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Waterscouting St. Franciscus

Inleiding
Er is weer een nieuwe harpsleutel uit.
Jammer genoeg is het eerste exemplaar verloren gegaan. Daarom nu een spiksplinternieuw
kamvuurliederenboekje voor jullie. Dus dames
en heren schaam je niet gooi alle liedjes uit
volle borst eruit, en je zult zien dat het erg
gezellig wordt. Ken je de liedjes nog niet uit je
hoofd. Geen ramp want je hebt nu een mooie
boekje. Maar leer ze snel uit je hoofd. Zodat je
je in je lelievlet nooit meer zult vervelen.
Veel plezier ermee!
Mark Aben
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In een Ford met lekke banden, banden
Zat een rijke kruidenier
Tussen zijn verkleumde handen, handen
Klemde hij een groot vat bier
Refrein
Een Chinees met lange haren, haren
Op zijn rug een linnen zak
Viste met machine garen, garen
Sinaasappels en tabak
Refrein
‘t Was afgrijs’lijk te aanschouwen, schouwen
Hoe beroofd van haar korset
Een boerin uit Henegouwen, gouwen
Aan kwam drijven op haar vet
Refrein
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A Pizzahut

Zaltbommel

(melodie: A ram sam sam)

In die grote stad Zaltbommel, bommel
Heerste grote watersnood,
En zo menig arme drommel, drommel
Die niet zwemmen kon ging dood

A Pizzahut, a Pizzahut
Kentucky Fried Chicken and a Pizzahut
A Pizzahut, a Pizzahut
Kentucky Fried Chicken and a Pizzahut

Refrein:
En temidden van die rommel, rommel
Dreef de torenspits van bi-ba-bommel
En temidden van die rommel, rommel
Dreef de torenspits in ‘t rond

Mac Donald’s, Mac Donald’s
Kentucky Fried Chicken and a Pizzahut
Mac Donald’s, Mac Donald’s
Kentucky Fried Chicken and a Pizzahut

Op een vlot van houten planken, planken
Zat een grote herdershond
Heel erbarmelijk te janken, janken
Omdat hij zijn baas niet vond
Refrein
Een matroos met kromme benen, benen
En een rode zwembroek aan
Zat als een klein kind te wenen, wenen
Want zijn schip dat was vergaan
Refrein
In een mand met verse broodjes, broodjes
Dreef des bakkers jongste kind
Spart’lend met z’n blote pootjes, pootjes
Stonk ie uren in de wind
Refrein
Op een vloer met houten planken, planken
Dreef de doopsgezinde school
Jongens hingen uit de banken, banken
Lapten ‘t leren aan hun zool
Refrein
4
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Aan de oever van de Rotte

N

eer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

N

iet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

O

A

V

ls een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Aan de oever van de Rotte
Tussen Delft en Overschie
Zat een kikvors luid te wenen
Met een zuigeling op haar knie

Z

a ‘t zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Lieve kleine, sprak de oude
Zie je ginds die ooievaar
‘t Is de moord’naar van je vader
Hij vrat hem op met huid en haar

orlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt U begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,‘t zal hier haast zijn gedaan.
oor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

Wel verdomme, sprak de kleine
Heeft die rotzak dat gedaan
Als ik later groot en sterk ben
Zal ik hem op z’n falie slaan
Nauwelijks was hij uitgesproken
Of daar kwam de ooievaar
Greep de kleine bij z’n lurven
En vrat hem op met huid en haar
In de slokdarm aangekomen
Zag hij daar zijn vader staan
En toen zijn ze met z’n tweetjes
Naar de uitgang toe gegaan
En de moeder oud geworden
‘t Klinkt heel gek, maar ‘t is heus waar
Greep de ooievaar bij zijn lurven
En vrat hem op met huid en haar

Z

o het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

En zo ging ‘t nog jaren verder
Tot er geen kikvors meer over was
En ook ooievaars zijn verdwenen
Je ziet ze niet meer op de plas.
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Advocaatje
Ad-vo-caatje ging op reis
Ti-re-li-re-li-re
Ad-vo-caatje ging op reis
Ti-re-li-re-lom

t Gras dat groeit nu op zijn buik
Ti-re-li-re-li-re
‘t Gras dat groeit nu op zijn buik
Ti-re-li-re-lom

Met zijn hoedje op zijn arm
Ti-re-li-re-li-re
Met zijn hoedje op zijn arm
Ti-re-li-re-lom

Zing nog een maal tot besluit
Ti-re-li-re-li-re
Zing nog een maal tot besluit
Ti-re-li-re-lom

Wilhelmus

(moderne tekst)

Voor een herberg bleef hij staan
Ti-re-li-re-li-re
Voor een herberg bleef hij staan
Ti-re-li-re-lom
Stokvis kreeg hij bij ‘t ontbijt
Ti-re-li-re-li-re
Stokvis kreeg hij bij ‘t ontbijt
Ti-re-li-re-lom
Graatje schoot hem in zijn keel
Ti-re-li-re-li-re
Graatje schoot hem in zijn keel
Ti-re-li-re-lom
De dokter werd er bij gehaald
Ti-re-li-re-li-re
De dokter werd er bij gehaald
Ti-re-li-re-lom

ilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

E

I

n Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

M

L

ijdt U, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal U niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik U helpen mag.

