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1

Gouden zonne

Gouden zonne
Jij met je daav'rende stralende kracht
Altijd en immer schijn je in glansrijke pracht
Dreigen duist're wolken
Toch blijf je trouw aan de lichtende plicht
Hoog boven leed en vreugde
Schijn je en geef je ons licht
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2

Bij het krieken der dagen

Bij 't krieken der dagen, eruit, vallera !
Met klank van mandolin, gitaar en fluit, vallera !
Wij trekken zonder zorgen, zingend in de morgen
Wijl in het verre land klaroent het haangekraai !
De deftige burgers staan pal, vallera !
En preutelen:"Die kerels zijn wel mal", vallera !
Wij kunnen toch niet treuren, als de bloemen geuren
En in het lover klinkt het vog'lengeschal
Wie jong is en moedig en blij, vallera !
Die vindt hier wel een plekske in de rij, vallera !
't is immers ons verlangen zonneschijn te vangen
En in ons harte te bewaren hel en warm !
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3

Flamme Empor!

Flamme Empor, leuchte uns,
Führ uns zum Heil in dir!
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4

Wonder

'k Zag twee beren broodjes smeren
O, 't was een wonder, 't was een wonder boven wonder
dat die beren smeren konden, hi hi hi, ha ha ha,
'k Stond erbij en 'k keek er naar
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5

Boerendansje

Als de boer en boerin naar de bruiloft gaan,
doen ze beiden hun zondagse kleren aan
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
En de bruid draagt een snoer van echt bloedkoraal,
en d'r ring en spelden zijn goud allemaal
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
Muzikant met harmonika speelt een dans
en de bruid wordt getooid met een bloemenkrans
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
Zie ze zwieren en zwaaien in vrolijke rij
en ze dansen en draaien en stampen erbij
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
van tra-la-la-la-la, van tra-la-la-la-la
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6

Die winter is vergangen

Die winter is vergangen
Ik zie des Meien schijn
Ik zie die bloemkes hangen
Dus is mijn hert verblijd
Zo ver aan genen dale
Daar is 't genoeglijk zijn
Daar zinget die nachtegale
Als zo menig woudvogelkijn
Ik wil die Mei gaan houwe
Al in dat groene gras
Ende schenken mijn boel die trouwen
Die mi die lieveste was
Ende bidden dat zi wil komen
Al voor haar vensterke staan
Ende ontvangen den Mei met bloemen
Hi is zo wel gedaan
Adieu, mijn allerliefste
Adieu, schoon bloemken fijn
Adieu, schoon rozebloeme
Daar moet gescheiden zijn
Totdat ik wederkome
Di liefste zoudt gi zijn
Dat herte in minen live
Dat hoort jo altijd dijn
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7

Wat is de wereld wijd

Bergen gaan wij beklimmen
Tot op de verste top
Opwaarts naar de klimmen
Hoger en hoger op
Luist'ren vanwaar de stormwind bruist
Kijken wat achter de bergen huist
Wat is de wereld wijd, wat is de wereld wijd
Schuimende waat'ren ontspringen
Stromen naar 't diepe dal
hoor ze bruisen en zingen
Klateren overal
Koel is het water dat spruit uit de bron
Heerlijk het strelen en koesteren der zon
Wat is de wereld wijd, wat is de wereld wijd
Stijgt er uit diepe dalen
Statig en stil de nacht
Brengen manestralen
Dwergen en elfen zacht
Dempt nu de schreden en stappen in 't bos
Vleien w' ons neder en rusten in 't mos
Wat is de wereld wijd, wat is de wereld wijd
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8

Roodborstje

Roodborstje tikt aan het raam, tik, tik, tik
Laat mij erin, laat mij erin
't is hier wat koud en te guur naar mijn zin
Laat mij erin, tik, tik, tik
't Meisje deed open, het beestje kwam snel
Binnen was beter, de guit wist dit wel
Maar toen de lente weer kwam, tik, tik, tik
Vloog hij het bos weder in
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9

Meester van Zoeten

Meester van Zoeten, waste zijn voeten
Zaterdags in het aquarium
Onder het poedelen, zat hij te joedelen
't liedje van hum-tiedelum, tiedelum
Had hij geen tobbe, om zich te schrobben ?
Had hij geen badkamer ?
Had hij geen kom ? Zeker, dat had ie
Wel, waarom zat ie, in dat aquarium dan, waarom ?
'Kan me vergissen, maar raken die vissen
soms niet een tikkeltje uit hun hum ?
't Zal toch wel moeten, als meester van Zoeten
altijd daar zit in 't aquarium
Mocht je 'm ontmoeten, doe hem de groeten
Zaterdags in zijn aquarium
Onder het wassen, en onder het plassen
zingt hij van hum-tiedelum tiedelum
Hij kan zijn vissen, geen ogenblik missen
Meester van Zoeten is dol op zijn vis
Iedere zaterdag, is het zoet waterdag,
je moest eens weten, hoe enig dat is !

