01 Wij zijn al bijeen
Wij zijn al bijeen, al goe kadullekes, al goe kadullen.
Wij zijn al bijeen, al goe kadullekes, groot en klein.
Zou me nie meugen een pintje drinken
zonder daarom enen dronkaard te zijn?
Zou me nie meugen een visje eten
zonder daarom ene snoeper te zijn?
Zou me nie meugen een kusje nemen
zonder daarom enen dief te zijn?
Zou me nie meugen eens vrolijk wezen,
zou me nie meugen eens vrolijk zijn?

02 In ene boom een koekoek zat
In ene boom een koekoek,
sim sa-la-dim bom bas sa-la-do sa-la-dim,
in ene boom een koekoek zat.
Daar kwam opeens een jager,
sim sa-la-dim bom bas sa-la-do sa-la-dim,
daar kwam opeens een jager aan.
Die schoot de arme koekoek,
sim sa-la-dim bom bas sa-la-do sa-la-dim,
die schoot de arme koekoek dood.
Maar toen een jaar verstreken,
sim sa-la-dim bom bas sa-la-do sa-la-dim,
maar toen een jaar verstreken was.
Toen was de koekoek weder,
sim sa-la-dim bom bas sa-la-do sa-la-dim,
toen was de koekoek weder daar.
Hij floot de arme jager,
sim sa-la-dim bom bas sa-la-do sa-la-dim,
hij floot de arme jager uit.

03 Maseurtje, ga je mee?
Maseurtje, ga je mee, als wij jagen, als wij jagen,
Maseurtje, ga je mee, als wij jagen door de stee.
Ja Maseurtje gij en ikke,

door de dunne door de dikke,
als wij samen jagen gaan.
Kruip maar door van toerloerette,
kruip maar door van toerloeroe.

04 Al die willen te kaap’ren varen
Al die willen te kaap’ren varen
moeten mannen met baarden zijn!
Jan, Pier, Tjores en Korneel,
die hebben baarden, die hebben baarden!
Jan, Pier, Tjores en Korneel,
die hebben baarden: zij varen mee!
Al die ranzige tweebak lusten
moeten mannen met baarden zijn!
Al die deftige pijpkens smoren
moeten mannen met baarden zijn!
Al die met ons de walrus killen
moeten mannen met baarden zijn!
Al die dood en de duivel niet duchten
moeten mannen met baarden zijn!

05 Daar was laatst een advocaat
Daar was laatst een advocaat, tie-re-lie-re-lie-re,
daar was laatst een advocaat, tie-re-lie-re-lie-re lom.
Met zijn hoedje op zijn arm, tie-re-lie-re-lie-re,
met zijn hoedje op zijn arm, tie-re-lie-re-lie-re lom.
Advocaatje ging op reis
Voor een herberg bleef hij staan
Stokvis kreeg hij bij ’t ontbijt
Graatje stak hem in de keel
Dokter werd er bij gehaald
Maar de dokter kwam te laat
Zo stierf onze advocaat.

06 De krepelaar
De krepelaar ging wand’len
en hij nam er Ballotje mee.
Hij kocht een pond amand’len
en hij deelde Ballotje mee.
Ballotje van de bale, ballotje van de schale,
Ballotje van de steê.
Bombardee en ze loech ermee.
De krepelaar ging reizen
en hij vroeg er Ballotje mee.
Hij schoot een stel patrijzen
en hij gaf er Ballotje twee.
De krepelaar ging zeilen
en hij nam er Ballotje mee.
Hij moest het dek gaan dweilen
en Ballotje die zette thee.
Maar gaat de krep’laar drinken,
ja dan laat hij Ballotje thuis.
Hij laat de glazen klinken
en Ballotje past op het huis.

07 Poezeminneke
Poezeminneke heeft gelegen:
’t arme beestje is uit de pijn!
’t Heeft zoveel jong poeskes gekregen:
zeuven grote, daarbij nog een klein!
Ratten en muizen moeten verhuizen,
omdat er zoveel poezeminnekes zijn!

