter you're the fox  
the gentle voice that talks to you  
won't talk forever  
it's a night for passion  
but the morning means goodbye  
beware of what is flashing in her eyes  
she's going to get you  
 
all that she wants...  

Annabel 

Iemand zei dit is Annabel 
Ze moet nog naar het station 
Neem jij je wagen dan haalt ze het wel 
Ik zei da's goed en reed zo stom als ik kon 
We kwamen aan bij een leeg perron 
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En ik zei het zit je niet mee 
Heel in de verte ging de laatste wagon 
en Annabel zei O.K. ik ga met je mee, hee 
 
Refrein: 

Annabel, het wordt niets zonder jou 
Annabel 
Annabel, het wordt niets zonder jou 
Annabel 

 
En later lagen we samen, zoals dat heet 
Een beetje moe maar voldaan 
Er kwam al licht door de ramen, ze zei 
Ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan 
Ik zei alleen nog tot ziens Annabel, en dacht 
ik zie jou nooit meer terug 
Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door 
maar twee uur later was ik nog wakker 
Lag stil op mijn rug 
 
Refrein… 
 
Zo bleef ik twee dagen liggen in bed 
Ik was totaal van de kaart 
Toen stond ik op, ik moest niet denken maar 
doen 
Want zonder haar was ik geen stuiver meer 
waard 
Ik liep de stad door op zoek naar een glimp 
En ik dacht, ik zie jou nooit meer terug 
Ik ging zelfs hardop praten in mezelf 
En iemand zei, je stond uren me je handen op de 
leuning van de brug 
 
Refrein… 
 
En op een avond zag ik haar weer 
Ze stapte net op de tram 
Ze was nog mooier dan de vorige keer 
Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem 
Ik sprong de auto uit en greep haar vast 
Ze stond stil en keek om 
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Ze keek me aan, maar nauwelijks verrast 
Ik zei, hee, waar moet je naar toe? 
Ze zei, naar het station 
 
Refrein… 
 
Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs 
Ik zei, ja nog een erbij 
De lokettist gaf twee maal enkele reis 
En Annabel keek even opzij 
Ik zei ik heb je gevonden vandaag 
Ik laat je nooit meer alleen 
Al reis je door naar Barcelona of Praag 
Al reis je door naar het eind van de wereld 
Ik ga met je mee 
 
Refrein… 

Aram Sam Sam 

Aram-sam-sam, aram-sam-sam. 
Koeli-koeli-koeli-koeli-koeli ram-sam-sam. 
A-ravi a-ravi 
Koeli-koeli-koeli-koeli-koeli ram-sam-sam. 

Autobus, een 

Voorzanger: Een autobus 

Groep: Een autobus 

V: Helemaal vol 

G: Helemaal vol 

V: Met 10 kleine baby’s 

G: Met 10 kleine baby’s 

V: En de baby Jo 

G: En de baby Jo 

V: Ze zongen een liedje 
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G: Ze zongen een liedje 

V: Van heee ba bè doe ba 

G: Van heee ba bè doe ba 

V: En als je ons niet hoort 

G: En als je ons niet hoort 

V: Dan zingen we een beetje harder 

G: Dan zingen we een beetje harder 

    (steeds harder…) DAN ZIJN JULLIE DOOF!!! 

B. 

Bananenlied 

Voor een groentewinkel stond 
Kees uit de Jordaan 
Zwaaiend sprak hij tot de baas: 
Geef me een banaan 
Maar de baas was juist die dag 
Gladweg uitverkocht 
En hij dacht dat kleine Kees 
Ruzie met hem zocht 
 
Refrein:  

En de baas zei: 
Ja, ik heb geen bananen 
Ik heb geen bananen vandaag 
Wel radijsjes, hele mooie 
Witte en rooie 
Maar ja, ik heb geen bananen 
Ik heb geen bananen vandaag 

 
Plots vloog er een rooiekool  
door de winkelruit 
Daarna vloog er een meloen  
In de baas zijn snuit 
De baas z'n gezicht zat vol met sap 
Kees ging voor 'm staan 
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Lelijke meloenenkop! Geef me een banaan! 
 
Refrein… 

Beetje verliefd, een 

In 'n discotheek, zat ik van de week 
En ik voelde mij daar zo alleen 
Het was er warm en druk,  
ik zat naast een lege kruk 
Ik verlangde zo naar jou hier aan mijn zij 
Ja, ik denk nog steeds, hoe het was geweest 
Toen je naast me zat hier aan de bar 
Ik vroeg: Drink je mee? Dat vond jij oke 
Toen je proostte, naar me keek, werd ik zo week  
 
Refrein: 

Een beetje verliefd 
Ik dacht 'n beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht 
Had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 
Deze nacht ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij  

 
Jij stond op en zei, hou m'n plaatsje vrij 
Ik moet even weg maar ben zo terug 
Ach, die kruk bleef leeg, tot ik in de gaten kreeg 
Dat je weg ging zonder mij, ik was weer alleen  
 
Refrein…  

Berend Botje 

Berend Botje ging uit varen  
Met zijn scheepje naar Zuid Laren 
De weg was recht, de weg was krom 
Nooit kwam Berend Botje weerom  
Een twee drie vier vijf zes zeven 
Waar is Berend Botje gebleven? 



 
Liedbundel Scouting Jan Wandelaar Zeewolde  

15 

Hij is niet hier, hij is niet daar 
Hij is naar Amerika, Amerika, Amerika 
Driemaal in de rondte van je hopsasa!  

Berenjacht 

Wij gaan op de berenjacht 
En zijn niet bang 
Want wij hebben geweren 
en kogels ook 
 
We komen bij een rivier 
We kunnen er niet onderdoor 
We kunnen er niet omheen 
dus moeten we er doorheen 
 
We komen bij een berg 
We kunnen er niet omheen 
We kunnen er niet onderdoor 
dus moeten we er overheen 
 
We komen bij het hoge gras 
We kunnen er niet onderdoor 
We kunnen er niet overheen 
dus moeten we er doorheen 
 
We komen bij een grot 
Voorzichtig steken we onze hand in de grot 
We voelen iets zachts 
Iets harigs 
PAS OP! EEN BEER! RENNEN! 
 
We komen bij het hoge gras 
… 

Bohemian Rhapsody 

Is this the real life? 
Is this just fantasy? 
Caught in a landslide 
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No escape from reality 
Open your eyes 
Look up to the skies and see 
I'm just a poor boy, I need no sympathy 
Because I'm easy come, easy go 
A little high, little low 
Anyway the wind blows, doesn't really matter to 
me, to me 
 
Mama, just killed a man 
Put a gun against his head 
Pulled my trigger, now he's dead 
Mama, life had just begun 
But now I've gone and thrown it all away 
Mama, ooo 
Didn't mean to make you cry 
If I'm not back again this time tomorrow 
Carry on, carry on, as if nothing really matters 
 
Too late, my time has come 
Sends shivers down my spine 
Body's aching all the time 
Goodbye everybody - I've got to go 
Gotta leave you all behind and face the truth 
Mama, ooo - (anyway the wind blows) 
I don't want to die 
I sometimes wish I'd never been born at all 
 
I see a little silhouetto of a man 
Scaramouch, scaramouch will you do the 
fandango 
Thunderbolt and lightning - very very frightening 
me 
Gallileo, Gallileo, 
Gallileo, Gallileo, 
Gallileo Figaro - magnifico 
 
But I'm just a poor boy and nobody loves me 
He's just a poor boy from a poor family 
Spare him his life from this monstrosity 
Easy come easy go - will you let me go 
Bismillah! No - we will not let you go - let him go 
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Bismillah! We will not let you go - let him go 
Bismillah! We will not let you go - let me go 
Will not let you go - let me go (never) 
Never let you go - let me go 
Never let me go - ooo 
No, no, no, no, no, no, no - 
Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go 
Beelzebub has a devil put aside for me 
for me 
for me 
 
So you think you can stone me and spit in my eye 
So you think you can love me and leave me to die 
Oh baby - can't do this to me baby 
Just gotta get out - just gotta get right outta 
here 
 
Ooh yeah, ooh yeah 
Nothing really matters 
Anyone can see 
Nothing really matters - nothing really matters to 
me 
 
Anyway the wind blows... 

Brand in Mokkum 

Brand in Mokum! Brand in Mokum! 
Zie 't is ginder, zie 't is ginder! 
Brand brand! Brand brand! 
En daar is geen water, 
en daar is geen water. 

C. 

Chocomel 

Ben je depressief of moe,  
Lacht het leven je niet toe,  
Krepeer je van de pijn,  
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Kortom is alles niet zo fijn?  
Ach bedenk, het is maar spel,  
Al het goede komt nog wel,  
Wees flink zet door, je doet het voor 
een groot glas ... Chocomel! 

Clementine 

In een rotskloof in 't gebergte 
Steeds maar zoekend naar wat goud 
Woont een delver met zijn dochter  
Nauw'lijks achttien jaren oud 
  
Refrein: 

O my darling, o my darling 
O my darling Clementine 
You are lost and gone forever 
And your shoes were number nine 

 
Op een mooie zomermorgen 
Voerde ze eendjes in de vliet 
Maar wie keerde, gossiemijne 
Clementine was het niet 
 
Uit haar rozerode lipjes 
Stegen belletjes omhoog 
Clementine kon niet zwemmen  
Clementine die verzoop 
 
In een rotskloof in 't gebergte 
Ligt de as van Clementijn 
En die as bemest de roosjes 
Die bloeien nu ineens zo fijn 

Clown, de 
Hij was maar een clown 
In 't wit en in 't rood 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 
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Hij lachte en sprong 
In 't fel gele licht 
Maar onder die lach 
Zat een droevig gezicht 
 
Refrein: 
    De herinnering blijft 
    Aan die clown met z'n lach 
    Hij heeft alles gegeven 
    Tot de laatste dag 
    Niemand kende de pijn 
    Van z'n stille verdriet 
    Want er was op het einde 
    Niemand die hij verliet 
 
Hij woonde alleen 
In een wagen van hout 
Hij was maar een clown 
En zo werd hij oud 
Z'n hoed was te klein 
En z'n schoenen te groot 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 
 
Op een avond, hij viel 
Net als elke keer 
Het publiek lachtte luid 
Maar voor hem was het uit 
Hij was maar een clown 
In 't wit en 't rood 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 
 
Refrein... (2x) 

Cowboy Billie Boem 

En wie rijdt daar op zijn paard door de prairie? 
Dat is cowboy Billie Boem 
Door de boeven zeer gevreesd 
Er is nog nooit in 't wilde westen een cowboy 
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geweest 
Die zo dapper was als cowboy Billie Boem 
 
En van je hotsie knotsie knetter  
Van je jippie jippie jee 
Maar zijn paard was zeer vermoeid 
En het kon niet langer mee 
Maar hij moest toch boeven vangen 
Dus hij nam een ander beest 
En nu gaan we zelf verzinnen wat voor beest dat 
is geweest... 
 
Vervang paard door bijvoorbeeld: 
kip, koe, slang, stier, mug, enzovoort 

D. 

Daar gaat ze 

Daar gaat ze 
En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend 
Daar staat ze 
En zoveel gratie heb ik nooit gezien 
Soms praat ze 
Terwijl ze slapend met m'n kussen speelt 
Ik laat ze 
Zolang ze maar met mij m'n lakens deelt 
En zelfs de hoeders van de wet 
Kijkend minzaam als ze fout parkeert 
En zelfs de flikken hebben pret 
Als ze sensueel voorbij marcheert 
Ongegeneerd 
 
Ik weet wel 
Dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft 
Ik weet wel 
Dat zij met anderen haar tijd verdrijft 
Zij heeft soms 
Geheimen waar ik liever niets van weet 
Zij zweeft soms 
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet 
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En zelfs de hoeders van de kerk 
Kijken minzaam op haar schoonheid neer 
De bisschop zegt "dit is God's werk" 
Buigt z'n grijze hoofd en dankt de Heer 
Nog eens een keer 
Dank U meneer 
 
Zij heeft soms 
Geheimen wwaar ik liever niets van weet 
Zij zweeft soms 
En droomt zodat ze soms ook mij vergeet 
En zelfs de hoeders van het land 
Zouden liever in mijn schoenen staan 
Ja de premier dingt naar haar hand 
En biedt mij zijn portefeuille aan 
Maar ik denk 'r niet aan 
Loop naar de maan 
 
Daar gaat ze 
Daar gaat ze 

Dans je de hele nacht met 
mij 

Dag schat, we kommen voor de huis party 
Nee hoor, we vinden 't eiges wel 
Kom op jongens doorlopen, opzij opzij 
Dag dames en heren, daar zijn ze dan 
We gaan 'm hier weer lekker raken 
Jaja, toe maarrr 
 
Dans je de hele nacht met mij 
Ik dans het liefste met jou maar wat doe jij 
Dit moet het feest zijn dat ik gaag vieren zou 
Alleen, alleen met jou 
En daarom dans toch de hele nacht met mij 
Als dit een droom is dan droom ik jou erbij 
En voor de zon komt heb jij allang gezegd 
Die droom van jou is niet zo slecht 
Ja, die droom van jou en mij is echt 
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Refrein: 
Laa lala lalalala laa 
Lalala laa lala lalalala laa 
Lalala laalaa lalalalaalaalaa lalaalaalaala  
laalalaaLaalalaala laalaalaalaalaa 

 
Dans je de hele nacht met mij 
Want de muziek brengt de liefde dichterbij 
Met jou te dansen vind ik een zaligheid 
'k Heb maling aan de tijd 
En daarom dans toch de hele nacht met mij 
Als dit een droom is dan droom ik jou erbij 
En voor de zon komt heb jij allang gezegd 
Die droom van jou is niet zo slecht 
Ja, die droom van jou en mij is echt 
 
Kom allemaal 

Laa lala lalalala laa 
Lalala laa lala lalalala laa 
Lalala laalaa lalalalaalaalaa lalaalaalaalaalaa 
Lalala laa lala lalalala laa 
Lalala laa lala lalalala laa 
Lalala laalaa lalalalaalaalaa lalaalaalaala 
laalalaa 
Laalalaala laalaalaalaalaa 

 
En nog 1 keer 
 
Refrein… 
 

Laalalaala laalaalaalaalaa 
 
Dank je wel dames en heren 
Dank u, dank u wel 

Dikkertje Dap 

Ah (oeh) 
 
Dikkertje Dap klom op de trap 's morgens vroeg 
om kwart over zeven 
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Om de giraf een klontje te geven 
Dag giraf zei Dikkertje Dap weet je wat ik heb 
gekregen 
Rode laarsjes voor de regen 
't Is toch niet waar zei de giraf 
Dikkertje Dikkertje Dikkertje Dikkertje ik sta paf 
hee 
 
Oh giraf zei Dikkertje Dap ik moet je nog veel 
meer vertellen 
Ik kan al drie letters spellen 
ABC is dat niet knap ik kan ook al bijna rekenen 
Ik kan ook mooie poppetjes tekenen 
Lieve deugd zei de giraf 
Kerel kerel kerel kerel ik sta paf 
 
Zeg giraf zei Dikkertje Dap mag ik niet 'ns even 
bij je 
Stiekem van je nek afglijen 
Zomaar eventjes voor de grap denk je dat de 
grond van Artis 
Als ik neerga heel erg hard is 
Stap maar op zei de giraf 
Stap maar op en glij maar af 
 
Oeh oeh oeh 
Oeh oeh oeh oeh 
Oeh oeh oeh ah 
 
Dikkertje Dap kwam van de trap met een 
griezelende grote stap 
Op de nek van de giraf 
Zette Dikkertje Dap zich af 
Daar gleed hij met een vaartje 
Tot het einde van het staartje 
 
Oeh ah 
 
Dag giraf zei Dikkertje Dap morgen kom ik toch 
weer hier met de trap 
(Morgen kom ik toch weer hier met de trap) 
Morgen kom ik toch weer hier met de trap 
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(Morgen kom ik toch weer hier met de trap) 
Of op de fiets 
 
Yeah yeah yeah yeah yeah 
 
Yeah yeah yeah 

Drei Japanesen 

Drei Japanesen mit ein kontrabas 
saszen auf die straße und spielten was 
kam der polizei : Was ist das ? 
drei Japnesen mit ein kontrabas 

E. 