12

10 De koning gaat verhuizen
Kadoze, kaduize, de koning gaat verhuizen
Hij gaat om negen uur precies met heel zijn gouden theeservies
z'n vork en z'n glazen
en al z'n duizend vazen
en met z'n, vogel Trillepiet verhuizen in de jiep
Kadoze, kaduize, de kooi met witte muizen
De gouden troon, het gouden bad en de satijnen keukenmat
de hemden en de jassen en de spiraalmatrassen
De koning zelf gaat bovenop en draagt de gouden kolenschop
Kadoze, kaduize, de koning gaat verhuizen
Maar ach, die arme koningin.... ojee, die kan er niet meer in !
Wat hindert dat ? Het hindert niets !
De koningin gaat op de fiets.
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11 Het fluitketeltje
Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis,
het keteltje staat op het kolenfornuis,
de hele familie is uit,
en het fluit en het fluit en het fluit: tuuuuut!
De pan met andijvie zegt:"Foei, o, foei!
Hou eindelijk op met dat nare geloei!
Wees eindelijk stil alsjeblief,
je lijkt wel een locomotief"
De deftige braadpan met lapjes en zjuu
zegt:"Goeie genade, wat krijgen we nu ?
Je kunt niet meer sudderen hier.
Ik sudder niet meer met plezier."
Het keteltje jammert:"Ik hou niet meer op!
Het komt door mijn dop! Het komt door mijn dop!
Ik moet fluiten zolang als ik kook
en ik kan het niet helpen ook
Meneer en mevrouw zijn nog altijd niet thuis
en het keteltje staat op het kolenfornuis
en het fluit en het fluit en het fluit
Wij houden het echt niet meer uit...... Jullie?
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12 De slaapwandelende vorst
In San Carazzo woont een vorst,
die wandelt in zijn slaap
Zo 's-avonds laat om een uur of elf
dan wandelt hij uit zijn slaapgewelf
Hij kan het niet helpen, hij zegt het zelf:
"Ik deed het reeds als knaap "
Hij wandelt over de wenteltrap
Hij wandelt het dak op en neer
Hij staat in de goot in zijn nachtgewaad
en iedere keer als de vorst daar staat
dan zeggen de mensen beneden op straat:
"De vorst! Hij doet het alweer!"
Dan doet er geen mens een oog meer dicht
Geen mens in San Carazzo
Ze staan maar te kijken, ze roepen niet:"Hee!"
Dat mag niet, dat mag niet, want als je dat dee
dan viel hij misschien wel ineens naar benee
pardoes op het terrazzo
Gelukkig heeft hij een wijze vorstin
die blijft dan ook altijd wakker
Ze kijkt uit het raam van de ping-pong-zaal
daar wandelt hij weer, haar heer-gemaal
Dan zegt ze:"Het is weer de oude kwaal,
daar wandelt hij weer, de stakker"
Dan kamt zij haar lange gouden haar
Dan doet zij haar gouden peignoir aan
Zij roept aan de voet van de wenteltrap:
"Amandeltjesrijst met bessensap!"
Dan komt hij beneden, stap voor stap
de vorst, en zegt slaperig:"Waar dan ?"
Hij eet een bord vol amandeltjesrijst
en dan valt hij weer in slaap
Maar eventjes mompelt de vorst dan toch:
"Ik wandel op het dak, nou wat dan nog?
Ik wandel 's-nachts in mijn slaap, maar och
Ik deed het reeds als knaap"
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13 Stekelvarkentjes wiegelied
Suja, suja, Prikkeltje, daar buiten schijnt de maan
Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan
Je bent een stekelvarkentje, dat heb je al begrepen
De leeuwen hebben manen en de tijgers hebben strepen
En onze tante eekhoorn heeft een rooie wollen staart
Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is zoveel waard
Slaap, mijn kleine Prikkeltje, dan wordt je groot en dik
Dan wordt je net zo'n stekelvarken als je pa en ik
Het olifantje heeft een slurf, de beren hebben klauwen
De papegaai heeft veren, van die groene, van die blauwe
en onze oom giraffe heeft een hele lange nek
Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is ook niet gek
Suja, suja, Prikkeltje, het is al vreselijk laat
Jij bent het mooiste stekelvarken, dat er maar bestaat
De poezen hebben snorren en daar kunnen ze door spinnen
De koeien hebben hoorns en de vissen hebben vinnen
En onze neef de otter heeft een bruinfluwelen jas
Maar jij hebt allemaal stekeltjes, die komen nog te pas
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14 De gezusterkens
Te Maas te Maaslandsluis
Daar woonden drie gezusterkens
En alle drie in huis
De een die schudde het bed, lariedet
De een die schudde het bed,
Wat vond zij onder haar dekentje
Een zilv'ren pincenet
De tweede veegde de vloer, lariedoer
De tweede veegde de vloer
Wat vond zij in haar bezempje
Een echte perlemoer
De derde kookte de pot, lariedot
De derde kookte de pot
Wat vond zij onder haar dekseltje
Een grote waterrot
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15 Het beertje Pippeloentje (1)
Kijk, het beertje Pippeloentje
heeft geen sok en heeft geen schoentje
Heeft geen dasje en geen boordje
en geen broekje en geen jakje
en geen pakje met een zakje
en geen hemd en geen wolletje
en geeneens een parasolletje
en geen ponnetje voor in bed, maar
Pippeloentje heeft een pet!
Kijk het beertje Pippeloentje
gaat niet wandelen in 't plantsoentje
en niet steppen op een stepje
en niet knikkeren en niet tollen
en niet hard de straat op hollen
en niet schrijven en niet rekenen
en geen bere-poppetjes tekenen
Pippeloentje eet zijn pap
geef het beertje maar een zoentje
Welterusten, Pippeloentje
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16 Het beertje Pippeloentje (2)
Kleine beertje Pippeloentje
geeft z'n mammabeer een zoentje
geeft z'n papabeer een hand
want hij gaat naar Engeland
Pippeloentje heeft een jekker
en een koffer met een wekker
en een grote zak met brood
Hij gaat varen op de boot
En de westenwind gaat waaien
en de andere beren zwaaien
en ze roepen met zijn allen:
"Zal je niet in het water vallen ?"
En niet op de reling staan ?
En geen andere beertjes slaan
En niet schoppen met je schoentjes
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17 Pippeloentje gaat uit logeren
Kijk, wie loopt daar over 't gras?
Pippeloentje, Pippeloentje
zonder schoentjes, zonder jas
en wat heeft hij in zijn tas ?
Een berenborstel, een berenkam, een dubbele berenboterham
een berensponsje en berenzeep
een berenchocoladereep
en een klein, klein berentheeblaadje voor Omaatje
'k Zou zo graag eens willen weten
Pippeloentje, Pippeloentje
'k Zou zo graag eens willen weten
wat je allemaal zult eten
Een bord met berenhavermout en berenworteltjes zonder zout
en berenzuurkool met berenworst
en berenappeltjes voor de dorst
en een klein, klein berentomaatje van Omaatje
Zeg me nou nog bovendien
Pippeloentje, Pippeloentje
zeg me nou nog bovendien
wat je allemaal zult zien
Een berenkamer, een berenklok, een tuin met een berenkippenhok
een berenzandbak met berenzand
en 'n heel groot berenledikant
en een klein, klein berenpyamaatje bij Omaatje
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18 Marionse Marionetten
Wij zijn rijke, rijke, rijke Marionse Marionetten
Wij zijn rijke, rijke, rijke, rijke Marions
Wij zijn arme Marionse Marionetten
'k Wou zo graag Uw dochter hebben
Wat zult gij mijn dochter geven ?
Warme broodjes met chocolade
Hoe zult gij mijn dochter kleden ?
'n Strooien hoed met polkaveren
dan kunt gij mijn dochter krijgen
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19 Moeder zit te driegen
Moeder zit te driegen aan een mantelzoom
Zusje moet nu wiegen zoeteke slaap en droom
Broederke, broederke, broederke mijn
Laat mij, laat mij Uw moederke zijn
Dekken zal Uw zusje, ligt ge bloot gewoeld
Kussen met een kusje dat ge bijna niet voelt
Broederke, broederke, broederke mijn
Laat mij, laat mij Uw moederke zijn
Moet ge dan naar schole, dwars door weer en wind
Kom dan stilletjes gescholen onder dien mantel kind
Broederke, broederke, broederke mijn
Laat mij, laat mij Uw moederke zijn
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20 De zon staat op de wijde rand
De zon staat op de wijde rand
In rozig roden avondbrand
Weerkaatsend in de ruiten
Maar langzaam dooft de vlammengloed
Een laatste straal als afscheidsgroet
Glijdt glinsterend over 't duistrend land
Om deze dag te sluiten
Er suizelt door de lindenboom
een zoete stem van d'avonddroom
een vrede brengend fluist'ren