08 Marionse Marionette
Wij zijn arme, arme, arme, Marionse, Marionette,
wij zijn arme, arme, arme, Mari, Marions!
Wij zijn rijke, rijke, rijke, Marionse, Marionette
wij zijn rijke, rijke, rijke, Mari, Marions!
‘k Wou zo graag uw dochter hebben, Marionse, Marionette
‘k Heb er geen om U te geven, Marionse, Marionette

‘k Heb gehoord, dat gij er had, Marionse, Marionette
Die dat zeiden, konden liegen, Marionse, Marionette
‘k Zal U dertig daalders geven, Marionse, Marionette
Daarvoor kunt ge haar niet krijgen, Marionse, Marionette
Zal ik U zestig daalders geven, Marionse, Marionette
Daarvoor kunt ge haar wel krijgen, Marionse, Marionette.

09 Geeft wat om de rommelpot
Gift wê um de rommelpot,
’t is zo goed voor hutsepot!
Van de liere, van de lare,
van de liere, lieromla,
Vrouwke, geeft het Godsdeel!
Gift wê spek en gift wê worst,
gift wê bier vur onze dorst.
Gift ons unne rib of twee,
gift wê vur ons moeder mee.
’t Verken hi ‘ne lange stert,
smakt zo lekker in de snert.
Kermenaei op onzen dis,
dan is-’t thuis ook kerremis.
Vrouwke gift zo veul ge kunt.
Hemelsvreugd zij u gegund.

10 Moeke d’r staat ’n vrijer aan de deur
Moeke, daor staot ’ne vrijer aon de deur,
fiekedom, fiekedom, fiekederidom.
Moeke, daor staot ’ne vrijer aon de deur, halleluja!
Vraog is wê-t-ie drinken wil
Thee mi widde puntjes
Vraog is wê-t-ie eten wil
Gort mi proemedanten

Vraog is waor-t-ie slaopen wil
Bè de jongste dochter
Vraog is hoeveul geld ie hi
Honderdduuzend gulden
Laot ‘m dan mar binnenkomme!

11 Boerinnetje van buiten
Boerinnetje van buiten en koopt gij gene vis?
Welnee m’n Amelietje, ik weet niet wat dat is.
't Is haring, 't is paling, 't is verse kabeljauw-jauw-jauw.
't Is haring, 't is paling, 't is verse kabeljauw.

12 Ik zô zô gère ’n koeike kopen
Ik zô zô gère ’n koeike kopen,
Anne Marie, Marie, Katrien.
Ik zô zô gère ’n koeike kopen,
Anne Marie, Katrien.
Wê gao-de gè mi dê koeike doen?
Melken, melken.
Wê gao-de gè mi dieje melk doen?
Pêpke koken, pêpke koken.
Wê gao-de gè mi dê pêpke doen?
Ruure, ruure.
Ge het toch ginne pol-lippel?
‘ne Koeiestêrt, ‘ne koeiestêrt.
‘k Maak boerepap, ‘k maak boerepap.
Wê gao-de gè mi die boerepap doen?
Kermis vieren, kermis vieren!

13 Drie schuintamboers
Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten.
Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten
van je rom bom, wat maal ik er om,
die kwamen uit het oosten, rom bom.
Een van die drie, zag daar een aardig meisje.
Een van die drie, zag daar een aardig meisje.
Zeg, meisjelief, mag ik met jou verkeren?
Zeg, meisjelief, mag ik met jou verkeren?
Zeg jongeman, dat moet je mijn vader vragen.
Zegt die van ja, dan kun je mij behagen.
Zeg, oude heer, mag ik je dochter trouwen?
Zij is voorwaar de schoonste aller vrouwen.
Zeg, jongeman, zeg mij: wat is je rijkdom?
Zeg, jongeman, zeg mij: wat is je rijkdom?
Mijn rijkdom is: daar wil ik niet om jokken.
Mijn rijkdom is: een trommel met twee stokken.
Zeg, jongeman, dan mag je haar niet trouwen.
Zeg, jongeman, ik wil mijn dochter houwen!
Zeg, oude heer, ik heb nog iets vergeten.
Zeg, oude heer, dit dient gij nog te weten.
Mijn vader is de hertog van Brittanje,
mijn moeder is de koningin van Spanje.
Zeg, jongeman, je mag mijn dochter trouwen!
Zeg, oude heer, je mag je dochter houwen!