F. 

Fly, The 

I know an old lady who swallowed a fly 
I don't know how she swallowed a fly 
Perhaps she'll die 
 
I know an old lady who swallowed a spider 
That rickled and tickled an giggled inside her 
She swallowed the spider to catch the fly 
I don't know why she swallowed a fly 
Perhaps she'll die  
 
Bird - how absurd to swallow a bird  
Cat - imagine that, she swallowed a cat 
Dog - what a hugg to swallow a dog 
Goat - she opened her throat to swallow a goat 
Cow - I don't know how she swallowed a cow 
Horse - She's dead of course 
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Ford Song, the  

I'm just a little hunk of thin 
Nobody knows what I've been 
I've got four wheels and an running board 
I'm a Ford, a Ford, a Ford 
 
Honk, honk, rattle, rattle 
Crash, beep, beep, beep 
Honk, honk, rattle, rattle 
Crash, beep, beep, beep 
Honk, honk, rattle, rattle 
Crash, beep, beep, beep 
Honk! Honk! 

Fouragelied 

Er is nog soep, soep, soep 
voor de hongerige troep 
Al in de tent, al in de tent,  
al in de tent, al in de tent 
Er is nog soep, soep, soep 
Voor de hongerige troep 
In de fouragemeesters tent  
 
Refrein: 

Dat wist ik niet en bovendien 
Dat kan ik zonder bril niet zien 
Dat kan ik zonder bril niet zien 

 
Er is nog drop, drop, drop 
tussen de tenen van de hop 
Er is nog koek, koek, koek in een oude 
onderbroek 
Er is nog kaas, kaas, kaas zo oud als Sinterklaas 
Er is nog brood, brood, brood voor iedereen een 
moot 
Er is nog jam, jam, jam  
met vier wielen en een rem 
Er is nog ham, ham, ham voor op de boterham 
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Er is nog pap, pap, pap voor iedereen een hap 
Er is nog choc, choc, choc voor iedereen een mok 

G. 

Ging Gang Gooley 

Ging Gang Gooley Gooley Gooley Gooley Watcha 
Ging Gang Goo Ging Gang Goo (2x) 
 
Hela o hela shela 
O hela shela hela hoooooo (2x) 
 
Shalawali shalawali shalawali shalawali 
 
Hoempa hoempa hoempa hoempa...... 

Go down Moses 

When Israel was in Egypt land 
Let my people go 
Oppressed so hard they could not stand 
Let my people go  
 
Refrein: 

Go down Moses, way down in Egypt land 
Tell old Farao 
To let my people go 

 
Thus spoke the Lord, bold Moses said 
Let my people go  
If not I'll smite your first-born dead 
Let my people go 
 
Your foes shall not before you stand 
Let my people go, 
and you'll posses fair Canaan's land 
Let my people go 
 
You'll not get lost in the wilderness 
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Let my people go 
With a lighted candle in your breast 
Let my people go 
 
No more shall they in bondage toil 
Let my people go 
get them out with Egypt's spoil 
Let my people go 
 
O let us all from bondage flee 
Let my people go 
and let us all in Christ be free 
Let my people go 

Guus kom naar huus 

Hier volgt een mededeling voor een passagier 
De trein naar uw moeder vertrekt PER SPOOR 
 
Refrein: 

Guus kom naar huus want we moeten even 
praten 
Dit kun je toch niet maken Guus,  
wat is er aan de hand 
Ik hoorde dat liedje en kocht meteen het 
plaatje 
Het is toch maar een grapje,  
waarom maak je trammelant 

 
Ma luister goed, ik kan u niet begrijpen 
U heeft mij toch geleerd te spreken in het ABN 
Maar deze tekst die zij nu op mijn nieuwe hit 
hebben geschreven 
Die kan niet door de beugel,  
daarom dat ik pissig ben 
Maar Guus je ... en na al die jaren kan je hier 
toch tegen 
Ik kan u zeggen dat ik deze woorden vunzig vind 
En zeg eens: waar is het moraal in godsnaam nou 
gebleven 



 
Liedbundel Scouting Jan Wandelaar Zeewolde  

28 

M'n jongen, doe niet moeilijk want je lijkt nu wel 
een kind 
 
Refrein… 
 
Ik schreef die lied uit liefde voor mijn treintje 
Als kind droomde ik: later word ik machinist 
Het was jaren een obsessie, nee ik vind dit echt 
geen geintje 
En ik weet als student dat dit echt verboden is 
Maar zeg eens eerlijk, jij kunt daar toch zeker 
wel om lachen 
Nee mama toe geloof me, ik doe echt geen oog 
meer dicht 
En waar ik zing, hoor ik steeds die onsmakelijke 
woorden 
Dat komt omdat dat liedje nou een echte kraker 
is 
 
Refrein… 
 
Laatst kwam ik ergens met vrienden op een 
feestje 
De vrouwen kwamen op mij af en zeiden: lekker 
ding 
Ik wist niet waar ik kijken moest, begon spontaan 
te blozen 
Straks denken ze nog allemaal dat ik dat liedje 
zing 
 
Maar Guus, wat maak je je nou druk om 
Lachen hoort toch bij het leven 
De mensen mogen lachen maar echt dit maakt 
mij ziek 
Ik heb mijn eigen tekst met heel mijn hart 
geschreven 
Wat zit je nou te zeuren, want het is toch maar 
muziek 
 
Refrein… (2x) 
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H. 

Haaienbruiloft 

De haai die wou eens bruiloft vieren 
en nodigde alle waterdieren 
 
Fiederallala, fiederallala, 
fiederalla lala la la la  
 
Hij zocht een achternichtje uit 
en maakte die toen tot zijn bruid 
 
Ze zijn toen naar de kerk gegaan 
en moesten voor de preekstoel staan 
 
Een dikke paling in gelei 
die wrong zich op de eerste rij 
Een snoek die hield een reuzepreek 
en maakte het hele paar van streek 
 
Toen zei een dikke waterbaars 
die preek die lap ik aan mijn laars 
 
Na de bruiloft zou er feestmaal zijn 
aan de tafel dronk men fijne wijn 
 
Het diner bestond uit gemberbier 
en daarna at men lekker wier 
 
De biefstuk die was reuzefijn 
van een verdronken zeekaptein 
 
Garnaal die wou eens lollig zijn  
en trok aan de bel in de maneschijn 
 
De gasten waren zeer verschrikt 
de snoek heeft zich in het vlees verslikt 
 
Toen werd de haai verschrikk'lijk kwaad 
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en stormde naar buiten in zijn nachtgewaad 
 
De bruiloft werd een reuzestrop 
want de haai vrat alle gasten op 
 
Alleen garnaal die bleef gespaard 
die was de moeite toch niet waard 

Hela hola (Tuthola) 

Ik had een meisje leren kennen in de Burgerking 
En ik was meteen verliefd (hela hola tuthola) 
Na zeven weken trok ze bij me in 
Maar na de achtste vertrok ze met m'n fiets 
 
Refrein: 

(Hela hola tutho..) Laat me, laat me niet 
alleen 
En ik zei "hee (hee), ho (ho),  
je krijgt het niet cadeau" 
Maar ze was er al met al m'n zooi vandoor 
En ik zei "hi (hihi), ha (haha) doe toch niet zo 
raar" 
Maar ik stond erbij en ik keek haar na 

 
Bleh 
 
De tweede dat was Bea van de bakkerij 
Dat was liefde op het eerste gezicht (hela hola 
tuthola) 
Maar na 1 koekje was het ene bakkelei 
En ik snapte niet hoe ik ooit was gezwicht 
 
Refrein… 
 
Hee (hee), hee (hee) 
 
Ho, en nu heb ik geen spullen meer,  
mijn hele huis is leeg 
Op het kale beton zet ik me neer  
(hela hola tuthola) 
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En toch ben ik gelukkig, zelfs zonder vrouw 
En al heb ik helemaal niks het is nooit meer 
 
Refrein… 
 
"Hee (hee), ho (ho), je krijgt het niet cadeau" 
Maar ze was er al met al m'n zooi vandoor 
En ik zei "hi (hihi), ha (hahaha)  
doe toch niet zo raar" 
Maar ik stond erbij en ik keek haar na 

Hilversum III 

Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat 
Had de slagersjongen nog een opera paraat 
De metselaar kon zingend op de steiger staan 
De melkboer lengde fluitend zijn melk een 
beetje aan 
 
Refrein: 
    Hilversum III bestond nog niet 
    Maar ieder had zijn eigen stem 
    Op elke steiger klonk een lied 
    Van Paljas of Jeruzalem 
 
Alle venters hadden eigen aria's 
Voor sprot en haring, voor begonia's 
Zelfs in fabrieken kwam van overal 
Toch weer een liedje door de grote hal 
 
Refrein… 
 
Tussen het geratel van machines door 
Klonk in de confectie een mooi meisjeskoor 
Dromend van de prins van weet-ik-veel 
Die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel 
 
Refrein… (2x) 



 
Liedbundel Scouting Jan Wandelaar Zeewolde  

32 

Hoofd 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
 
H, S, K en ..., K en ... 

Hoor je 't zingen 

Hoor je 't zingen van het vuur 
In 't geheimzinnig avonduur 
't Zijn de vlammen die 't ons zeggen 
Weest verheugd en toon je vreugd 

I. 

Ik ben vandaag zo vrolijk 

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

Ik heb zo waanzinnig 
gedroomd 

Refrein: 
    Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
    Ik was zo mo-mo-mooi, 't was echt niet 
gewoon 
    Iedereen riep "hieperdepiep" 
    Daarna werd ik gekust en gekroond 
    Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
    Ik werd met ca-ca-ca-cadeaus overstroomd 
    Iedereen zei "hou je van mij" 
    Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd 
 
Eens in het jaar, dan droom je zo raa 
Dat je 't niet gauw vergeet 
Zilver en zang, een zoen op je wang 
Iedereen wil met je mee 
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Bij 't ontwaken denk je beschoomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
Refrein… 
 
Diep in de nacht, totaal onverwacht 
Duizelt je hoofd van geluk 
Iedereen lacht, en alles wordt licht 
Als men een ster voor je plukt 
Bij 't ontwaken denk je beschoomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
Refrein… 

Ik voel me zo verdomd 
alleen 

Krijg toch allemaal de klere 
Val voor mijn part allemaal dood 
Ik heb geen zin om braaf te leren 
Ik eindig toch wel in de goot 
Kinderen willen niet met me spelen 
Noemen me rat en wijzen me na 
De enige die me wat kan schelen 
Die is er nooit, dat is m’n pa 
 
M'n moeder kan me niet verdragen 
Nooit doe ik iets voor haar goed 
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen 
Schelden is alles wat ze doet 
Geen wonder dat m'n pa is gaan varen 
Ik mocht niet mee, ik ben te klein 
Ik moet 't in m'n eentje klaren 
Tot 'ie ooit weer terug zal zijn 
 
Refrein: 
    Had ik maar iemand om van te houwen 
    Twee zachte armen om me heen 
    Die mij altijd beschermen zouwen 
    Ik voel me zo verdomd alleen 
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Misschien als vaders schip er is 
Als 'ie weer terug is van de zee 
Zegt 'ie nog eens "luister Cis" 
Waarom ga je niet met me mee 
Ik ben toch ook nog maar een kind 
Kan 't niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind 
Maar hoe, dat is een groot probleem 
 
Refrein… + 
    Die mij altijd beschermen zouwen 
    Ik voel me zo verdomd alleen 

I Like 

Doo- dakky- doo- dakky- doo- dakky doo ( Repeat 
) 
 
I like the mountains 
I like the green hills  
I like the flowers 
I like the daffodils  
I like the firestone 
I like to walk alone, sing :doo- dakky- .....etc. 

J. 

