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III

Inleiding.

‘Aus Keimen’, zegt de Zwitsersche dichter1),

Aus Keimen die vom Baum gefallen,
Wird Hochwald, wipfelnd weit und breit,
Und aus des Kindes leisem Lallen
Der Donner der Beredsamkeit.
Drum sollt ihr Kleines nicht verachten,
Ob scheinbar es im Schatten steht,
Wenn Euer Dichten, Euer Trachten
Oft noch so sehr in 's Grosze geht.

Met die ‘grootheid’ echter behoeft men 't nog zoo nauw niet te nemen; of wie, die
wat in de wereld en de maatschappij rondgekeken, en een paar onbenevelde oogen
in zijn hoofd heeft, is niet van al het erbarmelijk kinderspel overtuigd geworden, dat
er de schering en inslag van uitmaakt, onder hoeveel bedriegelijk vertoon en
schijnschoone praatjens men het te dekken en bewimpelen zoekt? Ik althans erken
gaarne

1) NännyuitHerisau,inRochholzA l e m a n n i s c h e s K i n d e r l i e d u n d K i n d e r s p i e l
a u s d e r S c h w e i z , Leipzig 1857.
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vaak te walgen van al dat kinderachtige zelfbedrog, al dat ijdel-tuitige gewriemel
der groote meerderheid onzer geleerde en ongeleerde, beroemde en onberoemde
volwassenen in staaf en kerk. En te liever neem ik dan, uit den wanhebbelijken drom
van al die misplaatste groote kinderen, mijn toevlucht tot het levenslustig terrein,
waar het kinderspel uit den aard der zaak thuis is - de kinderkamer zelf. Daar verlustig
en verkwik ik mij in de volle waarheid van het kinderleven, met al zijn schijnschuwe
dartelheid en ongedwongen toon. Daar verdiep ik mij in de herinnering mijner eigen
blijde kinderdagen, en roep mij dat lustig verleden voor den geest, om in mijn eigen
hart en zin zooveel frisscher en wakkerder te blijven, als ik mijn tijdgenooten en
jongeren van jaren in een geestdoodend schijnbejag verouderen en verdorren zie.
Een kinderlijken, geen kinderachtigen, zin in zijn boezem rond te dra gen, ziedaar
waarop het aankomt, en waar het den meesten aan hapert; en gelukkig daarom wie,
in dien geest, steeds even jeugdig van hart weet te blijven, vol lust en leven voor de
dingen, en op geen ijdeltuitig schijngenot, maar levensvolle waarheid uit. Deze kan
hij overal vinden, zich in haar voortdurend verademen, waar hem de stikstof zijner
omgeving, en van den maatschappelijken dampkring waarin hij zich beweegt, hier
of daar, de borst benauwen en met versmoring dreigen mocht. Hij heeft er zich zelf
en zijn herinneringen slechts getrouw voor te blijven, en steeds onverdroten dezelfde
belangstelling aan alles te wijden, wat om hem leeft en lacht, en van een gezonden
aanleg blijk geeft. Dat lachende leven in en om zich te bevorderen en aan te kweken,
er het oog en hart ook van anderen voor te openen, moet het hoofddoel van zijn leven
en voortdurend streven zijn. Wegmet zooveel jeugdige oudemannetjens en kindsche
- helaas! niet kinderlijke - jonge menschen, reeds op hun twintigste jaar soms met
hun bestaan verlegen, en geneigd zich uit verdriet en verveling
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van kant te helpen, omdat ze niet inzien, wat ze aan 't leven hebben! -
‘Van hier’, gelijk de nederlandsche dichter zingt,

Van hier, van hier 't vroeg stokoud ras,
Die doffe en watrige oogen,
Aan geestdrift vreemd en zielsgevoel,
Tot domlen, in een luyen stoel,
Geboren en getogen.

‘Houdt vast’, daarentegen,

Houdt vast, houd vast, met oog en hart,
De poëzy van 't leven;
Ze is overal, ze is altijd daar;
't Gemoed zij rein, het oog zij klaar,
Zoo ziet, geniet, verbiedt gij haar,
U ongemerkt te ontzweven.

