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ALLE EENDJES ZWEMMEN IN HET WATER

+4 +4  -4 -4   +6 +6  +6 -5  +5 -4
Al-le eendjes zwemmen in het water

+4  +4  +4  -3  -3” -2
Fal de  ral de  rie re

+4  +4  +4  -3  -3” -2
Fal de  ral de  ra  re

+4 +4  -4 -4   +6 +6  +6 -5  +5 -4
Al-le eendjes zwemmen in het water

-3” -3  +4  +5 +6  +5 +4  +5 +6  +5 +4 +4 +4
Fal fal fal de ral de ral de ral de ra ra ra

ALS HIER EEN POT MET BONEN STAAT

+5   +6  +5  -5  -4  +4 +4  +4
Als hier een pot met bonen staat

+4  -5  +4  -5  -6  +6
En daar een pot met mie

+5   -5  -5 -5  -5 +5 +6  +5
Dan laat ik mie en bonen staan

+4  -4  -5   -4  -3 +4
En dans met mijn Marie

Marie mara maroesjkaka
Marie Marie Mara
Marie mara maroesjkaka
Marie Marie Mara
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ALTIJD IS KORTJAKJE ZIEK

+4 +4  +6  +6 -6 -6  +6
Altijd is Kortjakje ziek

-5 -5  -5 -5  +5   +5   -4 -4   +4
Midden in de week maar zondags niet

+6  +6   -5  -5   +5  +5 -4 -4
Zondags gaat zij naar de ke-rk

+6   +6   -5  -5  +5 +5 -4 -4
Met haar boek vol zilverwe-rk

+4 +4  +6  +6 -6 -6  +6
Altijd is Kortjakje ziek

-5 -5  -5 -5  +5   +5   -4 -4   +4
Midden in de week maar zondags niet

AMSTERDAM DIE GROTE STAD

+4 -4 +5  -5  +6 +6  +6
Amsterdam die grote stad

+6  -6 +6 -5   +5 -4 +4
Die is gebouwd op palen

+4  -4   +5   -5  +6 +6 +6
Als die stad eens om-meviel

-6  +6  -5  +5 -4 +4
Wie zou dat be-talen
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's AVONDS ALS HET KAMPVUUR BRANDT

+5  -2    -4  -4'  -4  +5   +4
's Avonds als het kampvuur brandt

-2   +4  +5  +6 +6  +6  +6  -6 +6  +5 +4  -4
Als maan en sterren aan de prairie-hemel staan

-2   +4  -4 +5  +5   +6 +5  +4
Dan hoor je bij het laaiend vuur

-4 +5 +6 -5  -5 +4 -4
Menig cowboy-avontuur

+5  -2    -4  -4'  -4  +5   +4
's Avonds als het kampvuur brandt

+5 +5 +5 +6  +5 +5 +5 +4
Jippie ajoo, jippie ajee

+4 -4 +5 -5 +4 -3” +4  +6   -5 +5 +4 -4
Vanaf de heuveltoppen zingt de echo mee

+5  -2    -4  -4'  -4  +5   +4
's Avonds als het kampvuur brandt

's Avonds als het kampvuur brandt
Wanneer de paarden grazend in de prairie staan
Dan zingen cowboys met elkaar
Bij muziek van hun gitaar
's Avonds als het kampvuur brandt

Jippie ajoo, jippie ajee
Vanaf de heuveltoppen zingt de echo mee

's Avonds als het kampvuur brandt
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BEREND BOTJE

+3 +5  +5 +5  +3  +5  +5 +5
Berend Botje ging uit varen

+3   +5   +5 +5    +5   -5 -4 -4
Met zijn scheepje naar Zuidlaren

-4 +3  -4   -4    -4 +3  -4   -4
De weg was recht, de weg was krom

-6     +6  -5 -3  -4 +4 +4 +4
Nooit kwam Berend Botje weerom

+3    +5    +5    +5    +3   +5   +5 +5
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven

+3   +5 +5 +5  +5 -5 -5 -4 -4
Waar is Berend Botje gebleven

-4  +3  -4   -4   -4  +3  -4   -4
Hij is niet hier, hij is niet daar

-6  +6  -5 -3-4+4+4
Hij is naar Amerika

-6+6-5+5  -6+6-5+5
A-merika, A-merika

-5    -5  -5 -5  +5 +5 +5  +5 -4  +6 +4
Drie maal in de rondte van je hop-sa-sa

BOER WAT ZEG JE VAN MIJN KIPPEN

+6   +5  +6  +5 -4 +5  -5  +5 +4
Boer wat zeg je va-an mijn kippen

+6   +5  +6  +5 -4 +5  -4   +4
Boer wat zeg je va-an mijn haan

+4 -3  +4 -3” -3”  -4 +4 -3 -2
Hebben ze dan geen mooie veren

+4  -3   -3” -3” -4    +4  -3
Of staat jou de kleur niet aan

+6   +5  +6  +5 -4 +5  -5  +5 +4
Boer wat zeg je va-an mijn kippen

+6   +5  +6  +5 -4 +5  -4   +4
Boer wat zeg je va-an mijn haan

Mijn opa speelt harmonica (v1.1) 2014 by Marijn Raaijmakers - harmonica@blackcat.nl – #5



DAAR WAS LAATST EEN MEISJE LOOS

+5   -4    +4   +3  +5 -4   +4
Daar was laatst een meisje loos

+5  -4   +5  +6 -5  -4  +4   -4  +5 +4
Die wou gaan varen, die wou gaan varen

+5   -4    +4   +3  +5 -4   +4
Daar was laatst een meisje loos

+5  -4   +5  +6 -6 +6  -5 +5 -4 +4
Die wou gaan varen als lichtmatroos

Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes vast

DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE

+4   -4   +5  -5   +6   +7   -6 -6 -6 -6 -6 +6 +6
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje

-5   -5   -5  -5   +5   +6   -4 -5 +5 -4  +4
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve meid

Zeg, wat zal je drinken, zoete lieve Gerritje
Zeg, wat zal je drinken, zoete lieve meid

Brandewijn met suiker, zoete lieve Gerritje
Brandewijn met suiker, zoete lieve meid

Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje
Wie zal dat betalen, zoete lieve meid

De eerste boer de beste, zoete lieve Gerritje
De eerste boer de beste, zoete lieve meid

Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve meid
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DE UIL ZAT IN DE OLME

+3 +4  -3  +4 +5 +4 +3 +5    -4  -4' -4  +5  +4
De uil zat in de ol-me bij 't vallen van de nacht

+3 +4 -3 +4 +5  +4 +3   +5   -4   -4'  -4 +5    +4
En op de gindse heuvel daar klonk het antwoord zacht

+6 +5    +6 +5    +6 -5  +5 -5  +6 +5
Koekoek, koekoek, koekoe koekoe koekoek

+6 +5    +6 +5    +6 -5  +5 -5  -4 +4
Koekoek, koekoek, koekoe koekoe koekoek

DEZE VUIST OP DEZE VUIST

+4 -4  +5   -4 +4 -4  +5
De-ze vuist op de-ze vuist

-4 +5  -5   +5 -4 +5  -5
De-ze vuist op de-ze vuist

+5 -5  +6   -5 +5 -5  +6
De-ze vuist op de-ze vuist

+6 -6  -6  +6  +5  -4 +4
En zo klim ik naar boven

DRAAI HET WIELETJE NOG EENS OM

+4    -4  +5 +5 -5 +6   +6  +6
Draai het wieletje nog eens om

-6    +6  -5 +5  -4 +4
Klap eens in je handjes

+5  +5  +5 +5  -5 -5 -5
Zet je handjes in je zij

-4 -4 -4 -4 -4 +6+6+6
Op je bolletje allebei

+7 +6 -6 +6   -5  +5  -4  +4
Zo varen de scheepjes voorbij

+7 +6 -6 +6   -5  +5  -4  +4
Zo varen de scheepjes voorbij
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DRIE KLEINE KLEUTERTJES

+5    +4 -4  +5 +5 +5   +4  +5 -4 +4 -3  +4
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek

+5 -4 +4 -3  +4
Boven op een hek

-6    -5 -6  +6 -5 +5   +6  -5 +5 -4 +6  +5
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek

+6 +6  +7-7 -6 +6 +5 +4 +3  +4 +5 -4 +4
Op een mo-o-ie zo-merse dag in september

Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek
Boven op dat hek
Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek
Op die mooie zomerse dag in september

't was over krekeltjes en korenbloemen blauw
Korenbloemen blauw
't was over krekeltjes en korenbloemen blauw
Op die mooie zomerse dag in september

DRIE MAAL DRIE IS NEGEN

+5    +5   +5  +5 +5 +6 +6
Drie maal drie is ne-e-gen

+6 -5 -5  -5    -5  -6 +6  +6
En ieder zingt zijn eigen lied

+5    +5   +5  +5 +5 +6 +6
Drie maal drie is ne-e-gen

+6 +6 -5  +5    -4   +4
En Peter zingt zijn lied

+6 +5 +5  +5  +5  +5 +6  +6 +6
En Peter moet een liedje zingen

-5 -5 -5  -6 +6 +6
Troelala, troelala

+5 +5  +5  +5  +5 +6  +6 +6
Peter moet een liedje zingen

+6 -5 +5 -4 +4
Troelala la-la

Mijn opa speelt harmonica (v1.1) 2014 by Marijn Raaijmakers - harmonica@blackcat.nl – #8



ELSJE FIEDERELSJE

+4 +4 +4 -4 +5 +5
Elsje Fiederelsje

+5  +5  -4  -3   -3  +4
Zet je klompjes bij 't vuur

+4  +4  -4  +5 +5 +5 +5
Moeder bakt pannekoeken

+5   +5   -4  +4 -3  +4
Maar het meel is zo duur

-4 -4 -4 -4 -4 -4 +5 -5 +6
Tinge-linge-linge pannekoek

-5     +5  -4 +5 +4
Stroop met rozijnen

-4 -4 -4 -4 -4 -4 +5 -5 +6
Tinge-linge-linge pannekoek

-5  +5 -4 +4
Kom op bezoek

ER IS ER ÉÉN JARIG

-2 +4 -2 +4  +5 +4  +5 +6 +6 +6
Er is er een jarig, hoera hoera

-5  +5  -4 +4   -4  -3” -3 +4
Dat kun je wel zien dat is zij

-2  +4 -2  +4  +5 +4 +5  +6 +6   +6 +6
Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja

+5  -4 -3 -4 +4  -3”  -2
En daarom zingen wij blij

-2  -5 -5  -5   +6 +5 +5 +5
Zij le-ve lang, hoera hoera

+4  -4 -4 -4 +4  -4 +5
Zij le-ve la-ng, hoera

+5  -5 +5  -4   +4 -3 -3” -2
Zij le-ve lang, hoera hoe-ra

+5  +6 -5  +5   -4 +4
Zij le-ve lang, hoera
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ER ZAT EEN AAPJE OP EEN STOKJE

