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Ach Vaderlief 
Zangeres zonder Naam 
Johnny Hoes, 1959 
versie 1 150714 
 

 
 
       D 
1: Een moeder zit stil bij ’t fornuis 
2: De man stoot ’t kind van zich af 
                                    A7 
1: Aan’t raam staat verdrietig haar kind 
2:      Dat valt met een smak op de grond 
 
1: Want nog steeds is vader niet thuis 
2: Dan ziet hij vol schrik, tot z’n straf 
                              D 
1: Omdat hij het weekloon verdrinkt 
2: ’t Hoofdje is bloedend verwond 
 
1: Dan rent plots het kind door de kou 
2: Vol schaamte brengt hij dan z’n kind 
      D7                        G 
1: En hoort in een kroeg vaders stem 
2:  Terug  naar z’n huis en z’n vrouw 
                   Gdim         D 
1:   ‘t Pakt hem bedeesd bij de mouw 
2: Terwijl zij het hoofdje   verbindt 
        E7                     A7 
1:   En vraagt dan met bevende stem 
2: Zegt vader,  vol  innig  be-rouw 
 
refrein 

       D                          A7 
1: Ach vaderlief,  toe drink niet meer 
2:  Je vaderlief, die drinkt niet meer 
                      D 
1: Ik vroeg het al zo menige keer 
2: Je vroeg het al zo menige keer 
                         D7        G 
1: Want moesjelief huilt telkens   weer 
2:   Dus moesjelief, kom huil niet meer 
        D             A7          D 
1:  Ach vaderlief toe drink  niet meer 
2: Want vaderlief die drinkt niet meer 
        D             E7     A7   D 
2: Want vaderlief die drinkt niet meer 

 



Daar Gaat Ze 
Clouseau, 1990 
versie 1 180714 
 
    F    C     Dm    Bb 
1a: Daar gaat  ze 
2a: Ik   weet  wel 
                                     F          
1a:      En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend 
2a: Dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft 
         C      Dm   Bb 
1a: Daar staat  ze 
2a:   Ik weet   wel 
                                F 
1a:     En zoveel gratie heb ik nooit gezien 
2a:    Dat zij met anderen haar tijd verdrijft 
 
    Bb   F     Gm   Eb 
1b: Soms praat ze 
2b: Zij  heeft soms 
                               Bb 
1b: Terwijl ze slapend met m'n kussen speelt 
2b:    Geheimen waar ik liever niets van weet 
    Bb  F      Gm   Eb 
1b: Ik  laat   ze 
2b: Zij zweeft soms 
                                Bb 
1b:  Zolang ze maar met mij m'n lakens deelt 
2b: En droomt zodat ze soms ook mij vergeet 
 
3a:  solo 2a 
3b: verse 2b 
 
   F             C               Dm 
1:   En zelfs de hoeders van de  wet 
2:   En zelfs de hoeders van de  kerk 
3:   En zelfs de hoeders van dit land 
          C               Bb 
1: Kijken minzaam  als ze fout parkeert 
2: Kijken minzaam op haar schoonheid neer 
3: Zouden liever  in m'n  schoenen staan 
   F             C                    Dm 
1:   En zelfs de flikken   hebben     pret 
2:   De bisschop zegt: dit  is  Gods  werk 
3:     Ja, de premier dingt naar haar hand 
             C               Bb 
1:    Als ze sensueel    voorbij marcheert 
2: Buigt z'n grijze hoofd en dankt de Heer 
3:  En biedt mij  zijn  portefeuille aan 
   C7 
1: Ongegeneerd 
2: Nog eens een keer, dank u, meneer 
3: Maar ik denk er niet aan, loop naar de maan 
 
F    C    Dm  Bb  } 
Daar gaat ze      }2x 
F C Dm Bb F 
 



Dag Zuster Ursula 
Rob de Nijs 
tekst Lennaert Nijgh, muziek Boudewijn de Groot, 1973 
versie 1 180714 
 
       C  
1:   Diploma's hangen aan de muur 
2: Dag allerliefste van mijn hart 
3: Dag lieve rest van Nederland 
 
1: Mijn bedje ligt gespreid 
2: Ik zeg je nu vaarwel 
3: Dag lieve allemaal 
        D 
1: Mijn vrijheid heb ik nu niet meer 
2:   Ik wou met jou de hemel in 
3:      Blijf maar rustig zitten 
 
1: Alleen maar vrije tijd 
2: Maar jij koos zelf de hel 
3: In het Land van Maas en Waal 
       F 
1: Het gaat niet goed en het gaat niet slecht 
2: Het spijt me, lieve schoonpapa 
3:  Ik kan alleen maar lachen 
                         C 
1:     Het gaat er tussenin 
2: Ik dank heel veel aan u 
3:     Ik stap eruit, ik ga 
           G 
1: Maar ik wil niet om het leven heen 
2:     Het huis dat u ons gaf 
3:    Mijn rugzak en mijn tentje mee 
             F              G7 
1:        Ik wil er  midden in 
2: Kwam regelrecht  uit  Avenue 
3:        De vlinders achterna 
 
refrein 

    C 
Dag vader en dag moeder 
    F          C 
Dag zuster Ursula 
 
Ik zie het hier niet zitten 
      F         G7 
Ik ga naar Amerika 
    C 
Dag vader en dag moeder 
    F          C 
Dag zuster Ursula 
 
Ik zie het hier niet zitten 
      F     G7  C 
Ik ga naar Amerika 

 
refrein (2x)  



Dat Is Uit Het Leven Gegrepen 
Farce Majeure 
tekst Alexander Pola, muziek Harry de Groot 1971 
versie 1 180714 
 

 
 
       Am 
1: Dit fraaie levenslied 
2: Dit was maar éen couplet 
                        E7 
1:       Al jarenlang gezongen 
2: Er zijn veel meer te maken 
 
1: Is ooit bij Farce Majeure 
2: Over de politiek 
                     Am 
1: Z’n loopbaan al begonnen 
2: En tal van and’re zaken 
 
1: Maar Pola en De Groot 
2: Het is nu aan uzelf 
          A7               Dm 
1: Die ’t schreven met z’n beien 
2:     Om woorden  te   verzinnen 
                        Am 
1: Die vinden ’t ook geschikt 
2: En lukt dat niet meteen 
                 B7      E7 
1: Voor bruiloft en   partijen 
2:      Ga dan opnieuw beginnen 
 
 
refrein 

        Am                 Dm 
Ja, dat is uit het leven gegrepen 
    E7                   Am 
Dat is uit het leven een greep 
                           Dm 
Het geluk is altijd met de lepen 
     E7                   Am     E7  Am 
Daar zit’m nou net nou de kneep! Ja, ja! 