Dat elk nu vinde zoete rust
Door 't troostend woord in slaap gesust
En 'k vlei mij neder moe en loom
Om mijm'rend toe te luist'ren
Gelijk een kindje slapen gaat
Na woelig spel en druk gepraat
Bij moeders avondbede
Zo vindt nu ieder zoete rust
door troostend woord in slaap gesust
En droomt dat aan zijn sponde staat
Een engel van de vrede
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21 In de wei
In de wei staan populieren
en ze staan er met zijn vieren
en de wind gaat door hun blaren
en de zon schijnt door hun haren
en ze ruisen en ze zingen
voor de sprinkhaantjes die springen
voor de wilde, wilde struiken
voor de bloempjes die ruiken
voor de bloemetjes die stinken
voor de mussen en de vinken
en ze suizen en ze fluisteren
alle kevers komen luisteren
en ze staan daar zo gezellig op een rij
Die populieren in de wei
Als de zwaluwen gaan vluchten
voor de grote grauwe luchten
als de wolken weer gaan huilen
als de sprinkhanen gaan schuilen
als de wind weer aankomt gieren
zeggen al de populieren
Niet zo bang zijn, pijpekruidje
sssst.... het is toch maar een buitje
niet zo angstig zijn, kamillen
Jullie spreeuwen, niet zo gillen
Doe maar rustig, jullie vlinders
ga wat spelen met je kinders
en ze roepen:"Het gaat altijd weer voorbij"
Die populaire populieren in de wei
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22 Sliep scheren en messen
Sliep scheren en messen
Singele, singele, bom
Jan sla je vrouw
Dat doe ik niet, dat doe ik niet
Jan sla je vrouw
Dat doe ik niet voor jou
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23 Onze tijd
Onze tijd is nu gekomen
Dat wij tezaam naar buiten gaan
Ons hopen en ons dromen, staat steeds bij ons vooraan
Fiederoela, roela roelalalala
Fiederoela, roela roelalalala
Ons hopen en ons dromen, staat steeds bij ons vooraan
De vogels in de bomen
De dieren in de groene wei
Zij roepen ons te komen, kom gauw en zing toch blij
Fiederoela, roela roelalalala
Fiederoela, roela roelalalala
Zij roepen ons te komen, kom gauw en zing toch blij
Alle twijgen aan de takken
Ruisen met 't zachte windje mee
Frisse jeugd staat aan te pakken, en neuriet dan tevree
Fiederoela, roela roelalalala
Fiederoela, roela roelalalala
Frisse jeugd staat aan te pakken, en neuriet dan tevree
Heel het woud zal met ons zingen
De dieren, vogels, allen blij
Kom kinders laat ons springen, hier buiten zijn we vrij
Fiederoela, roela roelalalala
Fiederoela, roela roelalalala
Kom kinders laat ons springen, hier buiten zijn we vrij
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24 Kleine Pimpooltje
Kleine Pimpooltje die zat op een kooltje
En hij begon te schreeuwen mama
Arme onnozele knul
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25 De paden op, de lanen in
De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas
Met stralend oog en blijde zin en goed gevulde tas
De zonne lacht ons vrolijk toe
Ons groet der voog'len zang
En wij, wij worden vast niet moe
Al wand'len we uren land
Tratatata bombom
Tratatata bombom
Al wand'len we uren land
Marcheren is gezond voor 't bloed
Verruimd de enge borst
't Versterkt de spier van been en voet
't Wekt eetlust op en dorst
Daarom vooruit en in de maat
Zo netjes als 't maar kan
Nu 't eensgezind en ord'lijk gaat
Heeft elk plezier ervan
Tratatata bombom
Tratatata bombom
Heeft elk plezier ervan

28

26 Hemel en aarde
Hemel en aarde kunnen vergaan
Vrolijke musici, vrolijke musici
Vrolijke musici blijven bestaan
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27 De bloemenkoopvrouw
Midden op het grote plein
Staat het stalletje van Katrijn
Mooie blommem. mooie blommen
Mensen hierheen mot je kommen
'k Heb magrieten, mooie anjers
'k Heb violen, zulke kanjers
Rode rozen, korenbloemen
Veel te veel om op te noemen
Lelietjes van twintig centen
Prachtig mooi, je ruikt de lente
Daar komt kleine Pieter aan
Bij het stalletje blijft hij staan
Wel mijn jongen, zegt Katrijn
Wat zal 't wezen, wat zal het zijn
Irissen met lange stelen
Wil je paarse, wil je gelen
Zestig centen maar de tien
Wil je roosjes dan misschien
Moet je ze voor moeder halen
Neem dan lelietjes van dalen
Nee, zegt Pieter, nee het was
Voor de juffrouw van de klas
Weet je ze verjaart vandaag
En nu geef ik haar zo graag
Bloemetjes met gele hartjes
Maar ik heb alleen twee kwartjes
Lieve jongen, zegt Katrijn
Dan krijg je van mij jasmijn
Kijk, daar gaat hij met zijn petje
En zijn prachtige boeketje
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28 Het lied der terwe
Heerlijke terwe, Siersel der aarde
Goud in Uw verve, goud in Uw waarde
Heerlijke terwe, Vroomheid en vreugd
Rijk is de boer als de terwe deugt
Waai in de winden, straal in de zonne
Edel gezinden, eeuwige wonne !
Heerlijke terwe, Siersel der aarde
Goud in Uw verve, goud in Uw waarde
Heerlijke terwe, Vroomheid en vreugd
Rijk is de boer als de terwe deugt
Maaiers, de zeisens hecht in de handen
Volgende meisjes, bindt uwe banden !
Heerlijke terwe, Siersel der aarde
Goud in Uw verve, goud in Uw waarde
Heerlijke terwe, Vroomheid en vreugd
Rijk is de boer als de terwe deugt
Bundels en schoven, wagens die kraken
Voeren tot boven bomen en daken !
Heerlijke terwe, Siersel der aarde
Goud in Uw verve, goud in Uw waarde
Heerlijke terwe, Vroomheid en vreugd
Rijk is de boer als de terwe deugt
Handen die zwaaien,Herten ten hoogsten
Zalig die zwaaien, zalig die oogsten !
Heerlijke terwe, Siersel der aarde
Goud in Uw verve, goud in Uw waarde
Heerlijke terwe, Vroomheid en vreugd
Rijk is de boer als de terwe deugt
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29 Sari Marais
My Sari Marais is zo ver van mijn hart
En ik hoop haar weer te zien
Sij het in die wijk van die mooi rivier gewoon
Voordat die oorlog het begin
O, breng mij terug naar die ou Transvaal
Daar waar mij Sari woon
Daar onder die milies
En die groene doring boom, daar woont my Sari Marais
Daar onder die milies
En die groene doring boom, daar woont my Sari Marais
Ik was zo bang, dat die Khaki's mij zou vang
En ver oer die see wegstuur.
Toe vlug ik naar die kant van die Upintonsche zand,
daar onder bij die groot rivier
O, breng mij terug naar die ou Transvaal
Daar waar mij Sari woon
Daar onder die milies
En die groene doring boom, daar woont my Sari Marais
Daar onder die milies
En die groene doring boom, daar woont my Sari Marais
Verlossing is gekom en die huistoe gaan was daar
Terug naar die ou Transvaal
Mij lievelingspersoon zal zeker ook daar wees
Om mij met een kus te beloon
O, breng mij terug naar die ou Transvaal
Daar waar mij Sari woon
Daar onder die milies
En die groene doring boom, daar woont my Sari Marais
Daar onder die milies
En die groene doring boom, daar woont my Sari Marais
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30 Meiliedje
Kom lieve Mei en tover de bomen weder groen
Vlecht rond de hagen lover en geef het veld een zoen
Uw kusjes worden bloemen, rood wit geel en blauw
Wie men ook lief mag noemen, U noemt men vol trouw
Wel zijn de winterdagen ook aangenaam en zoet
Want komt de kou ons plagen, bij 't vuurtje is het goed
Wij spelen in ons kransje op allerhande wijs
Dan maken wij een dansje en glijden op het ijs
Maar als de vogels zingen en wij tesaam verblijd
Langs veld en wegen springen, dat is een beet're tijd
Kom lieve Mei en tover weer bloemen allerlei
Lok vogels in Uw lover, komt weder lieve Mei
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31 Regen in het kamp
Als het eens regent en je de zon niet ziet
Kun je er tegen, 't hindert geen biet
Laat het maar sauzen ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha
wat er vandaag valt, valt morgen niet
't Tikt op je tentzeil, grappig geluid is dat
Maakt er je dekens lekker niet nat
Laat het maar sauzen ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Geeft Moeder aarde heerlijk een bad
't Sist in je kookvuur, dooft er de vlam niet uit
Hoogstens wat vonken zijn er de buit
Laat het maar sauzen ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Heeft niet de regen zon tot besluit ?