En onder de middelen daartoe geen doeltreffender zeker, dan wat hij ons elders
aanbeveelt:

Het hart blijft jong en wordt niet oud,
Wanneer 't zich frisch en open houdt,
Om al wat menschlijk is te voelen;
Te voelen wat een kind verblijdt,

en wat ons een verplaatsing in de kinderwereld ook onzer eigen prille jaren voor 't
geheugen terugroepen zal. Niets dat daartoe beter geschikt is, dan de - onnoozele
rijmen, ons van dien tijd overbekend, en waarin onze kindschheid, gelijk die onzer
ouders en onzer eigen telgen, zich vermeide. Zij zongen ons in slaap, of hielden onze
geest en verbeelding wakker, begeleidden ons in onze spelen en omdartelden ons,
waar wij zaten of stonden, lagen of liepen. Hun verzameling herroept voor onze
gedachten geheel onze jeugd; zij omvat
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de wereld onzer kinderdroomen, met al haar vaak onzinnig gesnap, waaraan wij ons
kinderhart ophaalden en met den besten uitslag laafden. Huist er dus ook de minste
kinderzin in ons, vonkt er de flauwste sprank nog van 't oude levensvuur in ons
binnenste, dan moeten die, bij 't doorbladeren, verfrischt en verlevendigd worden,
en ons als opnieuw verjongen.

Zoo ongeveer schreef ik vóór nu twee jaar bij de eerste, aanvankelijke uitgaaf dezer
rijmen, en riep tevens de medewerking van ieder belangstellend lezer en lezeres, tot
hun uitbreiding en vermeerdering, in. Niet te vergeefs, gelijk uit den spoedig
gevolgden herdruk, en thans weder bij deze hernieuwde uitgaaf, in zooveel grooter
omvang en weidscher vorm, blijkt. Buiten de vroeger reeds genoemde inzenders en
inzendsters, mag ik daarvoor hier nog den aangehaalden dichter en zijn bloeyend
gezin zelf, en den Secretaris van Westdongeradeel1), R. Heeren, mijn dank betuigen.
Gelijk zij bespeuren zullen, heb ik van hun welkome bijdragen de noodige partij
kunnen trekken. Zoo wellicht deze of gene, die mij met zijn medewerking verplichtte,
bij 't doorbladeren van dit boekjen, een of ander ingezonden rijm of dicht missen
mocht, 't is alleen omdat het òf - om andere reden - in deze kraam blijkbaar niet paste,
òf, buiten hun weten wellicht, uit een of ander gedrukten dichtbundel voortsproot,
hier daarentegen niets anders opgenomen is, dan wat, van mond tot mond
overgeleverd, in de kinderkamer voortleefde, al mocht

1) De toezending van daar was mij te liever, als de beide verzamelaars der Friesche rijmen (I n
d o e s f o l a l d e s n î p s n a r e n , enz. Franeker 1856) juist in beide Dongeradeelen geen
gelegenheid daartoe vonden.
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het dan ook soms door dezen of genen reeds in druk hier of daar meêgedeeld zijn.
Van hoeveel jaren al dit mondeling voortgeplante kindergerijmel heugen mag,

hoeveel eeuwen er zelfs voor enkele der meêgedeelde rijmen verliepen, sinds zij het
eerst voor een kinderoor opgedreund of gezongen, uit een kindermond vernomen
werden; - dat laat zich bij de minsten slechts, door deze of gene toespeling, min of
meer bepalen. Van verreweg de meesten is de dagteekening geheel onzeker, en bij
velen de oorsprong geen andere, dan de natuurlijke, algemeen-menschelijke inspraak
van 't hart, in woorden of klanken geuit. Van daar dat dan ook zoo velen aan
verschillende volken en tongen gemeen zijn, gelijk de vergelijkende aanteekeningen
hierachter uitwijzen. Even als ettelijke kinderspelen der Grieksche en Romeinsche
Oudheid niet minder eigenwaren, dan ook deGermaanschemiddeleeuwen ze kenden,
en wij ze nog in 't hedendaagsche leven terugvinden1), zijn ook tal van kinderdeunen
steeds allen tijden en talen eigen geweest en gebleven. Van andere zou men de
eigenlijke herkomst hunner eerste lezing, en later aanmerkelijk gewijzigden vorm,
niet gissen. Wie zou bijv. vermoed hebben, dat het lied van 't varken, dat niet naar
huis wil gaan, en waarvoor zulk een omhaal van aanvragen en personen vereischt
wordt, eigenlijk in de Joodsche overlevering thuis hoort, en oorspronkelijk op een
gezang teruggebracht moet worden, waarin de druk en 't lijden van 't verschopte
Jodenvolk herdacht, en met uitzicht op een eindelijke uitredding vertroost wordt?
Doch ook daarvan zal in die aanteekeningen nader blijken, en hier rest mij dus niets
anders, dan mijn kleine, al spoedig zooveel aangedikte verzame-