 



De Wandelclub 
Jasperina de Jong  
Toon Hermans, 1959 
versie 1 180714 
 
intro: Cdim  C  Cdim  C  D7  G7   C 
 
   C 
1: Wij zijn dol op de bossen 
2: Wij zijn zonnige zussen 
3: Wij zijn dol op de merels 
                    G7                       C 
1:   Daar kunnen we hossen, daar  kunnen we  klossen 
2: Wij zijn niet te kussen, wij zijn niet te kussen 
3:  Wij motten geen kerels,  wij motten geen kerels! 
 
1: Wij zijn dol op de heide 
2: Dat is onhygiënisch 
3: Wij beschermen de diertjes 
                   D7                G 
1:           Op de weide  en op de natuur 
2:           Onhygiënisch,   in de natuur 
3: De miertjes, de piertjes, in de natuur 
        F                             C                        
1: Geef ons de frisse  weide  want je kunt er 
2:  Wij zijn  het   CBH   der  slakkenhuizen 
3:  Wij gaan soms veertien dagen lang kamperen 
            D7                          G 
1:     Zo genieten zonder Ha! Heerlijk! Hunter! 
2: Wij zijn dol  op  hagedis  en   waterluizen 
3:   Zonder hi,  zonder  ha,   zonder   heren 
        C                             F               Cdim 
1:  Wij willen  geen  nicotine,  wij  willen de  mandoline 
2: Geen Kareltjes en geen Wimpies, we stappen in onze gympies 
3:  Wij willen  geen  limousine,  wij willen de  mandoline 
            G7 
1-3: Van je pingele pingele pingele pingele pong 
 
1: Picknicken is zo fijn, niks pikken voor de lijn 
2: Bij ons is alles puur, wij hebben nog figuur 
3: Het klinkt naar alle kant, wanneer het zonnetje brandt 
   D7                     G 
1: Dat mag  bij  ons  overbodig zijn 
2: Wij zijn een stuk  ongerept natuur 
3: Wij zijn de ronden van Nederland 
 
refrein 

C                  G7 
Jo met de banjo en Lien met de mandolien 
                         C 
Hilde met haar kleine ukelele 
                          F 
Truitje met ‘r luitje, je moet dat clubje zien 
Cdim       C    Cdim       C                D7  G7          C 
Dol op een man, dol op een man, wij zijn zo dol op een mandolien 

 



Droomland 
Willy Alberti & Johnny Jordaan 
tekst J. Brown Pounds, muziek J.S. Fearis, 1897 Nederlandse bewerking J.Poeltuyn, 1934 
versie 1 180714 
 

 
 
intro G Em Am D7 
 
G                      D7 
Heerlijk land van mijn dromen 
                G 
Ergens hier ver vandaan 
                     D 
Waar ik zo graag wil komen 
A7                      D 
Daar waar geen leed kan bestaan 
 
refrein 

D          G 
Droomland, droomland 
Em       A7           D    D7 
Oh ik verlang zo naar droomland 
G              D7 
Daar is steeds vree 
    G          C 
Dus ga met mij mee 
G                       D7   G 
Samen naar 't heerlijke droomland 

 
G                      D7 
Zwerver gij vindt daar vrede 
                    G 
Zieke gij kent geen pijn 
                         D 
Daar wordt geen strijd gestreden 
A7                          D 
Daar waar mijn broeders nog zijn 
 
refrein 
 
refrein (1e twee regels solo) 

G              D7 
Daar is steeds vree 
    G          C 
Dus ga met mij mee 
G                       D7   G 
Samen naar 't heerlijke droomland 



Het Goudgele Strand van Ameland 
Johnny en Rijk 
Pi Veriss & Ad van de Gein, 1958 
versie 2 140714 

 G 
Tak uh roemedrakke takkewakkewakkia 
 
Inde wiete na uh riende nache noeme nah 
    C                G 
Die hoete toeketoeke hiende toche toche tah 
   D7                        G 
Uh hathe nach me lache mache lai 
 
refrein 

       G                   C  A 
Op het goudgele strand van Ameland  
D             D7                G 
Bieuw, bieuw, mieuw, mieuw, mioemioew 
                              C     A 
Vloog jouw mooie rieten rokje in de brand 
D             D7               G 
Bieuw, bieuw, mieuw, mieuw, mieoew 
   C                          G 
Ik dacht dat mijn hart het in vlam had gezet 
     A                            D   D7 
Maar ’t kwam door de peuk van een sigaret 
       G                   C  A 
Op het goudgele strand van Ameland 
D             D7               G 
Bieuw, bieuw, mieuw, mieuw, mieoew 

 
couplet 
   G       Gaug         C       G 
Je opa die komt uit het mooie Hawaii 
   A               D 
Je opoe uit Puremerend 
   G         Gaug          C         G 
Je ogen zijn bruin als een reep chocolaai 
   A                   D7 
En bruisend van temperament 
 
refrein 
 
G 
Ka uh loekedakke takkewakkewakkia 
 
Inde wiete na uh riende nache noeme nah 
    C                G 
Die hoete hoeketoeke hiende toche toche tah 
   D7                        G 
Uh hathe nach me lache mache lai 
 
versnellen & fade 



Het Kleine Café aan de Haven 
Vader Abraham 

Pierre Kartner, 1975 
versie 1 130714 
 

 
 