34

32 Avondlied
Nu is de dagtaak weer volbracht
Reeds daalt de avond, valt de nacht
De klokken luiden,
Wij zingen blijde ons avondlied
In 't stille bos, de groene wei
het ruisend veld, de wijde hei
Kwam allerwege ons blijdschap tegen
En levensvreugd
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33 Hollebolle Gijs
Heb je wel gehoord van die hollebolle wagen
Waar die holle bolle Gijs op zat
Hij kon schrokken, grote brokken
Een koe en een kalf, en heel paard half
Een os en een stier, zeven tonnen bier
een hok vol schapen, een kerk vol rapen
En nog kon die Gijs
van de honger niet slapen
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34 Avondstilte
Avondstilte overal
Aan de beek de nachtegaal
Strooit er zijn zangen
Zacht vol verlangen door het dal
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35 Ver van de grauwe steden
Ver van de grauwe steden
Gaan we door bos en veld
Waar na winternachten
Het nieuwe leven welt
hallo, hallo wij trekken
Met onze bonte vaan
De wind draagt onze zangen
Ver over 't groenend graan
Komt allen kameraden
Beurt hoger nu je moed
Wij sterken je vertrouwen
Het leven is toch goed
Hallo, hallo wij trekken
Tezaam de wereld door
En onze blijde klanken
Vormen een juichend koor
Tot alle der geknielden
Eenmaal haar roep verstaan
Tot alle mensen zeggen
Ik durf het leven aan
Hallo, hallo wij trekken
Bij d'eerste dageraad
Naar 't land van de belofte
Waar fier de maatschap staat
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36 De Wielewaal
Komt mee naar buiten allemaal
Dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant
Dan is de zomer weer in 't land
Dudeljo klinkt zijn lied
Dudeljo klinkt zijn lied
Dudeljo en anders niet
Hij woont in 't dichte eikenbos
Gekleed in gouden vedermos
daar jodelt hij op zijn schalmei
Tovert onze harten blij
Dudeljo klinkt zijn lied
Dudeljo klinkt zijn lied
Dudeljo en anders niet
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37 De Zwerver
De zak op de rug en de stok in de hand, heila, hiho
Zingende dwalen en zwerven door 't land, heila, hiho
Over de velden en over de wei
Over de stralende jub'lende hei
Waar in de wolken de leeuwerik zingt
En waar de lucht tot jub'len dwingt
Heila hiho, heila hiho
Over de sloten met biezen en blom, heila, hiho
Juichende, zingende vogels rondom heila, hiho
Ver van de mensen, door struik en door bos
Rollen en buit'len door 't wollige mos
Waar zacht de wind door de bladeren suist
En door de boomtoppen ritselt en ruist
Heila hiho, heila hiho, heila hiho
Over de duinen langs 't woelige nat, heila, hiho
waar 't water in vlokken om d'oren ons spat, heila, hiho
Woelige schuimende golven der zee
Dwingen tot jub'len en zingen ons mee
Klim dan het duin op en schreeuw er eens luid
Jub'lend en juichend je levenslust uit
Heila hiho, heila hiho, heila hiho
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38 De Ossewa
Rij maar an Ossewa, rij maar an
Zing mijn liedje, terwijl de wielen gaan
't Mooiste noontjie uit die stad
Ruil ik nie voor mij boerenschat
Rij maar an Ossewa, rij maar an
refrein:
Hup mijn blonde, hup mijn zwarte
Trekken jongens allemaal
Hup mijn blonde, hup mijn zwarte
Voor 't avond is, bereiken wij de kraal
Rij maar an Ossewa, rij maar an
Zing mijn liedje, terwijl de wielen gaan
't Mooiste noontjie uit die stad
Ruil ik nie voor mij boerenschat
Rij maar an Ossewa, rij maar an
refrein
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39 Tante Lientje
Tante Lientje is een rijke vrouw
Ver uit die stad woont sij
En als sij naar die kerk toe ga
Dan moet sij wagen rij
Refrein:
Daar komt die wa, die vierpeerd wa
Hij kan nie loop nie, die wielen zijn so klein
Tante lientje zwaai, rustig draai
daaronder bij die kaai
daaronder bij die kaai
Tante Lientje is heel slim gewees
Sij het die wa verkoop
Nu, he sij dan een motorkar
En hoef sij nie meer loop
Refrein
Die motorkar is nie heel goed
Se sputtert wel eens te
Doch Tante Lientje is nie bang
En duw de wa dan mee
Refrein
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40 Hoog op de gele wagen
Hoog op de gele wagen rijd ik door berg en dal
Lustig de kleppers draven, blij klinkt het hoorngeschal
Water, wouden en weiden, stromen zo machtig en vrij
Ik kan van Uw schoon haast niet scheiden
Maar 't gaat voorbij, voorbij
Ik kan van Uw schoon haast niet scheiden
Maar 't gaat voorbij, voorbij
Bassen, violen en fluiten zingen door dorpen blond
Vrolijke frisse kornuiten, springen om de linden in 't rond
Mee danst het blad in de winden
Zwierend en zwaaiend joechei
Hoe graag bleef ik daar bij de linde
Maar 't gaat voorbij, voorbij
Hoe graag bleef ik daar bij de linde
Maar 't gaat voorbij, voorbij
Postiljon in de taveerne voedert de rossen in vlucht
lachende waard komt zich weren, reikt mij een glas in de lucht
Blondkopje achter de rozen schuift het gordijntje opzij
Mijn hart zou zo graag daar verpozen
Maar 't gaat voorbij, voorbij
Mijn hart zou zo graag daar verpozen
Maar 't gaat voorbij, voorbij
Eens snelt voorbij mijn wagen, duistere schim leidt mijn reis
Klinkende horens versagen, neven de zweep staat de zeis
Vrienden van liefde en leven, vangt er mijn laatste groet
Hoe graag was ik bij U gebleven
Maar 't gaat voorbij, voorgoed
Hoe graag was ik bij U gebleven
Maar 't gaat voorbij, voorgoed
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41 De driehoekshoed
Mijn hoed die heeft drie hoeken
Drie hoeken heeft mijn hoed
En had hij niet drie hoeken
Dan was het niet mijn hoed
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42 Zomerlied
Zingend marcheren wij
Nu zon schijnt op alle wegen
Zingend marcheren wij
Door 't bloeiende zomerland
Zon is aan alle kant
Blij waait de wind ons tegen
Jongens wat is het toch fijn
Om samen eens buiten te zijn
Zingend marcheren wij
Al is 't ook in storm en in regen
Zingend marcheren wij
En houden steeds goede moed
Zo gaan wij licht van voet
Langs Hollands mooie wegen
Voorwaarts met vrolijk gezang
Dan is geen tocht ons te lang
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43 Zwerftocht
Als een bonte vogelvlucht
Op de velden losgelaten
Reppen w'ons uit donk're straten
Naar de frisse buitenlucht
Tralala! Tralalalala!
Klanken van viool en fluit
En ons lied er door geweven
Klinken door de wind gedreven
Tralala! Tralalalala!
Buiten wacht de grote hei
Met z'n groene dennenzomen
Wij kampeerders willen wonen
In een wereld licht en vrij
Tralala! Tralalalala!
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44 Vacantie
Wand'len is mijn lust en leven
Door het wijde schone land
Langs de rijk begroeide dreven
Langs de rijk begroeide dreven
Door de hei en langs het strand
Door de hei en langs het strand
Als ik tippel langs de wegen
met mijn plunje op mijn rug
Voel ik het leven als een zegen
Voel ik het leven als een zegen
Denk ik: nooit keer ik terug
Denk ik: nooit keer ik terug
Vrolijk zing ik dan mijn wijzen
En ik speel op mijn gitaar
Wil altijd maar verder reizen
Wil altijd maar verder reizen
Slapen doe ik hier en daar
Slapen doe ik hier en daar
Daarom blijf ik steeds maar dwalen
Door het wijde schone land
Opdat ik later kan verhalen
Opdat ik later kan verhalen
Van de hei en van het strand
Van de hei en van het strand
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45 Zomerlied
Geel staat het koren op het veld
wachtend op de maaiers
wachtend op de maaiers
Geel staat het koren op het veld
Wat de boer een rijke oogst voorspeld
Refrein:
Zonlicht schijnt overal, op ons kamp bovenal
Schijnt op 't bedauwde gras, of 't vol kristallen
Zonlicht schijnt overal, op ons kamp bovenal
Geeft ons weer nieuwe moed, en doet ons goed
Paars ligt de heide om ons heen
wat een zonneweel
Paars ligt de heide om ons heen
Brengt grote vreugd voor iedereen
zacht zingt de wind door 't dennebos
Brengt ons de geur van vochtig mos
Nood ons uit tot zwerven
Nood ons uit tot zwerven
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46 Morgenlied
Verlaat je bed in de morgenstond
met een blij gezicht
En kijk niet steeds naar de schaduwkant
maar zoek het licht
Want waarom zou je eigenlijk somber zijn?
Er is altijd wel ergens wat zonneschijn
en bij al het geluk dat het leven je geeft
zijn je zorgen maar klein
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47 't Is Meie
Nu breekt uit alle twijgen
Het frisse jonge groen
De leeuwerikken stijgen
De hemel tegemoet
De hemel tegemoet
De bloemen staan in bonte tooi
Natuur wat ben je wondermooi
't Is Meie, 't is Meie
't Is Meie, 't is Meie
En als de knoppen springen
Ontwaakt het gans heelal
De vogels gaan weer zingen
De beek ruist in het dal
De beek ruist in het dal
En daav'vrend schalt de jubeltoon
Natuur wat ben je wonderschoon
't Is Meie, 't is Meie
't Is Meie, 't is Meie
De hoge bomen wiegen
In gulden zonneschijn
Hoe hoog de vogels vliegen
O, mocht ik met hen zijn
O, mocht ik met hen zijn
En jubelen op blijde toon
Natuur wat ben je wonderschoon
't Is Meie, 't is Meie
't Is Meie, 't is Meie
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48 Ochtendsignaal
Dat's de eerste maal, dat's de eerste maal
De trompetten, de trompetten voor de poort
Dat's de tweede maal, dat's de tweede maal
dat je het blazen, dat je het blazen hebt gehoord
Dat's de derde maal, dat's de derde maal
maak nu spoedig, maak nu spoedig, maak nu voort
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49 Al huilen stormen nog zo fel
Al huilen stormen nog zo fel
wij gaan vooruit en zingen
Vooruit met onversaagde moed
Het zonlicht tegemoet
Het zonlicht tegemoet
Geen kracht, geen macht stuit onze gang
Wij kennen grens nog palen
De toekomst brengt geluk en vreugd
De toekomst, makker van de jeugd
en het zonlicht tegemoet
en het zonlicht tegemoet
Een nieuwe wereld dragen wij
op onze jonge schouders
Het land van licht en zonneschijn
Dit land dat zal het onze zijn
Nu het zonlicht tegemoet
Nu het zonlicht tegemoet
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50 Stilte
Wees toch stil, ik wil het niet meer horen
Klinkt het hoog, boven uit de toren
Bim Bam Bim Bam
lachend zegt het kleine ding
Ting, ting, ting, ting
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51 De sterren (canon)
De sterren verschijnen eerst
Een voor een
Dan fonk'len er duizenden en
telt ze geen
Dan fonk'len er duizenden en
telt ze geen
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52 De smid en zijn knecht
Daar was een smid die had een knecht
Zeer langzaam bij zijn werk
Maar als het etensuurtje sloeg
Dan was hij wondersterk
Hij was 't die 't eerst aan tafel kwam
De laatstse die verdween
Daar kan hij vlijtig, vlijtig zijn
Daar liet 't er overheen (2x)
Zijn meester sprak hem daarom aan
En zei: 'k Heb steeds gehoord
't Was vroeger en 't is ook nog
Een goed en eerlijk woord
Zoals men eet zo werkt men ook
Maar bij U is 't niet aldus
Want werken doet gij als een kind
Maar eten als een Rus (2x)
Ja, sprak de knecht, dat weet ik wel
Men werkt hier veertien uur
Maar etenstijd is altijd kort
Wie houdt dat op den duur