Jelle 
Refrein: 
    Ik heb het koud, het is hier donker 
    M'n oogjes knijp ik dicht 
    We zijn echt supervroeg vertroken 
    Nog voor het ochtendlicht 
    Waar gaan we heen, ik wil het weten, maar 
    Ik zie niks en hou me klaar 
    Ik wacht op morgen, op een nieuwe dag 
    Op een nye dei 
 
Refrein… 
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Lieve Sieb, ik SMS-te je  
maar ik kreeg geen antwoord 
Ik had je nummer van die lui van Twarres,  
heb je dat nieuwe liedje al gehoord? 
Het is dan wel in het Fries  
maar ja niet zo goed als dat van jou 
Jij zingt over het leven  
en zij zingen steeds "Waar ben je nou?" 
M'n cavia is zwanger,  
dus ik ben ook een beetje vader 
Je kan me trouwens nu even niet SMS-en  
want m'n telefoon zit in de lader 
 
Ik heb een grote poster  
van jouw hoofd boven m'n bed 
En die muziek die je maakte met Venice  
heb ik ook op een bandje, ik vind het vet 
Ik heb al je platen Sieb,  
al mag ik ze van beppe niet meer spelen 
Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn,  
dat jullie jokken en stelen 
Maar ik geloof haar niet hoor Sieb,  
je kunt mij altijd bellen 
Groeten van je grootste fan in Friesland,  
dit is Jelle 
 
Refrein… 
 
Hoi Sieb, het is nu al een half jaar geleden dat ik 
jou die e-mail heb gestuurd 
Je had toch langs kunnen komen toen je in 
Hurdegaryp was, dat is best wel in de buurt 
Misschien had ik mijn adres ook wel slordig 
opgeschreven 
Hoe dan ook, ik heb je nodig,  
geef me een teken van leven 
 
Ik heb ook een gastenboek gemaakt op Internet 
En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op 
gezet 
Ik heb nog niet zoveel bezoekers,  
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m'n teller staat op tien 
Heb je wel een computer,  
of anders bij je heit en mem misschien 
Het adres is 
http://www.jelle.tmfweb.nl/frieslandishetbeste/sieb.html 
 
Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal 
niet mag, dat kan 
Maar je kon toch tenminste praten met Hylke-
Anne, dat is m’n kleine broertje man 
We hebben drie uur zitten wachten in de kantine 
van Omrop Fryslan in de stad 
En je liep gewoon voorbij man, ik ben het nu 
echt zat 
 
En ik heb nog wel je naam in m'n nieuwe zeiljack 
laten haken 
Het was een heel karwei, maar geduld is een 
schone zaak zegt pake 
M'n brief duurt nu te lang, het zijn al twintig 
vellen 
Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel 
groetjes, Jelle 
 
Refrein… 
 
Beste meneer ik-laat-mijn-grootste-fan-maar-
even-stikken 
Misschien had beppe wel gelijk over al dat jokken 
en dat pikken 
Je zei dat je zou schrijven maar dat heb je niet 
gedaan 
Nou ik kan niet tegen liegen dus ben ik nu maar 
met m'n nieuwe fiets op pad gegaan 
En ik heb een doosje Fryske Duumkes op,  
denk je dat ik nog kan toeren 
Ken je dat liedje Oerendhard, van Normaal, 
van die achterhoekse boeren 
Zo is dat nu ook een beetje:  
ik rij straks in het Tjeukemeer 
Je kan het wel vergeten Sieb,  
die nye dei die komt niet meer 
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Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein 
piepje 
Nou dat is mijn cavia hier in mijn rugzak,  
zijn naam is Siebje 
Kijk ik ben niet zoals jij Sieb,  
ik laat 'm niet verdrinken in een zoen 
Ik weet nog wel gemenere dingen die ik met mijn 
cavia zou kunnen doen 
Ik ben nu bijna bij de steiger Sieb,  
ik zet mijn versnelling in z'n drie 
Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen 
krijgt, of een nachtmerrie 
We zouden samen kunnen zijn Sieb,  
ik ben je ideale man 
O bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje 
sturen kan 
 
Refrein… 
 
Beste Jelle, sorry dat ik niet gebeld heb want ik 
had het nogal druk 
Ik hoorde dat je cavia was bevallen,  
is alles nog gelukt 
Ik kon een tijd niet SMS-en want mijn mobieltje 
was toen stuk 
Ja, Sietse was er overheen gereden met z'n 
nieuwe pick-up truck 
 
Misschien moet je beppe maar wat hulp gaan 
zoeken, ze lijkt me wat getikt 
Ik heb heel m'n leven lang nog nooit gejokt of 
iets gepikt 
Waar slaat het op dat ik je niet zou willen 
hebben als mijn fan 
Oke, ik ben dan niet verliefd op jou maar dat 
komt omdat ik je niet ken 
 
En naar jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel 
gissen 
We zouden best eens samen op het Tjeukemeer 
naar paling kunnen vissen 
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Ookal hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks 
is gebeurd 
Een jongen die is met cavia en al van de steiger 
afgepleurd 
En z'n beppe die kwam 'm redden en hij had 
alleen een griepje maar ja 
In z'n rugzak zat een bandje, en z'n cavia 
genaamd Siebje 
Die jongen heeft het wel gered, de cavia kwam 
niet meer bij 
Wacht, nu ik er over nadenk, die jongen, dat was 
jij 
DEALE! 

Je loog tegen mij 

Toen ik thuis kwam 
Was jouw deur voor mij op slot 
En je deed of je niets had gehoord 
Nu zeg je "m'n lief het slot was kapot" 
Nu zeg je "kom binnen loop door" 
Maar ik ben nu bang dat ik stoor 
 
refr.: 
    Je loog tegen mij 
    Alsof ik een kind was 
    Geloof dat je dacht 
    Dat ik helemaal blind was 
    Zeg schat denk je dat je me aankan 
    Zeg schat, je bent heel wat van plan dan 
 
Toen ik thuiskwam was er geen brood meer in de 
kast 
En je zei "ik kan niets voor je doen" 
Nu heb je dan zelfs je ringen verpatst 
En komt mij vragen om poen 
Je bent zeker vergeten van toen 
 
Refrein… 
 
Ooh, je bent nu jezelf niet 
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Je hebt last van verdriet 
En je zegt dat je toch van me houdt 
Je zegt je bent toch nog m'n vrouw 
Maar je liet me mooi staan in de kou 
 
Toen ik thuiskwam was er geen plaats meer in je 
bed 
En je zei "ach slaap jij op de bank" 
Nu heb je je vriend uit je kamer gezet 
En mix je m'n lievelingsdrank 
Maar ik denk dat ik dit keer bedank, bekijk het 
maar! 
 
Refrein… (2x) 
 
Van plan dan, van plan dan, van plan dan 
Wat ben je nou van plan? 

John Brown 

John Brown's baby 's got a pimple on his nose ( 3 
X ) 
As we came marching home 
Glory, glory, halleluja } 
Glory, glory, halleluja } ( 2 X ) 
As we came marching home 

Julia 

En Julia is zo schoon, zo schoon als een sirene 
Al heeft ze vuurrood haar en een paar kromme 
benen  
 
Refrein:  

Julia, Julia, Julia 
Julia, Julia, Julia 
Julia, Julia, Julia 
En Julia is zo schoon 

 
En Julia is zo schoon, ze heeft zulke mooie haren 
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van voren is het vlas, van achteren is het garen 
 
En Julia is zo schoon, ze heeft zulke mooie 
tanden 
ze zijn zo groen als gras met donkergele randen 
 
En Julia is zo schoon, ze heeft zulke mooie ogen  
de ene is van glas, de andere hangt te drogen 
 
benen - van hout / verdwenen 
oren - gescheurd / verloren 
borsten - plat / vol korsten 
 
En nu is Julia krank, nu ligt ze op haar kamer 
Stomdronken van de drank, te zwaaien met een 
hamer 
 
En nu is Julia dood, nu kun je haar bekijken 
met zemelen gevuld ligt z' in 't museum te 
prijken 

K. 

Kabouterdans 
Iedereen goed opgelet want dit is je grote kans 
Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de 
kabouterdans 
Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit 
Neem haar vast bij de hand en doe een stap 
vooruit 
 
(Kom kwebbeltje, geef me maar een hand 
Oh ja Klus... 
Hee zeg, ik wil met Kwebbel dansen 
Allee nee zeg, ik was eerst. Zoek jij maar een 
ander kaboutermeisje 
Ja maar maar.. hier zijn geen andere 
kaboutermeisjes 
Ik zal eens iets zeggen he Lui. Jij mag straks met 
mij dansen 
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Daar gaan we) 
 
Refrein: 
   Draai een keer in het rond 
   Stamp met je voeten op de grond 
   Zwaai je armen in de lucht 
   Ga nu zitten met een zucht 
   Stap nu rond als een gans 
   Zo gaat de kabouterdans 
 
(Kom Lui, jij mag nu met mij dansen 
Ehh dansen.. ehh ik word daar zo moe van. Van 
dansen. Ik dans niet meer 
mee, ik ga slapen) 
 
Ja dat ging al reuzegoed 
Maar we zijn nog lang niet klaar 
We doen gewoon die dans opnieuw 
Maar twee keer achter elkaar 
 
Refrein… (2x) 
 
(zeg Kwebbeltje, vindt je niet dat ik mooi kan 
dansen? Tja, dat is normaal 
he. Ja ik ben als het ware de beste danser van 
heel het kabouterdorp) 
 
Jullie dansen echt heel mooi 
Ploppertjes, geloof mij maar 
Daarom doen we het nog een keer 
Nu drie keer na elkaar 
 
Refrein… (3x) 
 
Kom Kwebbeltje, J geef me maar een hand 
Oh ja Klus.. J                          
He zeg, ik wil met Kwebbel dansen 
Allee nee zeg, ik was eerst. Zoek jij maar een 
ander kaboutermeisje 
Ja maar, maar.. hier zijn geen andere 
kaboutermeisjes               
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Ik zal eens iets zeggen he Lui. Jij mag straks met 
mij dansen 
Euh, dansen.. eh ik word daar zo moe van.. 
(echo)                   
Dansen.. eh ik word daar zo moe van.. (echo)                  
Dansen.. eh ik word daar zo moe van, van 
dansen. Ik dans niet meer mee,  
ik ga slapen  
 
Daar gaan we 
   
Refrein… 

Kat van ome Willem, de 

De kat van ome Willem is op reis geweest 
Op reis geweest, op reis geweest 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Waar ging die dan naar toe, hee 
 
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest, Parijs geweest 
Zodat 'ie nou alleen maar Franse kranten leest 
Bonjour en voulez vouz 
 
Hij heeft zoiets elegants 
Hij geeft kopjes op z'n Frans 
Hij gaat met de rozenkrans naar de Franse 
kathedraal 
Allemaal (allemaal), allemaal (allemaal) 
Ja de kat van ome Willem is brutaal, oh la la 
 
Die kat is op een echte Franse school geweest 
Op school geweest, op school geweest 
Die kat is op een echte Franse school geweest 
En zegt nou "oh, pardon" 
 
Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest 
De Gaulle geweest, de Gaulle geweest 
Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest 
En zegt voortdurend "non" 
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Zingt een liedje op z'n Frans 
Over de maagd van Orleans 
Hij lust enkel jus d'orange 
En af en toe cognac 
Op 't dak (op 't dak), op 't dak (op 't dak) 
En hij wil alleen maar op een Franse bak (kouwe 
kak) 
 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Op reis geweest, op reis geweest 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Waar ging die dan naar toe, hee 
 
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest, Parijs geweest 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Bonjour en voulez vouz 
Hey 

Kleine cafe aan de haven, ‘t 

De avondzon valt over straten en pleinen 
De gouden zon zakt in de stad 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen 
Ze hebben de dag weer gehad 
 
De neonreclame die knipoogt langs ramen 
Het motregent zachtjes op straat 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek 
Uit een deur die nog wijd openstaat 
 
Refrein: 
    Daar in dat kleine cafe aan de haven 
    Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
    Daar in dat kleine cafe aan de haven 
    Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 
 
De toog is van koper, toch ligt er geen loper 
De voetbalclub hangt aan de muur 
De trekkast die maakt meer lawaai dan de 
jukebox 
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Een pilsje dat is-t-er niet duur 
 
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar 
warm 
Geen monsieur of madam maar WC 
Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water 
Ja 't is daar een heel goed cafe 
 
Refrein… 
 
De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen 
Bier opgelost voor altijd 
Op de rand van een bierviltje staat daar je 
rekening 
Of je staat in 't krijt 
 
Het enige wat je aan eten kunt krijgen 
Dat is daar 'n hardgekookt ei 
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon 
Ja de mensen die zijn daar nog blij 
 
Refrein… (3x) 

Kom van dat dak af 

Refrein: 
  Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer 
  Nee, nee, nee, nee, nee, nee 
  Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer 
  Kom van dat dak af, dit was de laatste keer 
 
Jan Janssen zijn vrouw was een koorddanseres 
Bij gebrek aan een touw klom ze op het bordes 
Het eten werd koud en Jan Janssen werd heet 
In de straat weerklonk zijn kreet 
 
Refrein… 
 
Jan Janssen werd kwaad, en zei: aan is de boot 
Kom van dat dak af of je gaat in de goot 
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Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten 
einde raad 
Toen weerklonk het in de straat 
 
Refrein… 

Koning van Siam, de 

De koning van Siam die had het zo koud  
Toen heeft ie zijn hoofd in de kachel gedouwd 
(2x) 
 
Hij moest voor zijn vrouw nog wat boodschappen 
doen 
Een pak lucifers en een lapje katoen (2x) 
 
Hij kocht nog wat zout en een flesje azijn 
Dat smaakt bij de pudding zo pittig en fijn (2x) 
 
Hij nam de azijn mee al in een vergiet 
Dat was wel niet slim maar dat hinderde niet (2x) 
 
Hij was maar net thuis of daar buldert zijn vrouw 
Ben jij nou een koning, wat heb ik aan jou? (2x) 
 
De koning van Siam die kreeg het benauwd 
Toen heeft ie z'n kop in de kachel gedouwd (2x) 
 
De koning van Siam die ging toen kapoet 
Dat heb je ervan als je boodschappen doet (2x) 

L. 

Land van maas en waal 

Onder de groene hemel in de blauwe zon, 
speelt het blikken harmonieorkest in een grote 
regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, 
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen 
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Bosch. 
En we praten en we zingen en we lachten 
allemaal, 
want daar achter de hoge bergen ligt het land 
van Maas en Waal. 
 
Ik loop gearmd met een kater voorop. 
Daarachter twee konijnen met een trechter op 
hun kop. 
En dan een grote snoeshaan die legt een glazen 
ei, 
wanneer je 't schudt dan sneeuwt het op de 
Egmondse abdij. 
 
Ik reik een meisje mijn koperen hand. 
Dan komen er twee moren met hun slepen in de 
hand, 
dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. 
Die trouwt met de vingerhoed ze houden van 
elkaar. 
 
Onder de purperen hemel in de bruine zon, 
speelt nog steeds het harmonie orkest in een 
grote regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, 
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen 
Bosch. 
En we praten en we zingen en we lachten 
allemaal, 
want daarachter de hoge bergen ligt het land van 
Maas en Waal. 
 
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. 
Die had ons in z'n bed en de provisiekast betrapt, 
we staken ale kerken met brandewijn in brand. 
't Is koud vuur dus het geeft niet en het komt 
niet in de krant 
 
Het leed is geleden de horizon schijnt. 
Wanneer de doden dronken zijn en Pierlala 
verdwijnt. 
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke 
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draak, 
en eten 's avonds zandgebak op een feestje bij 
Klaas Vaak. 
 