      Gm 
1: De avondzon valt over straten en pleinen 
2: De toog is van koper toch ligt er geen loper 
3: De wereldproblemen die zijn tussen twee  
                               D7 
1:    De gouden zon zakt in de stad 
2: De voetbalclub hangt aan de muur 
3: glazen bier opgelost voor altijd 
 
1: En mensen die nu in hun huizen verdwijnen 
2: De trekkast die maakt meer lawaai dan de juke-box 
3: Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening 
                              Gm 
1:    Ze hebben de dag weer gehad 
2: Een pilsje dat is d'r niet duur 
3:     of dat je staat in het krijt 
 
       Gm 
1:  De neonreclame die knipoogt langs ramen 
2: Een mens is daar mens, rijk of arm - 't is daar warm 
3: Het enige wat je aan eten kunt krijgen 
                                  Cm 
1:      Het motregent zachtjes op straat 
2: Geen monsieur of madam maar WeeCee 
3:    dat is daar een hardgekookt ei 
                                    Gm 
1:    De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek 
2: Maar het glas is gespoeld in het helderste water 
3:        De mensen die zijn daar gelukkig gewoon 
           D7                       G 
1: Uit een deur die nog  wijd  open staat 
2:  Ja het is daar  een heel goed café 
3:   Ja de mensen die zijn daar nog rijk 
 
refrein 

            G 
Daar in dat kleine café aan de haven 
                                D7 
Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
            C                  G 
Daar in dat kleine café aan de haven 
             D7                            Gm 
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 



Huilen is voor jou te laat 
Corrie en de Rekels 

tekst & muziek Pierre Kartner, 1970 
versie 1 120714 
 

 
 
 
intro  D  A  D 
 
   D                             G 
1: Huilen is voor jou te laat ik kom niet meer 
2: Alles  wat ik had  gaf ik aan jou alleen 
   A                                             D     A 
1: Wacht  maar  niet  op  mij  dit is de laatste keer 
2: Maar jij ging toch steeds weer naar die ander heen 
   D                                G 
1: Dat je  mij  bedrogen  hebt  het is te laat 
2: Nooit kom ik nog terug bij jou zoals weleer 
   Gm        D                   A                  D 
1: Want mijn liefde voor jou dat is nu toch  enkel  haat 
2: Huilen    is nu voor  jou te laat nee ik kom niet meer 
 
brug 

D                                A 
Ik hoop dat jij gelukkig met die ander bent 
                                  D 
Ik heb die mooie uren ook met jou gekend 
                                        G 
Maar eens dan komt de dag voor haar net als voor mij  
Gm           D                A               D 
Want wat jij liefde noemt dat gaat ineens voorbij 

 
   D                            G 
3: Alles wat ik had gaf ik aan jou alleen 
   A                                             D    A 
3: Maar jij ging toch steeds weer naar die ander heen 
   D                                G 
3: Nooit kom ik nog terug bij jou zoals weleer 
   Gm     D                 A                    D 
3: Huilen is nu voor jou te laat nee ik kom niet meer 
   Gm     D                 A                    D 
3: Huilen is nu voor jou te laat nee ik kom niet meer 



Ik ben Gerrit 
Gerrit Dekzeil 
Wim T. Schippers, 1973 
versie 1 200714 
 
intro C/ Am/ F/ G7/ (2x) 
 
refrein 

       C 
Ik ben Gerrit 
                   Am 
En ik steel als de raven 
           C 
‘k Ben een boef 
               G 
In de ogen der braven 
         C 
Maar wat moet je nou 
C7          F 
Als je niks hebt 
        C 
In deze wereld 
G7                       C    (G7) 
  Waar je steeds wordt genept 

 
       C                          G           
1: Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank 
2:  Zo groeide  ik  op, ja  voor  galg en voor rad 
       G7                       C 
1:     Moeder kon dat niet  betalen 
2: Het stelen dat kon ik niet laten 
                                G             
1: Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank 
2:      Ik heb in mijn leven al heel wat gejat 
      G7                         C 
1: Ik liep door de straten te dwalen 
2: En ik zit  nooit  zonder  dukaten 
      Bb                       Gm         
1: De bakker die keek niet, ik pikte een brood 
2: Ik ben  nu  beroemd  en   berucht in het land 
       Eb                      F  Bb 
1:  En heb dat  m’n  moeder  gege-ven 
2: Een brandkast die kan je me ge-ven 
        C                         Am           
1:  Het was wel gestolen, maar ’t smaakte ons goed 
2: ’t Begon  met een  broodje, nu zit ik geramd 
         F                           G7 C 
1:    Zo zijn   we   in   leven   geble-ven 
2: En zo blijft het de rest van mijn le-ven 
 
C/ Am/ F/ G7/ (2x) 
refrein 
[parlando] Ik ben Gerrit 



In een rijtuigie 
Leen Jongewaard & Wim Sonneveld 
tekst Annie M.G. Schmidt, muziek Harry Bannink, 1968 
versie 2 200714 
 

      
 
 
intro Bb/ C7/ F/ Bb/ F. 
 
refrein 

       D7                G7 
In een rijtuigie, in een rijtuigie 
       C7                       Bb   F 
In een rijtuigie, rejen we naar Vinkeveen 
       D7 
Op een dag in maart 
          Gm 
Zo kallem en bedaard 
        G7 
En maar schommelen 
                       C7.  G7.     C7 
En maar kijken naar de kont van het paard 
       D7                G7 
In een rijtuigie, in een rijtuigie 
       C7         Bb            C7   F     Bb   F 
In een rijtuigie, helemaal naar Vinkeveen 