Als ik nu eens veertien uur
met eten door mocht gaan
'k Wed dat 't ook wel langzaam ging
Misschien liet ik wel staan (2x)
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53 Een vreemde,arme snuiter
Een vreemde arme snuiter
was moede van het wand'len
Was moede, moede van het wand'len
Hij had zijn fluit verloren
Uit zijne mantelpak
Uit zijne mantelpak
Da's niets, ik heb gevonden
Waar jij zoveel van hield
La, la lal lal la la la la
Waar jij zoveel van hield
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54 Komt en reikt de handen
Komt en reikt de handen, de kring sluiten wij
En nooit gaan de uren der vriendschap voorbij
Daar dreunen de stappen, dat de wereld het hoort
Is iemand soms moede, wij helpen hem voort (2x)
Is iemand ook eens treurig, voor ons schijnt de zon
De vreugde van velen, klinkt blij als een bron
Helpt d'een dan d'ander, valt zwaarste zo licht
Dan heeft kameraadschap een wonder verricht (2x)
Komt marcheert tezamen, ons hart houdt de maat
En niemand vergete, waarom het nu gaat
Wij blikken steeds voorwaarts, 't verleden verdicht
Wij reiken de handen en zoeken het licht
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55 In de wei
In de wei liep een koe,"boe, boe" zei die koe
En ze smulde van het gras of het pruimenpudding was
In de wei daar liep een koe,"boe, boe" zei die koe
"boe, boe" zei die koe
In de wei daar liep een paard, klits klets deed zijn staart
Tegen 't lastig vliegenheer, dat maar plaagde keer op keer
In de wei daar liep een paard, klits klets deed zijn staart
klits klets deed zijn staart
In de wei daar lag een schaap en dat knikte van de slaap
Want zijn pakje zat zo warm, al die krullewol, ocharm
In de wei daar lag een schaap en dat knikte van de slaap
en dat knikte van de slaap
In de wei daar liep een boer, met een greep op zijn schoer
En hij lachte dat het gras al zo hoog gewassen was
In de wei daar liep een boer, met een greep op zijn schoer
met een greep op zijn schoer
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56 De kastanjeboom
Fier en stil te bloeien
Ongerept in de wind
En in zonnegloeien
Argloos als een kind
Hoog je kaars te dragen
Als het duist'ren gaat
Dat, als de dag komt dagen
Jouw kaars rechtop staat
Anders niet te weten
Dan van sterke moed
Nimmer te vergeten
Dat je bloeien moet
Dat je licht moet dragen
Aan de donk're boom
Van je levensdagen
Wijdend daad en droom
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57 Vlam stijg omhoog
Vlam stijg omhoog
Bossen en velden en dalen
Mogen in 't vlammenspel stralen
Vlam laai omhoog
Heilige gloed
Bindt onze jeugd hechter samen
Schenk hun, die met ons hier kwamen
Vreugde en moed
Vuurgloed zo rood
Rondom de knett'rende stammen
Zweren w' aan 't altaar de vlammen
trouw tot de dood
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58 Kampvuurcanon
Hoor je 't zingen van het vuur
In 't geheimzinng avonduur
't Zijn de vlammen, die ons zeggen
Wees verheugd en toon je vreugd
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59 Nu Vaarwel
Nu vaarwel, leef vrij en blij
'k Denk aan jou
Doe dat dan ook aan mij
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60 De rode vlam
Wanneer de dag geeindigd is
Op 't ver gevorderd uur
Dan grijp je naar je tondeldoos
Dan sla je vonk en vuur
Dan kronkelt tussen struik en stam
Je kampsymbool de rode vlam
De wilde rode vlam
Hallo, hallo, het vonkenspel
Schiet over struik en tak
De wilde tongen kronkelen
Met knettering en krak
Hoog op laait tussen struik en stam
Het kampvuur met de rode vlam
De wilde rode vlam
Wanneer je om het kampvuur zit
Weet elk wat dat beduidt
Dan maak je nieuwe plannen op
dan praat je honderduit
Dan zing je tussen struik en stam
Het jachtlied van de rode vlam
De wilde rode vlam
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61 Meimorgen
Gouden Meizon straalt over d'aarde
Morgen is 't en vinken fluiten
De lucht is zo zuiver
Het groen is zo fris
Nu is 't heerlijk wand'len buiten
De lovers paarlen van de dauw
Sering en meidoorn geuren
De hemel is zo wijd, zo blauw
En hoor de merel slaat
Zonder zorgen is de morgem
Als de landman naar de akker gaat
Kalvers dansen over de wei
Fuiven kirren , hanen kraaien
Het ritselt, het ruist
Uit het oosten komt fris
Het morgenwindje waaien
Heel d'aarde is een zuiver feest
Vol zang en geur en kleuren
De Meimaand is voor mens en beest
een zegen boven maat
Zonder zorgen is de morgen
als de hemel stralend open gaat
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62 Juffrouw, wil je je jongetje verbieden
Juffrouw, wil je je jongetje verbieden
Hij komt telkens bellen aan de deur
Tingelingling, bele, belle, bel
Dat je je jongetje verbieden zel
Tingelingling, bele, belle, bel
Dat je je jongetje verbieden zel
Ben ik boven de trappen aan het schuren
Moet ik alle trappen naar benee
Tingelingling, bele, belle, bel
Dat je je jongetje verbieden zel
Tingelingling, bele, belle, bel
Dat je je jongetje verbieden zel
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63 Het wuf dat spon
Daar was een wuf dat spon
Daar was een wuf dat spon
Al op een houten spinnewiel
Daar was geen toorteltje aan
Vivela, peperbussen, Vivela spa, traderadera
Gize gaze gouze, ronflonflouze, traderadera
Haar mutsje stond verdraaid
Haar mutsje stond verdraaid
Gelijk een Hollands molentje
dat met alle windekens waait
Vivela, peperbussen, Vivela spa, traderadera
Gize gaze gouze, ronflonflouze, traderadera
Dat wuf had enen zin
Dat wuf had enen zin
En als ze 's ochtends buitenkroop
Dan kroop ze 's avonds in
Vivela, peperbussen, Vivela spa, traderadera
Gize gaze gouze, ronflonflouze, traderadera
Dat wuf had enen man
Dat wuf had enen man
's Zondags heet hij Peter
's maandags heet hij Jan
Vivela, peperbussen, Vivela spa, traderadera
Gize gaze gouze, ronflonflouze, traderadera
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64 Molenaartjes wind is zuidenwind
Molenaartjes wind is zuidenwind, van hupsaldera-faldera
En de molen draait en de wind was zuid
En op heden is de Rosemiemarijn de bruid
Van lierom-larom-hupsasa
Molenaartjes wind is noordenwind, van hupsaldera-faldera
En de molen draait en de wind was noord
En op heden heeft de molenaar een ander soort
Van lierom-larom-hupsasa
Molenaartjes wind is oostenwind, van hupsaldera-faldera
En de molen draait en de wind was oost
En op heden zoekt de molenaar een andere troost
Van lierom-larom-hupsasa
Molenaartjes wind is westenwind, van hupsaldera-faldera
En de molen draait en de wind was west
En op heden zegt de loze molenaar: Lest best
Van lierom-larom-hupsasa
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65 't Haasken
Willen wij, willen wij
't haasken jagen door de hei?
Ja 't haasken, jij en ikke
Door de dunne, door de dikke
't Haasken willen wij jagen gaan
't Haasken willen wij jagen gaan
Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken door de hei
Deur haasken, dodelijk haasken
deur haasken door de hei
Willen wij, willen wij
't Haasken jagen door de hei
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66 Ain boer wol noar zien noaber tou
Ain boer wol noar zien noaber tou, hai, boer, hai,
Ain boer wol noar zien noaber tou, hai, boer, hai,
Zien wief dat wol met hom goan, dom, dom, dom, dai
Zien wief dat wol met hom goan, dom, dom, dom, dai
Nee wief, doe most toeze bliev'n, hai, boer, hai,
Nee wief, doe most toeze bliev'n, hai, boer, hai,
Most spinn'n en naai'n van, dom, dom, dom, dai
Most spinn'n en naai'n van, dom, dom, dom, dai
Dou boer weer in hoeze kwam, hai, boer, hai,
Dou boer weer in hoeze kwam, hai, boer, hai,
zee'e: wief, wat hestoe wel doan, dom, dom, dom, dai
zee'e: wief, wat hestoe wel doan, dom, dom, dom, dai
Moar 't wief kreeg tou bere-stok, hai, boer, hai,
Moar 't wief kreeg tou bere-stok, hai, boer, hai,
En sloug hom dou op zien kop, dom, dom, dom, dai
En sloug hom dou op zien kop, dom, dom, dom, dai
En boer gong noar zien noaber kloagn, hai, boer, hai,
En boer gong noar zien noaber kloagn, hai, boer, hai,
Mien wief het mie op kop sloag'n, dom, dom, dom, dai
Mien wief het mie op kop sloag'n, dom, dom, dom, dai
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67 Wie denkt dat het geluk wel zal komen
Wie denkt dat 't geluk wel zal komen
En slapend het zonlicht verwacht
Zijn tijd gaat voorbij onder dromen
En steeds blijft de duistere nacht
Laat dromen maar wie dromen wil, wij trekken uit
Wij trekken 't zonlicht tegemoet, de zorgen uit
Wij trekken 't zonlicht tegemoet, de zorgen uit
Als 't gaat over velden en wegen
Wij zingen het vrolijkste lied
Wij houden van zon en van regen
De stormen wij vrezen ze niet
Wij trekken 't zonlicht tegemoet, de zorgen uit
Wij trekken 't zonlicht tegemoet, de zorgen uit
Ontwaak uit je nachten van zorgen
Sta klaar voor de komende dag
Laat hoog in het licht van de morgen
Weerklinken je vrolijke lach
Wij trekken 't zonlicht tegemoet, de zorgen uit
Wij trekken 't zonlicht tegemoet, de zorgen uit
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68 Bak-mars
Ons stroomt nog fris het bloed door d'aad'ren
Wij zijn nog jong en kennen geen verdriet
Wij heffen aan om dit te tonen
Een vrolijk krachtig lied
Wat om ons wend' of keer', geen zorg drukt ond teneer
Wij zingen luid, dat ieder het horen kan
Geniet, geniet, van al wat jeugd U biedt
Wij blijven vast aaneengesloten
Geen twist of tweedracht rukt ons wreed vaneen
't Gevoel van een te zijn met and'ren
Bezielt ons steeds alleen
Dezelfde eed'le zin, neemt ons harte in
De schone taak die allen wij ons stellen
Maakt fris, maakt sterk
Voor 't zwaarste van ons werk
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69 Snijdersfeest
Toen 't Kerstmis bij de snijders was
In 't huisje bij de brug
In 't huisje bij de brug
Toen aten zij met tachtig,
ja acht maal tachtig van een gebakken mug
ja acht maal tachtig van een gebakken mug
Wiedewiet, de geitenbaard
Mek, mek, mek de snijder
Wiedewiet, de geitenbaard
Mek, mek, mek de snijder
Joechei-sa-sa, Joechei-sa-sa
Heisa
Laat de snijders dansen
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70 Hansje heeft een jasje aan
Hansje heeft een jasje aan
En dat is hem te klein
Hoor hoe de haan kraait
Hoor hoe de wind waait
Buiten in de lindeboom
Zi een mooie vink, vink, vink
Zit een mooie vink
Zit een mooie vink
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71 Op een klein stationnetje
Op een klein stationnetje
's Morgens in de vroegte
Staan de kleine wagentjes
Netjes op een rij
En de machinisten
Draaien aan de wieletjes
Hakke, hakke, fuut, fuut
Weg zijn wij
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72 Wij zijn jong
Wij zijn jong d'aard ligt open
Lokt en roept met sterk geluid
Ons verlangen en ons hopen
Drijven ons de huizen uit
Makkers laat het hoofd niet hangen
Kijkt maar in de zonneschijn
Er op uit met groot verlangen
Wij zijn jong en dat is fijn
Ligt daar achter gindse bomen
Niet een onbekend gebied
Zingt de wind niet langs de stromen
Zijn bekoorlijk zang'rig lied
Of wij zwerven op de heide
dan wel in de duinen zijn