14 Naar Island
Allen die willen naar Island gaan,
om kabeljauw te vangen
en te vissen met verlangen.
Naar Iseland, naar Iseland, naar Iseland toe.
Tot drieëndertig reizen zijn ze nog niet moe.
Als dan de tijd van de fooie komt aan,
we dansen met behagen
en we weten van geen klagen.
Maar komt de tijd, maar komt de tijd,

van naar zee te gaan,
dan is er iedereen met een zwaar hoofd belaân.
Als er de wind van het noorden waait,
we gaan naar de herberge
en we drinken zonder erge.
We drinken daar, we drinken daar
al op ons gemak,
totdat de leste stuiver is uit onze zak.
Eind’lijk dan komen w’op Island aan,
om kabeljauw te vangen
en te vissen met verlangen.
Naar Iseland, naar Iseland, naar Iseland toe.
Tot drieëndertig reizen zijn we nog niet moe.

15 Toen ik laatst naar den Bosch toe ging
Toen ik laatst naar den Bosch toe ging,
jeremi, jeremi, jeremi.
De paardenmarkt was al gedaan.
Ik zei: “Wel boer, wat kost dat paard?”
Ik gaf vijf cent en ‘k-had het paard.
Maar toen ik onderwege kwam…
Dat paard dat wou niet met mij gaan.
Ik stroopt’ het paard zijn vellen af.
Zijn vel dat was mijn beste jas.
Zijn oren gaven twee handschoen.
Zijn kop dat was mijn besten hoed.
Zijn poten waren goeie schoen.
Zijn staartje was mijn besten das.

16 De scheresliep
Komt vrienden in het ronden, minnaars van enen stiel!
Ik zal u gaan verkonden hoe ik door 't slijperswiel
de kost verdien voor vrouw en kind,

schoon blootgesteld aan sneeuw en wind.
Ter liere-lom, ter-la!
Van linksom, rechtsom, draait mijne steen
door het roeren van mijn been, ju ju ju ju ju ju ju ju!
De smid die moet hard werken, gestadig voor het vier.
Hij durft hem niet versterken met ene kan goed bier.
Terwijl ik ga op mijn gemak, soms ook wel met een lege zak.
De schoenpik stijf gezeten op ene pikkenstoel
zou kaas en droog brood eten, maar als ik nood gevoel,
dan slijp ik tot den avond toe, en zo heb ik nooit arremoe.
De kleerfrik maakt ons kleren voor acht stuivers per dag.
Wil hij den loon vermeren, hij snijdt meer dan hij mag .
Maar ik met mijne slijpersteen, ik win meer op ‘n uur alleen.
De maalder moet graan malen tot in het fijnste meel.
Hij moet dubbel betalen voor zijne droge keel.
Maar ik door ijver en door vlijt, ik win mijn brood in eerlijkheid.
Mijn vrouw die roept victoria over den slijpers stiel.
Zij vindt haar grootste gloria in 't draaien van mijn wiel.
Mijn kinders hebben geen ongemak, zij lopen met de bedelzak.
Sa, vrienden, voor het leste: all' ambachten zijn goed.
Maar ‘t mijn is toch het beste schoon ik soms slapen moet
op hooi en strooi op ene stal, dan heb ik kost voor niemendal!

17 Dubbele Jan
Dubbele Jan die zie-de nie mer op de kermis staon.
Hij is-t-er mi z’n wagentje vandeur gegaon.
Jan, Jan, dubbele Jan, waor zij-de gè hinne gevaoren,
Jan, Jan, waor zij-de gè heengegaon.
Vur z’n kêrreke liep ‘nen auwe merrie mee,
die giesteren de mallemeulen drêjen dee.
Boven d’r op daor ston ’nen auwe tingeldoos.
Die speulde skoonder ês de miste radio’s.
Zuukte Jan vanaovond in de maneskijn
want zonder dubbele Jan kan ’t gin kermis zijn.