 
           F 
1: En geen wolkie in de lucht 
2: Wat een tijd, o, wat een tijd 
           Gm              C7 
1: En geen bootje  in het  riet 
2:    Iedereen die was een heer 
           F 
1: En geen auto op de weg 
2:    Iedereen was heel beschaafd 
            Am              D7 
1: Want die had je toen nog niet 
2: Want d’r was nog geen verkeer 
           C                 D7 
1: Je ging scheef bij ieder  bochie 
2: En niet bang zijn voor je hachie 
   G7                C7 
1: O, wat een lekker tochie 
2: O, wat een lekker dachie 
 
refrein 
 



Kwestie van Geduld (Limburg) 
Rowwen Hèze 

tekst Jack Poels, muziek Rowwen Hèze, 1975 
versie1 100714 

 
refrein 

          G             Am 
't Is een kwestie van geduld 
       C             G 
Rustig wachten op de dag 
         G       D7       Am 
Dat heel Holland Limburgs lult 
         C                D7 
Dat heel Holland Limburgs lult 

 
      Gm                   Cm 
1: Ik heb mien ganse lange leave gewacht 
2:    Zoveul  tied      en zoveul energie 
          F                         D7 
1: Op d'n daag di mos koome,     en op de nacht 
2:     En amper iemand di meej kent zeg nou wie 
      Gm                     Cm 
1: Op alles wat ik woj,  mar wat ik noeit kreeg 
2:    Soms heb ik gedocht 't keumt dor aal dat beer 
              F                        D7 
1: 't Waas te deur, of te vroeg, of te laat vur meej 
2:         En met een vies gezicht zat ik mien glaas wir neer 
         Gm                   Cm 
1:       Wachte op succes  en op de moeijen daag 
2: Of 't keumt dor 't eate ik leaf verkiert 
       F                     D7 
1: Dat ik in de zon in miene zeilboet laag 
2: Haj ik   vroeger   mar    door gelierd 
   Gm                     Cm 
1: Riek woj ik weare,   beroemd en gevierd 
2: Denke denke denke ik begreep 't neet 
           F                D7 
1: Mar tot nou toe heb ik allein mar gelierd 
2:     Mar ik wiet nou      woar 't an leet 
 
refrein 
 
[soort van parlando] 
            Gm.                  Cm. 
3: Want d'r keumt ennen daag dan loep ik dor Maastricht 
       F.                   D7. 
3: Dan zidde minse denke ik ken dat gezicht 
       Gm.                    Cm. 
3: Dan loep ik over stroat en wer noa gerend 
        F.                    D7. 
3: Doar hedde di beroemde, ik bin herkend 
 
refrein (x3) 



Mien Toentje 
Ede Staal, 1983  
versie 1 190714 
 

 
 
refrein             

     C                     F                
Mien waikschilde bonen dei komen zo slecht op 
      C                G7          C 
En de sprutters vreten d'aalbeerns op 
                               F                            
Mien vrougen stoan dun en mien sloat schut al deur 
         C              G7           C 
As 't zo deur gaait din wordt dat ‘n strop 
         G7                                                 
Mor mien toentje, mor mien toentje 
       C 
Ja dij mis ik nait geern 
       F           C            G7 
Der is altied diverdoatsie veur mie 
     C                     F            
Mien waikschilde bonen dei komen zo slecht op 
      C                G7          C 
En de sprutters vreten d'aalbeerns op 

 
             C              F 
1:    Wat is mooier  dan ‘n hoeske 
2:      Vreterij   in  de   woddels 
3: 'k Heb spinoazie, ik heb roapknollen 
             G7                C 
1:    Mit ‘n mooi    lapke     grond 
2:    En  de eerbijen onder ’t roet 
3:  'k heb radies       en ramanas 
            C              F 
1:   Wat is beter  as  de  kunstmis 
2:   Waalse bonen onder de loezen 
3: 'k Heb andievie  en   augurken 
          G7                 C 
3: Ja dat wait  ie  da’s     stront 
3:  En de slakken laggen mie oet 
     En tomaten   in   de    kas 
          F                           C 
1: Van ‘n peerd of ‘n kou, bie  mien  olden ook de beer 
2:  Tutteltoanen en gruin zaip, ja perbaair 't mor ‘n keer 
3:  Ja zo komen wie met zien allen de winter wel deur 
       F                          G7 
1:  En as  wie hom  sneden, ja din zongen wie mor weer 
2: Wat as  of  wat  zolt  en  din  zingen wie mor weer 
3:  En aankomend joar din gaait de kop ter weer veur 
 
refrein 
 



M’n Opa 
Hetty Blok & Leen Jongewaard 

tekst Annie M.G Schmidt, muziek Harry Bannink, 1966 
versie1 100714 

 
 
intro :  C G7 C G7  
 
   C             G7               C  
1: Elke    zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 
2: Als  ik me verveelde  ging  ik altijd naar hem toe 
3: Samen naar de apies  kijken,   samen naar het strand 
   A7                            Dm 
1: Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 
2: Hij verzon  een spelletje  en nooit was ie te moe 
3: En als je geluk  had ging  je samen naar de brand 
   B7                          Em 
1: Restaurantje  spelen en m'n opa was de kok 
2: Van de dijk afrollen en m'n opa was de dijk 
3: Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw 
   A7                          Dm          G7 
1: Bokkewagen  spelen  en m'n  opa was de  bok 
2: Detectiefje spelen  en m'n  opa was het lijk 
3: Leeuwentemmer spelen en m'n opa was de  leeuw 
 
vertragen 
                 Gdim        G7     Gdim  G7 
3: Altijd als we samen waren hadden we plezier 
                  Gdim          G7  Gdim    G7 
3: Stierenvechter spelen en m'n opa was de stier 
 
refrein 

    C        G7       C 
M'n opa, m’n opa, m'n opa 
                                    G7    
In heel Europa was er niemand zoals hij 
    C        G7       C       
M'n opa, m’n opa, m'n opa 
                  G7          C 
En niemand was zo aardig voor mij 
    