1) Zie daarover D a s D e u t s c h e K i n d e r s p i e l i m M i t t e l a l t e r v o n I g n a z
Z i n g e r l e , in de S i t z u n g s b e r i c h t e der Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien
1867.
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meling, op nieuw, zoo noodig, in ieders belangstelling aan te bevelen. In de
Nederlandsche kinderwereld is zij, reeds van den aanvang af, een hartelijk welkome
gast gebleken; mocht zij er ook in die der volwassenen toe bijdragen, wat van dien
levensvollen kinderzin te doen herboren worden, dien men, bij haar schijnzieke
dorheid, steeds maar al te zeer derft.

KLEVEROORD, onder BLOEMENDAAL, 30 Mei '73.

V.VL.
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I. [Eerste en algemeene rijmen]

Toen 't kindjen op de wereld kwam,
Al uit zijn donker hoekjen,

Toen dronken de vrienden wijn, kandeel,
En ze wonden 't in een doekjen.
Al wie 't kindjen zijn luurtjes vouwt,
Leven ze lang, dan worden ze oud,
En ze zullen te bruiloft komen,
Als ons klein kindjen trouwt.

Toen 't kindjen, enz. - doekjen.
Baker, baker, rep je wat!
Dat ons kindjen geen koû en vat,
Want zijn zoete papaatjen
En zijn lieve mamaatjen
Wilden het zoo graag houden.
Het heeft oogjens, helder en klaar.
Op zijn bolletjen lief krulhaar,
Lipjens met roode randjens,
En een paar poezele handjens.

Toen 't kindjen, enz. - hoekjen,
Toen had het nog geen hempjen an,
Ja, zelfs geen onderbroekjen;
Baker, baker, enz.
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In Den Haag, daar woont een graaf,
En zijn zoon hiet Jantjen;

Als je vraagt: waar woont je pa?
Dan wijst hij met zijn handjen,

Eerst met zijn vinger en dan met zijn duim;
Hij heeft een jagersmutsjen op

Met een huzaren-pluim.

Draai er het wieltjen nog er eens om,
klap er eens in je handjens,
zet je handjens in je zij,
op je borstjens al - le beî; -
Maak er een die - na - res - se bij,
Dat gaat kindjens neusjen voorbij,
klap er reis in je handjens.

Handen in de zij,
Ik ben zoo blij;
Handen op de borst,
Ik heb zoo'n dorst;
Handen op de schoêr,
Jou linksche boer!

Kintje,2

Mondintje,
Wipneusje,
Roodwangetje,
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Traan-oogjes,
Voorhoofdje,
Top, top, top,
Haartje op de kop.

Trararetje (bis)
Een koetje en een paardje,
Een osje en een stiertje,
Een varken en een miertje,
Tiereliereliertje.

Dit voetjen, dat voetjen, lip, lap, lorum;
Dit voetjen, dat voetjen liep in 't koren,
Dit voetjen, dat voetjen liep in 't gras;
'k Wou dat 't kindjen grooter was.

Dit voetjen en dat voetjen
Die gingen de schaapjens wachten,
Het eene liep in 't koren

Verloren
En 't ander liep er bachten1).

Dit voetjen en dat voetjen waren verloren in 't riet,
Dit voetjen en dat voetjen vonden malkander niet;
Dit voetjen en dat voetjen zouden de gansjes wachten,
De gansjes liepen in 't koren

Verloren,
En Jantje (Pietje, enz.) liep er achter.

ABC3

De kat gaat meê,

1) Oud voor achter, thans nog boven, buiten, enz.
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De hond blijft thuis;
‘Piep!’ zeî de muis in 't voorhuis.