V

L

A

ijf en goed al te samen
heb ik U niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben ‘t U ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ‘t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Maar de dokter kwam te laat
Ti-re-li-re-li-re
Maar de dokter kwam te laat
Ti-re-li-re-lom
Zo ging ‘t ad-vo-caatje dood
Ti-re-li-re-li-re
Zo ging ‘t ad-vo-caatje dood
Ti-re-li-re-lom
‘

W

6

del en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.
ijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
an al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.
ls David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.
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Al die willen te
kaap’ren varen

Wie heeft er
vandaag corvee
in het kamp

Al die willen te kaap’ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Refrein:
Jan, Pier, Tjoris en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjoris en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee

Wie heeft vandaag corvee in het kamp?
Gerrit Jan, Gerrit Jan, Gerrit Jan?
Wie zet vandaag de thee in het kamp?
Gerrit Jan, Gerrit Jan, Gerrit Jan?
Wie snijdt de broden, neemt een hapje van het kapje?
Belegt de boterhammen dun, maar met een grapje?
Dat is de jongen die altijd honger heeft
En van de restjes van z’n kampcorveetjes leeft
Hij is de jongen in ‘t kamp van alles kan
Gerrit Jan.
Wie heeft vandaag corvee in het kamp?
Jij of ik, jij of ik, jij of ik?
Wie zet vandaag de thee in het kamp?
Jij of ik, jij of ik, jij of ik?
Wie hangt de hangmat in de bomen om te dromen?
Wie zal er met koek en limonade komen?
Dat zijn de vragen waar het hele kamp op wacht
Dat zijn de vragen waar het hele kamp om lacht
Maar het wordt geen Jannie en geen Hannie en geen Dick!
Jij of ik.

Al die willen walvis jagen
Moeten mannen met baarden zijn

Al die dood en duivel niet vrezen
Moeten mannen met baarden zijn

Refrein

Refrein

Al die van stromen en golven
houden
Moeten mannen met baarden zijn

Al die van vrouwen en brandewijn
houden
Moeten mannen met baarden zijn

Refrein

Refrein

Al die willen een pijpje roken
Moeten mannen met baarden zijn

Al die mee naar de helle varen
Moeten mannen met baarden zijn

Refrein

Refrein

Al die met ons in zee verdrinken
Moeten mannen met baarden zijn
Refrein
Al die ranzige tweebak roken
Moeten mannen met baarden zijn
Refrein
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Alles kan een scout
gelukkig maken
(Melodie: Alles kan een mens gelukkig maken)
Je kunt wel zeggen dat je iets te kort komt
Als je in je leven nooit bij scouting bent geweest
Scouting da´s pas leven: Spanning, avontuur, gezelligheid een groot feest
Knutselen en koken, verkleden en grimeren, vuurtje stoken, hutten bouwen
Varen met een boot
Als je ´s avonds moe bent van het spelen
Kruip je lekker knus bij de lappenzak op schoot
Een eigen groep waar bijna alles kan
En altijd vriendjes in de buurt
Dat is fantastisch man
Dan wil je dat het nog iets vaker
Iets vaker zaterdagmorgen is

The wild rover
I’ve been a wild rover for many a year
And I spent all my money on whiskey and beer
And now I’m returning with gold in great store
And I never will play the wild rover no more
Refrein:
And it’s no, nay, never
No nay never no more
Will I play the wild rover
No never no more.
I went to an ale-house I used to frequent
And I told the landlady my money was spent
I asked her for credit, she answered me “Nay
Such a custom as yours I could have any day.”
Refrein

Je kunt wel zeggen dat je iets te kort komt
Als je in je leven nooit bij scouting bent geweest
Scouting da’s geen leven: Ontzettend primitief en je word smerig als een beest
Als we samen op de fiets een weekend gaan kamperen
Regent het geheid en zijn er 7 banden lek
En als je dan weer eens een jutezak moet imiteren
Loop je zwaar voor schut, maar dat is juist te gek
Een eigen groep waar bijna alles kan
En altijd vriendjes in de buurt
Dat is fantastisch man
Dan wil je dat het nog iets vaker
Iets vaker zaterdagmorgen is

I took from my pocket ten sovereigns bright
And the landlady’s eyes opened wide with delight
She said “I have whiskey and wines of the best
And the words that I spoke sure were only in jest.”
Refrein
I’ll go home to my parents, confess what I’ve done
And I’ll ask them to pardon their prodigal son
And if they caress me as ofttimes before
Sure I never will play the wild rover no more
Refrein

Ja alles alles kan een scout gelukkig maken
Een tentje, een rugzak een bos sisaltouw
Ja alles alles kan een scout gelukkig maken
Een bord boerenkool: is dat niks voor jou

8
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Deens:
Mester Jakob, Mester Jakob
Sover du, sover du?
Hører du ej klokken, hører du ej klokken?
Bim bam bum, bim bam bum