+3 +3  +3  +4 +5 -3 +4  -4 -5
Er zat een aapje op een stokje

-3 +4  -4  -5   +5 -4 +4
Achter moeders keukendeur

+3  +3  +3  +4 +5  -3  +4  -4 -5
Hij had een gaatje in zijn rokje

-3  +4   -4   -5   +5 -4    +4
En daar stak zijn staartje deur

+3  +3  +3  +4 +5 +5 -3 +4  -4 -5 -5
Hij had een ringetje om z'n vingertje

-3 +4  -4  -5  +5 -4  +4
En dat was van zuiver goud

+3  +3 +3  +4 +5  -3 +4 -4 -5
En daarom dachten al-le mensen

-3  +4  -4 -5 +5   -4 +4
Dat dat aapje was getrouwd

ER ZAT EEN KLEIN ZIGEUNERMEISJE

+3 +4  +4   +4   +5 +3 +3 +3 +3
Er zat een klein zigeunermeisje

+4  +4  +4 +5    +3 +3
Huilend op een steentje

-5  -5    +5 +5  -4 -4' -4 +5 -4
Huilend, huilend hele-maal alleen

+4  +5 +5 +3 +3 +3 +3   +4   +4  +4  +5   +6
Sta op zigeunermeisje, droog je traantjes af

-5   -5  -5 -5  +5  +5  +5 
Kies een kindje uit de kring

+5   -4 +4  -4  +5 +4
Want anders ben je af
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ER ZATEN ZEVEN KIKKERTJES

+3 +4 -4 +5 -5 +6 +6 +6
Er zaten zeven kikkertjes

-5 +5 +5   -4 -4 +4
Al in een boerensloot

+3  +4   -4  +5  -5 +6 +6
De sloot die was bevroren

-5 +5 +5 +5   -4 -4  +4
De kikkertjes ha-lf dood

+5  +5 +5   +5   +5  -5  -5   -5
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet

-5  -4 -4  -4 -4  +6
Van honger en verdriet

+3 +4 -4 +5 -5 +6 +6 +6
Er zaten zeven kikkertjes

-5 +5 +5   -4 -4 +4
Al in een boerensloot

HANSJE PANSJE KEVERTJE

+4 +4  +4 -4  +5 +5 +5
Hansje Pansje kevertje

+5   -4   +4  -4 +5  +4
Die klom eens op een hek

+5    +5  -5 +6 +6
Neer viel de regen

+6   -5 +5  -5 +6 +5
Die spoelde alles weg

+6  +6  -6 -6  -6
Op kwam de zon toen

-6   -5 +5 -5 -6  +6
Die maakte alles droog

+4 +4  +4 -4  +5 +5 +5
Hansje Pansje kevertje

+5   -4   +4   -4  +5 +4
Die klom weer snel omhoog
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HET REGENT, HET REGENT

+6  +6 +5   +6  +6 +5
Het regent, het regent

+5 -4 -4 -4  -4 -4  +4
De pannetjes worden nat

+4 +4 -4   +5   -5 +6 +6  +6
Er kwamen twee soldaatjes aan

-5  +5 +5  -4 -4  +4
Die vielen op hun gat

HOEDJE VAN PAPIER

+4    +5    +6    +5   -5 -5  -4   +5 +5  +4
Een, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van

+4    +5    +6    +5   -5 -5  -4  -4 +4
Een, twee, drie, vier, hoedje van papier

-4  -4 -4   -4  -4 +5   -5    +5  +5 +5  +5   +5 -5 +6
Heb je dan geen hoedje meer, maak er een van bordpapier

+4    +5    +6    +5   -5 -5  -4  -4 +4
Een, twee, drie, vier, hoedje van papier

Als het hoedje dan niet past, zet het in de glazenkast
Een, twee, drie, vier, hoedje van papier

HOOFD, SCHOUDERS, KNIE EN TEEN

+7      -8  +7     -7  +7  -6    -6 -6   -6
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

+7      -8  +7     -7  +7  -6    -6 -6   -6
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

-5-6  +7-9  +9 -9  +8  -9  -8
Oren, ogen, puntje van je neus

+8      +8  +7     -8  +8  -9    -9  -9  -9
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
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HOP HOP PAARDJE

+6  -6   +6 +5
Hop hop paardje

+6  +6  -6 -6   +6  +5
Met je vlassen staartje

-5  -5  -5  -4   -5 -5
Met je koop'ren voetjes

-5  -5   -5   -4  -5 -5
Paardje loopt zo zoetjes

+4 -4    +5  -5  +6 +6  +6 +6
Paardje moet wat harder lopen

+4  -4 +5  -5 -5  +6 +6 +6 +6
Zal ik een korfje haver kopen

+4  -4  +5 -5 +6
Paardje in galop

+6  -5  +5  -4  +4
Hop hop hop hop hop

HOP MARJANNEKE

+5  +4 +4 +4+4
Hop Marjanneke

+5     +4    +4 +4+4
Stroop in 't kanneke

-4   -4 +6 +6 +6  +5 +4
Laat de poppetjes dansen

-6 -5  -5  +6 -6   +6   +5     +5 
Gister was er een prins in 't land

+5 -5 -4  +4 -3  -4 +4
En nu die ka-le Fransen

Hop Marjanneke
Stroop in het kanneke
Hop Marjanneke Jansen
Hij wiegt het kind en hij roert de pap
En laat de poppetjes dansen
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IK HEB M'N WAGEN VOLGELADEN