Of wij gaan langs bos en heide
Wij zijn jong en dat is fijn
Op dan, op! De zon zal stralen
Overal langs weg en steg
Als de nacht te vroeg mocht dalen
Wijzen sterren ons de weg
't Vrolijk lied dringt uit de kelen
Mocht er soms een buitje zijn
Regen? Wind? Kan ons niet schelen
Wij zijn jong en dat is fijn
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73 Het regent
Het regent, O wat regent het
Ik hoor het in m'n warme bed
Ik hoor de regen zingen
Het regent, regent dat het giet
Dat niemand daar nu iets van ziet
Van al die donkere dingen
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74 Weefliedje
Wij reven en wij weven dat hempje fijn
Ri-je-ra-je-ri, bom-bom
Dat zal voor mijn lief bruidje zijn
Ri-je-ra-je-ri, bom-bom
Mijn bruidje zo rein en dat hempje zo fijn
Wat zal mijn bruidje gelukkig zijn
Ri-je-ra-je-ri, bom-hei-sa-sa
Ri-je-ra-je-ri, bom-bom
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75 Het molentje
Hei molentje, molentje hoog in de wind
Wat sta je weer dapper te draaien
Je doet of je 't uiterst noodzakelijk vindt
Het licht van de zomer te maaien
Je kijkt naar de zon en je denkt wat een schat
Wat een schat, laat ik daa'lijk beginnen
De zon is van goud maar het licht is te glad
Je haalt er geen halm van binnen
De wieken bewegen en vliegen en vegen
Hun schaduwen tegen de grond
De stenen die dreunen en draaien
en kreunen en komen al steunend rond
Maal verder, maal verder, stevig en glad
Je werken blijft toch onbegonnen
Het licht van de zomer dat maai je niet af
Het licht van de zomerse zonne
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76 Waar de bomen zacht ruisen
Waar de bomen zacht ruisen
Langs de droomrige paan
Roept de koekoek ons tegen
Mee naar buiten te gaan
Refrein:
Tiria holdria titira holdria koekoek
Holdria titira holdria koekoek
Holdria titira holdria koekoek
Holdria titira ho!
Fris op stap zonder dralen
Met de rugzak, vooruit
Uit het hart welt een lied op
Bij de klank van de fluit
Refrein
In ons hart zingt de vreugde
Snoert rond allen een band
En wij reiken elkander
Ongedwongen de hand
Refrein
Zinkt de zon in het westen
In een purperen gloed
Dan klinkt eeuwig het refreintje
Zo de koekoek het doet
Refrein
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77 De bloempjes gaan al slapen
De bloempjes gaan al slapen
Zij zijn het zonlicht moe
Zij knikken met hun kopjes
Hun blaadjes vallen toe
Zacht ritselt reeds de lindeboom
En fluistert in de droom
Slaap zacht, slaap zacht
Mijn kindje, goede nacht
De vogels zongen vrolijk in
heldere zonneschijn
Nu gaan zij ook ter ruste al
in hun nestjes klein
Alleen het krekeltje in het riet
Zingt nog zijn daaglijks lied
Slaap zacht, slaap zacht
Mijn kindje, goede nacht
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78 Nachtegaal (canon)
Alles zwijgt thans
Nachtegalen wekken met zoete
melodiën, tranen in d'ogen
Weemoed in 't hart
Wekken met zoete melodiën
tranen in d'ogen, weemoed in 't hart
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79 Bim-bam (canon)
Bim ! Bam ! Bim ! Bam !
Hoor, de avond klokke luidt
Luister stille, het beduidt
Avondrust
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80 Een vrolijk lied
Laat een vrolijk lied ons zingen
Dat het klinkt langs bos en vloed
Als de kelen openspringen
Gaat het wand'len eens zo goed
En de vogelstemmen vallen
Luid en helder schallend in
Laat ons daarom vrolijk zingen
Dat het woud echoot honderdvoud
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81 Kom toch (canon)
Kom toch en volg mij na
en zing met mij de canon dra
Hoor hoe onze stemmen samen klinken
Maar ook hoe de derde nu begint
Wel zo hoor toch allebeide
Hoe goed onze canon klinkt
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82 Wanneer de jonge lente
Wanneer de jonge lente
Valt over veld en wei
Dan zingen wij een liedje
een liedje van de Mei
Tiralala, tiralala, tiralala
Tiralala, tiralala, tiralala
Een liedje van de Mei, joechei
tralalalalalaliere
Wij zijn nog jong en
kennen geen verdriet
tralalalalalaliere
Van de winter horen wij nog niet
Hij die niet mee met ons wil gaan
Die blijft maar ver van ons vandaan
Hij die niet mee met ons wil gaan
Die blijft maar ver van ons vandaan
Adé, adé, adé
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83 Pannekoeken bakken
M'n moeder bakt er pannekoek d'r pannekoek met spek
Ik wil geen spek, ik lust geen spek
Ik wil pannekoek met krenten
Daarin heb ik trek, bak me de pannekoek met krenten
Of geef me anders zeven centen
van diedeldie, diedeldie, hopsasa
Dan ga ik Amerika
van diedeldie, diedeldie, dom
En kom ik nooit weerom
Wel vent lust jij geen pannekoek
Geen pannekoek met spek
lekkerbek lust geen spek
Die wil pannekoek met krenten
Jongen ik ben niet gek
Maar hier zo heb je zeven centen
koop in Amerika maar krenten
van diedeldie, diedeldie, hopsasa
Ga jij maar naar Amerika
van diedeldie, diedeldie, dom
Jij komt vanzelf weerom
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84 Ontwaak
Ontwaak, ontwaak de roep van de haan
een stralende zon in gouden baan
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85 Het onbekende meisje
Ik zou laatst met mijn kleine zus
eens om een boodschap gaan
Toen we ergens in een drukke straat
Een meisje zagen staan
Dat meisje zong zo lief en vol
Een aardig vrolijk lied
Maar wat zij nu toch eigenlijk zong
Och, dat verstond ik niet
Refrein:
Zij zong van
Ei die, loek hierdan
Tjoemela die roedel diedel da
Tjoemela die roedel diedel da
Tas tsa tsa roedeldiedel da
ja ja ja roedeldiedelda
Tsjoemela die roedeldoedeldiedelda
ha ha ha ha ha
Roedeldieda roedeldieda
Roedeldieda roedeldieda
'k zag haar nog een keer of wat
En hoorde het deuntje aan
Maar hoe of ik ook luisterde
Ik kon haar niet verstaan
Misschien was zij geen Hollands kind
Maar sprak ze een vreemde taal
Maar hoe of ik ook luisterde
'k Verstond 't geen enkele maal
Refrein
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86 Wie wil mee naar Wieringen
Wie wil er mee naar Wieringen varen
's Morgens vroeg al in de dauw
Met een mooi meisje van achttien jaren
Dat zo graag naar Wieringen wou
Schipper ik hoor de hanen kraaien
Schipper ik zie de vlaggetjes waaien
Stuurman laat je roer maar gaan
Dan zullen we spoedig op Wieringen staan
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87 Hertje en Haasje
In het bos daar staat een huis
Hertje gluurt er door de ruit
Haasje komt er aan gesneld
Klopte aan de deur
Hertje, hertje help mij toch
Straks schiet mij de jager nog
Haasje, haasje kom erin en
geef mij je poot
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88 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
Leven de Zeppelin
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89 De kop van de kat
De kop van de kat was jarig
en de pootjes vierden feest
Het staartje kon niet mee doen
want het was pas ziek geweest
Hij kwam pas uit het ziekenhuis
en had zo'n pijn in zijn keel
En al dat dansen en dat springen
was hem veel te veel
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90 Meisje van Scheveningen
Een meisje dat van Scheveningen kwam, sangejo
Een meisje dat van Scheveningen kwam, sangejo
Die was voorwaar met haar visjes belaan
met de rikken en de klikken en de loto, singejangejoto
Mie verkoopt de kandelaar, singesangejo
Zij riep gewis:"Wie koopt er vis?", sangejo
Zij riep gewis:"Wie koopt er vis?", sangejo
"'k heb rog en vloot die nog levendig is
met de rikken en de klikken en de loto, singejangejoto
Mie verkoopt de kandelaar, singesangejo
Een heer die door zijn venster zag, sangejo
Een heer die door zijn venster zag, sangejo
Die knikte het meisje goedendag
met de rikken en de klikken en de loto, singejangejoto
Mie verkoopt de kandelaar, singesangejo
Zo werd zij rijk in korte tijd, sangejo
Zo werd zij rijk in korte tijd, sangejo
Zodat zij nu een koetske rijdt
met de rikken en de klikken en de loto, singejangejoto
Mie verkoopt de kandelaar, singesangejo
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91 Dona nobis pacem (Geef ons vrede)
Dona nobis pacem, pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
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92 Vaarwel
Vaarwel en goede nacht, de dag heeft zijn vreugd gebracht
Wij moeten scheiden
De winter is koud en lang, de zomer brengt voog'len zang
Dan komt verblijden
De winter is koud en lang, de zomer brengt voog'len zang
Dan komt verblijden
't is alles zo dooda en koud, zo naakt liggen veld en woud
En wij ...... gescheiden
O warme zomerland, O stevige vriendenhand
Ik mis U beiden
O warme zomerland, O stevige vriendenhand
Ik mis U beiden
Doch liefde gaat nimmer dood, zij lokt uit der aarde schoot
De diepste levenskracht
Na winter komt zonneschijn, dan zullen wij samen zijn
In volle lentepracht
Na winter komt zonneschijn, dan zullen wij samen zijn
In volle lentepracht
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93 De gieter
Er staat een gieter in de gang
Van buikie dik, van neus wat lang
Toen zei de kleine Pieter, wat doe jij, groene gieter
De gieter zei, wel Pieterling
Ik ben een wonder lavend ding
Ik zorg voor lieve bloemen, te veel om op te noemen
De bloempjes hoorde al zijn stem
En lachte blijde tegen hem
En zeiden, geef een rondje, en openden hun mondje
Hij spoot ze uit zijn gaatjesneus
doornat, zodat ze dropen, heus
Toen schitterden hun kopjes van fijne pareldropjes
Weer ging de gieter door de gang
Van buikie dik, van neus wat lang
Toen zei de kleine Pieter, dag goeie, groene gieter
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94 De vrolijke kampeerders
Wij zijn kampeerders van stavast
en maken veel plezier
Wij wandelen door weer en wind
Dat brengt ons veel vertier
Fallerie, fallera, fallerie, fallera,
Dat brengt ons veel vertier
Wij zingen blij ons hoogste lied
En gaan met rappe voet
Van zuid naar noord, van oost naar west
Het leven is zo goed
Fallerie, fallera, fallerie, fallera,
Het leven is zo goed
En strakjes als de avond valt
Dan zijn we weer in 't kamp
En luist'ren naar het voorleesboek
Bij 't schijnsel van de lamp
Fallerie, fallera, fallerie, fallera,
Bij 't schijnsel van de lamp
Dan gapen we, we zijn zo moe
En gaan vlug naar bed
Het maantje lacht en denkt zich in
Wat hebben ze daar een pret
Fallerie, fallera, fallerie, fallera,
Wat hebben ze daar een pret
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95 In het woud
Hoe schoon klinkt ons zingen
In 't schaduwrijk woud
Daar hebben de voog'len hun nestje gebouwd
Daar zingen zij lustig, door het zonlicht bestraald
Hun zangen die de echo als het onze herhaalt
Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo
Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo
Hallo, hallo
Daar ruizen en fluist'ren de dennen in 't rond
Met iepen en eiken in vredig verbond
Alleen wie de stad en haar muren ontvlucht
Aamt vrijheid en levensversterkende lucht
Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo
Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo
Hallo, hallo