Je zult wel merken dat je iets te kort komt
Als je in je leven nooit bij scouting bent geweest
Dat is genieten van het leven
Je word een oude sok
Maar blijft toch jong van geest
Als ´s avonds het vuur begint te branden
Dan is het feest bij ons lange niet voorbij
We kunnen uren door gaan
Met praten over vroeger en plannenmakerij

Fins:
Jaakko kulta, Jaakko kulta
Herää jo, herää jo?
Kellojasi soita, kellojasi soita
Piu pau pou, piu pau pou

Een eigen groep waar bijna alles kan
En altijd vriendjes in de buurt
Dat is fantastisch man
Dan wil je dat het nog iets vaker
Iets vaker zaterdagmorgen is

Spaans:
Martinillo, Martinillo
¿Donde esta, donde esta?
Toca la campana, toca la campana
Din don dan, din don dan

Roemeens:
Frate Ioane, frate Ioane
Oare dormi tu, oare dormi tu
Suna clopotelul, suna clopotelul
Ding dang dong, ding dang dong
Pools:
Panie Janie, panie Janie
Rano wstań, rano wstań
Wszystkie dwony bij, wszystkie dźwony bij
Bim bam bum, bim bam bum
Indonesisch:
Bapak Jakob, bapak Jakob
Masih tidur, masih tidur?
Dengar lonceng bunji, dengar lonceng bunji
Bim bam bum, bim bam bum

Scouting variatie:
Jaag dan Mowgli, jaag dan Mowgli
Doodt Shere Khan, doodt Shere
Khan
Vil die boze veedief, vil die boze
veedief
Ra ra ra, ra ra ra

Tsjechisch:
Bratøe Kubo, Bratøe Kubo
Ještì spíš, ještì spíš?
Venku slunce zárí, ty jsi na polštáři
Vstávej již, vstávej již
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All Night, All Day
Day is dying in the west
Angels watchin’ over me my Lord
Sleep, my child and take your rest
Angels watchin’ over me

Vader Jacob
(en variaties)

Nederlands:
Vader Jacob, vader Jacob
Slaapt gij nog, slaapt gij nog?
Alle klokken luiden, alle klokken luiden
Bim bam bom, bim bam bom

Refrein:
All night, all day
Angels watchin’ over me my Lord
All night, all day
Angels watchin’ over me

Duits:
Bruder Jakob, Bruder Jakob
Schläfst du noch, schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken
Ding dang dong, ding dang dong

Now I lay me down to sleep
Angels watchin’ over me my Lord
Pray the Lord my soul to keep
Angels watchin’ over me

Engels:
Are you sleeping, are you sleeping?
Brother John, Brother John
Morning bells are ringing, morning bells are ringing
Ding ding dong, ding ding dong

Refrein
If I die before I wake
Angels watchin’ over me my Lord
Pray the Lord my soul to take
Angels watchin’ over me

Frans:
Frère Jaques, Frère Jaques
Dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding ding dong, ding ding dong

Refrein
If I live for other days
Angels watchin’ over me, my Lord
Pray the Lord to guide my ways
Angels watchin’ over me

Italiaans:
Frà Martino, campanaro
dormi tu, dormi tu?
Suona la campane, suona la campane
Din don dan, din don dan

Refrein

Latijns:
Quare dormis, o Iacobe
Etiam nunc, etiam nunc?
Resonant campanae, resonant campanae
Din din dan, din din dan

10

43

De Harpsleutel

De Harpsleutel

Roodkapje

Alley oop

Zeg Roodkapje waar ga je henen.
Zo alleen, zo alleen.
Zeg Roodkapje waar ga je henen.
Zo alleen.
Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
In het bos, in het bos.
Ik 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.
Ik ben niet bang voor de wilde dieren,
Ben niet bang, ben niet bang.
Ik ben niet bang voor de wilde dieren,
Ben niet bang.
Ik zal eens zien of jij niet bang bent.
Zal eens zien, zal eens zien.
Ik zal eens zien of jij niet bang bent.
Zal eens zien.

Alley oop-hoop hoop hoop-hoop
Alley oop-hoop hoop hoop-hoop
Naar men zegt leeft een oermens in de Achterhoek
Hij kwam als een batavier hier op bezoek
Hij loopt alleen maar in een dierevel
Het klinkt heel gek misschien, wat ik hier vertel
Refrein:
Alley oop, is de allersterkste oerwoudman
Alley oop, bakt een leeuw in een koekepan
Alley oop, is een man die wat hebben kan
Wacht maar eens tot je hem ziet! Aaaaaaahh
Hij rijdt de hele dag gezellig op een olifant
En wie hem kwaad maakt slaat hij tot poeder met één hand
Hij heeft een lelijke neus en een hoofd vol met haar
‘t Is net een beer op sokken en hij doet zo raar
Refrein
Soms rent ie door de jungle en rukt bomen uit
Dan slaat ie grote rhinocerossen op hun snuit
Hij pakt zo’n beest rustig bij z’n kop of z’n staart
Hij heeft een nest wilde katten zitten in z’n baard
Refrein

42

11

De Harpsleutel

De Harpsleutel

Als de welpen aan
het wandelen gaan
(melodie: toen onze mop een mopje was)
Als welpen aan het wand’len gaan
Is ‘t dikwijls dat je hoort
Akela ik ben zo vreeslijk moe
Ik kan haast niet meer voort
Au-au mijn teen, au-au mijn scheen
Au-au mijn linker voet
Mijn schoenen zijn mij veel te klein
‘k Weet niet hoe ik lopen moet...