+3     +3  +4 +5 -3 +4 -4 -5
'k heb m'n wagen volge-laden

-3  +4  -4 +5 -4 +4
Vol met ou-de wijven

+3   +3 +4 +5 -3 +4 -4 -5
Toen we op de markt kwamen

-3 -3 +4 -4  +5 -4 +4
Begonnen zij te kijven

+6  +6  +6 -6   +6  -5 +5 -5 -4
Nu neem ik van mijn levensdagen

-5   -5 -5 +6 -5  +5 -4  +5 +4
Geen ou-de wijven op m'n wagen

+4  +3 +3   +4   +4  +3 +3   +4
Hop paardje hop, hop paardje hop

IK STOND LAATST VOOR EEN POPPENKRAAM

-2   +4    +5    -4  +4  -3 -3” -2    -3” -3 +4
Ik stond laatst voor een poppenkraam, oh  oh oh

-2   +4  +5 -4 +4 -3 -3”  -2    -3” -3 +4
Daar zag ik mooie poppen staan, zo zo zo

+4 -4 -4  -4 +5   -5  +5  -4
De poppenkoopman ging op reis

-4 +5 +4   -3 +4  -4  -3  -2
De poppen raakten van de wijs

-2 -3”-3” -3 -3 -3 +4  -5 +5 +5 -4 -4 -4 +6
Ze deden  allemaal zo, ze deden allemaal zo

-5 +5 +5 -4 -4 -4 +4
Ze deden allemaal zo
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IK ZAG TWEE BEREN BROODJES SMEREN

+6      +6  +6 +7  +5  +5  +5 +6
'k zag twee beren broodjes smeren

+4 +4  -4  -4  +6 +5
Oh dat was een wonder

-6     -5  -5 -5   +6 +5 +5 +5
't was een wonder, boven wonder

-5  -4  -4 -4 +4 +5  +6 +6
Dat die beren smeren konden

+6 +6 +6  -6 -6 -6
Hi hi hi, ha ha ha

+6       +6 +6  +6 +6  +6  +6  +4
'k stond er bij en ik keek er naar

IN DE MANESCHIJN

+5 -5 +6 -6 +6    +5 -5 +6 -6 +6
In de maneschijn, in de maneschijn

-5   -5  -5   -5  +5 +5   +5  +5   -4 +6 +4
Klom ik langs het trapje naar het raamkozijn

+5 -5  +6   -6   +6  +5 -5  +6   -6   +6
En je raadt het niet en je raadt het niet

-5   -5   -5  +5 +5 +5 -4  -4   -4  +6
Zo vliegt een vogel en zo zwemt een vis

-5  -5  -5  +5  +5  +5  +5   -4 -4  -4  -4  +4
Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is

+5 +5  -5 +6  +5 +5  -5  +6
En dat is één en dat is twee

+5 +5 -5  +6 +6 +6 -6 +6 -5 +5 -5 +6
En dat is dikke dikke dikke tante Kee

+5 +5  -5  +6   +5 +5  -5  +6
En dat is recht en dat is krom

+5 -5  +6 +6  +6 -6   +6 -5  +5   -4  +4 +6  +4
En nu draaien we het wieltje nog eens om rom-bom
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IN DEN HAAG DAAR WOONT EEN GRAAF

+4 -4   +5   -5   +6   +6   +6
In Den Haag daar woont een graaf

-6  +6   -5   +5  -4 +4
En zijn zoon heet Jantje

+4  -4   +5    -5   +6   +6 +6
Als je vraagt waar woont je pa

+6   -6   +6  -5   +5  -4 +4
Dan wijst hij met zijn handje

+5   +5  +5 +5 +5  -5  -5   -5
Met zijn vingertje en zijn duim

-4  -4   -4    -4   +6  +6   +6
Op zijn hoed draagt hij een pluim

+4   -4  +5  -5  +6 +6
Aan zijn arm een mandje

+7    +6  -5 +5 -4 +4
Dag, mijn lieve Jantje

IN EEN GROEN GROEN KNOLLEN-KNOLLENLAND

+4 +5   +6    +6    +6    +7    +6 -6   +6 -5 +5
In een groen groen groen groen knollen-knollenland

+5   +6 -5  +5   -4 -5   -6  +6  +6
Daar zaten twee haasjes heel parmant

+4 +5 +6  +6   +6   +7 +6 -6  +6 -5   +5
En de één die blies de fluite-fluite-fluit

+5 +5 +6 -5  -4   -3  -4 +4
En de ander sloeg de trommel

+4    -4  +5 -5  -4  +5 -4 +5 -5 +6
Toen kwam opeens een jager-jager-man

+5 +5   -5   +4 -5  -6 -6 +6
En die heeft er een geschoten

+4 +5   +6    +6  +6  +7  +6 -6  +6 -5  +5
En dat heeft naar men wel denken denken kan

+5 +5 +6 -5  -4  -3 -4 +4
En de ander zeer verdroten
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IN HOLLAND STAAT EEN HUIS

+3  +4 +4   -4   -4   +4
In Holland staat een huis

+3  +4 +4   -4   -4   +4
In Holland staat een huis

+5  +6 +6   +6   +5   -5  -5 -5
In Holland staat een huis ja-ja

-5  -5 +5+5+5  +5-4+4  -4  -4 -4
Van je singele singele hop-sa-sa

+6  +5 +5   -5   -5   +6
In Holland staat een huis

-6  +6 -5   +5   -4   +4
In Holland staat een huis

In dat huis daar woont een heer...
En die heer die kiest een vrouw...
En die vrouw die kiest een kind...