Hagel en snee
Koetje, katje, meê,
Hondje thuis,
‘Piep!’ zeî de muis in 't voorhuis.

Wat doet het hondje? Waf, waf!
Wat doet het koetje? Boe, boe!
En de schaapjes roepen mê, mê!
En de geitjes roepen bê, bê!
En het haantje kukeleku!
En het poesje miau!
Waf, waf, waf! Boe, boe, boe!
Mê, mê, mê! Bê, bê, bê!
Kukeleku! Miau!

Tante Nans
Zat op een gans,

‘Wip!’ zeî de gans,
En weg vloog tante Nans.

Aaltje zat op 't paaltje;
Wip! zeî 't paaltje,
Weg was Aaltje.

Geeze, geeze, goeze gat,
Die achter op de sjeeze zat;
Hag! zeî de sjeeze.
Weg was geeze.

Tikke-takke-toonen,
't Varkentjen in de boonen,
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't Paardjen in de haver,
't Koetjen in de klaver,
't Schaapjen in het groene gras,
't Eendjen in de waterplas.
't Vischjen in het netjen,
't Kindjen - wip! in 't bedjen.

Tralderalderaatjen,
't Kind gaat met zijn vaâtjen
't Kind gaat met zijn moêtjen meê
Boven in de bedsteê.

1. Slaap kind - jen slaap,5

daar buiten loopt een schaap,
een schaap met wit-te voet - jes,
dat drinkt zijn melk zoo zoet - - - - jes
Slaap kind-jen slaap.

2. Slaap kind - jen slaap,
daar buiten loopt een schaap,
daar bui - ten loopt een bon-te-koe,
het kind - je doet zijn oog - jens toe;
Slaap kind-jen slaap.1)

Suja, suja, kindjen!
Moeder is je minn'tjen,
Vader is je winnebrood;
Over een jaar is 't kindjen groot.

1) Maat 5-8, ook wel:
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Din, din, din,
Dat verleden jaar
Een piekje1) waar,
Is nu een ouwe hin.

Suja, suja, kindjen,
't Pappetjen staat in 't spind'jen2),
Moeder is naar Damme
Om een volle mamme;
Vader is naar Slikkesloot
Om een stukje wittebrood;
Kleine kindjens worden groot.

Roe! roe! kind-jen, hoe ben je toch zoo stout!
Heb je pijn in 't buikjen, of zijn je voet-jens koud!
We zul-len een vuurtjen sto-ken, en een papjen ko-ken;
't Wiegjen dat gaat zwik, zwak, voor den kleinen dik-zak.

Suja, poppedeine,
't Kindje is nog kleine;

'k Wou, dat het kindje grooter was,
Dat kwam moeder wel te pas.

1) Platfriesch voor kuikentje.
2) Etenskast.
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Vort, Keddeman, vort!
Rij maar naar den molen toe,
En haal me daar wat gort;
Dan zullen we een brijtje koken
Voor ons kleine poppe,
Dat zal haar in 't mondje smaken;
Vort, Keddeman, vort!

(Groningsch).

1.
Suze, Nanje, mien poppien,
Ik weig dy met mien sloffien,
Ik weig dy met mien schou,
Poppien, doe dien oogies tou.

2.
Suze, Nanje, ik weige di,
Wasttou wat grooter, dan sluig ik di,
Maar dou bist mi nog al te klein,
'k Mout di maar wat door de vingers zein.

Och, Jantje, wil niet huilen,
Daar heb je mijn beste muilen;
Daar heb je mijn mooie beugeltas,
Daar al mijn goeie geld in was.

Din, din doosjen,
't Kindjen piest in 't hoosjen,
Van het hoosjen in de schoen;
't Kindjen zal 't niet weêr doen.
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Twee kin-dert-jens bij me kaâr,
een zus - jen en een broêr-tjen,
ik wou niet dat ik er meer van had,
van al dat klei-ne goet - jen.

Klaas Vaak, die komt,
Klaas Vaak, die komt,
Hij komt den schoorsteen in;
Hij komt op kindjens oogens,
Is dat geen goed begin?

Klaas Vakeling, Klaas Vakeling,
Hij komt den schoorsteen in,
Hij komt op kindjens oogen,
Al met een zoeten zin.