En onder de purperen hemel en in de zilv'ren 
zon, 
speelt altijd het harmonieorkest in een grote 
regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, 
de stoet voorgoed de bergen in van het circus 
Jeroen Bosch. 
En we praten en we zingen en we lachten 
allemaal, 
want daar achter de grote bergen ligt het land 
van Maas en Waal. 

Leven na de dood 

Of je Christen, Zen Boeddhist bent, Islamiet of 
Jood 
Er is leven, er is leven na de dood 
Rij dus rustig door oranje en geef extra gas bij 
rood 
Er is leven, er is leven na de dood 
 
Refrein: 

Na de dood, (na de dood), na de dood, (na de   
dood) 
Er is leven, er is leven na de dood 

 
Eet gerust wat Engels rundvlees bij je groente of 
op brood 
Er is leven, er is leven na de dood 
 
Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein 
de boot 
Er is leven, er is leven na de dood 
 
Refrein… 
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Volgens m'n vader in de hemel is het alle dagen 
feest 
En m'n vader kan het weten, want die is er 
geweest 
 
Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van elf 
meter schoot 
Er is leven, er is leven na de dood 
Steek je snikkel zonder rubber in een hetero of 
een poot 
Er is leven, er is leven na de dood 
 
Refrein… 
 
Heb je je doodsangst overwonnen 
Wordt het alle dagen feest 
Dus vandaag maar vast begonnen 
Voor je 't weet, ben je er geweest 
 
Refrein… (2x) 
 
Er is leven, er is leven na de dood (2x) 

Let it be 

When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me, 
speaking words of wisdom, let it be. 
 
And in my hours of darkness 
she is standing right in front of me, 
speaking words of wisdom, let it be.  
 
Refrein: 

Let it be, let it be, 
let it be, let it be, 
whisper words of wisdom, let it be. 

 
And when the brokenhearted people 
living in the world agree, 
there will be an answer, let it be. 
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For though they may be parted 
there's still a chance that will see 
there will be an answer, let it be. 
 
Refrein… 
 
And when the night is cloudy 
there's still a light that shines on me, 
shines untill tomorrow, let it be. 
 
I wake up to the sound of music, 
Mother Mary comes te me, 
speaking words of wisdom, let it be. 
 
Refrein… 

Liefde voor muziek 

Beminde gelovigen 
 
Gisteren ging ik naar de cinema, ole ola 
U weet wel met zo'n doek en een camera, ole ola 
En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt, ole ola 
Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt, ole ola 
 
Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde 
daar een kerkdienst, ole ola 
Oeh beminde gelovigen, dat was nogal eens een 
kerkdienst, ole ola 
Niet zoals hier waar menige uitgescheten 
kruidenier met een wezenloos grijs kostuum 
komt luisteren naar een mummelende pastoor, 
ole ola 
Nee het was een stel uitgelaten zwarte apen on 
de zotste stond van voor, ole ola 
 
En ik bezweer u beminde gelovigen 
 
Het ging vooruit (ging vooruit) 
Het ging vooruit (ging vooruit) 
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Het ging vooruit (ging vooruit) 
Het ging verbazend goed vooruit 
Het ging vooruit (ging vooruit) 
Het ging vooruit (ging vooruit) 
Het ging vooruit (ging vooruit) 
Het ging verbazend goed vooruit 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Met zoveel vuur (zoveel vuur) 
En zoveel stijl (zoveel stijl) 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Oh het bloed spat in mijn kop 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Hij wou d'r op (wou d'r op) 
Oh het bloed spat in mijn kop 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Oh, de liefde voor muziek 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Oh, de liefde voor muziek 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Oh, de liefde voor muziek 
Het was de lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, 
lie, lie, lie, liefde voor muziek 
 
En toen dacht ik beminde gelovigen 
Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de 
zwarten, ole ola 
Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel 
parten, ole ola 
Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland, 
ole ola 
Spreek me liever van Tina Turner haar 
onderkant, ole ola 
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Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen, 
ole ola 
Je moest eens zien hoe ze 's nachts naar de WC-
pot toekruipen, ole ola 
 
Trek me uit de Vlaamse klei 
Geef me een drummer en maak me blij 
En geef me vuur (geef me vuur) 
En geef me vuur (geef me vuur) 
Nee geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur 
En geef me vuur (geef me vuur) 
En geef me vuur (geef me vuur) 
Nee geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
De liefde voor muziek 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
De liefde voor muziek 
Het was een liefde (liefde voor) 
Het was een liefde (liefde voor) 
De liefde voor muziek 
Het was een liefde (liefde voor) 
De liefde (liefde voor) 
De liefde (liefde voor) 
De liefde voor muziek 

Liefs uit Londen 

Van de wereld weet ik niets 
Niets dan wat ik hoor en zie 
Niets dan wat ik lees 
Ik ken geen andere landen 
Zelfs al ben ik er geweest 
 
Grote steden ken ik niet 
Behalve uit de boeken 
Behalve van TV 
Ik ken geen andere stad 
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Dan de stad waarin ik leef 
 
Refrein: 

Zij stuurt me kaarten uit Madrid 
En uit Moskou komt een brief 
Met de prachtigste verhalen 
God, wat is ze lief 
Gisteren uit Lissabon 
Ik mis je en een zoen 
Vandaag uit Praag een kattebel 
Want er is zoveel te doen 
En morgen als de postbode m'n huis weer heeft 
gevonden 
Dan stort ze m'n hart vol 
Met al het liefs 
Uit Londen 

 
Van de wereld weet ik niets 
Niets dan wat ik hoor en zie 
Niets dan wat ik voel 
Ik leef van dag tot dag 
Zonder vrees en zonder doel 
 
Verre landen ken ik niet 
Behalve uit m'n atlas 
Die droom ik elke nacht 
Maar ik droom alleen de landen 
Waar ze ooit aan me dacht 
 
Als een mooi en groot geloof 
Aan de muur van mijn gedachten 
Hangt een wereldkaart te wachten 
Tot ze terugkomt 
 
Met haar reizen in m'n hoofd 
Steek ik vlaggen in de aarde 
Dezelfde kleur dezelfde waarde 
 
Maar 
 
Refrein… 
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Limolied 

Limo, limo, limo, limo, limo, limonade 
'k Heb zo'n dorst, 'k heb zo'n dorst  
't Is niet te verdragen 
Geef me gauw een beker vol dan hoor je me niet 
klagen 
 
Limo, limo, limo,..... 

Lithium 

I'm so happy, cause today I found my friends, 
they're in my head  

I'm so ugly, but that's ok, 
'Cause so are you, we've broke our mirrors 
Sunday morning, is everyday for all I care, 
and I'm not scared  
Light my candles, in a daze cause I've found god 
 
Yeah (x keer) 
 
I'm so lonely, and that's ok, 
I shaved my head, and I'm not sad 
And just maybe, I'm to blame for all I've heard, 
and I'm not sure 
I'm so excited, I can't wait to meet you there, 
and I don't care,  
I'm so horny, but that's ok, my will is good 
 
Yeah (x keer) 
 
Refrein 

I like it, I'm not gonna crack 
I miss you, I'm not gonna crack 
I love you, I'm not gonna crack  
I kill you, I'm not gonna crack (x2) 

I'm so happy, cause today I found my friends, 
they're in my head  
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I'm so ugly, but that's ok, 
'Cause so are you, we've broke our mirrors 
Sunday morning, is everyday for all I care, 
and I'm not scared  
Light my candles, in a daze cause I've found god 
Yeah (x keer) 
 
Refrein… 

Lord of the boards 

I've got the snowboard under my feet  
I can fly so high, I can fall so deep 
But who do I see comin' up the track 
A little green man with the snowboard on his 
back  
 
He said: And now I'm flying like an angel to the 
sun 
My feet are burning and I grab into another world  
 
With the lord of the boards you'll come and get 
around 
With the lord of the boards, go mad like a clown  
 
I can stay behind him if I can  
I wanna be a little more than an "also-ran"  
Through every curve He's got me beat  
And maybe it's time that I accept defeat  
 
And now I'm flying like an angel to the sun 
My feet are burning and I grab into another world  
 
With the lord of the boards you'll come and get 
around 
With the lord of the boards, go mad like a clown 
(4x)  
 



 
Liedbundel Scouting Jan Wandelaar Zeewolde  

56 

M. 

Make new friends (Canon) 

Make new friends, 
but keep the old 
One is silver  
and the other gold 

Malle Babbe 

Je schuimt de straten af 
En volgt het dievenspoor 
Met schooiers en soldaten 
Hun petten op 1 oor 
Je tilt je rokken op 
En lacht naar ied're man 
Die in het donker wel durft 
Wat overdag niet kan 
 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in 't rond 
Bij het blondschuimend bier 
 
Ik ken ze 1 voor 1 
De heren van fatsoen 
Ik zal ze nooit vergeten 
Zoals ze jouw wel doen 
Hoe vaak heb jij zo'n kop 
Bezopen, stom en geil 
Niet aan je borst gedrukt 
Je lijf nat van z'n kwijl 
 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in 't rond 
Bij het blondschuimend bier 
 
Refrein: 

Malle Babbe kom 
Malle Babbe kom hier 
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Lekker stuk, malle meid, lekker dier van 
plezier 
Malle Babbe is rond 
Malle Babbe is blond 
Een zoen op je mond Malle Babbe je lekkere 
kont 

 
En zondags in de kerk 
Dan zit daar zo'n meneer 
Stijf als een houten plank 
Met spijkers in z'n kop te kijken in z'n bank 
Het zwart lakens pak om z'n zondige lijf 
Bang voor de duivel en bang voor z'n wijf 
Een zuinige cent in het zakje doen 
Zo koopt 'ie z'n ziel weer terug 
En z'n fatsoen 
 
En jij moet achteraan 
In het donker ergens staan 
Zoals het hoort 
 
Maar eens dan komt de dag 
Dan luiden ze de klok 
Dan draag jij witte bloemen 
En linten aan je rok 
Wanneer we met elkaar 
Gearmd de kerk uitgaan 
Wat zullen ze dan kijken 
Daar denk ik altijd aan 
 
Als bij nacht in de kroegen hier 
Ik je naam weer hoor 
Bij het blondschuimend bier 
 
Refrein… 
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Marianneke 

Refrein: 
Er zijn meisjes die doen het met tegenzin 
D'r zijn meisjes die vinden het fijn 
Marianneke doet het met veel plezier oh 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn 

 
Marianneke is een lieve meid 
Maar koken kan ze niet 
Ze maakt voor mij radijsjes klaar 
En noemt dat rooie biet 
En 's middags rukt de brandweer uit 
Rijdt gillend door de stad 
Het is een middelgrote brand 
M'n liefste bakt patat 
Want 
 
Refrein… 
 
Marianneke is een lieve meid 
Maar breien kan ze niet 
M'n sokken zijn zo ongelijk 
Je weet niet wat je ziet 
Een zakdoek met een gat erin 
Dat noemt ze snel een blouse 
Marianneke is een lieve meid 
Ze is gewoon een snoes 
Want 
 
Refrein… 
 
Maar soms is ze behoorlijk stom 
Gaat alles verkeerd 
Maar dat ik zo lekker vrijen kan 
Jawel dat heeft ze mij geleerd 
Want 
 
Refrein… 
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Want er zijn jongens die doen het met tegenzin 
Er zijn jongens die vinden het fijn 
Maar Willem doet het met veel plezier oh 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn 
 
Want er zijn meisjes die doen het met tegenzin 
D'r zijn meisjes die vinden het fijn 
Marianneke doet het met veel plezier oh 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn 

Mijn hoed 

Mijn hoed die heeft vier deuken 
Vier deuken heeft mijn hoed 
En had hij niet vier deuken 
Dan was het niet mijn hoed! 

M'n opa 

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 
Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 
Restaurantje spelen en m n opa was de kok 
Bokkewagen spelen en m n opa was de bok 
 
Refrein: 
    M'n opa, m'n opa. m'n opa 
    In heel Europa was er niemand zoals jij 
    M'n opa, m'n opa. m'n opa 
    En niemand was zo aardig voor mij 
    In heel Europa, m'n ouwe opa 
    Nergens zo iemand als jij 
    Niemand zo aardig voor mij 
    M'n opa, m'n opa, m'n opa 
    Niemand zo aardig voor mij 
    M'n ouwe opa 
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Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe 
Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe 
Van de dijk afrollen en m'n opa was de dijk 
Detectiefje spelen en m'n opa was het lijk 
 
Refrein… 
 
Samen naar de apies kijken, samen naar het 
strand 
En als je geluk had ging je samen naar de brand 
Samen op het ijs en met een sleetje in de 
sneeuw 
Leuwentemmer spelen en m'n opa was de leeuw 
Altijd als we samen waren hadden we plezier 
Stierenvechter spelen en m'n opa was de stier 
 
Refrein… 

Mooi Man 

Wij ben de boertjes van het platteland 
Wij houden van het leven met een biertje in de 
hand 
En as 't werk gedoan is op de boerderij 
Goan we 's avonds noar de kroeg want dan ben' 
we vrij 
 
Refrein: 
    Ja dat is mooi, mooi, mooi man 
    Het leven dat is 1 groot feest 
    Mooi, mooi, mooi man 
    Zoep'n as een grote en tekeer goan as 'n beest 
 
We trekk'n aan de belle onze tonge is as leer 
We drinken dan een pilsie, en proat'n wat over 't 
weer 
Dan neem'n we nog drie lesten, en goan dan snel 
noar huus 
En ben' zo as gewoonlijk tegen melkenstied weer 
thuus 
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Refrein… 
 
's Morgens word ik wakker en denk schiet mij 
maar lek 
Pien in de harses, en een dreuge bek 
Stap ik op de trekker, scheur wat heen en weer 
Heur ik op de radio ditzelfde deuntje weer 
 
Refrein… 
 
Hooien, melken, gieren, dat doen wij met veul 
lol 
Maar Braks met al zien quota's, die maakte 't 
echt te dol 
De natuur het milieu, dat goat ons aan het hart 
Dus drink'n we alleen maar het zuivere gerstenat 
 
Refrein… (3x) 
 
Zoep'n as een grote en tekeer goan as 'n beest 

Mrs. Robinson  

We'd like to know 
A little bit about you 
For our files. 
We'd like to help you learn 
To help yourself. 
Look around you.  All you see 
Are sympathetic eyes. 
Stroll around the grounds 
Until you feel at home. 
 
And here's to you, Mrs. Robinson, 
Jesus loves you more than you will know (Wo wo 
wo). 
God bless you, please, Mrs. Robinson, 
Heaven holds a place for those who pray (Hey 
hey hey, hey hey hey). 
 