JAN HUYGEN IN DE TON

+3  +4 +4  +4 +4 +4
Jan Huygen in de ton

+3  +3  +4 +4 +4  +4 +4
Met een hoepeltje er om

+3  +4 +4   +3  +4 +4
Jan Huygen, Jan Huygen

+5 -5 +6  +6   -5  -3 -4 +4
En de ton die viel in duigen

Mijn opa speelt harmonica (v1.1) 2014 by Marijn Raaijmakers - harmonica@blackcat.nl – #17



JOEPIE JOEPIE IS GEKOMEN

-2 -2  +4 +4  +4 +4 +4 +4
Joepie Joepie is ge-komen

-2     -2 +4 +4  +4 +4 +4 +4
Heeft m'n meisje weg-gehaald

-2   -2 +4  +4  +4  +4  -4 +4
Maar ik zal er niet om treuren

-3   -3” -2 -2  -3” -3 +4
Gauw een ander weer gehaald

-5 +6  -6 -5 -4  +5 -5  +6 +5 +4
Tralaa la la la, tralaa la la la

-4 +5  -5 -4 -3  -3” -3 +4
Tralaa la la la, tra la la

DE JONGEN MET DE MONDHARMONICA

+5  +6  +4  -4
Een oud verhaal

-4  +5 -5 -6 +6  +4  +5
Kun je horen als je wilt

+5  +6  +4  -4
Het is een droom

-4    +5 -5 -6 +6  +4   +5
Sluit je o-gen en wees stil

+4 -6 -6  +7  +7  +7 +7 -7 -6 +6
De jongen met de mondharmo-ni-ca

-7  -7  -7  -7  -6 +6 -4
Kom met mij hem achterna

+4 -6 +6 +4 -6 +6
In zilveren dromen 

+4  +4   -6   -6   +7  +7  +7 +7  -7 -6  +6
Met een luchtschip op een blauwe, zwarte zee

-7   -7   -7 -7  -6   +6  -4
Stap maar in en vaar maar mee 

-4 +5 -5  -6  +6  -3  +4
En je eenzaamheid verdwijnt
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KLAP EENS IN JE HANDJES

-2   -3”  -3 +4  -4 -4
Klap eens in je handjes

+5    +5   -4   
Blij blij blij

+4 +4  +4 +4 -3 -3 -3
Op het bo-ze bolletje

-3” -3” -2
Al--le--bei

+6 -4 +5 -4   +4  -3  -3” -2
Zo varen de scheepjes voorbij

KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE

+4     +5    +6 +6 +6 
Klein klein kleutertje

-5  +5  +5 -4  -4  +4
Wat doe je in mijn hof

+3  +4   -4 +5 -5  +6  +6   +6
Je plukt er al-le bloempjes af

-5  +5   +5   -4  -4  +4
En maakt het veel te grof

+5 +5  +5 +5 +5 -5 -5
O mijn lieve mamaatje

-4  -4   -4  -4 -4 -4 +6 +6
Zeg het niet tegen papaatje

+4 -4   +5   -5    +6   +6   +6
Ik zal zoet naar school toe gaan

+7 +6  -5 -5 +5  -4 -4  +4
En de bloemetjes laten staan
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KLIKSPAAN, HALVE MAAN

+6   +5    +6 +6  +5
Klikspaan, halve maan

+5 +6   +6   -6   -6   +6 +6    +5
Je mag niet door mijn straatje gaan

+6 +6  -6  -6 +6 +5
Hondje zal je bijten

+6 +6  -6  -6 +6 +6 +5
Poesje zal je krabbelen

+6   +7  +6  -5 +5 -4 -4 +4
Dat komt van al je babbelen

KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL

+3  +4   -4  +5 +6  +7 -6 +6
Kom mee naar buiten allemaal

-5  +5 +4  -4  -3 +4 -4 +5 +4 +3
Dan zoeken wij de wie-i-ielewaal

+3 +4 -4 +5  +6  +7 -6 +6
En horen wij die muzikant

+7  -7 +7 -5  +5  -4     +4
Dan is zomer weer in 't land

+6 +6 +7 +6   +6    +6  +6
Du-del-jo-o klinkt zijn lied

+6 +6 +6 +4   +4    +4   +4
Du-del-jo-o klinkt zijn lied

+4 +4 +6 +5 +3 +3   +4
Dudel-jo en anders niet
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LANG ZAL ZE LEVEN

+4   +4  +4 +4 +3
Lang zal ze leven

+5   +5  +5 +5 +4
Lang zal ze leven

+6   +6  +6 -6 +6 -5 +5 -4 -4 -4
Lang zal ze leven in de glo-ri-a

+6 -5 +5 -5 +6  -6 -5 +5 -4 +4
In de glo-ri-a, in de glo-ri-a

Hieperderpiep, hoera
Hieperderpiep, hoera
Hieperderpiep, hoera

MORIAANTJE

+6 +5 +4 +4 +4  -3   +4   -4
Mo-riaantje zo zwart als roet

-5   -4  -3 -3 -3 -3” -3  +4
Ging uit wandelen zonder hoed

+6 +5 +4    +4   -3  +4 -4 -4 -4
En de zon scheen op haar bolletje

-5 -4   -3   -3  -3  -3”-3 +4  +4 +4
Daarom droeg zij een pa-ra-sol-le-tje
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OH SUSANNA

+4   -4  +5  +6   +6 -6 +6 +5  +4
Well, I come from Al- a-ba-ma with

-4 +5 +5 -4 +4  -4
A  banjo on my knee

+4  -4 +5 +6 +6 -6 +6 +5 +4
I'm going to Lou-i-si-a- na

-4  +5   +5  -4  -4 +4
My true love for to see

-5 -5 -6  -6
Oh Su-san-na

-6   +6   +6  +5  +4  -4
Now don't you cry for me

+4  -4 +5 +6 +6 -6 +6 +5 +4
I'm going to Lou-i-si-a- na

-4  +5   +5  -4  -4 +4
My true love for to see

It rained all night the day I left
The weather it was dry
The sun so hot, I froze to death
Susanna, don't you cry 

I had a dream the other night
When everything was still
I thought I saw Susanna
A-coming down the hill 