98

96 Wanneer wij marcheren
Wanneer wij marcheren, de hoofden gericht
Stort over de wolken, stralend het licht
Stort over de wolken, stralend het licht
Wanneer wij ontmoeten de makkers in 't land
Vlamt op in ons hart heilige brand
Vlamt op in ons hart heilige brand
En waar onder stormen het oude vergaat
Rijst op voor ons allen het rijk van de daad
Rijst op voor ons allen het rijk van de daad
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97 Een scheepje
Een scheepje in de haven landt
hojo, hojo, hojo
Gevuld met specerijen
hojo, hojo, hojo
En menig flinke jonge kwant
Met buidels vol tot aan de rand
En harten vol verblijen
hojo, hojo, hojo
Een beetje pret na leed en last
hojo, hojo, hojo
Wie zou het U misgunnen
hojo, hojo, hojo
Maar niet de zeilen volgebrast
Toe, leg een reefje waar het past
Het zou eens stormen kunnen
hojo, hojo, hojo
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98 Amsterdamse meisje
Amsterdamse meisje, wat doe je hier
Zo laat op straat
Zeg eens aardig meisje
Waar of je henen gaat
'k Moet mijn zusje Nellie halen
Die nog bij mijn tante is
Anders moet zij dwalen
Al in die duisternis
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99 Hertog Jan
Toen de Hertog Jan kwam varen
Te peerd parmant al triumfant
Na zevenhonderd jaren
Hoe zong men 't alle kant
Harbalorifa zong de Hertog, Harbalorifa
Na zevenhonderd jaren
In dit edel Brabants land
Hij kwam van ver over 't water
Den scheldevloed, aan wal te voet
't Antwerpen op de straten
Zilver veren op zijn hoed
Harbalorifa zong de Hertog, Harbalorifa
't Antwerpen op de straten
Lere leerzen aan zijn voet
Hij heeft een peerd gekregen
Een schoon wit peerd, een schimmelpeerd
Daar is hij opgestegen
Dien ridder onverveerd
Harbalorifa zong de Hertog, Harbalorifa
Daar is hij opgestegen
En hij reed naar Valkensweerd
Hij is in den Bosch gekommen
Al in de nacht en niemand zag't
En op St.Jan geklommen
Daar ging hij staan op wacht
Harbalorifa zong de Hertog, Harbalorifa
En op St.Jam geklommen
Daar staat hij dag en nacht
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100 Ochtendlied
Ei, zie de morgen krieken
La la la !
Hij stijgt op gouden wieken
la la la la
Reeds is de bij te ontwaren
Die vrij daarhenen vliegt
De vlinder die op d'aarde
In 't morgenrood zich wiegt
La la la la
Daar staat de bloem te stralen
La la la !
De bloem, zie ze pralen
la la la la
De lamm'ren zie ze springen
Alom is vreugd en vree
De vogels hoor ze zingen
Zing vrolijk met ze mee
La la la la
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101 Speellied
Makkers, komt, makkers, komt !
Het speeluur slaat
Naar buiten heengesneld
Het dartelend visje rept zich voort
De vogel vliegt, waar 't hem bekoort
Makkers, komt, makkers, komt !
Naar buiten heengesneld
Naar buiten heengesneld
Tra-la la la la tra-la la la
Tra-la la la la tra-la la la
Naar buiten heengesneld
Makkers, komt, makkers, komt !
Wie lopen kan die zij nu rap ter been
Houdt struik en boom en vast stee
Wij draaien met de aardbol mee
Makkers, komt, makkers, komt !
Wij zijn nu rap ter been
Wij zijn nu rap ter been
Tra-la la la la tra-la la la
Tra-la la la la tra-la la la
Wij zijn nu rap ter been
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102 Wandellied
Voorwaarts mars, ga mee naar buiten
Meimaand keerde weer in 't land
Hoor de wakk're vogels fluiten
Weer hun lied aan alle kant
In de heldere zonneschijn
Zal het buiten heerlijk zijn
Voorwaarts mars, naar buiten henen
Langs de brede klare vliet
Sneeuw en ijs zijn lang verdwenen
't Lentewindje ruist door 't riet
Bij der voog'len blij gezang
Wand'len we uren, uren lang
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103 Viva de zee
Aan boord, aan boord
Het zeemansleven
Viva de zee, viva de zee
Wie gaat er met ons mee
Wie gaat er met ons mee
Viva de zee
Och Kaatje wil er niet huilen
Daar heb je mijn beste muilen
Och Kaatje wil er niet huilen
Daar heb je mijn beugeltas
Waar al mijn geld in was
Waar al mijn geld in was
Och Kaatje wil er niet huilen
Daar heb je mijn beugeltas
Aan boord, aan boord
Het zeemansleven
Viva de zee, viva de zee
Wie gaat er met ons mee
Wie gaat er met ons mee
Viva de zee
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104 Het liedje van de molenaarster
Toen ik voor 't eerst langs de molen kwam
Van sjarum, sjarum, falderadera
Toen ik voor 't eerst wiedewiedewiet
Toen ik voor het eerst langs de molen kwam
Zag ik een aardig meisje staan
Van sjarum, sjarum, falderadera
Zag ik een aardig wiedewiedewiet
Zag ik een aardig meisje staan
Ik vroeg of zij met mij mee wou gaan
Ze zeide van nee, maar ze meende van ja
Toen werden wij tweeën man en vrouw
En wie nu langs de molen gaat
Die ziet de mulder en zijn vrouw
Die leven daar inliefde en trouw
En hiermee is het liedje uit
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105 Het spruit aan de bomen
Het spruit aan de bomen, het groent in de wei
En vogeltjes zingen een lied erbij
Zij keerden naar hier weer
van het zonnige Zuid
En vieren de lente met vrolijk geluid
Wat vriend'lijke klanken
Wat schitt'ring van kleur
Wat zonnige tover een lief'lijke geur
En klanken en kleuren en geuren en zon
Ze zeggen ons blijdet: Het voorjaar begon
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106 In de maneschijn
In de maneschijn, in de maneschijn
Klom ik op een ladder in het raamkozijn
En je waagt het niet, en je waagt het niet
Dit is een vogel en dat is een vis
En dit is een duizendpoot die schoenpoetser is
En dat is een en dat is twee
En dat is die hele dikke tante Kee
En die is recht en die is krom
En nu draaien we het wieltje nog eens om, joechee
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107 De slijper
Komt vrienden in het ronde
minnaars van enen stiel
Ik zal U gaan verkonden
Hoe ik door 't slijperswiel
De kost verdien voor vrouw en kind
Schoon blootgesteld aan weer en wind
refrein:
Terlierelom, terla
Van linksom, rechtsom, draait mijne steen
Door het roeren van mijn been, ju ju ju ju
Ju ju ju ju
De smid die moet hard werken
Gestadig voor het vier
Hij durft zich niet versterken
met ene kan goed bier
Terwijl ik ga op mijn gemak
soms ook wel eens met lege zak
refrein
De schoeier stijf gezeten op
enen pikkelstoel
Zou kaas en droog brood eten
maar als ik nood gevoel
Dan slijp ik tot de avond toe
en zo heb ik nooit arremoe
refrein
Mijn vrouw die roep victorie
over des slijpers stiel
Zij vindt de grootste glorie in
't draaien van mijn wiel
Mijn kinders hebben ongemak
Zij lopen met de bedelzak
refrein
Sa, vrienden voor het leste
All' ambachten zijn goed
Maar mijn is toch het beste
schoon ik soms slapen moet
Op hooi en stroo in enen stal
Dan heb ik kost voor niemendal
refrein
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108 Wordt wakker
Op slapers wordt toch wakker
De koekoek roept in 't bos
Wordt wakker, wordt wakker
De koekoek roept in 't bos
Koekoek ! Koekoek ! Koekoek !
Koekoek !
De zuidwind waait langs d'akker
De knoppen springen los
Wordt wakker, wordt wakker
De koekoek roept in 't bos
Koekoek ! Koekoek ! Koekoek !
Koekoek !
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109 Melkmeisje
's Morgens vroeg als 't haantje kraait
Gaan de boerenmeiden
Met haar kannen blankgeschuurd
Naar de stille weiden
Hopsa, hopsa, diedeldom
Koetje roept, Och kom, och kom
Spoedig naar de weiden
Spoedig naar de weiden
Driemaal heeft de haan gekraaid
En de boerenmeiden
Keren nu met kannen vol
Uit de groene weiden
Hopsa, hopsa, diedeldom
Lekk're melk komt er ja, ja, ja
Uit de groene weiden
Uit de groene weiden
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110 Bij het krieken van de dag
Bij het krieken van de dag, ben jij aan de slag
Boer met je zeis in het veld
Dan kijk je gebukt of de oogst is gelukt
Daar ben je zeer op gesteld
En we stiefelen voorbij, met zijn vieren op een rij
Hallo morgen m'n vrind, Hallo morgen m'n vrind,
En ook ik en ook jij en mijn maat aan m'n zij
Zijn al vroeg bij de wind, bij de wind
Zingend in koor, lopen we door
Trekken langs dorp en langs weg
Een reiger vervlucht tot hoog in de lucht
Een merel kruipt weg in de heg
Jongens in mars, daar is een plas
Vlug in een wip er naar toe
Gooi uit nu je hemd, wie het eerste hier zwemt
Nu zijn we lang niet meer moe
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111 Hoeden en petten
Hoeden en petten, turf en briketten
Haken en ogen, dag moeder Iet
Appels en peren, leeuwen en beren
Armen en benen, ik zing mijn lied
Erwten en bonen, dochters en zonen
Potten en pannen, dag moeder Iet
Hemden en broeken, wafels en koeken
Koppen en schotels, ik zing mijn lied
Scharen en messen, kruiken en flessen
Eten en drinken, dag moeder Iet
Lachen en huilen, schrammen en builen
Wortels en uien, ik zing mijn lied
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112 Advocaatje
Advocaatje ging op reis, Tiereliere liere
Advocaatje ging op reis, Tiereliere lom

Met zijn hoedje op zijn arm Tiereliere liere
Met zijn hoedje op zijn arm Tiereliere lom
Bij een herberg kwam hij aan
Stokvis kreeg hij bij 't ontbijt
In zijn keel kreeg hij een graat
Toen werd advocaatje ziek
De dokter werd erbij gehaald
Maar de dokter kwam te laat
Toen ging advocaatje dood
Sinte Petrus ontving hem blij
Stuurde hem om een boodschap uit
Zo ging advocaatje weer op reis
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113 Een veldmuis
Een veldmuis vond in 't beukenbos
een lege notedop
Hij poetste hem met vochtig mos
en zand een beetje op
Hij maakte er twee wieltjes aan
en zei, mijn fiets is klaar
Nu rijd ik van de heuvel af
zonder het minst gevaar
Hij deed zoals hij had gezegd
en ging bij lichte maan
Met fiets en al op 't topje
van een hoge heuvel staan
Hij trok zijn poten open, hup
Daar ging hij naar omlaag
Dat is voor een muis in elk geval
nogal een hele waag
Maar halverwege, au, daar zat
z'n staartje tussen het wiel
De notedop sloeg om en om
zodat het muisje viel
Beneden sprong hij hink'lend rond
Maar 't allergekste was
De fiets bleef aan z'n staart geklemd
Zo kwam de muis tepas

116

114 Bona nox
Bona nox, bis a rechter Ochs, bona notte Liebe
Lotte, bonn' nuit, pfui, pfui, good night, good night
Heut muss ma no weit, gute Nacht, gute Nacht
March inn's Bett, gibt's Kracht, gute nacht
Schlaf sei g'sund und wird recht kugelrund