18 Al van den drogen haring

Al van den drogen haring willen wij zingen,
ter ere van zijn kopje zullen wij springen.
’t Is van zijn kop, springt er maar op,
’t is van den drogen haring.
Al van den drogen haring willen wij zingen,
ter ere van zijn oogje zullen wij springen.
’t Is van zijn oog, springt er maar hoog,
’t is van den drogen haring.
Al van den drogen haring willen wij zingen,
ter ere van zijn balgje zullen wij springen.
’t Is van zijn balg, springt er maar half,
’t is van den drogen haring.
Al van den drogen haring willen wij zingen,
ter ere van zijn stertje zullen wij springen.
’t Is van zijn stert, springt er met hert,
’t is van den drogen haring.

19 Waarvan gaan er de boeren
Waarvan gaan er de boeren, de boeren,
waarvan gaan er de boeren zo mooi?
Ze dorsen het koorn en verkopen het strooi.
Daarvan gaan er de boeren, de boeren,
daarvan gaan er de boeren zo mooi.
Waarvan hebben de boeren, de boeren,
waarvan hebben de boeren veel geld?
Ze karnen de boter, verkopen de melk.
Daarvan hebben de boeren, de boeren,
daarvan hebben de boeren veel geld.
Waarvan drinken de boeren, de boeren,
waarvan drinken de boeren de wijn?
Ze vetten het kalf, verkopen het zwijn.
Daarvan drinken de boeren, de boeren,
daarvan drinken de boeren de wijn.

20 Arabine, koeterine
Arabine, koeterine van je trif, troef, traf,
Prr – laat de beentjes gaan.
Arabine, koeterine van je trif, troef, traf,
ha, die is af!

21 Een vreemde arme snuiter
Een vreemde arme snuiter
was moede van het wand’len,
was moede, moede van het wand’len.
Hij had zijn fluit verloren
uit zijne mantelzak, ti-ra-la-la,
zak, ti-ra-la-la,
uit zijne mantelzak.
Da’s niets, ik heb gevonden
waar jij zoveel van hield, ti-ra-la-la,
hield, ti-ra-la-la,
waar jij zoveel van hield.

22 ’n Auw wefke
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’n vlieg.
Ik zeg dê ge-’t liegt, wie vreet er nou vlieg?
Ze sloeg ‘m naor binnen mi vleugels en poot,
misschien gaat ze dood.
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’n spin.
En ’t friemelde en ’t kriemelde daor binnenin.
Ze vraat er die spin um te vangen de vlieg.
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’n mus.
Dê is toch ’n klus te vreten ’n mus.
Ze vraat er die mus um te vangen de spin.
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’n kat.
Ge bent toch nie zat, wie vreet er nou kat?
Ze vraat er die kat um te vangen de mus.
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’nen hond.
Nou mak-te ’t te bont, wie vreet er nou hond?
Ze vraat er diejen hond um te vangen de kat.
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’n koe.
Wit-te wel hoe te vreten ’n koe?
Ze vraat er die koe um te vangen d’n hond.
Ik zaag ’n auw wefke dê vraat er ’n pêrd.
Dê is toch niks wêrd te vreten ’n pêrd.
Ze din goed d’r best mêr ’t bist waar te groot…
en nou is ze dood!

23 Roodkapje

Er was eens een huis, een heel doodgewoon huis.
En in dat huis woond’ een stokoude vrouw.
En dat huis stond in een bos, in een stikdonker bos
waar je ’s winters bevriest van de kou.
Maar wie in de maneschijn komt daar aan
op zijn pantoffeltjes?
Wie komt daar aan geslopen?
’t Is de wolf uit het bos
en die loopt zomaar los
en die vreet oma op met huid en haar.
Wat zeg je me daar?
Toen ging hij slapen in oma’s bed.
En om zeuven uur in de morgen
daar kwam roodkapje aan.
Hé oma, hé oma, hé oma word eens wakker
ik heb koekjes van de bakker.
Hé oma, hé oma, je mag je wel eens laten scheren.
Je hebt een baard van zeven weken lang,
Ja, nu word ik heuselijk bang.
Maar dat is mijn oma niet
’t is de wolf zoals je ziet.
Snij open die buik.
Lieve oma, kruip er uit.
En ze leefden nog lang en tevreden.