The buckwheat cake was in her mouth
The tear was in her eye
Says I, I'm coming from the south
Susanna, don't you cry
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ONDER MOEDER'S PARAPLU

+4 +4 -3  -2   -3”-3” -2
Onder moeder's pa-ra-plu

-3” -2 -3”   -3  -4 +4
Liepen eens twee kindjes

-4 -3 -2 -2 +4 +5 +6
Han-neke en Jan-neke

+4  -4 -3 -2 -3  -4 +4
Dat waren dikke vrindjes

-2 -2   +4 +4   +4 -3 +4 -4   +5   +5   +5
En hun klompjes gi-ingen van klik klak klik

-3” -3” -4 -4 -4-4'-4 +5  -5  -5  -5
En  de  regen de-e-ed van tik tak tik

-3” -3 -3    -3”-2 +6
Op  moeder's pa-ra-plu

+4 -4 -4'   -4 +5 +4
Op moeder's pa-ra-plu

OP EEN GROTE PADDESTOEL

+4 +4  +4 -4 +5 +5 +5
Op een grote paddestoel

-4   +4  -4 +5  +4 +3
Rood met witte stippen

+5  +5 +5 -5  +6 +6 +6
Zat kabouter Spillebeen

-5   +5  -5  +6 +5 +5
Heen en weer te wippen

+6   +6   +6  +6 -6 -6 -6
Krak zei toen de paddestoel

-5  -5  -5 -6  +6
Met een diepe zucht

+4 +4 +4  -4  +5 +5
Al-le-bei de beentjes

-4 +4  -4 +5   +4
Hoepla in de lucht
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OP EEN KLEIN STATIONNETJE

+4 +4   +4   -4 +5 +5 +5
Op een klein stationnetje

-4    +4   -4 +5  +4 +3
's Morgens in de vroegte

+5  +5  +5 -6 +6 +6 +6
Stonden zeven wagentjes

-5 +5  -5 +6  +5
Netjes op een rij

+6 +6  +6 +6 -6 -6
En het machinistje

-5    -5 -5  -6   +6 +6
Blies al op zijn fluitje

+4 +4 +4 -4 +5  +5
Hakke hakke puf puf

-4   +6  +4
Weg zijn wij

OZE WIEZEWOZE

+6-5 +5-5 +6-5 +5-5 +6 +6  +7 +6 +6
O-ze wiezewoze wiezewalla kristalla

+7 +6 -5 +5-5 +6-5 +5 -5  +6   -5   -4   +4
Kristoze wiezewoze wieze wies wies wies wies

Mijn opa speelt harmonica (v1.1) 2014 by Marijn Raaijmakers - harmonica@blackcat.nl – #24



OPA BAKKEBAARD

+4-4 +5 +5 +5    +4   -4  +5 +5
O-pa Bakkebaard heeft een huisje

+5 +4 -4  +5 +5   +5  -5 +5   -4
En in dat huisje daar is het goed

-3+4 -4 -4 -4   -3  +4    -4 -4
O-pa Bakkebaard is aan 't werken

-3  +4  -4  -4  +5  -4   +4
En weet jij wel wat hij doet

+5   +6   -6  +6
Hij veegt de vloer

-5  +5  -4 -4  +4  -4  +5 +4
Met een bezem, met een bezem

+5   +6   -6  +6
Hij veegt de vloer

+5  -5   +5  -4  +4
Zo veegt hij de vloer

PAPEGAAITJE LEEF JE NOG

-5 -5 -5 -6  +7  -6 -5   +6 +6  +5 +4
Papegaaitje leef je nog, ie-ja, deeja

-5 -5 -5  -6  +7 -6 -5   +6 +6  +5 +4
Ja meneer ik ben er nog, ie-ja, deeja

-5     -5  -5 -5 -5-5-5-5 
'k heb m'n e-ten opgegeten

-5 -5   -5 -5  -5 -5  -5 
En m'n drinken laten staan

-5 -6  +7 -6   -5
Ie-ja, deeja, poef

POESJE MAUW

+6 +6   +7   +5   +5   +6
Poesje mauw, kom eens gauw

+4  -4  +5  -5 -5  +5   +5  -4
Ik  heb lek-ke-re melk voor jou

+6  +6  +7   +5 +5 +6
En voor mij rijstebrij

+7 -7 -6   +6 -5    +5 -4  +4
Oh-oh wat heerlijk smullen wij
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RIJEN RIJEN RIJEN IN EEN WAGENTJE

+6 +6 +6 -6 +6 +5 +4 +5  +6 -6 +6
Rijen rijen rijen in een wagentje

+6 +7  +7 -7   -6  -6 +6 +6  +6   -6   +6 +5
En als je dan niet rijen wil dan draag ik je

+6 +6 +6 -6 +6 +5 +4 +5  +6 -6 +6
Rijen rijen rijen in een wagentje

+6 +7  +7 -7   -6  -6 +6 +6  +6   -6   -7 +7
En als je dan niet rijen wil dan draag ik je

ROODBORSTJE TIKT TEGEN 'T RAAM

+4  +4  -4   +5  +5 -5    +6    -6  +6  +5
Roodborstje tikt tegen 't raam, tin tin tin

+6   -5  +5 -4   -5  +5  -4 +4
Laat mij er in, laat mij er in

+4     +4  -4  +5  +5 -5  +6   -6   +6  +5
't is hier te guur en te koud naar mijn zin

+6   -5  +5 -4  +5  -4  +4
Laat mij er in, tin tin tin

+6    -5   +5  -4 +3 +3 -5  +5  -4   +4
't meisje deed o-pen en gaf op haar schoot