In heel Europa, m'n ouwe opa 
                {in heel Europa, m’n ouwe opa} 
           G7         C 
Nergens zo iemand als hij 
 
In heel Europa, m'n ouwe opa 
          {niemand zo aardig voor mij} 
 
In heel Europa, m’n ouwe opa 
          {nergens zo iemand als hij} 
           G7          C 
Niemand zo aardig voor mij 
       
M'n ouwe oooooh-pa 



Nergens goed voor 
De Dijk 
Marius Suiker 1989 
versie 1 200714 
 

  
                       D 
1: Ik heb geen cent te makken, en ik heb nooit een vak geleerd 
2:     Laat uren op me wachten, en dan heb ik ook nog geen geduld 
                        A                              D 
1: Ik kijk niet uit m’n doppen, en m'n handen staan verkeerd 
2:     Denk enkel aan mezellef,     en geef anderen de schuld 
 
1: Ik ben niet moeders mooiste, en ik ben niet al te vlug 
2: Het is bij mij ‘n zootje, en ik geef nooit fouten toe 
                     A                                        D    D7 
1: En als je mij een tientje leent, zie je'n het nooit meer terug 
2:  En als je met me vrijt,         dan ben ik liever lui dan moe 
 
refrein1 

                               G                                   D 
En ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang 
                      A                             D    D7 
En ik heb er ook geen zin in, en ik was ‘t niet van plan 
               G                            D    D6 (of Bm) 
Ik ben nergens goed voor, jij weet er alles van 
                   Em     A                        D   G  A 
Maar ik kan van je houwen,    zoals niemand anders kan 

 
refrein2 

                         G                                   D 
Denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang 
                      A                           D    D7 
Ik heb daar ook geen zin in, en ik was t niet van plan 
               G                              D    D6 (of Bm) 
Ik ben nergens goed voor, daar weet jij alles van 
                   Em     A                        D   G  A 
Maar ik kan van je houwen,    zoals niemand anders kan 

 
[couplet gehumd] 
 
refrein3 

                               G                                  D 
En ik denk niet dat ik ooit verander, dus daar begin ik maar niet an 
                        A                             D    D7 
En ik heb daar ook geen zin in, en ik was ‘t niet van plan 
                  G                            D    D6 (of Bm) 
Oh ik ben nergens goed voor, jij weet er alles van 
                   Em       A                     D 
Maar ik kan van je houwen,   zoals niemand anders kan 
     Ik kan van je houwen,   zoals niemand anders kan 
                             Zoals niemand anders kan (2x) 
 



O, o, Den Haag 
Harrie Klorkestein 

Harrie Jekkers, 1982 
versie1 080714 
volgorde: 1 2 refrein 3 refrein 4 refrein (zonder laatste regel) einde 

 
 
          A                                                              D 
1: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger, in   Moerwijk willen wonen 
2: Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe     naar  ADO   willen   kijken 
3: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger, een  nachie  willen  stappen 
4: Ik zou best nog wel een keertje...            ach, wat leg ik toch te dromen 
            A                                                           E7 
1:   Na het eten een partijtje  voetbal in de tuin, de ouders  langs de lijn 
2:   In het Zuiderpark, de lange zij, een warme worst, supporters om je heen 
3:  Op mijn Puch  een  wijfie  halen,   en  daarna  dansen  in  de  Marathon 
4: want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch  veel te vlug, joh 
 
             A                                                         D 
1:      In december  met de  hele  buurt op  jacht, om  kerstbomen te  rausen 
2:    Lekker kankeren  op  Theo  van  der  Burgh,  en die  lange van Vianen 
3:        Na afloop  op  het  Rijswijkse   Plein  een  harinkie  gaan  happen 
4: Dat Nieuw Babylon, moest dat er trouwens eigenlijk nou wel zo nodig komen? 
               A                           E7                          A 
1:  Op oudjaarsavond  fikkie  stoken,  vooral die autobanden  rookten  fijn 
2:    Want bij elke lage bal, dan dook die eikel  der  steevast  over  heen 
3:    De dag erna een kater dus naar Scheveningen, lekker bakken in de zon 
4: Zo komt die ooievaar  op  de  Vijverberg  dus never  nooit  meer  terug hè 
 
refrein 

            D           Dm             A      A7 
Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen 
            D              Dm           A     A7 
De Schilderswijk, De Lange Poten en het Plein 
            D                Dm             A      F#m 
Oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen 
            B7                               E7 
Meteen gaan huilen, als ik geen Hagenees zou zijn 

 
einde  

            B7                  E7           A      F#m 
Meteen gaan huilen, als ik geen Hagenees zou zijn 
            B7                  E7           A      F#m 
Meteen gaan huilen, als ik geen Hagenees zou zijn 
           (vertragen) 
            B7                  E7           A      D   F   A 
Meteen gaan huilen, als ik geen Hagenees zou zijn 



Oh Waterlooplein 
Johnny en Rijk 
Joe Dassin, Pierre Delanoë, Nederlandse tekst Herman Pieter de Boer, 1969 
versie1 080714 
 
intro   F / A7 / Dm / F7 / Bb / F / G7 / C7 / 
 
       F               A7 
1: Ik  liep een beetje door de stad 
2: Een vogelkooi, een  manke stoel 
3: Een Keulse pot, een kolenkit 
       Dm                F7 
1: Ik  had geen doel, ik deed maar wat 
2: Een naaimachine       zonder spoel 
3: Een steelpan waar een gat in zit 
        Bb                  F 
1: Toen bleek ineens,  ik   stond er weer 
2: Een  oud bureau, 't kost bijna niets 
3: Een  naakte           etalagepop 
        G7         C7 
1: Als  iedere     keer 
2: Een  roestige   fiets 
3: Maar dan zonder kop 
       F                   A7 
1: Die ouwe  plek  in      Amsterdam 
2: De  koopman zegt "'t Is echt antiek" 
3: Die Amsterdamse         rommelmarkt 
        Dm               F7 
1: Waar ik  al  duizend  malen kwam 
2: Je   zeurt en pingelt om een piek 
3: Van  alles   bij    elkaar geharkt 
       Bb                F 
1: En  waar  ik  altijd  weer zal zijn 
2: Zo  hoort het ook, zo moet het zijn 
3: Een zootje  en  toch  is het fijn 
         G7   C7 F 
1: Het   Waterlooplein 
2: Op 't Waterlooplein 
3: Mijn  Waterlooplein 
 