Pleecomplex
Ik heb toch zo iets geks
Ik heb een plee complex
Ik hou zo van die geur
Die teksten op de deur
Zie ik hem open staan
Dan moet ik altijd gaan
Oh, doe die deur op slot
Ik ga er aan kapot
Maar doe die bril omhoog
Want ik zit ook graag droog
Zeg, ga je mee naar de plee
Ik zwijmel bij het idee

Ach welpen stap toch lustig voort
En zeur niet over pijn
We lopen vrolijk zoals ‘t hoort
Daar wij toch welpen zijn
Au-au mijn hand, au-au mijn tand
Au-au mijn rechterarm
Akela ik heb toch zo’n reuzen dorst
Ik heb het toch zo warm...
Welp o de welpen lach
Help ons in naar geval
We zingen en we klagen niet
En voelen niemendal
Hi-hi-ha-ha, Hi-hi-ha-ha
Is dat geen raar geval
We zingen en we klagen niet
En voelen niemendal...
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Anna Suzanna

Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some bees, hia-hia-hoo
With a bzzz-bzzz here and a bzzz-bzzz there
Here a bzzz, there a bzzz, everywhere a bzzz-bzzz
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo

De oude Jakob zit voor het raam
staart in de verte, fluistert haar naam
zal zij nog komen, die hij bemint
zijn lieve dochter, zijn enigst kind

Pappie loop toch
niet zo snel
De liefde tussen haar en mij leek over
‘t Was voor beiden beter dat ik weg zou gaan
Ik keek nog even om halverwege het station
En zag m’n dochtertje, ze vloog achter me aan
Ze snikte

Doebe doebe doep Anna Suzanna
Doebe doebe doep Anna Suzanna
Doebe doebe doep Anna Suzanna
zij komt nooit weer om
De oude Jakob zit voor zijn deur
dochter ging henen, met één chauffeur
Hij vraagt de zwaluw hoog in de lucht
zwaluw vertel mij komt zij terug?
Doebe doebe doep Anna Suzanna
Doebe doebe doep Anna Suzanna
Doebe doebe doep Anna Suzanna
zij komt nooit weer om

Refrein:
Pappie loop toch niet zo snel
Pappie loop toch niet zo snel
Loop wat zachter, toe, want ik ben al zo moe
Pappie loop toch niet zo snel

Hij kust haar foto voor de laatste keer
daar stopt een auto, dochter keert weer
vader hier ben ik, terug met de boot
Vader beweegt niet, vader is dood

Het brak m’n hart dat ik moest vertellen
Dat haar pappie rende naar de laatste trein
Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan
Een eindje verder rende zij weer achter mij
Ze snikte:

Doebe doebe doep Anna Suzanna
Doebe doebe doep Anna Suzanna
Doebe doebe doep Anna Suzanna
hij komt nooit weer om

Refrein
Toen ik zo m’n kleine meisje hoorde snikken
Nam ik haar op m’n arm en ging naar huis terug
Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind
Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug
Hoe ze snikte:
Refrein
40
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Aquarius

Old Mac Donald
had a farm

When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius
Aquarius! Aquarius!

Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some cows, hia-hia-hoo
With a moo-moo here and a moo-moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golding living dreams of visions
Mystic crystal revalation
And the mind’s true liberation
Aquarius! Aquarius!

Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some dogs, hia-hia-hoo
With a bark-bark here and a bark-bark there
Here a bark, there a bark, everywhere a bark-bark
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some chicks, hia-hia-hoo
With a chick-chick here and a chick-chick there
Here a chick, there a chick, everywhere a chick-chick
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo

When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius
Aquarius! Aquarius!

Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some ducks, hia-hia-hoo
With a quack-quack here and a quack-quack there
Here a quack, there a quack, everywhere a quack-quack
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo

As our hearts go beating through the night
We dance unto the dawn of day
To be the bearers of the water
Our light will lead the way
We are the spirit of the age of Aquarius
The Age of Aquarius
Aquarius! Aquarius!
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
Angelic illumination
Rising fiery constellation
Travelling our starry courses
Guided by the cosmic forces
Oh care for us
Aquarius!

Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some sheep, hia-hia-hoo
With a beh-beh here and a beh-beh there
Here a beh, there a beh, everywhere a beh-beh
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
And on his farm he had some cats, hia-hia-hoo
With a miaow-miaow here and a miaow-miaow there
Here a miaow, there a miaow, everywhere a miaow-miaow
Old Mac Donald had a farm, hia-hia-hoo
14
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Limburg,
mijn Vaderland

Banana boat song
Day-oh Day-oh
Daylight comes and I wanna go home
Day-oh Day-oh
Daylight comes and I wanna go home

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout,
‘t Nachtegaaltje zingt;
Over ‘t malsche korenveld
‘t Lied des leeuwriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
Langs der beekjes boord:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord !
Waar de breede stroom der Maas
Statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
Kostlijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bosch,
Overheerlijk gloort:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord !
Waar aan ‘t oud Oranjehuis
‘t Volk blijft hou en trouw,
Met ons roemrijk Nederland
Eén in vreugd en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God,
Heerscht van Zuid tot Noord:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Work all night on a drink of rum
Daylight comes and I wanna go home
Stuck bananas till the morning comes
Daylight comes and I wanna go home
Six han’ seven han’ eight han’ bunch
Daylight come and I wanna go home
Six han’ seven han’ eight han’ bunch
Daylight come and I wanna go home
A beautifull bunch of ripe bananas
Daylight comes and I wanna go home
Slide the deadly black tarantula
Daylight comes and I wanna go home
Six han’ seven han’ eight han’ bunch
Daylight come and I wanna go home
Six han’ seven han’ eight han’ bunch
Daylight come and I wanna go home
Day-oh Day-oh
Daylight come and I wanna go home
Day, is a day is a day is a day is a day is a day - oh
Daylight come and I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come and I wanna go home
Come mister tally man tally me banana
Daylight come and I wanna go home
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Batje vier

Jan Klaassen

Leve de man die het bier uitvond
Hieperdepiep hoera!

Refrein:
Jan Klaassen was trompetter in ‘t leger van de prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
En hij had geen geld en hij was geen held
En hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel zee
Dronk men in China uit verveling thee
Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier
Maar Batje Vier kwam langs de Rijn op een lekker vatje bier
Refrein:
Al kreeg ‘ie nooit ‘t lintje van verdienste op z’n borst
Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst (neeneeneenee)
Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na
Leve de man die het bier uitvond van je hieperdepiep hoera

‘t Leger sloeg z’n tenten op voor Alkmaar in ‘t veld
Zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held
De kroeg werd als strategisch punt door ‘t hoofdkwartier bezet
De officieren brulden “Jan, kom speel op je trompet”
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud
Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout

(Leve de man die het vier uitvond....
- Jajaja jong, dat weten we nu wel)

Refrein

En in Biervliet woonde een man, Jan-Willem Beukelszoon
Dat ‘ie haring kaakte vindt men nu heel gewoon
Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan
‘t Bier daar vliet-de lustig, zo kwam Biervliet aan zijn naam

De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie
Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie
Ja zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z’n trompet
En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat
En honderd liedjes speelde voor de kind’ren van de stad

Refrein
(Leve de man die…..
- Jajaja, alsjeblieft het is goed)
Nee, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn
Daar gaven ze voor straf een giftige beker wijn
Als ‘t nou bier geweest was dan dronk je ‘t met plezier
Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier

Refrein
Jan Klaassen zei “vaarwel m’n lief ik zie je volgend jaar
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar”
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij
Maar ‘t leger is nooit teruggekeerd van de Moker hei
Geen mensen die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft
Maar alle kind’ren kennen hem, hij is niet dood, hij leeft!

Refrein
(Leve de man….
- Jajaja, ‘t is goed, ‘t is goed)
Ja we danken nu bij deze de ontdekker van ‘t glas
De maker van het vat, van tapkraan en koolzuurgas
Maar voor de allergrootste, voor hem houden wij hier
Drie seconde stilte voor de ontdekker van het bier
Een-twee-drie

Refrein
En hij had geen geld en hij was geen held
En hij hield niet van het krijgsgeweld

Refrein
Hieperdepiep hoera!
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‘t Is altijd lente
in de ogen van de
tandartsassistente
Refrein:
‘t Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
‘t Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patienten van d’assistente is het altijd lente

Blowing in the wind
How many roads must a man walk down
Before they call him a man
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand
How many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned
Refrein:
The answer my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind
How many years can a mountain exist
Before they’re washed to the sea

Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m’n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd

How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free
How many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see

Refrein

How many times must a man look up
Before he reaches the sky
How many ears must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died

Ik flos niet meer
En raak gen tandenstoker aan
Ook m’n tandenborstel laat ik rustig in m’n beker staan
Ik eet alleen maar suikerzoet
Ik snoep de hele dag maar raak
Want dan heb ik snel een gaatje
En een afspraak

Refrein

Refrein
Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m’n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd
Refrein (2x)
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Cowboy Billy Boem
Kijk, wie rijdt daar op z’n paard door de prairie
Dat is cowboy Billy Boem
Door de boeven zeer gevreesd
Er is nog nooit in’t wilde westen
Een cowboy geweest
Die zo dapper was als cowboy Billy Boem
Van je hotsie knotsie knetter
Van je jippie jippie jee
Maar zijn paard was veel te moe
En wou niet verder mee
Maar hij moest toch boeven vangen
Dus nam hij een ander beest
En nu gaan we zelf bedenken
Wat voor beest dat is geweest