't Kindjen gaat naar bed,
't Kindjen gaat naar bed.
Zijn oogjens vallen toe.
Hij zal zoete melkjen drinken,
Al van de bonte koe;
't Melkjen van de bonte koe,
Dat komt aan 't kindjen toe.

Voor de beide laatste regels ook:

De koe is bont
En de melk is gezond
Die loopt in kindjens mond.
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Het mantje
Met zandje

Kwam van de boogjes,
Strooit zand in de oogjes

Van ons kleine - kize, kize, kize...

Ey - a, po - - pey - a, kookt kin - de - kens pap,
heb je geen mel - lek, zoo mel - lekt de kat;
Heb je geen kat, zoo mel - lekt de muis,
daar is toch al - tijd nog mel - lek in huis.
Melk - - jen zoeter dan vij --------- gen.
'tKindjen moet sla-pen en zwij ------ gen.

Wel te rusten
Met het hoofd op het kussen,
Met het gat er bij del1),
Slaap wel, Nel!

Slaapkop, Doedeldop,
Staat vóór negen uur niet op.

1) Neêr.
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Lange slaper,
Beddegaper,
Groote pop,

Staat voor negen uur niet op.

De vijf vingers.10

Naar bed, naar bed, zeî Duimelot,
Eerst nog wat eten, zeî Likkepot,
Waar zullen we 't halen? zeî Lange Jaap,
In moeders kastjen, zeî Korte Knaap,
Dan zal ik zeggen, zeî Pinkelinge,
Dat jijlui snoept van moeders dingen.

(anders)

Naar bed, naar bed, zeî Duimelot,
Eerst nog wat eten, zeî Likkepot,
Waar zal ik het halen? zeî Langelot,
Uit grootvaârs kastjen, zeî Ringeling,
Dat zal ik verklappen, zeî 't Kleine Ding.

Duimelot is in 't water gevallen.
Likkepot heeft hem er uit gehaald,
Lange Jaap heeft hem thuis gebracht,
Korte Knaap heeft hem in 't bed geleîd.
En dat kleine, kleine Pinkjen heeft alles gezeîd.

Duimelot had visch gekocht,
Likkepot had ze gezoden,
Lange Jaap had ze gebraden,
Korte Knaap had ze weggezet,
En 't kleine ding heeft ze opgegeten.
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Duimelot had een vischje gekocht,
Likkepot had het thuis gebrocht,
Lange liereboom had het gebakken,
Ringeling was het weg gaan zetten.
En 't kleine ding had het opgevretten.

Deze man heeft een koe gekocht,
Die man heeft hem thuis gebrocht,
Die man heeft hem geslagen.
Die man heeft hem opgegeten,
En die man heeft er van geweten.

Die heeft in de sloot gelegen,
Die heeft hem er uit geholpen,
Die heeft hem een schoon hemd aangedaan,
Die heeft hem op zijn bed geleid,
En die heeft hem goê nacht gezeid.

Pinkie,
Goû ringkie,
Lange liereboom,
Potteschrapper,
Ketellapper; -

Kitele- kitele- kitele, enz.

Pinksken
Goud rinksken
Lange liereboom
Biertapper,
Opsnapper.
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Dumeling
Vingerling
Lankman
Jozef
Jip.

Rijen, rijen, rossen,
Tien pond klossen,
Elf flessen wijn.
Van avond zullen we vrolijk zijn.

Douw, douw, deine kwam van Brugge,12

Met de knapzak1) op zijn rugge;
Met zijn stok al2) in de hand.
Zoo kwam douw, douw, deine in 't land.

Douw, douw, dein, die rare snater,
Die viel met zijn poepertje in 't water,
Handjes nat en voetjes nat,
Zoo kwam douw douw dein in stad.

Din, din, din, die wou wat praten,
Hij viel met zijn gatje in 't water;
't Houtje was nat, en 't voetje was glad,
Zoo viel din, din, din, op 't gat.

Schok, schok, schok;
De boer rijdt om een rok;
Een nieuwe rok van blâaren,
Om naar Oostinje te varen;
Schok, schok, schok! -

1) Ook wel ‘pappot’.
2) Ook wel ‘de wiegband’.
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Ju, ju, paardjen,
En jij moet naar de stal;
De koetjens eten 't hooi op,
En jij krijgt niemendal.