refrein 

   A7      Dm    F7  Bb F       G7    C7 
Oh Waterlooplein,    oh Waterlooplein 
      F              A7 
't Is mooi en lelijk tegelijk 
  Dm             F7 
Armoedig en toch ook weer rijk 
      Bb              F 
't Is weemoed met een scheutje gein 
    G7   C7 F 
Het Waterlooplein 

 
refrein [in lalala] 
{fade} 



Ome Kobus 
Amazing Stroopwafels 
versie1 080714 

 
 
couplet1 
    F 
Ome Kobus heeft z’n linkerbeen verloren 
     C7        F 
In Hawaï, in Hawaï 
 
Een klein visje kwam ’m onder ’t zwemmen storen 
           C7              F 
’t Was een haai, een reuzenhaai 
       Bb          F 
Ver in zee, ver in zee 
                                    C    C7 
nam die haai het been van ome Kobus mee 
    F 
Ome Kobus heeft z’n linkerbeen verloren 
     C7           F 
In Hawaï, aan een haai 
 
couplet2 
         F 
Toen ome Kobus daar zo op dat strand alleen lag 
     C7        F 
In Hawaï, in Hawaï 
 
moest ie lachen toen hij links dat stompie been zag 
       C7          F 
Hij is taai, reuze taai 
            Bb                 F 
Het laat me koud, zo sprak hij boud 
                                           C    C7 
aanstonds koop ik weer een nieuwe poot van hout 
    F 
Ome Kobus heeft z’n linkerbeen verloren 
     C7           F 
In Hawaï, aan een haai 
 
solo over couplet 
couplet2 
 
     C7           F 
In Hawaï, aan een haai 
     C7   Bb  C7  F 
In Hawaï, aan een haai! 



Op een mooie pinksterdag 
Leen Jongewaard - André van den Heuvel  
tekst Annie M.G. Schmidt, muziek Harrie Bannink, 1965 
versie1 090714 
    

 
 
                 C                               D 
1: Op een mooie  pinksterdag,    als  het  even  kon 
4: Morgen kan ze zwanger zijn, 't kan ook nog vandaag 
                    G7 
1: Liep ik met mijn dochter aan het handje  
4:  't Kan van de behanger zijn, of van een 
                                         C 
1:      In het parrekie te kuieren in de zon 
4: Franse zanger zijn, of iemand uit Den Haag 
                  A                                Dm 
1:     Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos 
4: Vader kan gaan smeken en gaan  preken tot  hij  purper ziet 
                    D7                                 G7 
1: Kijk nou toch je jurk wordt nat, je handjes vuil en pappa boos 
4:   Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje  bijt, ze luistert niet 
 
                  C                          D 
2: Vader  was een mooie  held, vader  was de baas 
3: Als het kindje groter wordt, roosie in de knop 
5:   Vader is een hypocriet,    vader is een nul 
                 G                                                         E7 
2: Vader was een duidelijke   mengeling  van  onze  lieve  heer  en  sinterklaas 
3:  Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen,  ”Handen thuis en lazer op!” 
5:   Vader is er enkel en alleen  maar  voor de centen en de rest is flauwekul 
                       A                                Dm                F 
2: Ben je bang voor 't hondje, hondje bijt niet, pappa  zegt dat hij niet bijt 
3: Hebbu   dat   nou   ook meneer,  jawel  meneer,   precies   als   iedereen  
5:   Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan ’t handje   lopen    kon 
   Adim         C           Dm G7            C    (F  G7) 
2: Op een mooie pinksterdag,   met de kleine meid 
3: Op een mooie pinksterdag,   laat  ze je alleen 
5: Op een mooie pinksterdag,   samen  in  de zon 
5: Op een mooie pinksterdag,   samen  in  de zon 
   Dm G7          C   G7  C 
5:    Samen in de zon 



Ritme van de Regen 
Rob de Nijs 
tekst en muziek John Claude Gummoe, nederlandse tekst Lennaert Nijgh, 1963 
versie 1 080714 
 

  
      C                                 F 
1:    Zachtjes tikt de regen  op  mijn  zolderraam 
2: De regen valt bij stromen, ’t is een trieste dag 
      C                         G7 
1: ’t Ritme  van  de  eenzaam-  heid 
2:    Want jij liet me staan, alleen 
       C                          F 
1: Die regen zegt, wij waren zo gelukkig saam 
2: Ik  ken nu de  betekenis  van  tegenslag 
        C              Dm   G7  C 
1: Maar nu  is dat ver-le-  den tijd 
2:    Omdat je met m’n hart ver-dween 
 

F                   Em 
Kom vertel me regen wat je doet 
    Dm                G7      C 
Zeg maak je ’t tussen ons een beetje goed 
   Am                             Dm    G7            C      G7 
‘k Heb niks aan een ander want ik hou alleen maar van haar! 