117

115 Vacantielied
Door de bossen, door de heide
Door het zomerdronken land
Over heuvels en rivieren
Windgekust en zongebrand
Trekken wij, licht en vrij
Uit de aldagsgeest
Naar het levensfeest
Luit en lach,
merelslag
Konden ons vacantiedag
Frisse jeugd zal verblijd zingen
Met de vogels van het woud
Jonge harten vol verlangen
Jagen dromen eeuwen oud
In vallei, veld en wei
Waar de bijen zijn,
ook de bijen zijn
Zon en wind
zijn ons vrind
En het gouden uur ons mint
Laat het stromen, laat het stormen
Onze voet wordt niet vermoeid
Want wij weten dat ons morgen
Nieuwe schoonheid openbloeit
Hij die kniest, moed verliest
Vindt de bronnen niet
Naar 't geluksgebied
Maar wie lacht,
werpt de vracht
van zijn zorgen in de nacht
Laat de zilv'ren fluiten klinken
Laat de zang de ronde gaan
Al de zwervers van de wegen
Zullen onze roep verstaan
Makkers op, in galop
Komt met pak en zak
Spant de snaren strak
Groen en dons,
goud en brons
heel de wijde aard' zij ons
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116 De koningin van Lombardije
De koningin van Lombardije
Ging in d'r rijtuig, ging in d'r rijtuig
De koningin van Lombardije,
ging in d'r rijtuig rije
Ze wuifde naar links en ze wuifde naar rechts
Ze wuifde met 'r hand
En 's avonds ging ze slapen in een zilv'ren ledikant
En als ze sliep dan wuifde ze nog altijd met 'r
Tralalalala, lalalalala altijd met 'r hand
De koningin zei bij d'r eigen
Altijd dat wuiven, altijd dat wuiven
De koningin zei bij d'r eigen,
laat ze de wim-wam krijgen
Toen liet ze een hand vervaardigen
Bij de poppenfabrikant
Een hand die in zijn eentje woof van d'een naar d'andere kant
Zij zond haar rijtuig door de stad met enkel maar die
Tralalalala, lalalalala enkel maar die hand
Maar op een woensdag reed die wagen
tegen lijn zeven, tegen lijn zeven
Rangalaboe, zo zei de wagen
En alle mensen klagen
Een grote brancard van E.H.B.O.
Was dad'lijk bij de hand
Ze dromden naar het rijtuig maar wat kregen ze het land
Want voor het gebroken raampje was allenig maar die
Tralalalala, lalalalala allenig maar die hand
Toen de ministerraad dat hoorde
Van Lombardije, van Lombardije
Toen gingen ze met hoge boorden
De koningin vermoorden
Ziezo dat is dat
Maar zeg eens wat gebeurde er met die hand
Die hebben ze op het graf gezet, zo rechtop in het zand
Als U naar Lombardije gaat dan ziet u nog die
Tralalalala, lalalalala ziet U nog die hand

En als het dan waait, dan gaat het zo:
Tralalalala, lalalalala, hoei
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117 Beddegaansliedje
Naar bed, naar bed dan toch
zei Duimelot, zei Duimelot
Maar eerst wat eten nog
zei Likkelikkepot
Waar is het lekkers dan ?
zei Lange Jan, zei Lange Jan
Daar is 't in grootva's kast
zei Ringeringeling
Maar dat verklep ik vast
zei 't kleine ding
Maar dat verklep ik vast
zei 't kleine, kleine ding
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118 Spekpannekoeken
Een, twee, drie, plak spek in de pan
Vuurtje er onder,
wonder boven
Wonder, hoe dat spek zo sissen kan
Een, twee, drie, beslag is al klaar
Heerlijke geuren,
deur het raam en deuren
Daad'lijk is de pannekoek klaar
Een, twee, drie, lik stroop uit de kan
Lekkerder eten,
zou ik echt niet weten
Wachten, daar wordt ik akelig van
Een, twee, drie, moedertje lief
Geef mij er ene,
ene dat is gene
Daar dan mijn kind, mijn hartedief
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119 De linde
Er staat een linde in mijn hof
Ach God wat doet zij daar ?
Zij wil mijn smart vertroosten
Wijl ik mijn lief verloren heb
Ik doolde in een hoveke
Waar slaap mij overviel
De droom was zoet en teder
Een balsem voor doorwonden ziel
En toen ik plots ontwaakte
Was 't alom mij als dood
Doch een struik van wilde rozen
Haar geuren als troost mij bood
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120 De klokken
Grote klokken zeggen tik-tak
Kleine klokken zeggen tik, tak, tik, tak, tik
En de kleine polshorloges
Tikketakke tikketakke tikketakke tik
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121 Een woning in Laren
Ik heb een tante en een oom
Die wonen in een eikenboom
Een eikenboom in Laren
Zij hebben zelf van eikenhout
Daar in die boom een huis gebouwd
Ze wonen er al jaren
Daar slapen ze dan en daar eten ze dan
't Is er gezellig daar niet van
Zo vrij aan alle kanten
Zij hebben geen buren met radio
Maar tante vindt het maar zozo
't Is zo hoog, zo hoog, zegt tante
Ze is nooit echt op haar gemak
De kinderwagen hangt aan een tak
En dat is wel bezwaarlijk
Ze zegt ook telkens tegen oom
Ik wil liever in een lagere boom
Hier is het me te gevaarlijk
Maar dan zegt oom, och kom, och kom
Een lag're boom, welnee, waarom ?
We hebben hier alle gemakken
De kinderen willen toch niet weg
Het is ook nogal niet heerlijk zeg
Dat klaut'ren in die takken
Vind jij het net een vogelkooi ?
Het uitzicht is toch prachtig mooi
Jij moet ook altijd vitten
En tante zegt, nou ja, enfin
Als jij het zegt zal het wel zo zijn
Dan blijven we hier maar zitten
Dus woont mijn tante en mijn oom
Nog steeds daar in die eikenboom
Ze zijn er erg tevreden
Mijn oom gaat en komt weer thuis
De kind'ren klauteren onder het huis
Nooit valt er een naar beneden
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122 De poedelman
Daar is Jan, de poedelman
Ringkingeling, daar komt hij an
Zijn er hier nog kindertjes met
vieze vuile oren
Een twee drie, daar gaat hij dan
Vuile kind'ren, daar hou ik niet van
Ik was alle kindertjes van achter
en van voren
Vader, moeder, geef maar op
Ik doe zusje wel in het sop
"Hopla" zegt de poedelman
"Jou stop ik in de tobbe"
Kijk die groezelige Jan
Hopla, zegt de poedelman
Nou eerst maar wat groene zeep
En dan maar lekker schrobben
Wat een handjes, wat een toet
Wat een kindje, zwart als roet
Dan komt kleine Bobbie
Met zijn ongepoetste tanden
Geen gezeur en geen gehuil
Goeie help, wat ben je vuil
Alle kind'ren uit de buurt
Die neem ik onder handen
Ringkingeling, daar gaat ie dan
Hij gaat weg, die poedelman
Zijn nu alle kindertjes weer
netjes en weer helder
Weet je, ik geloof van niet
Ik geloof dat kleine Piet
Stiekum weggekropen is
Misschien wel in de kelder
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123 De uil
De uil die in de peer'boom zat
De uil die in de peer'boom zat
En boven zijn hoofd daar zat er een kat
Van simmedomdiene van farilonia
En boven zijn hoofd daar zat een kat
De uil vivat, de uil vivat
't Was dat hij zijn pootje brak
't Was dat hij zijn pootje brak
We staken hem in ene blauwe zak
Van simmedomdiene van farilonia
We staken hem in ene blauwe zak
De uil vivat, de uil vivat
We droegen hem naar den doctoor
We droegen hem naar den doctoor
De juffrouw kwam zelvers voor
Van simmedomdiene van farilonia
De juffrouw kwam zelvers voor
De uil vivat, de uil vivat
Ze tapten hem vijf onzen bloed
Ze tapten hem vijf onzen bloed
't Is jammer dat hij sterven moet
Van simmedomdiene van farilonia
't Is jammer dat hij sterven moet
De uil vivat, de uil vivat
De uil die gaf daar zijne geest
De uil die gaf daar zijne geest
't Is spijtig van 't schone beest
Van simmedomdiene van farilonia
't Is spijtig van 't schone beest
De uil vivat, de uil vivat
We droegen hem naar ene hof
We droegen hem naar ene hof
Hij werd begraven met een lof
Van simmedomdiene van farilonia
Hij werd begraven met een lof
De uil vivat, de uil vivat
De koster met zijn droeve stem
De koster met zijn droeve stem
Die zong van Domine Requiem
Van simmedomdiene van farilonia
Die zong van Domine Requiem
De uil vivat, de uil vivat
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124 Lente
De mei, de mei, de zonnige mei
Treedt juichend over d'aarde
Ik ging in 't bos
en vond een groene mei
De lente tooit veld en gaarde
Tra la la la la la la la la
De lente tooit veld en gaarde
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125 Speelliedje
Ringelreien, wie zal het zeggen
Om de ring naar Amerika te zenden
't Is niet hier, 't is niet daar
't Is niet in Amerika
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126 Het avondklokje
't Zonnetje gaat van ons scheiden
't Avondrood kleurt weer 't veld
Zoete rust mogen wij beiden
Nog door geen zorgen gekweld
Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijken klank
Ons weer naar huis roept tot bede en tot dank
Lui nu, O klokje, lui voort,
slapen wij straks ongestoord
Schemering daalt over de dreven
De avondster glanst reeds van ver
Staks staat Gods naam weer geschreven
Schitt'rende in sterren bij ster
Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijken klank
Ons weer naar huis roept tot bede en tot dank
Lui nu, O klokje, lui voort,
slapen wij straks ongestoord
Welkom, verkwikk'lijke avond
Dank, die Uw zoet heeft bereid
Rust na den arbeid, hoe levend
God heeft ons 't leger gespreid
Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijken klank
Ons weer naar huis roept tot bede en tot dank
Lui nu, O klokje, lui voort,
slapen wij straks ongestoord
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127 Dikkertje Dap
Dikkertje Dap, klom op de trap
's Morgens vroeg om kwart voor zeven
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 niet waar, zei de giraf
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf
O. giraf, zei Dikkertje Dap
'k Moet je nog veel meer vertellen
Ik kan al drie letters spellen
A-B-C is dat niet knap
Ik kan ook al bijna rekenen
En kan mooie poppetjes tekenen
Lieve deugd, zei de giraf
Kerel, kerel, kerel, kerel, ik sta paf
Zeg giraf, zei Dikkertje Dap
Mag ik niet eens even bij je
Stiekum van je nek afglijden
Zo maar eventjes voor de grap
Denk je dat de grond van Artis
als ik neerkom erg hard is ?
Stap maar op, zei de giraf
Stap maar op en glij maar af
Dikkertje Dap klom van de trap
Met een vreeslijk grote stap
Op de nek van de giraf
Zette Dikkertje Dap zich af
Roets..... daar ging hij met een vaartje
tot het einde van zijn staartje...jé...boem...aú
Dag giraf, zei Dikkertje Dap
Morgen kom ik toch weer hier met de trap
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