Ik heb m’n wagen
vol geladen
‘k Heb mijn wagen vol geladen
Vol met oude wijven
Toen we op de markt aankwamen
Begonnen zij te kijven
Nu neem ik van mijn levensdagen
Geen oude wijven op mijn wagen
Hop paardje hop, hop paardje hop
‘k Heb mijn wagen volgeladen
Vol met oude mannen
Toen ze op de markt aankwamen
Gingen ze samenspannen
Nu neem ik van mijn levensdagen
Geen oude mannen op mijn wagen
Hop paardje hop, hop paardje hop
‘k Heb mijn wagen volgeladen
Vol met longe meisjes
Toen ze op de markt aankwamen
Zongen zij als sijsjes
Nu neem ik van mijn levensdagen
Steeds jonge meisjes op mijn wagen
Hop paardje hop, hop paardje hop
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Het land van
maas en Waal

Daar was laatst
een meisje loos

Refrein:
Onder de groene hemel, in de blauwe zon
Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,
Want daar achter de hoge bergen ligt het land …
van Maas en Waal
Ik loop gearmd met een kater voorop,
Daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop
En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei
Wanneer je ‘t schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij

Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen, die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als lichtmatroos
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes vast

Refrein

Maar door storm en tegenwind
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
Maar door storm en tegenwind
Sloegen de zeilen van boven neer

Ik reik een meisje mijn koperen hand,
Dan komen er twee moren met hun zwepen in de hand.
Dan blaast er een fanfare ter ere van de schaar,
Die trouwt met de vingerhoed, zij houden van elkaar

Och kap’teintje sla me niet
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje
Och kap’teintje sla me niet
Ik ben uw liefje zoals u ziet

Refrein

Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel en toen was het uit

Wij zijn aan de Koning van Spanje ontsnapt
Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt
We staken alle kerken met brandewijn in brand
‘t Is koudvuur, dus het geeft niet, en het komt niet in de krant
En onder de purperen hemel, in de bruine zon
Speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want achter de hoge bergen ligt het land … van Maas en Waal
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De fles

Het kleine café
aan de haven

De fles speelde een grote rol
In heel mijn droef bestaan
Omdat ik nooit geen liefde kreeg
Ben ‘k aan de fles gegaan
Jij trouwe vriend, jij schonk sindsdien
Mij menig levensles
Ik heb gelachen en geweend
Bij jou, m’n trouwe fles

De avondzon valt over daken en pleinen
De gouden zon zakt in de stad
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen
Ze hebben de dag weer gehad
De neonreclame die knipoogt langs ramen
Het motregent zachtjes op straat
De stad lijkt gestorven. Toch klinkt er muziek
Uit een deur die nog wijd openstaat

Refrein:
Mocht ik door de drank bezwijken )
Mocht ik naar de donder gaan )
Laat dan op mijn grafsteen prijken )
Hij kon niet meer op z’n benen staan! ) 2x

Refrein:
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee

En als ik afgemonsterd was
Dan was m’n eerste gang
Het meisje waar ik veel van hield
M’n hele leven lang

De toog is van koper, toch ligt ‘r geen loper
De voetbalclub hangt aan de muur
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox
Een pilsje dat is d’r niet duur
Een mens is daar mens, rijk of arm, ‘t is daar warm
Geen messieurs of madam, maar wc
Maar ‘t glas is gespoeld in ‘t helderste water
Ja, ‘t is daar een heel goed café

En als een ander naar haar keek
Dan flikkerde mijn mes
Dan werd ik om m’n neus wat bleek
En greep weer naar de fles
Refrein
En mocht ik ‘s nachts op de oceaan
Wanneer de stormwind brult
Bezopen op de voorplecht staan
De fles nog half gevuld
En seint dan onze marconist
Het noodsein SOS
Dan gaat mijn laatste groet aan wal
Gestoken in een fles

Refrein
De wereldproblemen die zijn tussen twee
Glazen bier opgelost voor altijd
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening
Of je staat in ‘t krijt
‘t Enige wat je aan eten kunt krijgen
Dat is daar een hardgekookt ei
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon
Ja, de mensen die zijn daar nog blij

Refrein

Refrein
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De haaienbruiloft

Grote meneer
Kaktus lied

Een haai die wou eens bruiloft vieren Een garnaal die wou eens aardig zijn
En nodigde alle waterdieren
En trok aan de bel in de maneschijn
Fiderallala, fiderallala, fideralla-lalla-la Fiderallala…

Laat je handen zien, laat je tanden zien, zijn ze goed gepoetst?
Laat je hersens zien, laat je voeten zien, zijn ze fris genoeg?
Alles schoon? Alles keurig? Meneer Kaktus is tevree!
Alles fris? Alles fleurig? Meneer Kaktus zegt O.K.!

Hij zocht een achternichtje uit
En maakte die toen tot zijn bruid
Fiderallala…

Laat je billen zien, laat je schoenen zien, zijn ze goed geveegd?
Laat je lurven zien, laat je kladden zien,
Waar zitten je lurven en je kladden? Kweetniet!
Alles schoon? Alles keurig? Meneer Kaktus is tevree!
Alles fris? Alles fleurig? Meneer Kaktus zegt O.K.!