 
      C                                 F 
3: De regen valt bij stromen, ’t is een trieste dag 
   C                         G7 
3: Want jij liet me staan, alleen 
       C                      F 
3: Ik ken nu de betekenis van tegenslag 
     C              Dm   G7 C 
3: Omdat je met m’n hart verdween 
 
solo couplet4 
 

F                   Em 
Kom vertel me regen wat ik voel 
Dm                      G7      C 
Maak haar hartje vurig, want ze is zo koel 
Am                         Dm      G7        C 
Vraag, beste regen, aan de zon hoe of je dat doet! 

 
couplet1 
 
C                    Am 
O, luister naar die  rehegenbui ...  
Pidduh padap, pidduh padap oho oh oh 
Luister, luister, luister naar die regenbui 
Pidduh padap, pidduh padap oho oh oh luister luister 
[fade] 



Hou je echt nog van mij, Rockin’Billy 
Ria Valk  

tekst & muziek Stig Anderson, nederlandse tekst Willy Rex, 1960 
versie1 120714 
 

 
 
refrein 

       G                         C 
Hou je echt nog van mij, Rockin’ Billy 
      D                   G 
Of is nu al je liefde voorbij 
                                C 
Heus ik twijfel nu toch wel een beetje 
         D7                  G 
’t Is zo eenzaam op de boerderij 

 
          G                            C 
1: Waarom schrijf je me nooit, Rockin’ Billy 
2:     In Amerika             zou je beginnen 
3: Je nam ook  al  mijn   meubels  en  kleren 
            D                  G 
1: Sinds je naar dat  Amerika  ging ? 
2:    Een fabriekje in leverpastei 
3: Naar dat verre      Amerika mee 
                                      C 
1:      Want je zei dat ik over mocht komen 
2: Jij had daarvoor geen money Rockin Billy 
3:  Want je zou vast ons huis in gaan richten 
           A7                     D 
1:  Als je eenmaal daar was, lieveling 
2: Dus dat leende  je  even  van  mij 
3:  En dus zei ik maar  zuchtend oké 
          C           D7              G            Em 
1: ‘k Heb nu in geen  twee  jaar een  brief meer gezien 
2: ‘k Heb eerst nog geaarzeld       omdat ik niet  wou 
3:  Stuur me     alsjeblieft weer m’n mooie      matras 
               A7                     D7 
1: Heb je geen pen en papier daar  misschien?  
2:  Maar jij beloofde  me  liefde  en trouw 
3:    Want daarin zit m’n geld en m’n pas 
 
refrein (2x) 
 



't Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer  
Gerard Cox 

Steve Goodman, nederlandse tekst Gerard Cox, 1973 
versie 1 130714 
 

 
 
        C 
Na nana nana  
               G 
Na nana nanana nana 
             F         C     
Na nanana na na nanana nana  
Dm         G7          C 
Na nana na nana nanananananana 
 
   C              G              C 
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken 
   Am           F                   C   G7 
De koude winter wou maar eerst niet om 
C                 G               Am 
Traag en langzaam kropen langs de weken 
     Dm              G7              C 
Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon 
 
   Am                     
De nachten kort, de dagen lang  
   Em 
De ochtend vol van vogelzang  
    G             G7             D  
Het scherpe, hoge zoemen van een mug 
    Am 
Dan denk je: ha, daar is ie dan 
    Em 
Dit wordt minstens een zomer van 
    G               Dm             G7      C    C7 
Een eeuw maar lieve mensen, oh wat gaat 't vlug 
 
refrein 

F              G7            C 
't Is weer voorbij die mooie zomer 
    Am          F             G7 
Die zomer die begon zo wat in mei 
       C                 G             Am 
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
                F               G7                 C 
Maar voor je 't weet is heel die zomer al weer lang voorbij 
 



nanana 
 
   C               G                C 
De wereld was toen vol van licht en leven 
    Am            F              C      G7 
Van haringgeur vermengd met zonnebrand 
   C             G              Am 
'n Parasol om 't felle licht te zeven 
   Dm           G7                 C 
En in je kleren schuurde zacht het zand 
 
   Am 
We speelden golf en jeu de boules 
   Em 
We zonden zalig in een stoel 
    G             G7           D  
We dreven met een vlot op de rivier 
   Am 
We werden weken lang verwend  
     Em 
Maar ach aan alles komt een end 
   G              Dm          G7    C    C7 
Nu zit ik met m'n dia's in de regen hier 
 
refrein 
 
C                     G             C 
Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen 
       Am                     F         C    G7 
'k Heb 's nachts al lang weer m'n pyama aan 
    C              G           Am 
Dan had je eens in juli moeten komen 
     Dm                   G7           C 
Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand 
 
   Am 
En 's morgens vissen in de zon 
   Em 
En zwemmen zover als je kon 
   G              G7              D  
We voeren met een boot een end op zee 
      Am 
't Is jammer dat het over ging 
      Em  
't Is allemaal herinnering  
     G              Dm          G7        C    C7 
Daar doen we dan de hele winter maar weer mee 
 
refrein 
 
        C 
Na nana nana  
               G 
Na nana nanana nana 
             F         C     
Na nanana na na nanana nana  
Dm         G7          C 
Na nana na nana nanananananana 
 



Vissen 
Piet Römer & Leen Jongewaard 
tekst Eli Asser, muziek Harry Bannink. Uit ‘t Schaep met de 5 pooten – 1969 
versie 1 080714 
 

 
 
intro F///|D7///|G7///|C7/// 
 
        F 
1: Voor mijn part word ik arm 
2: Voor mijn part mag ik nooit 
        A7 
1: Heb  ik het nooit meer warm 
2: Geen zout meer en geen vet 
        D7                               G7             Gm7 
1: Voor mijn part moet ik  verder  leven zonder   blindedarm 
2: Voor mijn part wordt ik eeuwig op een streng dieet gezet 
              Bb                                G7 
1: Maar er is één ding wat ik nooit zou willen  missen 
2: Maar der is één ding wat ik nooit zou willen missen 
             F       C7 
1: En dat is vissen 
             F 
2:           Vissen 
 
brug 

   E7 
Je zoekt een fijne stek 
 
Je rolt je zware shag 
Am 
Al wat je hartje verlangt 
   D7 
De vogeltjes hoor je kwelen 
   G 
De lammetjes zie je spelen 
       D                                   G7        C7 
En het kan je in feite geen donder schelen of je wat vangt 