Hide it in a hiding place 
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Where no one ever goes. 
Put it in you pantry with your cupcakes. 
It's a little secret, 
Just the Robinsons' affair. 
Most of all, you've got to hide it 
from the kids. 
 
Coo coo ca-choo, Mrs. Robinson, 
Jesus loves you more than you will know (Wo wo 
wo). 
 
God bless you, please, Mrs. Robinson, 
Heaven holds a place for those who pray (Hey 
hey hey, hey hey hey). 
 
Sitting on a sofa 
On a Sunday afternoon, 
Going to the candidates' debate, 
Laugh about it, 
Shout about it, 
When you've got to choose, 
Every way you look at it you lose. 
 
Where have you gone, Joe DiMaggio? 
A nation turns its lonely eyes to you (Ooo ooo 
ooo). 
 
What's that you say, Mrs. Robinson? 
"Joltin' Joe has left and gone away" (Hey hey hey, 
hey hey hey). 

My Way 

And now, the end is near 
And so I face the final curtain 
My friend, I'll say it clear 
[I'll] state my case, of which I'm certain 
I've loved a life that's full 
I traveled each and every highway 
And more, much more than that, 
I did it my way... 
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Regrets, I had a few 
But then again, [too] few to mention 
I did what I had to do 
and saw it through without exemption, 
I planned each charted course, 
each careful step along the highway 
And more, much more than that, 
I did it my way... 
 
Yes, there were times, 
I'm sure you knew, 
When I bit off 
more than I could chew 
But through it all, 
when there was doubt 
I ate it up... spit it out 
I faced it all and I stood tall 
and did it my way... 
 
I've loved, I've laughed and cried 
I've had my fill, my share of losing 
And now, as tears subside, 
I find it all so amusing 
To think I did all that 
And may I say, not in a shy way, 
"Oh, no, oh, no, not me, I did it my way". 
 
For what is a man, what has he got? 
If not himself, then he has naught. 
To say the words he truly feels  
and not the words of one who kneels, 
The record shows I took the blows 
and did it my way... 
 
Oh, no, oh, no, not me, 
I did it my way... 
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N. 

Nederlandse Amerikaan, 
een 

Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
 
Refrein: 
  

En van voor naar achter  
Van links naar rechts (4x) 

 
Zijn buik lijkt wel een luchtballon 
Ik wou dat ik er in prikken kon 
 
Zijn das lijkt wel een ratelslang  
Die is wel zeven meter lang 
 
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop 
Er zit zowat geen haar meer op 
 
Zijn hemd lijkt wel een krentenkoek 
Het hangt een meter uit zijn broek 
 
Zijn hand lijkt net een worstpakket 
Net zo rood en net zo vet 
 
Want iemand met een goed verstand 
Doet zoiets niet in Nederland 

Nederwiet 

Dit is een lied over een plant 
Een groene plant 
'n Mooie plant 
Een welriekende plant 
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Een grote, een sterke, ja een nuttige plant 
't Gaat over de Cannabis Sativa Hollandica 
Oftewel 
Nederwiet 
 
Nederwiedewiedewiet (wiedewiedewiet) 
(Jaa jaa nederwiedewiedewiet) 
Nederwiedewiet (nederwiedewiedewiet) 
(wiedewiedewiet) 
(Jaa jaa nederwiedewiedewiet) 
We beginnen bij het zaad 
Het groene zaad is van een plant die al minstens 
drie generaties in Nederland groeit en bloeit 
Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een 
kwestie van geloof, geloof ik 
Dat mag je dus zelf weten 
Goed, het groene zaad doen we in maart, april, 
mei in de grond 
Geen gedoe met voorkiemen en zo, dat is 
allemaal maar haastige spoed 
Dat plantje weet zelf het beste wanneer het op 
moet komen dus laat maar gaan,  
dat gaat wel goed, dat wordt prachtige 
 
Nederwiedewiedewiedewiedewiedewiedewiedew
iedewiedewiedewiet 
(wiedewiedewiet) 
(wiedewiedewiet) 
Nederwiet 
(Jaa jaa nederwiedewiedewiet) 
Nederwiet 
(wiedewiedewiet) 
(wiedewiedewiet) 
Nederwiet 
(Jaa jaa nederwiedewiedewiet) 
Wiedewiedewiedewie 
Wiedewiedewiet 
Net zo goed als  
Coco (Coco Indonesia) 
Acapulco (Acapulco Columbia) 
(Ja ja ja) Jajaheehoo ajajajajaaaai 
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En nu 
Geduld 
Rustig op laten komen 
't Plantje is nog klein 
Bemoedigend toespreken dus 
En dan wordt 't groter 
En 't wordt groter 
En 't wordt groter 
En 't wordt groter en groter en groter en groter 
En 't wordt zelfs nog groter en groter en groter 
En dan wordt het dikker 
En dan is het september en tijd voor de oogst 
De vrouwtjes met de zaadjes en/of de 
bloemetjes haal je binnen 
Je legt ze op de grond of hangt ze met de 
voetjes aan het plafond 
En dan wacht je 1, 2, 3, 3 en een halve maand 
tot het droog is 
En als het dan droog is, dan komt het 
belangrijkste van de Cannabis 
Sativa Hollandica 
Het uitzoeken 
Want de blaadjes 
Daar krijg je hoofdpijn van 
Ik wel 
De blaadjes, daarvan krijg je een betonnen hoofd 
Dus die blaadjes 
Die gooi je weg, weg, weg 
En je rookt alleen de hoesjes van de zaadjes 
en/of en/of de bloemetjes 
En daarvan krijg je geen betonnen hoofd 
En daarvan krijg je geen hoofdpijn 
En daarvan wordt je niet draaierig 
Maar daarvan wordt je zo high als een Vlaamse 
papegaai 
Dat is onze eigen 
 
(wiedewiedewiet) 
Nederwiet (wiedewiedewiet) 
(Jaa jaa nederwiet) 
Nederwiedewiedewiedewiedewiet 
(wiedewiedewiet) 
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(wiedewiedewiet) 
(Jaa jaa nederwiet) 
Nederwiedewiedewiedewiedewiet 
Net zo goed als  
Coco (Coco Indonesia) 
Acapulco (Acapulco Columbia) 
(ja ja ja) 
 
 
 
Nederwiet 
En daarvoor hoeft niemand in verre vreemde 
landen in de bak te zitten 
Nederwiet 
Nederwiet 
Nederwiet 
Nederwiet 
En verder gaat dit lied niet 

Nozem en de non, de 

(op speciaal verzoek) 
 
Niemand ter aarde weet hoe 't eigenlijk begon 
't Droevige verhaal van de nozem en de non 
Van de nozem en de non 
 
Vroeg in 't voorjaar ontmoetten ze elkaar 
Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar 
Ja toen was de liefde daar 
 
Sterk is de liefde, tijdelijk althans 
De non vergat haar plichten, zelfs haar rozekrans 
Ze vergat haar rozekrans 
 
Met z'n zonnebril en z'n nauwe pantalon 
Verwekte onze nozem de hartstocht van de non 
Ja de hartstocht van de non 
 
't Is wel te begrijpen, 't gebeurt toch elke dag 
De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag 
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Toen hij in haar ogen zag 
 
Ze liepen in 't plantsoen, in de prille lentezon 
En kussen bij de vleet kreeg de nozem van de 
non 
Kreeg de nozem van de non 
 
Een zekere juffrouw Jansen sloeg haar gade door 
de ruit 
Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit 
Ja haar ogen puilden uit 
 
Een zekere heer Pieterman keek neer van zijn 
balkon 
Hij keek stomverbaasd naar de reacties van de 
non 
Van de reacties van de non 
 
"Leve de liefde", zei Pieterman galant 
Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant 
Ja die belde naar de krant 
 
Maar daar dacht eenieder dat ze het maar 
verzonDus ging ze naar de kapelaan en verklikte 
daar de non 
En verklikte daar de non 
 
"Dat", zei de kapelaan "is weer des duivels werk 
Zo gauw ik er niet bij ben belazert hij de kerk 
Dan belazert hij de kerk" 
 
Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan 
Maakte de politie er een einde aan 
Ja, er kwam een einde aan 
 
Want ze liepen namelijk zomaar op ’t gras 
En de politie zei dat dat verboden was 
Dat 't gras verboden was 
 
De non en de nozem die gingen op de bon 
Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non 
Ja de zenuwen de non 
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Niet om 't een of ander, maar omdat 't niet kon 
Eindigde de liefde van de nozem en de non 
Van de nozem en de non 
 
Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar 
Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar 
Vraag de non daar maar eens naar 

O.  

Oh oh, Den Haag 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
In Moerwijk willen wonen 
Na het eten een partijtje voetbal in de tuin 
De ouders langs de lijn 
En in december met de hele buurt op jacht 
Om kerstbomen te rausen 
Op oudejaarsavond fikkie stoken 
Vooral die autobanden rookten fijn 
 
Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe 
Naar ADO willen kijken 
In het zuiderpark te lange zij de warme worst 
Supporters om je heen 
Lekker kankeren op Theo van de Burg 
En die lange van Vianen 
Want bij elke lage bal dan dook die eikel 
Er steevast overheen 
 
refein: 

Oh oh Den Haag mooie stad achter de duinen 
De Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein 
Oh oh Den Haag ik zou met niemand willen 
ruilen 
Meteen gaan huilen als ik geen Hagenees zou 
zijn 

 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
Een nachie willen stappen 
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Op m'n Puch een wijffie halen 
En daarna dansen in de Marathon 
En na afloop op het Rijswijkse plein 
Een harinkie gaan happen 
De dag daarna een kater dus naar Scheveningen 
Lekker bakken in de zon 
 
Refrein… 
 
Ik zou best nog wel een keertje 
Ach wat leg ik toch te dromen 
Want Den Haag is door de jaren zo veranderd 
Voor mij toch veel te vlug joh 
Dat nieuw Babylon 
Moet dat er trouwens eigenlijk wel zo nodig 
komen 
Zo komt de ooievaar op Vijverberg 
Dus never nooit meer terug 
 
Refrein… 

Oerend Hard 

Ik zeg oeh (oeh) 
Ik zeg aah (aah) 
Ik zeg oeh (oeh) 
Oeh (oeh) 
 
Oehoe oehoerend hard 
Kwamen zie daor aangescheurd 
Oehoe oehoerend hard 
Want zie hadden van de motorcross geheurd 
 
Langzaam rijden dat deeien zie nooit 
Dat vonden zie toch maar tied verknooid 
Bertus op zien Norton 
En Tinus op de BSA 
 
Naar de motorcross op het Hengelse Zand 
De hoender en de vrouw 
Die stoven aan de kant 
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Bertus op zien Norton 
En Tinus op de BSA 
 
Refrein: 
    Zie gingen oeh, oehoe oehoe 
    Oehoe oehoe oehoerend hard 
    Zie gingen oeh, oehoe oehoe 
    Oehoe oehoe oehoerend hard 
 
Oehoe oehoerend hard 
Scheurden zie na de cross naar huus 
Oehoe oehoerend hard 
Want dan waren zie eerder thuus 
 
Zie hadden ellerbarstend gein gehad 
Zie waren allebei een heel klein beetjen zat 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA 
 
Aan 't gevaor hadden zie nog nooit gedacht 
Zie waren koning op de weg en dachten "alles 
mag" 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA 
 
Refrein… 
 
Maar zoals altied kom an dat gejakker een end 
Deur 'n zatte kerel die de snelheid van een motor 
niet kent 
Bertus ree d'r op en Tinus kwam d'r vlak achteran 
Iedereen die zei van die lui heur-ie nooit meer 
wat van 
 
Zie gingen nooit, nee nee nooit 
Nooit meer oerend hard 
Zie gingen nooit, nee nee nooit 
Nooit meer oerend hard 
 
Maar wie gaot oeh, oehoe oehoe 
Oehoe oehoe oehoerend hard 
Maar wie gaot oeh, oehoe oehoe 
Oehoe oehoe oehoerend hard 
En wie gaot oeh, oehoe oehoe 
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Oehoe oehoe oehoerend hard 
En wie gaot oeh, oehoe oehoe 
Oehoe oehoe oehoerend hard 
En wie gaot oeh, oehoe oehoe 
Oehoe oehoe oehoerend hard 
En wie gaot oeh, oehoe oehoe 
Oehoe oehoe oehoerend hard 

Old Wild Rover 

I've been a wild rover for many a year 
And I've spent all my money on whiskey and beer 
But now I'm returning with gold in great store 
And I never will play the wild rover no more  
 
Refrein:  

And it's no, nay, never 
No, nay, never no more 
Will I play the wild rover 
No never no more 

 
So I went to an alehouse I used to frequent 
And I told the landlady my money was spent 
I asked her for credit, she answered me nay 
Such a customer as you I can have every day 
 
Then I took from my pocket ten souvereins bright 
And the landlady's eyes opened wide with delight 
She said I have whiskeys and wines of the best  
And the answer she gave that was only a jest 
 
I went to my parents, confessed what I'd done 
And I asked them to pardon their prodigal son 
And soon they caressed me as oft times before 
And I never will play the wild rover no more 

Opa Bakkebaard 

Opa Bakkebaard heeft een huisje 
En in dat huisje daar is het goed 
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Opa Bakkebaard is aan 't werken 
En weet jij wel wat hij doet? 
Hij veegt de vloer, met een bezem, met een 
bezem 
Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer  

Op een onbewoond eiland 

Refrein: 
    Op een onbewoond eiland 
    Loopt niemand voor je neus 
    Ja, je voelt je d'r blij want 
    Lekker leven is de leus 
    Geen pietsie pech want je hoeft 'r niets 
    Valt er niet van je fiets 
    Ligt op je luie hardewiets 
    Drinkt met je billen bloot 
    Melk uit een kokosnoot 
    Je wordt vanzelf groot 
    Op een onbewoond eiland 
    Zijn alle dagen fijn 
    Op een onbewoond eiland 
    Daar zou ik willen zijn 
 
'k Had vanmorgen al voor dag en dauw 
Een punaise in m'n voet 
Marmelade op m'n linkermouw 
Ei te zacht, ik word niet goed 
En toen 'k m'n fiets besteeg 
Je raadt 't reeds 
M'n beide banden lek en leeg 
En de tram die ik toen nam 
Bleef steken in een steeg 
 
Refrein… 
 
'k Moest vanmiddag bij de dokter zijn 
Spuitje antigriep gehaald 
Nou die vogel deed me reuzepijn 
En natuurlijk brak de naald 
En toen ik douchen zou 
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Je raadt 't reeds 
Stond ik te krijsen van de kou 
Nooit geluk, de geiser stuk 
Je weet al wat ik wou 
 
Refrein… 

Opzij 

Opzij, opzij, opzij 
maak plaats, maak plaats, maak plaats 
We hebben ongelooflijke haast 
Opzij, opzij, opzij 
Want wij zijn haast te laat  
We hebben maar een paar minuten tijd 
 
We moeten rennen, vliegen, springen, duiken 
vallen, opstaan en weer doorgaan 
We kunnen nu niet blijven 
We kunnen nu niet langer blijven staan 
 
Een andere keer misschien 
Dan blijven we wel slapen 
En kunnen dan misschien als het echt moet 
Over koetjes, voetbal en de lotto praten 
Nou, dag, tot ziens, adieu, het ga je goed 
 
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken  
vallen, opstaan en weer doorgaan 
We kunnen nu niet blijven 
We kunnen nu niet langer blijven staan 
Een andere keer misschien.... 