De gasten waren zeer verschrikt
De snoek heeft zich in ‘t vlees verslikt
Fiderallala…

Ze zijn toen naar de kerk gegaan
Toen werd de haai verschrikkelijk kwaad
En moesten voor de preekstoel staan En stormde naar buiten in nachtgewaad
Fiderallala…
Fiderallala…
Een snoek die hield een reuze preek De bruiloft word een reuze strop
En maakte het paar geheel van streek De haai vrat alle gasten op
Fiderallala…
Fiderallala…
Een dikke paling in gelei
Die wrong zich op de voorste rij
Fiderallala…

Alleen de garnaal die bleef gespaard
Die was de moeite toch niet waard
Fiderallala…

Toen zei een dikke waterbaars
Die preek die lap ik aan mijn laars
Fiderallala…
Na de bruiloft zou er een feestmaal zijn
Aan tafel dronk men fijne wijn
Fiderallala…
Het diner bestond uit gember bier
En daarna at men lekker wier
Fiderallala…
Het diner bestond uit gemberbier
En daarna at men lekker wier
Fiderallala…
De biefstuk die was reuze fijn
Van een verdronken zee kap’tein
Fiderallala…
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De machtigste koning
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie benen
Het ene is van hout en het andere verdwenen

De machtigste koning van storm en van wind
Is de arend geweldig en groot
De vogels zij sidd’ren en vluchten van angst
Voor zijn snavel en klauwende poot
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts
Dan verschrikt hij de dieren er mee
Ja, wij zijn de heersers der aard
De koningen van de zee

Refrein
En Julia is zo mooi, ze heeft zulke mooie billen
De ene houdt ze stijf en de andere laat ze trillen
Refrein

Refrein:
Tirallala (7x)
Hoi, hoi.
Ja wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee!

En dan als Julia at, kon zij haar eetlust tonen
Ze at niet maar ze vrat, in één dag tien pond bonen
Refrein

Verschijnt er een schip op de oceaan
Dan juichen wij luide en wild
Ons trotse schip als een pijl uit de boog
Vliegt terstond door de wateren zilt
De koopman word bang en hij siddert van angst
De matrozen verwensen die dag
En daar klimt de mast langs omhoog
Onze bloedrode zeeroversvlag

En laatst was Julia krank, toen lag ze in haar kamer
Stomdronken van de drank, te zwaaien met een hamer
Refrein
En nu is Julia dood, nu kun je haar bekijken
Met zemelen gevuld, ligt ze in ‘t museum te prijken
Refrein

Refrein
Wij werpen ons op het vijandige schip
Als een weergeslingerse speer
De kanonnen dreunen, het geweer knalt rondom
En de enterbijl hakt keer op keer
En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag
Overwinningsgeroep klinkt alom
Lang leve de bruisende zee
Lang leve de zeeroverij!
Refrein

22

31

De Harpsleutel

De Harpsleutel

Julia

De rovers
(melodie: De haaienbruiloft)

Julia is zo schoon, zo schoon als de sirene
Al heeft ze vuurrood haar en een paar kromme benen
Refrein:
Julia, Julia, Ju-li-a
Julia, Julia, Ju-li-a
Julia, Julia, Ju-li-a, en Julia is zo schoon
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie haren
Van voren is het vlas en van achter is het garen
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie tanden
Ze zijn zo groen als gras, met donkergele randen
Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie ogen
De ene is van glas en de ander kijkt naar boven

De rovers kwamen van heel ver
Gewapend met een lucifer
Fiderallala, fiderallala, fideralla-lalla-la

De kippen vielen lang niet mee
Ze hadden vreeslijk diarree
Fiderallala…

De rovers waren heel bekwaam
En klommen door het keukenraam
Fiderallala…

De roverhoofdman keek omhoog
En kreeg een klodder op zijn oog
Fiderallala…

De roverhoofdman heette Ben
En had zo’n last van zweetvoetén
Fiderallala…

De vrouw des huizes had een hond
Die beet de rovers in hun kont
Fiderallala…

De eerste rover heette Klaas
En maakte jam van tenenkaas
Fiderallala…

Toen gingen ze de gevangenis in
Daar hebben ze ‘t reuze naar hun zin
Fiderallala…

De tweede rover heette Piet
En lustte deze jam echt niet
Fiderallala…

Refrein

De keukenmeid werd half gesmoord
Met zeven el gordijnenkoord
Fiderallala…

En Julia is zo schoon, ze heeft zulke mooie borsten
De ene is van kurk, de andere zit vol korsten
Refrein

De baby werd uit bed gehaald
En in de gootsteen fijn gemaald
Fiderallala…

En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie oren
Het ene die is doof, het andere kan niet horen

De heer des huizes lang niet gek
Die gaf de rovers een tik op hun bek
Fiderallala…

Refrein
En Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie armen
Ze hangen langs haar lijf, als uitgedroogde darmen

Toen ging het op naar ‘t kippenhok
Gewapend met een wandelstok
Fiderallala…

Refrein
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De whiskey koe
Er was eens een arme man
Zijn naam was dronken Joe
Die had zowaar op zolder
Een heuse whiskey koe
En als hij trek in een slokkie had
Wat wel gebeuren kon
Dan sloop ie het wentel trappie op
En zoop als een kanon.