      F 
3: Ik geef niet om bezit 
      A7 
3: En niet om broodbeleg 
      D7                           G7             Gm7 
3: Ik geef aan de liefdadigheid me laatste joetje weg 
               Bb                              G7 
3: Maar der is één ding wat ik nooit zou kenne missen 
   F 
3: Vissen 
 
      F 
4: En ik leef ideaal 
5: Ik hoef niet naar een brand 
       A7 
4: Wat geeft het allemaal 
5: Of  naar een interland 
      D7                                G7                 Gm7 
4: Ik maak me niet meer druk als ik de  laatste trein niet haal 
5: Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant 
               Bb                               G7 
4: Maar der is één ding wat ik nooit zou willen missen 
5: Maar der is één ding wat ik nooit zou willen missen 
   F     C7 
4: Vissen 
5: Vissen 
 
brug 

     E7 
Zo'n brasem die daar zwemt 
 
Voor jou is voorbestemd 
Am 
Zonder dat hij het nog weet 
    D7 
Hij snuffelt es je deeg en 
   G 
Je dobbertje gaat bewegen 
   D                                  G7           C7 
De spanning is bijna ten top gestegen want je hebt beet 

 
      F 
6: Ik hoef geen bungalow 
        A7 
6: Geen huis met patio 
       D7                           G7           Gm7 
6: Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau 
               Bb                               G7 
6: Maar der is één ding wat ik nooit zou willen missen 
   F                                D7 
6: Eén ding wat ik nooit zou willen missen 
   Bb                               G7 
6: Eén ding wat ik nooit zou willen missen 
   F 
6: Vissen 
 



Wil U Een Stekkie 
tekst Annie M.G. Schmidt, muziek Harry Bannink. Uit 'Ja zuster, Nee zuster', 1967 
versie 1 070714 
 
 
refrein 
          G 
Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie 
                               D 
Wil u een stekkie van de fuchsia 
 
Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie 
                          G 
Heb u een plekkie voor de fuchsia 
           C          Cm 
Het is een makkelijke plant 
               G           Em 
Hij eet als 't ware uit de hand 
           A 
Een beetje mest, een beetje zon 
             D             D7 
Hij doet het best op ’t balkon 
            G 
Ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie 
                         F    E7 
En als ik 's avonds op visite ga 
             Am       E7 
Dan breng ik overal geluk 
            Am             A7 
Ik geef een stekkie van de fuch 
            G              F     E7 
Ik geef een stekkie van de fuchsia 
       D           D7    G 
Van de fuch, fuch, fuchsia 
 
G F G F 
 
   G    F 
1: Iedereen in de stad 
2: Geen huis in de straat 
                E7             Am 
1: Heeft al een stekkie van de fuchsia gehad 
2: Waar niet de fuchsia   te   bloeien staat 
     G        F        G      F 
1: Meneer  De Wagt, op nummer acht 
2:   Juffrouw Beth,    uit de flat 
             Am                     D 
1: Heeft al  drieentwintig stekkies grootgebracht 
2: Heeft een rose fuchsia    op     haar toilet 
 
refrein 
 
refrein 



Zij Kon het Lonken Niet Laten 
Wim Sonneveld  
Friso Wiegersma, 1963 
versie 1 090714 
    

 
 
intro G7  Gdim  G7  D7  G7 / C G7 C G7 
  
        C                                       Gdim     G7 
1: Kom  luister  naar  het  lied  dat  ik  voor u   ga   zingen 
2: Haar man had eerst geen  aan- dacht aan haar kwaal  geschonken 
3:   Ze werd   een   danseres  in   één   der   minste   kroegen 
4: Maar ach, zij   werd  te oud, ze  kon  geen  man meer strikken 
                                              C     
1:           Het is een tragisch lied over losbandigheid 
2: Want och, hij dacht: zij heeft een vuiltje in haar oog 
3: Drie veren droeg zij slechts, en soms  geeneens geen drie 
4:           En zij werd werkster in het ouwe-mannenhuis 
                                              Gdim       G7 
1:           Het gaat over een da-  me uit de hoogste    kringen 
2:    Maar toen ze na een tij- dje  zo  diep  was      gezonken 
3: Soms droeg zij slechts één veer, en als de klanten ’t vroegen 
4:     En onder ’t dweilen door wierp zij nog wulpse     blikken 
       D7               G          D7                G 
1: De  neiging tot het  kwaad, die kon  zij  niet  bedwingen 
2: Dat z’in de kerk nog naar    de preekstoel zat te lonken 
3: Dan viel de laatste  veer,  tot algemeen        genoegen 
4: Ze  maakte met haar  lonken de  ouwetjes  aan het schrikken 
        D7                               G7 
1:   Zo raakte  zij  haar   eer  en  reputatie kwijt 
2: Toen kwam  het ogenblik  dat  zij  de laan uitvloog… 
3:   En bloot lonkte ze door met dubbele energie 
4:   En op een  dag  zat  zij er  eentje na door ’t huis 
 
        Gdim                            G7 
4: Haar emmertje met schuimend sop, dat zag zij heel niet staan 
                                               D7     G7  
4: Ze struikelde en brak haar nek, het was met haar gedaan… 
 
refrein 

        C 
1-4 Zij kon het lonken niet laten 
                           G 
1-4 Zij lonkte naar iedere man 
        F                        C 
1-3 Dat liep veels te veel in de gaten 
  4  Oh meisjes  hou  toch in de gaten 
       G7   Gdim  G7  D7  G7                       C     (G7 C G7 C) 
1-2 En o,   o,    o,  o,  o  daar  kwam  narigheid van!  
  3    o,   o,    o,  o,  o  daar  kwam  narigheid van!  De moraal! 
  4    Daar komt, ja, ja, oooh, o zoveel narigheid van! 

 
 