Origineel Amsterdams 

Tien Euro blijft een joetje,  
honderd piek dat is een meier 
Vijfentwintig is een geeltje  
en je partner is je vrijer 
Alle meissies noem ik wijven  
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en voor jongens zeg ik gozers 
Geile wijven dat zijn moppies,  
tortelduifjes noem ik vozers 
Een kut is een doos, een korte tijd is een poos 
En als ik zeg 'Ik raak het stierenoog'  
bedoel ik de roos 
Regen heet ook wel majem, en jenever is jajem 
Heb je mokkel nou een scheur in d'r broek?  
Kom maar ik naai 'm 
Dus neem nog een jajem en daarna een gele 
rakker 
En dan heb je een kopstoot.  
Een gabber is geen hakker 
Maar je makker!  
Dus geintjesflikker draai me geen loer 
Een provinciaal dat is een boer  
en een temeier een hoer 
Een drugsdealer is een nachtapotheker  
of een handelaar 
Ik wandel naar de whiskeybar  
en neem een Jan de Wandelaar 
En maak 'm soldaat zoals huisbazen huissies 
melken 
Ik stuur je tulpen uit Amsterdam als ze 
verwelken 
 
Refrein: 

Het is de orginele Amsterdamse taal 
Zonder bekakte 'r' maar ouderwets normaal 
Dus lul maar lekker slap als het om een erectie 
gaat 
Want het kan me niet verrotten welk dialect je 
praat 
Het is de orginele Amsterdamse taal 
Zonder bekakte 'r' maar ouderwets normaal 
Dus lul maar lekker slap als het om een erectie 
gaat 
Hier in Amsterdam zegt iedereen je waar het 
op staat 

 
Een homofiele hoer,  
dat is een broodpoot of een schandknaap 
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En als je wordt geprikt  
dan heet je nieuwe snee 'Jaap' 
Schorem moet naar de bajes,  
da's een grote teil met gajes 
De nor, de lik, de bak,  
de cel alswel de Bijlmerbajes 
Stelen heet pikken, jatten, gappen of klauwen 
Rijms jatten dat heet bijten  
en dat zal je berouwen 
Want je ouwehoert slap,  
en mijn rijms maken je wijzer 
Een G.S.M. in jouw hand heet meteen een 
lulijzer 
Een woonboot is een drijfhuis,  
een bangerik een schijtluis 
Jij moet naar het toilet of de W.C.,  
ook plee of schijthuis 
Je troel heeft een smoel  
en met al die make-up erbij 
is haar gezicht een verfporem  
oftewel een schilderij 
En als je dood bent  
dan heb jij een tuintje op je buik 
ben jij de hoek om of de pijp uit  
en zo koud als een ijskruik 
Is het tijd om te vertrekken,  
nou dan smeer ik 'm of peer ik 'm 
Mijn geloof is rap,  
als ik de paus zie dan bekeer ik 'm 
 
Refrein… 
 
Een souteneur is een pooier,  
en die schooier maakt het mooier 
Zet z'n kip in de vitrine  
en wordt rijker dan de Gooier 
Maar doe een regenjas aan voor jij de kerk in 
gaat 
En lever geen Haarlemmerdijkies als het om 
vakwerk gaat 
Want je hebt zo gonorroe  
of moet ik zeggen een druiper? 
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Schaamluizen zijn platjes  
en een gladjanus een gluiperd 
Alleen een stommerd brengt een nieuwe 
brommert naar de lommert 
Want je wordt bedonderd omdat niemand zich 
om jou bekommert 
Je autowrak heet koekblik, oude fietsen worden 
barrels  
Jij wil losse relaties, maar wij lullen over 
scharrels  
Rechters zijn befgajes, onderwereld heet penose 
Politie is de smeris of de kit, Jantjes matrozen 
Een snifter is een zadelruiker, sigaretten saffies 
En opgewarmd eten kliekies, prakkies of lif-
laffies 
Een borstprothese heet gewoon een rubberen 
tiet, 
En het verschil tussen kennen, kannen, kunnen 
we niet  
 
Refrein… 

Over honderd jaar 

Heb je verkering, met een pracht van een meid 
Op een dag wordt ze lesbisch 
En dan ben je d'r kwijt 
Je eet vegetarisch, principieel doe je dat 
Word je aangereden op het zebrapad (O-oh) 
't Zit wel vaker eens tegen 
Gewoon blijven bewegen want 
 
Refrein: 
  Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood 
  Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood 
  Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood     
  En wij ook 
 
Je loopt mee met demonstraties, altijd paraat 
Uitgerekend valt de bom bij jou in de straat 
Hoera, de revolutie, 't is eindelijk zo ver 
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Maar de nieuwe leiders blijken net zo autoritair 
't Zit wel vaker eens tegen 
Gewoon blijven bewegen 
 
Refrein… 
 
Het leven is tijdelijk en de dood onvermijdelijk 
Maar stel dat je niet dood kon gaan 
Dan had je stomweg niet bestaan 
Wees blij dus dat je straks mag sterven 
En laat het je leven niet bederven, begrepen? 
Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood, en 
wij ook 
 
Refrein… 

P. 

Papa 

Ik heb dezelfde ogen 
En ik krijg jouw trekken om mijn mond 
Vroeger was ik driftig 
Vroeger was jij driftig 
Maar we hebben onze rust gevonden 
En we zitten naast elkaar 
En we zeggen niet zoveel 
Voor alles wat jij doet 
Heb ik hetzelfde ritueel 
Papa, ik lijk steeds meer op jou  
 
Ik heb dezelfde handen 
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid 
Jij hebt jouw ideeën 
Ik heb mijn ideeën 
En we zwerven in gedachten 
Maar we komen altijd thuis 
De waarheid die je zocht 
En die je nooit hebt gevonden 
Ik zoek haar ook 
En tevergeefs 
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Zolang ik leef 
Want papa, ik lijk steeds meer op jou  
 
Vroeger kon je steng zijn 
En ik heb je soms gehaat 
Maar jouw woorden 
Ze liggen op mijn lippen 
En ik praat nu 
Zoals jij vroeger praatte 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou  
 
Jij gelooft in God 
Dus jij gaat naar de hemel 
En ik geloof in niks 
Dus we komen elkaar na de dood 
Na de dood nooit meer tegen 
Maar papa 
Ik hou steeds meer van jou 

Pleecomplex 

Ik heb toch zoiets geks 
Ik heb een pleecomplex 
Ik hou zo van die geur 
Die teksten op de deur 
Zie ik 'm open staan  
Dan moet ik altijd gaan 
O doe die deur op slot  
ik ga er aan kapot 
 
Maar doe die bril omhoog  
Want ik zit ook graag droog 
Zo gaan wij naar de plee 
Ik zwijmel bij 't idee 
tadadadadada dadadadadada ......  
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Pluk de nacht 

In de schemer van de avond 
Lijkt de stad een andere te zijn 
Huizen, straten, stegen, pleinen 
Gevangen in een zilveren schijn 
Als een zoete rijpe vrucht 
Hangt elke dag de nacht weer in de lucht 
 
Kom laten we verdwalen in de straten van de 
stad 
Waar iedereen op zoek is naar zijn eigen schat 
Proef de zonde en drink de wijn 
Pluk de nacht 
Pluk de nacht 
Pluk de nacht 
Het kan je allermooiste zijn 
Oh, pluk de nacht 
Pluk de nacht 
Pluk de nacht 
Pluk de nacht 
 
Oh iedereen is anoniem 
Waar de duisternis zich over je stort 
Laat ons zingen 
Laat ons dansen 
Het leven vieren tot het morgen wordt 
Wanneer de nacht het licht ontmoet 
Dan is het te laat 
Het geeft niet wat je doet 

Polly 

Polly wants a cracker 
I think I should get off her first 
Maybe she wants some water 
To put out the blow torch 
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Refrein 
Isn’t me, have a seed 
Let me clip, your dirty wings 
Let me take a ride, hurt yourself 
Want some help, please myself 
Got some rope, have been told 
Promise you, have been true 
Let me take a ride, hurt yourself 
Want some help, please myself 

 
Polly wants a cracker 
Maybe she would like more food 
She asked me to untie her 
A chase would be nice for a few 
 
Refrein…  
 

R. 

Roodkapje 

Wie is d'r bang voor de boze wolf 
Wie is d'r bang 
Wie is d'r bang voor de boze wolf (wie is d'r bang 
voor de boze wolf) 
Wie is d'r bang (wie is d'r bang) 
Wie is d'r bang voor de boze wolf (wie is d'r bang 
voor de boze wolf) 
Wie is d'r bang (wie is d'r bang) 
Wie is d'r bang voor de boze wolf (wie is d'r bang 
voor de boze wolf) 
Wie is d'r bang (wie is d'r bang) 
Wie is d'r, wie is d'r, wie is d'r, wie is d'r bang 
 

Roodkapje (ja) 
Roodkapje 
Roodkapje 
Waar ga je heen 
Naar oma, naar oma, naar oma 
Al met lijn 1 
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Wees je voorzichtig (ja) 
En kijk je goed uit (jaja) 
De stad is vol gevaren 
En met name hier in Zuid (oh ja) 
Praat niet met een vreemde (neenee) 
En let goed op je poen 
Geen domme dingen doen 
 

Roodkapje (ja) 
Roodkapje (ja) 
Roodkapje 
Waar ga je heen 
Naar oma, naar oma, naar oma 
Dat zeg ik net 

 
Let goed op de auto's 
En de skateboards op de stoep (ja) 
Dieven en verkrachters 
En trap niet in de poep (neenee) 
Niet spelen met de lift in grootmoeders flat 
Daar is pas iemand geplet 
 

Roodkapje (ja) 
Roodkapje (jaha) 
Roodkapje 
Waar ga je heen 
Naar oma, naar oma, naar oma 
Ben je doof of zo 

 
Ach moeder ik zou graag weer verhuizen naar de 
stad 
Ik vond het vroeger fijner in dat veilige gat 
In 't bos daar zat die wolf waarvan je wist wat je 
er aan had 
De stad die ben ik zat 
 

Roodkapje (ja) 
Roodkapje (ja) 
Roodkapje (ja) 
Waar ga je heen eigenlijk 
Naar oma, naar oma, naar oma 



 
Liedbundel Scouting Jan Wandelaar Zeewolde  

83 

 
Wie is d'r bang voor de boze wolf (wie is d'r bang 
voor de boze wolf) 
Wie is d'r, wie is d'r, wie is d'r, wie is d'r bang 

Rooie Kool 

Roo roo rooie kool 
Rooie kool met worst 
Mellekie, mellekie, mellekie, mellekie 
Mellekie voor de dorst 
 
Roo roo rooie kool 
Met een bal gehakt 
En een hete aardappel 
Dan praat je heel bekakt 

S. 

Sailing 

I am sailing, I am sailing 
Home again, 'cross the sea 
I am sailing, stormy waters 
To be near you, to be free 
 
I am flying, I am flying 
Like a bird, 'cross the sky 
I am flying passing high clouds 
To be near you, to be free 
 
Can you hear me, can you hear me 
Through the dark night, far away 
We are sailing, we are sailing 
Home again, 'cross the sea 
 
We are sailing, stormy waters 
To be near you, to be free 
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Saints, the 

Oh when the saints go marchin' in 
Oh when the saints go marchin' in 
Oh Lord I want to be in that number 
Oh when the sants go marchin' in 
 
Oh when the sun refuse to shine....... 
 
Oh when the moon falls from the sky............. 

Sammy 

Sammy loop niet zo gebogen 
Denk je dat ze je niet mogen 
Waarom loop je zo gebogen Sammy met je ogen 
Sammy op de vlucht 
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy want daar is 
de blauwe lucht 
 
Sammy loop niet zo verlegen 
Zo verlegen door de regen 
Waarom loop je zo verlegen Sammy door de 
stegen Sammy van de stad 
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy want dan wor-
je lekker nat 
 
Refrein: 
    Sammy, kromme kromme Sammy 
    Dag Sammy, domme domme Sammy 
    Kijkt niet om zich heen 
    Doet alles alleen 
    En vindt de wereld heel gemeen 
 
Sammy wil bij niemand horen 
Zich door niets laten verstoren 
Toch voelt hij zich soms verloren Sammy hoge 
toren Sammy kan 't niet aan 
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want 
daarboven lacht de maan 
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Sammy wil met niemand praten 
Maar toch voelt hij zich verlaten 
Waarom voel je je verlaten Sammy op de straten 
Sammy van de stad 
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan 
wor-je lekker nat 
 
Refrein… 
 
Sammy wil heus wel verand'ren 
Maar is zo bang voor de and'ren 
Waarom zou je niet verand'ren Sammy want de 
and'ren Sammy zijn nu kwaad 
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het 
vast te laat 
 
Sammy loopt maar door d nnachten 
Op een wondertje te wachten 
Wie zou dit voor jou verzachten Sammy want jou 
nachten Sammy zijn zo koud 
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want er is er 
één die van je houdt 

Scarborough Fair/Canticle  

Are you going to Scarborough Fair: 
Parsley, sage, rosemary and thyme. 
Remember me to one who lives there. 
She once was a true love of mine. 
 
On the side of a hill in the deep forest green. 
Tracing of sparrow on snow-crested brown. 
Blankets and bedclothes the child of the 
mountain 
Sleeps unaware of the clarion call. 
 
Tell her to make me a cambric shirt: 
Parsley, sage, rosemary and thyme; 
Without no seams nor needle work, 
Then she'll be a true love of mine. 
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On the side of a hill a sprinkling of leaves. 
Washes the grave with silvery tears. 
A soldier cleans and polishes a gun. 
Sleeps unaware of the clarion call. 
 
Tell her to find me an acre of land: 
Parsley, sage, rosemary and thyme; 
Between the salt water and the sea strand, 
Then she'll be a true love of mine. 
 