+6  -5  +5  -4 +3  +3  -5 +5  -4   +4
Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood

+4  +4  -4   +5  +5 -5  +6   -6  +6 +5
Dat was het roodborstje wel naar de zin

+6     -5  +5  -4  +5 -4 +4
Vloog toen het bos weder in
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SCHAAPJE, SCHAAPJE

+4   +4    +6  +6   -6  -7 +7 -6 +6
Schaapje, schaapje, heb je witte wol

-5  -5   +5  +5    -4  -4 -4  +4
Ja baas, ja baas, drie zakken vol

+6   +6  +6  -5 -5  -5 +5   +5   +5   -4
Een voor de meester en een voor zijn vrouw

+6   +6  +6  -5 -5 -5 -5  +5 +5   +5  +5 -4
Een voor het kin-deke dat bibbert van de kou

+4   +4    +6  +6   -6  -7 +7 -6 +6
Schaapje, schaapje, heb je witte wol

-5  -5   +5  +5    -4  -4 -4  +4
Ja baas, ja baas, drie zakken vol

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN

+6  +6   +6  -6 +6 +5 +4 +5  +6 -6 +6
Schipper mag ik o-ver-varen, ja of nee

+7   +7 -7  -6   -6  +6 +6 +6  -6 +6 +5
Moet ik dan een cent be-talen, ja of nee

+6  +6   +6  -6 +6 +5 +4 +5  +6 -6 +6
Schipper mag ik o-ver-varen, ja of nee

+7   +7 -7  -6   -6  +6 +6 +6  -6 -7 +7
Moet ik dan een cent be-talen, ja of nee
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SCHUITJE VAREN

+6   +6  +5 -6   +6 +6  +5 -6
Schuitje varen, theetje drinken

+6 +6 +6   -6  -6 +6 +6 +5
Varen wij naar de overtoom

+6  +6  +6  -6 -6  +6  +6   +5
Drinken wij zoete melk met room

-5 -5  -5  -4   -5 -5
Zoete melk met brokken

-6 +6  -5   +5  -4 +4
Kindje mag niet jokken

SLAAP KINDJE SLAAP

+5    -4 -4   +4     +5  +6 +6   -5   -5   +5
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap

+5   +6    +6  +6 -5 +5  -5 -5
Een schaap met wit---te voetjes

-5    +5    +5  +5 -4 +4  -4 -4
Dat drinkt zijn me-lk zo zoetjes

+5    -5 -5   +6     -6  +6 -5   +5   -4   +4
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap

TOEN ONZE MOP EEN MOPJE WAS

+5   +6 +5 -5  -4  +4 +4 +4
Toen on-ze mop een mopje was

+4  -5 +4  -5 -6  +6
Was aardig om te zien

+5  -5   -5  -5 -5 +5 +6 +5
Nu bromt hij al-le da-aa-gen

+4  -4  -5  -4 -3 +4
En bijt nog bovendien
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TUSSEN KEULEN EN PARIJS

+4 -4  +5 -5  +6 +6 +6    -6  +6 -5   +5  -4 +4
Tussen Keulen en Parijs, ligt de weg naar Ro-me

+4 -4  +5  -5  +6  +6   +6
Al wie met ons mee wil gaan

-6  +6   -5 -5 +5 -4 -4  -4 +4
Die moet on-ze manieren verstaan

+5  +5  +5 +5 +5 -5 -5  -4  -4  -4 -4 -4 +6 +6
Zo zijn on-ze manieren, zo zijn on-ze manieren

+4  -4  +5 +5 -5 +6 +6  +6 +6 +6
Zo zijn on-ze manieren, manieren

+7  +6  -5 -5 +5 -4 +4
Zo zijn on-ze manieren

VADER JACOB

+4 -4 +5 +4  +4 -4 +5 +4
Vader Jacob, vader Jacob

+5     -5  +6    +5    -5  +6
Slaapt gij nog, slaapt gij nog

+6 -6  +6 -5  +5 +4   
Al-le klokken luiden

+6 -6  +6 -5  +5 +4
Al-le klokken luiden

+4  +3  +4   +4  +3  +4
Bim bam bom, bim bam bom
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TWEE EMMERTJES WATER HALEN

+6   -6 -6 -6  +6 +6 +5 +4
Twee emmertjes water halen

+6   -6 -6 -6  +6 +5
Twee emmertjes pompen

+6  +6  -6 -6  +6 +5
Meisjes op de klompen

-5  -5  -5 -4 -5 -5   -5
Meisjes op 'n houten been

-6   +6   -5   +5   -4  -4   +4
Rij maar door mijn straatje heen

+4  +5 +6  +6  +6
Van je ras ras ras

-6    +6 +6 -5   -5  +5  -5
Rijdt de koning door de plas

-4  +5  -5    -5    -5
Van je voort voort voort

+6    -5 -5 +5   +5  -4  +5
Rijdt de koning door de poort

+4  +5 +6  +6  +6
Van je erk erk erk

+7    -7 -7 -6   -6  -6  -6
Rijdt de koning door de kerk

-6  -6 +6   -7   +7
Van je één twee drie
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WIE GAAT ER MEE

+4   +4  +4 +4   +5   +5  +5 +5
Wie gaat er mee, wie gaat er mee

+6   +6 -6 +6 -5 +5   -4  -4 -4
Naar de  be-e-rg van Sint André

+5  -5  +6 +6 +6 +6  -6  +6  -5
En daar wonen zoveel poe-oes-jes

-5 -5  +5 +5  +6  +5 -4+5-4  -6  +6 -5 -4 +4
En die leven daar in gloria, vic-to-oo-ri-aa