He’ got the whole
world

De koe, die werd begraven
Men stopte haar onder ‘t zand
Dronken Joe stond te wenen
Met een melkfles in de hand
Maar veertien dagen later
Toen stond men werkelijk paf
Jeneverbessen groeiden toen
Als paarlen op d’r graf.

He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole wide world in his hands
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands
Idem met:
He’s got the wind and the rain in his hands
He’s got the sun and the moon in his hands
He’s got my sister and my brother in his hands

Refrein:
Refrein
O, o, wat een guit
De whiskey stroomt d’r uiers uit
Drink, drink, drink maar raak
Twintig voor een knaak.
‘t Was jammer voor de arme man
Maar ‘t was tegen de wet
Dat hij een lopend whiskey vat
Op zolder had gezet
De sheriff en zijn mannen
Kregen er een luchie van
Ze zegelden de koe d’r uiers af
En arresteerden de arme man.
Refrein
De koe werd niet gemolken
Zij voelde zich niet wel
Zij sloop het wenteltrappie af
En sprong toen uit haar vel
De whiskey spatte in het rond
En droop toen langs de wand
Zo vond de arme koe haar eind
Betreurd door ‘t ganse land.
Refrein
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Hé, ho, achter me aan
Refrein:
Hé, ho, achter me aan )
We gaan naar lange Doener ) 2x
Ga maar mee en lach je een kriek
Loop en zing maar met de muziek
He ho achter me aan
We gaan naar Lange Doener
Spring, spring, Hippe Springveer
Gaat naar Lange Doender
Om feest te vieren
En daar gaat ie weer
Refrein

Een muis in een molen
Er was eens een muisje in mooi Amsterdam
Die zat in een molen heel stiekem verscholen
Hij dacht bij zichzelf: “Wat is het toch fijn
Een muis in een molen in Mokum te zijn”

Spring, spring, hippe Springveer
Gaat naar Lange Doener
Om daar feest te vieren
En daar gaat ie weer
Refrein (2x)

Refrein:
Ik zag een muis! Waar?
Daar op de trap
Waar op de trap?
Nou daar!
Een kleine muis op klompjes
Nee, ‘t is geen grap
‘t Ging van klip-klipperder-klap op de trap
Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw
En piep zij de muis in het voorhuis ik trouw
En toen zongen ze samen: “Wat is het toch fijn
Een muis in een molen in Mokum te zijn”

Pompe, pompedomppomp
Bakt die grote taarten
Om daar op te eten
En daar gaat ie weer

Refrein

Refrein

De muis kreeg een 5-ling en allen gezond
Toen aten de muisjes beschuitjes met muisjes
Ze zongen toen allen: “Wat is het toch fijn
Een muis in een molen in Mokum te zijn”

Lappezak gaat ook mee
Mee naar Lange Doener
Met zijn tent al op zijn rug
En daar gaat ie weer

Refrein

Refrein

De muizenfamilie werd vreselijk groot
De molenaar vluchtte hij was als de dood
Voor de muizen die zongen: “Wat is het toch fijn
Een muis in een molen in Mokum te zijn”
De muizen die hebben het best naar hun zin
De molen staat leeg en geen vrouw durft erin...

Rits, rats Scheurenmaar
Is van de partij ja
Hij scheurt heel hard door de bocht
En daar gaat ie weer
Refrein
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De Harpsleutel

De Harpsleutel

Een Nederlandse
Amerikaan

Er was er eens een
oorlogschip

Een Nederlandse Amerikaan )
Die zie je al van verre staan ) 2x

Er was eens een oorlogsschip (2x)
Dat was al gezonken op een duimpje na
Gezonken op een klip (2x)

Refrein:
Van voor naar achter van links naar rechts ) 4x

En er was een oude vrouw (2x)
Die nam het hele oorlogsschip
En stak het in haar mouw (2x)

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop )
Er zit zowaar geen haar meer op ) 2x

En ‘t vlees was daar goedkoop (2x)
Men kocht er vijfentwintig pond
Voor een glad-houten knoop (2x)

Refrein
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek )
Het hangt een meter uit zijn broek ) 2x

En dan nog vrij te huis (2x)
Van dragers die niet groter zijn
Dan een verdroogde luis (2x)

Refrein
Zijn broek die hangt tot op zijn kuit )
Gestreepte sokken eronder uit ) 2x

Het overige was van glas (2x)
Nu vraag ik aan een iedereen
Zing dan mee

Refrein
Zijn buik lijkt wel een luchtballon )
Ik wou dat ik er in prikken kon ) 2x
Refrein

Zijn neus lijkt wel een stopcontact )
Maar iemand met een goed verstand ) ik wou dat ik er een stekker voor
Die doet zoiets niet in Nederland ) 2x
had ) 2x
Refrein

Refrein

Zijn das lijkt wel een ratelslang )
die is wel zeven meter lang ) 2x

Zijn neus lijkt wel een zure bom)
ik wou dat ik er in happen kon ) 2x

Refrein

Refrein
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