War bellows blazing in scarlet battalions. 
General order their soldiers to kill. 
And to fight for a cause they've long ago 
forgotten. 
 
Tell her to reap it with a sickle of leather: 
Parsley, sage, rosemary and thyme; 
And gather it all in a bunch of heather, 
Then she'll be a true love of mine. 

Shalom Chaverim 

Shalom chawerim 
Sjalom chawerim 
Sjalom, sjalom 
Le hidraoth, le hidraoth 
Sjalom, sjalom 

Sinds 1 dag of 2 (32 jaar) 

Sinds 1 dag of 2 
Vlinders in mijn hoofd 
Sinds 1 dag of 2 
Aangenaam verdoofd 
'k Was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te 
zijn 
 
Ik kijk om me heen 
Door een roze bril 
Veel te lang alleen 
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'k Stond een beetje stil 
Hoe kon ik 't weten m'n wereldje was zo klein 
 
Refrein: 
    't Is wel een beetje raar 
    32 Jaar 
    Trillend op m'n benen (op m'n benen) 
    Als ze is verdwenen (is verdwenen) 
    (Oeh la la la la la) 
    Ze is ze is van mij 
    (Oeh la la la la la) 
    Ze is ze is van mij 
    (Oeh la la la la la) 
    Ze is ze is van mij 
    (Oeh la la la la la) 
 
Mannen bij de vleet 
Wachtend in een rij 
Doet me toch geen reet 
Want ze kijkt naar mij 
Liefde, oh liefde waar was jij toch al die tijd 
 
Alles wat ze zegt 
Slik ik voor zoete koek 
En m'n scherpe blik 
Is ook al dagen zoek 
't Kan me niet schelen zolang ze maar met me 
vrijt 
 
Refrein... 
 
(Oeh la la la la la) 
Ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Oh, ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Oeh, ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Oeh, ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Oh, ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
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Ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Oeh, oh, ze is van mij 

Smurfenlied, ‘t 

Waar komen jullie toch vandaan 
Waar de smurfenhuisjes staan 
Hebben jullie ook een eigen taal 
Ja, die spreken wij allemaal 
Doen jullie iets wat wij niet durven 
Ja, want wij zijn echte smurfen 
Dit is een lied met 'n leuk Refrein 
Jullie zijn groot en wij zijn klein 
 
De fluitsmurf begint 
Ja, zing maar na 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
En nu de tweede stem 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
En nou allemaal 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
 
Kunnen jullie door een waterkraan 
Wij kunnen door een waterkraan 
En ook door een sleutelgat 
Ja, ook door een sleutelgat 
Kunnen jullie op een blokfluit spelen 
Ja, daar kunnen wij ook op spelen 
Vinden smurfen dansen fijn 
Ja maar alleen op dit Refrein 
 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
He, wie is daar verkeerd aan het smurfen? 
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Lalalalalalalalalala lalalaa 
He, zing eens netjes mee! 
Lalalalalalalalalalaa 
Yes sir! 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
 
Waarom zijn de smurfen klein 
Omdat jullie groter zijn 
Gaan jullie met die muts naar bed 
Ja die wordt niet afgezet 
Gaan jullie net als wij ook slapen 
Nee wij moeten drie maal gapen 
Wat is jullie grootste wens 
Smurfen maar dat snapt geen mens 
 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalalaa 
Lalalalalalalalalala lalalaa 

Stad Amsterdam, de  

In de stad Amsterdam 
Waar de zeelieden lallen 
Tot hun nachtmerries schallen 
Over oud-Amsterdam  
In de stad Amsterdam 
Waar de zeelieden dronken 
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En als een wimpel zo lam 
In de dokken gaan ronken  
 
In de stad Amsterdam 
Waar de zeeman verzuipt 
Vol van bier en van gram 
Als de morgen ontluikt 
  
In de stad Amsterdam 
Waar de zeeman ontwaakt 
Als de warmte weer blaakt 
Over Damrak en Dam  
 
In de stad Amsterdam 
Waar de zeelieden blikken 
Zilv'ren haringen pikken 
Bij de staart, uit de hand  
 
En van de hand in de tand 
Smijten zij het hun knaken 
Want ze zullen hem raken 
Als een kat in het want  
 
En ze stinken naar aal 
In hun grofblauwe truien 
En ze stinken naar uien 
Daarmee doen ze hun maal  
 
En na dat maal staan ze op 
Om hun broek dicht te knopen 
En dan gaan ze weer lopen 
En het boert in hun krop  
 
In de stad Amsterdam 
Waar de zeelui gaan zwieren 
En de meiden versieren 
Buik aan buik, lekker klam  
 
En ze draaien hun wals  
Als een wentelende zon 
Op de klank dun en vals  
Van een accordeon  
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En zo rood als een kreeft 
Happen zij naar wat lucht 
Als opeens met een zucht 
De muziek het begeeft  
 
En met een air van gewicht 
Voeren zij dan met spijt 
Weer hun Mokumse meid 
Weer terug naar het licht  
 
In de stad Amsterdam 
Waar de zeelui gaan zuipen 
En maar zuipen en zuipen 
En dan nog maar een keer gaan zuipen  
 
Zuipen op het geluk 
Van een hoer van de Wallen 
Of een Hamburgse hoer 
Nou ja, van een goed stuk  
 
Van een slet die zichzelf 
En haar deugd heeft geschonken 
Voor een gulden of elf 
En dan zijn ze goed dronken  
 
En met hun wank'le lijven 
Lozen zij dan hun drank 
Pissen zoals ik jank 
Op de ontrouw der wijven  
 
In de stad Amsterdam 
In de stad Amsterdam 

Summer of ‘69 

I got my first real six string 
Bought it at the five and dime 
Played it til my fingers bled 
Was the summer of '69 
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Me and some guys from school 
Had a band and we tried real hard 
Jimmy quit and Jody got married 
I shoulda known we'd never get far 
But when I look back now 
That summer seemed to last forever 
And if I had the choice 
Ya - I'd always wanna be there 
Those were the best days of my life 
 
Ain't no use in complainin' 
When you got a job to do 
Spent my evenin's down at the drive-in 
And that's when I met you - ya 
 
Standin' on your mama's porch 
You told me that you'd wait forever 
Oh and when you held my hand 
I knew that it was now or never 
Those were the best days of my life 
Back in the summer of '69 
 
Man we were killin' time 
We were young and restless 
We needed to unwind 
I guess nothin' can last forever - forever, no... 
 
And now the times are changin' 
Look at everything that's come and gone 
Sometimes when I play that old six string 
I think about ya'n wonder what went wrong 
 
Standin' on your mama's porch 
You told me it would last forever 
Oh the way you held my hand 
I knew that it was now or never 
Those were the best days of my life 
 
Back in the summer of '69 
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Sur le pont 
Sur le pont d'Avignon 
L'on y danse, l'on y danse 
Sur le pont d'Avignon 
L'on y danse tout en rond 

Swing low 

Swing low, sweet chariot } 
Coming for to carry me home } (2x) 
 
I looked over Jordan and what did I see 
Coming for to carry me home 
A band of angels coming after me 
Coming for to carry me home 
 
Sometimes I'm up sometimes I'm down 
Oh yes Lord 
Sometimes I'm almost to the ground 
Oh yes Lord 
 
If you get there before I do 
Coming for to carry me home 
Tell all my friends I'm coming to 
Coming for to carry me home 

T. 

Take me home country 
roads 

Almost heaven, West Virginia 
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River 
Life is old there, older than the trees 
Younger than the mountains 
Growing like a breeze 
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Refrein: 
Country roads, take me home 
to the place I belong 
West Virginia, mountain mamma 
take me home, country roads 

 
All my mem'ries gather round her 
Miners lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 
Misty taste of moonshine 
Teardrop in my eye 

 
Refrein… 
 
I hear her voice in the morning hour she calls me 
The radio reminds me of my home far away 
And driving down the road I get a feeling 
That I should have been home yesterday, 
yesterday 
 
Refrein… 

Tante blues 

En ik wil je wat vertellen, 
van mijn tante d'r blouse. 
Die is gekrompen met 4 maten, 
het is niet voor de poes. 
't Gebeurde in een wasserette 
als je 't nog niet weet. 
't Is eeuwig zonde maar 't is logisch 
want het water was te heet. 
Nu hangt 't ie zielig in een hoekje 
aan een hangertje naast het broekje in de kast. 
O Jeah! 
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Teken van leven, een 

Oh nacht, ik weet 't 
Het wordt van mij verwacht 
Nacht, ik voel 't 
Het heeft me in z'n macht 
Er is onrust in m'n hart 
En onrust in m'n bloed 
De twijfel voedt dat bloed 
Dat door m'n aderen vloeit 
 
Refrein: 
    Geef mij een teken van leven 
    Laat me horen hoe het met je gaat 
    En laat me weten waar je staat 
    En waar je over praat 
    Vertel me hoe je sterren staan 
 
Zacht maar zedig lig ik hier vannacht 
Ik wacht onbevredigd 
Ze heeft me in haar macht 
De onrust maakt me bang 
De onrust wordt teveel 
Het wachten duurt te lang 
Ik denk, ik voel, ik zweef 
 
Refrein… 
 
Want ik hou 1 blik op de klok gericht 
En 1 blik op 't avondlicht 
En niets geeft mij het teken 
En niets geeft mij de kracht 
Niets geeft mij het sein 
Dat ik al lang verwacht 
 
Refrein… (2x) 
 
Geef mij een teken van leven (geef mij een 
teken van leven) 
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Laat me horen hoe het met je gaat (laat me 
horen hoe het met je gaat) 
Laat me weten waar je staat (laat mij weten) 
En waar je over praat (en waar je over praat) 
Vertel me hoe je sterren staan (vertel me hoe je 
sterren staan) 
 
Geef mij een teken van leven (geef mij een 
teken van leven) 
Laat me horen hoe het met je gaat (laat me 
horen hoe het met je gaatowoh) 
Laat me weten waar je staat 
En waar je over praat 
Vertel me hoe je sterren staan (vertel me, vertel 
me hoe je sterren staan) 
 
Geef mij een teken van leven (geef mij een 
teken van leven) 
Laat me horen hoe het met je gaat (laat me 
horen) 
Laat me weten waar je staat (laat mij weten 
waar je staat) 
En waar je over praat 
Vertel me hoe je sterren staan (vertel me, vertel 
me hoe je sterren staan) 

Toemba 

In het bos, in het bos, zitten indianen 
Als je d'r eentje tegenkomt dan schieten ze met 
bananen 
 
Toemba, toemba, toemba, ......  
 
In het meer, in het meer, zwemmen krokodillen 
Als je d'r eentje tegenkomt dan bijt ie in je 
billen 
 
Toemba, toemba, toemba,..... 
 
Is ie dood, is ie dood, leg 'm in een kissie 
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Doe er dan wat water bij dan zwemt ie als een 
vissie 

Toveren 

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 
Als hij kon toveren was niemand de sigaar 
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren 
Kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar 
 
Ieder huis had honderd kamers 
In iedere kamer stond teevee 
Zijn ouders bleven eeuwig leven 
En hij leefde met ze mee 
De rivier was niet van water 
Maar van sinasappelsap 
En hij zou niet hoeven leren 
Wat hij eigenlijk niet snapt 
 
Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 
Als hij kon toveren dan werd geen mens te zwaar 
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren 
Kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar 
 
Zijn vriendje zou ineens begrijpen 
Waarom hij ruzie met hem kreeg 
En iedereen zou voor hem buigen 
Als hij de troon besteeg 
En 's winters lag er altijd sneeuw 
En was het lekker warm 
En niemand werd er rijk geboren 
En niemand werd er arm 
 
Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 
Als hij kon toveren was niemand de sigaar 
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren 
Kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar 
 
Maar voor een toverspreuk van kwaliteit 
Ben je zomaar duizend gulden kwijt 
En naar een beetje toverboek 
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Ben je toch wel vijftig jaar op zoek 
En de hele cursus tovenaar 
Duurt honderdvijfentwintig jaar 
Dat brengt hij allemaal niet op 
Ik denk dat hij voor het begin al stopt 
Want zelfs de oma van zijn oma 
Had nooit een tovenaarsdiploma 
 
Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 
Als hij kon toveren werd geen mens te zwaar 
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren 
Kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar 

V. 

Verjaardagsballade 

Happy birthday to you  
Happy birthday to you  
Happy birthday  
Happy birthday  
Happy birthday to you  
 
Er is er één jarig, hoera hoera  
dat kun je wel zien, dat is zij!  
Dat vinden wij allen zo prettig, ja-ja  
en daarom zingen wij blij!  
zij leve lang, hoera, hoera  
zij leve lang, hoera, hoera  
zij leve lang, hoera, hoera! 
Twee violen en een trommel en een fluit  
En …… die is jarig en de vlaggen hangen uit.  
 
ei, ei, ei, en we zijn zo blij  
want …… die is jarig en dat vieren wij 
  
Hoera, hoera, is de koffie nog niet klaar  
nee, nee, nee, nee, geef me dan een kopje thee.  
 
Zij leve, zij leve, zij leve 100 jaar.  
100 jaren leven, 100 jaren leven,  
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100 jaren leven in de gloria,  
in de gloria, in de gloria.....  
hieperdepiep HOERA. 
 
Hij leve hoog, hij leve hoog  
Hij leve hoog, hij leve hoog  
Ja hoog, Ja hoog  
Hij leve hoooooog 

Vlieger, de 

M'n zoon was gisteren jarig,  
hij werd acht jaar oud m'n schat 
Hij vroeg aan mij een vlieger,  
en die heeft hij ook gehad 
Naar z'n bal, z'n fiets, z'n treinen,  
nee daar keek hij niet naar om 
Want z'n vlieger was hem alles,  
alleen wist ik niet waarom 
 
En toen de andere morgen, zei hij; 
vader ga je mee; 
De wind die is nu gunstig,  
dus ik neem m'n vlieger mee 
In z'n ene hand een vlieger, in de andere een 
brief 
Ik kon hem niet begrijpen,  
maar toen zei m'n zoontje lief  
 
Refrein: 

Ik heb hier een brief voor m'n moeder 
Die hoog in de hemel is 
Deze brief bindt ik vast aan m'n vlieger 
Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis 
En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou 
Dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw 
Ik heb hier een brief voor m'n moeder 
Die hoog in de hemel is  

 
Refrein… (opzeggen) 
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W. 