WIJ ZIJN TWEE EENZAME COWBOYS

+3 +4   +5  +5  -4  +4 -4+5  -4 +4
Ja wij zijn de twee eenzame cowboys

+3 +4   +5 +4   +5   +6  -5  +5   -4
Ja wij zwerven langs bos en langs hei

+6 -5 +5+5-4 +4 -4+5  +6 -5
En de Veluwe is onze prairy

-6  -6  +6 -3  +4  -4   +5  -4  +4
Ja daar voelen wij ons vrij en blij

+3 +4  +5  +5   -4 +4 -4  +5   -4 +4
Ja wij blijven voorlopig maar zwerven

+3   +4   +5 +4  +5  +6  -5 +5  -4
Want het zwerven zit ons in 't bloed

+6  -5 +5 +5  -4  +4  -4   +5  +6 -5
Daarom zingen we 's avonds op feestjes

-6   -6   +6   -3   +4  -4 +5 -4  +4
Want het geld maakt een heleboel goed

-6    -6  +6   -3   +4  -4 +5 -4  +4
Want het geld maakt een heleboel goed
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WITTE ZWANEN, ZWARTE ZWANEN

+6 +6 +5 -6   +6 +6  +5 -6
Witte zwanen, zwarte zwanen

+6   +6  +6 -6   -6  +6 +6 +6  +5 +4
Wie gaat er mee naar En-geland varen

+6 +6 +6  -6 -6 +6 +5
En-geland is gesloten

+5  +6 +6  -6 -6 +6 +5
De sleutel is gebroken

-5 -5 -5   -4   -5   -5    -5
Is er dan geen smid in 't land

-6  +6  -5 +5  -4 -4 +4
Die de sleutel maken kan

-6    +6  +5    -6   +6  +5
Laat doorgaan, laat doorgaan

+6  +7 +6  -5  +5   -4  +4
Wie achter is moet voorgaan

ZAGEN, ZAGEN, WIEDEWIEDEWAGEN

+6 +6  -6 -6  +6-6 +6-5 +5+4
Zagen, zagen, wiedewiedewagen

+6   +6   -6   -6 -6  +6 -6 +6 -5 +5 +4
Jan kwam thuis om een boterham te vragen

-5 -5 -5   -5   -5    -5 -5  -5   -5   -5 
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis

-6   +6  +6  -5  +5 +5   -4  +4
Piep zei de muis in het voorhuis
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ZAKDOEKJE LEGGEN

+6 +6 +6  +5 -6   +6  +6  +5 -6
Zakdoekje leggen, niemand zeggen

+6 +6 +6 -6  -6  +6 +6  +5
Ku-ke-le-kuu zei on-ze haan

+6    +6   -6  -6  -6  -6 +6 +6 +5
Twee paar schoenen heb ik aangedaan

-5  -5   -5  -4 -5  -5   -5
Een van stof en een van leer

-6   +6  -5  +5  -4 -4 -4   +4
Hier leg ik mijn zakdoekje neer

ZEG KEN JIJ DE MOSSELMAN

+4  -5  -5  -5 +6 -4 -4
Zeg ken jij de mosselman

-4 +5 +4 +4   +4 -6 -5 -5
De mosselman, de mosselman

+4  -5  -5  -5 +6 -4 -4
Zeg ken jij de mosselman

-4    +5  +5 -4 +4 -5 -5
Die woont in Scheveningen

Ja, ik ken de mosselman
De mosselman, de mosselman
Ja, ik ken de mosselman
Die woont in Scheveningen

Samen kennen wij de mosselman
De mosselman, de mosselman
Samen kennen wij de mosselman
Die woont in Scheveningen
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ZEG ROODKAPJE WAAR GA JE HENEN

+4  +5 +6 +6   +6  +6 -6 +6 +5
Zeg Roodkapje waar ga je henen

+4 +4 -4   -4 -4 +5
Zo alleen, zo alleen

+4  +5 +6 +6   +6  +6 -6 +6 +5
Zeg roodkapje waar ga je henen

+4 -4 +4
Zo alleen

'k ga naar grootmoeder koekjes brengen
In het bos, in het bos
'k ga naar grootmoeder koekjes brengen
In het bos

In het bos zijn de wilde dieren
In het bos, in het bos
In het bos zijn de wilde dieren
In het bos

'k ben niet bang voor de wilde dieren
'k ben niet bang, 'k ben niet bang
'k ben niet bang voor de wilde dieren
'k ben niet bang

'k zal eens zien of jij niet bang bent
'k zal eens zien, 'k eens wel zien
'k zal eens zien of jij niet bang bent
'k zal eens zien
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DE ZEVENSPRONG

+4  +4 +4  -4 +5   +5  +5 -4 -4  -4 +4 +3
Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven

+5  +5 +5  -5 +6   +6  +6 -5 -5  +5
Heb je wel gehoord van de zevensprong

+6 +6 +6  +6  -6  +6  +6 -5  -5
Ze zeggen dat ik niet dansen kan

-4 +5  -5 -5  +6  -5  -5 +5 +5
Ik kan dansen als een edel-man

+6  +6 +4   +6  +6  +4
Dat is één, dat is twee

+6  +6  +4   +6  +6  +4
Dat is drie, dat is vier

+6  +6  +4   +6  +6  +4
Dat is vijf, dat is zes

-5  -5 +5 -4 +4
Dat is ze-he-ven
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Kinderliedjes uit grootvader's tijd

Marijn Raaijmakers, 2014
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Met dank aan “In de Overtuin”
voor de teksten en de bladmuziek:

http://www.kinderliedjes.overtuin.net

+   : uitademen
–   : inademen
'   : singlestep bend
"   : doublestep bend
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