Wat een spreker is die man 

Wat een spreker is die man 
wat een spreker is die man 
’t is een man die ouwehoeren kan 
 
Wat een spreker is die man  
wat een spreker is die man 
’t is een man die alles kan 

We shall overcome 

We shall overcome  
We shall overcome 
We shall overcome some day  
 
Refrein: 

Oh deep in my hart  
I do believe 
We shall overcome some day 

 
We shall all be free 
 
We shall live in peace 
 
We'll walk hand in hand 

Wilhelmus van Nassouwe 

Wilhelmus van Nassouwe, 
ben ik van duitsen bloed. 
Den vaderland getrouwe, 
blijf ik tot in den dood. 
Een prince van Oranje, 
ben ik vrij onverveerd. 
Den koning van Hispanje, 
heb ik altijd geëerd. 
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Mijn schild en de betrouwen, 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 
Op u zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmer meer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond. 
Die tyrannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt. 

What shall we do 

What shall we do with the drunken sailor ( 3 X ) 
Early in the morning  
 
Refrein:  

Hurray, up she rises ( 3 X ) 
Early in the morning 

 
Put him in the long-boat 'till he's sober 
 
Pull out the plug and wet him all over 
 
Heave him by the leg in a runnin' bowlin' 
 
That's what we do with a drunken sailor 

Woorden zonder Woorden 

Nooit gelogen nooit bedrogen 
Maar 't is anders dan voorheen 
Wel als maatjes door een deur 
Maar meer dan zonder kleur 
Ik voel me zo alleen 
 
Lege dagen zonder klagen 
Glijden ongemerkt voorbij 
We doen of ze niet bestaan 
Waar is het misgegaan 
Voel jij nog iets voor mij 
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Refrein: 
      We hebben woorden zonder woorden 
      En we lezen elkaars ergernissen 
      En naar elkaars gedachten 
      Hoeven wij allang niet meer te gissen 
      En de stilte wordt verward met rust 
      Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust 
      Kunnen wij het tij nog keren 
      Ik wil je weer als ooit begeren 
 
Al die dromen ons ontnomen 
Allang vervlogen in de nacht 
Is er nog genegenheid 
Ohh is het slechts de eenzaamheid 
Ach ja we slapen zacht 
Opnieuw beginnen je weer beminnen 
M'n fantasie slaat veel te vaak op hol 
Er zijn redenen in overvloed 
Maar we hebben niet de moed 
Hoe houden we dit vol 
 
Refrein… 
 
Maar als de hartstocht is geblust 
Geef me raad, vertel me wat te doen 
Zal ik ooit nog dromen, net als toen 
Of zal ik nog verdrinken in een zoen 
 
Refrein… 
 
Maar als de hartstocht is geblust 

X. 

Y. 

You’ll never walk alone 

When you walk 
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Through a storm 
Hold your head, up high 
And don't be afraid, of the dark 
'Coz at the end of the storm 
Is a golden sky 
And the sweet silver song 
Of the lark 
 
Walk on, through the wind 
Walk on, through the rain 
Though your dreams be tossed 
And blown 
 
Walk on, walk on 
With hope, in your heart 
And you'll never walk alone 
You'll never walk alone 
 
Alone 
 
Walk on, walk on 
With hope in your hearts 
You'll never walk, alone 

Z. 

Zaltbommel 

In die grote stad Zaltbommel, bommel 
Heerste grote watersnood, nood, nood, nood 
En een menig arme drommel, drommel 
Die niet zwemmen kon ging dood  
 
Refrein: 

En temidden van die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bi, ba, bommel 
En temidden van die rommel, rommel 
Dreef de torenspits in ’t rond 

 
Op een vlot van houten planken, planken 
Zat een grote herdershond, hond, hond, hond 
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Zo erbarmelijk te janken, janken 
Omdat hij zijn baas niet vond 
 
Een matroos met houten benen, benen 
Een geruite zwembroek aan, aan, aan, aan 
Zat verschrikkelijk te wenen, wenen 
Want zijn schip dat was vergaan 
 
't Was afgrijslijk te aanschouwen, schouwen 
Hoe, beroofd van haar korset, set, set, set 
De gravin van Hennegouwen, gouwen 
Aan kwam drijven op haar vet 

Zeemanslied 

't Is laat in de avond, een kroegje aan zee 
Stil in de straten maar uit 't cafe 
Klinkt een lied en de wind voert het mee 
En als je goed luistert versta je het Refrein 
 
Refrein: 

Laat ons drinken op al onze vrienden 
Laat ons drinken op al onze vrienden 
Laat ons drinken op al onze vrienden die hier 
niet zijn 

 
De woorden zijn simpel, de stemmen zijn hard 
Het klinkt wat eenvoudig en soms heel verward 
Maar 't is eerlijk en recht uit 't hart 
En al klinkt het zo vrolijk, je voelt ook de pijn 
 
Refrein… 
 
Kom, hijs de boeg en gijp de kiel 
Fok de kluiver en aan 't wiel 
Oh, strijk het zwaard en reef de mast 
Houd de wind aan bakboord vast 
 
Geen schipper kan varen zonder kompas 
Geen zeeman kan zingen zonder z'n glas 
Met de kroeg als zijn domein 
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Want hier zingt 'ie en drinkt 'ie z'n whisky of wijn 
 
Refrein… 

Zeppelin 

We voeren met een zucht 
Al boven in de lucht 
We zaten zo gezellig in een schuitje 
En niemand kon ons zien 
We hadden pret voor tien 
Leve de zeppelin! 

Zeven dagen lang 

Wat zullen we drinken, zeven dagen lang 
Wat zullen we drinken, wat een dorst  
Wat zullen we drinken, zeven dagen lang  
Wat zullen we drinken, wat een dorst 
 
Er is genoeg voor iedereen  
dus drinken we samen  
sla het vat maar aan  
ja, drinken we samen, niet alleen 
Er is genoeg voor iedereen  
dus drinken we samen  
sla het vat maar aan  
ja, drinken we samen, niet alleen 
 
Dan zullen we werken, zeven dagen lang 
dan zullen we werken, voor elkaar  
Dan zullen we werken, zeven dagen lang  
dan zullen we werken, voor elkaar 
 
Dan is er werk voor iedereen 
dus werken we samen 
zeven dagen lang 
dus werken we samen, niet alleen 
Dan is er werk voor iedereen 
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dus werken we samen  
zeven dagen lang  
dus werken we samen, niet alleen 
 
Eerst moeten we vechten 
niemand weet hoelang 
Eerst moeten we vechten  
voor ons belang 
 
Voor het geluk van iedereen 
dus vechten we samen 
samen staan we sterk 
dus vechten we samen, niet alleen  

Zeven kleine visjes 

Zeven kleine visjes die zwommen naar de zee 
Nee, zei de moeder, ik ga niet mee 
Ik blijf liever in die vieze ouwe sloot 
Want in de zee daar zwemmen haaien en die 
bijten je 
Blub, blub, blubberdieblub 
Blub, blub, blubberdieblub 
 
Zes kleine visjes...... 

Zevensprong , de 

Refrein: 
Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven,  
Heb je wel gehoord van de zevensprong ?  
Ze zeggen dat ik niet dansen kan.  
Ik kan dansen als een edelman.  

 
Dat is één ...  
 
Refrein… 
 
Dat is één ...  
Dat is twee ....  
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Refrein…  
 
Dat is één ...  
Dat is twee ....  
Dat is drie ....  
 
Refrein... 
 
Dat is één ...  
Dat is twee ....  
Dat is drie ....  
Dat is vier ....  
 
Refrein…  
 
Dat is één ...  
Dat is twee ....  
Dat is drie ....  
Dat is vier ....  
Dat is vijf ....  
 
Refrein…  
 
Dat is één ...  
Dat is twee ....  
Dat is drie ....  
Dat is vier ....  
Dat is vijf ....  
Dat is zes ....  
 
Refrein…  
 
Dat is één ...  
Dat is twee ....  
Dat is drie ....  
Dat is vier ....  
Dat is vijf ....  
Dat is zes ....  
Dat is ze - e - ven!  

Zweet jij ook? 
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Zweet jij ook? 
Ja, ik dacht al da'k het rook 
Kom zeg mij eens vertrouwelijk 
Transpireer jij ook? 
 
Ja, ik zweet 
Van mijn oksels tot mijn reet 
Maar dat is heel natuurlijk 
't Is ook zo heet 
 
En op je hoofd 
En tussen je tenen 
En onder je arm 
En tussen je benen 

1,2,3,4……… 

15 Miljoen mensen 

Land van 1000 meningen 
Het land van nuchterheid 
Met z'n allen op het strand 
Beschuit bij het ontbijt 
Het land waar niemand zich laat gaan 
Behalve als we winnen 
Dan breekt acuut de passie los 
Dan blijft geen mens meer binnen 
Het land wars van betutteling 
Geen uniform is heilig 
Een zoon die noemt z'n vader Piet 
Een fiets staat nergens veilig  
 
Refrein: 

15 Miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
Die schrijf je niet de wetten voor 
Die laat je in hun waarde 
15 Miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
Die moeten niet 't keurslijf in 
Die laat je in hun waarde  
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Het land vol groepen van protest 
Geen chef die echt de baas is 
Gordijnen altijd open zijn 
Lunch een broodje kaas is 
Het land vol van verdraagzaamheid 
Alleen niet voor de buurman 
De grote vraag die blijft altijd 
Waar betaalt 'ie nou z'n huur van  
 
't Land dat zorgt voor iedereen 
Geen hond die van een goot weet 
Met nassiballen in de muur 
En niemand die droog brood eet 

Yells 

Maaltijd yells 

Happerdehap 
Hap - hap - happerdehap 
Happerdehap hap hap hap ha 
Bik - bik - bikkerdebik 
Bikkerdebik bik bik bik bik 
Smakelijk eten 
Om niet te vergeten 
Hap en slik en een smakelijk! 

Mi ma moetsjie 
Mi! Ma! Moetsjie! 
Fi! Fa! Foetsjie! 
Tippe Tappe Toppe 
Eet en drink maar lekker oppe!  

Bikke 
Bikke! Bikke! Bikke! Hap! Hap! Hap! 
Eerst de soep en dan de pap. 
Dan de boter en de saus. 
Voor de kok een groot applaus!  
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Honger 
we hebben de H 
we hebben de O 
we hebben de N 
we hebben de G 
we hebben de E 
we hebben de R 
We hebben HONGER! 

Maaltijd trein: 
(gaat steeds sneller en aan het eind weer 
langzaam) 

 
Soep, soep, soep, soep, soep, soep, soep, soep, 
soep (enz) 
Aardappelen, aardappelen, aardappelen, 
aardappelen, aardappelen (enz) 
Worteltjes doppertjes, worteltje doppertjes, 
worteltjes doppertjes (enz) 
Jus, jus, jus (als fluit van trein) 
ijs, ijs, ijs, ijs, ijs (s lang uitspreken -->  
"trein remt af") 
Pudding, pudding, pudding, pudding (trein gaat 
over de railsovergang) 

Na het eten: 
Wij hebben smakelijk gegeten 
Maar wij lusten nog veeeeeel meer! 

Kampvuur Yells 

B. Y. Z. ondergoed. 
Bijzonder, bijzonder, bijzonder goed !  
 
K. W. A. L. I. T. eitje 
Kwali- kwali- kwaliteitje.  
 
B. R. A. V. O. 
Bravo! Bravo! Bravisimo.  
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Hoe was-ie?  Goed!  
Hoe was-ie?  Best!  
Hoe was-ie?  KNAL!  
 
K - O - L - O - dubbel S aal 
Kolo, Kolo, Kolosaal! 
 
G. O. E. D. Z. & O. 
Goed zo, goed zo, goed zo zo  
 
M. I. E. T. E. R. S.  
Mieters, mieters, mieters zeg  
 
D - O - dubbel L - E - T - J - E - S ... Dolletjes!!!  
 
Oki Oki Oki 
Oye Oye Oye 
Oki Oki Oki 
Oye Oye Oye 
Oki 
Oye 
Oki 
Oye 
Oki Oki Oki  
Oye Oye Oye 
 
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrima! 

Allewiejo 
Allewiejo, allewaajo, allewiejo, waajo woef 
Wie de lof, wie de bof,  
wie de boeda, wie de pest, 
Wie de dan, wie de mark, wie de lof, bof, bof 
Allewiejo, Allewaajo, allewiejo, waajo woef ! 

Chimbalaya 
Chimbalaya  Chee! 
Chimbalaya  CHEE! 
Chimbalaya  BOOM! 
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Chike 
Chike chike chike........HOI, HOI, HOI. 
Chike chike chike........HOI, HOI, HOI. 
Chike......................... HOI 
Chike.........................HOI 
Chike chike chike........HOI, HOI, HOI 

Ballo hee 
ballo ballo hee! 
allen: hee! 
tjiekie tjiekie tjiek! 
allen : hee! 
tjiek ! 
allen : hee! 
tjiek ! 
allen : hee! 
tjiekerdetjiek tjiek! 
allen: hee hee! 

Fli fla 
FLI - FLI 
FLAH - FLAH 
FLIFLAH - FLIFLAH 
FLIHFLAHFLOH - FLIFLAHFLOH 
FISTE - FISTE 
 
Cumeladi cumeladi cumeladi fiste 
o no-o-o-no-ne fiste 
ine mine dessa mine oe a poeha de mine 
dessa mine salamine oe a poeha 
Bibibliodedodebobobedidedadewade - 
shedidedade tse en toe 
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Fietspomp-yell 
Oefff (oppompen) 
Ssssshu (band wordt dikker) 
Oefff 
Ssssssshu 
Oefff 
Ssss - BANG (klapband, handen uiteen) 

Vuurwerk-yell 
Tsjik tsjik tsjik 
Rrratsch 
Hmm 
Ssssss 
Pffiiiiiiii.. Boem 
Ooohhhh 
(lucifers schudden 
aanstrijken 
bekijken 
lont aansteken 
vuurpijl gaat af: handen vliegen omhoog en 
knallen uit-een als sterren-regen) 

Bananen-yell 
Ffsjj ffsjj ffsjj ffsjj (banaan schillen) 
Prrûopp ! (banaan spletten) 

Ierse spring-yell 
Orey Irey, Ickory Ann 
Fill your father's hickory can 
Hoobey, Squary, Oirish Mary 
Higgerum, Staggerum, Jump! 

Deense Scoutingtrein 
Tjiekelakke, tjiekelakke - Tjau, tjau, tjau 
Boemelakke, boemelakke - Bau, bau, bau 
Tjiekelakke, boemelakke - Tjie, boem, ra       
Det Danske Spejderkorps - Ra, ra, ra! 
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Ruimte voor eigen notities: 

 

 