Ju, ju, paardjen,
Met jou vlassen staartjen,
Met jou koperen voetjens,
Waarom rij je zoo zoetjens?

Paardjen, wouje wat harder loopen,
'k Zou je een mandjen met haver koopen;
't Paardjen, dat liep op een draf,
Toen ik 't een mandjen met haver gaf.

Ju, ju, paardjen, rij naar steê;
Breng er een zak met meeltjen meê;
T'avond zullen we koekjens bakken,
Als de hoentjens eitjens kakken;
Leggen ze weinig, leggen ze veel,
Al evel bakken we koekjens van meel.

Paardjen, paardjen, rij naar steê,
Breng voor 't kindjen koekjens meê.
Koekjens met vier hoekjens
Aan alle kanten even smal;
Raadt eens, wie die hebben zal?
't Kindjen krijgt die koekjens al;
Als het stout is niemendal.

Ju, ju, paardjen,
Rijd er meê naar steê,
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Breng voor ons lief kindjen
Een lekker koekjen meê.

Een koekjen van twee blanken,
Ons kindjen zal je bedanken.

Ju, ju, paardjen
Met je vossen-staartjen,
Met je ruige pootjen,
Spring eens over een slootjen,
Van het slootjen in het riet;
Dat doet kindjens paardjen niet.

Ju, ju, paardjen
Naar Den Briel om visch,
Je weet niet, wat voor weêrtjen
Dat het morgen is;
Geef het paardjen klaver,
Geef het paardjen haver.
Geef het paardjen kaf,
Dan loopt het op een draf.

Ziet zoo rijen de Heeren.14

Met 'er bonte kleêren;
Ziet, zoo rijen de vrouwen,
Met 'er wije mouwen;
Ziet zoo rijen de joffertjens,
Met 'er mooye pantoffeltjens,
Ziet zoo rijdt den akkerman
Met zijn paardjen achteran;
Ju ju, zeggen we dan.
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En Mevrouw van Roo-sen-daal,
die had vier ju, ju, ju-tjes.
Een koetsier met blauwen rok,
met een rooie kraag er op.

Hossetent, hossetent,
Zoo rijen we naar Brugge,
Zoo rijen we naar Gent,
Van Gent naar Nieuwpoort,
Nieuwpoort, ho!
Rijen we naar Wielewale,
Wielewale, ho!
Och, mijn lieve heertje!
Mijn buikje doet me zoo zeertje!
Dat komt van al dat huppelen
Over die groote druppelen.
Hos, hos, hos!

En zoo raakt het paardje los.

Anders.

Hossetent, Hossetent,
We rijen naar Brugge,
We rijen naar Gent;
We rijen naar Antwerpen.
Met al die schoone kerken;
Dan rijen we nog 'en luttel voort,
Totdat we komen te Nieuwpoort;
Nieuwpoort, hou!
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Wat bliefje? schoon juffrouw!
Ga je meê uit spelevaren,
Spelevaren, houl -
En och! enz.

Jan-baas had een paardjen
Met een hooge rugge,
Hij liep er om en hij zat er op,
En hij reê er meê naar Brugge.
Hobbeldebob en 't paardjen sprong.
En Jan viel over den zadel om;
En alle de buren kwamen gegaan,
En die riepen allemale,
Als dat Jan-baas, van over de Maas,
Was van zijn paard gevallen.

Joei, joei, joei!
Naar Hoorn om een koei,
Naar Schagen om een wagen,
Zoo rijen we alle dagen
Van Marken tot Akersloot,
Om een schootjen wittebrood.

Als de bakker brengt de gist,
En het koetjen mellek pist,
En het kippetjen eyeren leît,
Koeken bakken de keukenmeid.

Molenaartje, maal je molen,
Maal voor 't kindje een zakjen meel,
Dan zal moeder pankoek bakken,
Die in kindjes keeltjen zakken;
Stroop, stroop, stroop met meel,
Dat glijdt zacht door kindjens keel.
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Groen, groen grasjen,
Boter in mijn taschjen,
Melk op mijn tongetjen,
Dag, mijn zoete jongetjen.

Schuitjen varen,
Theetjen drinken,
Blommetjens plukken,
Bestjen met krukken,
Dom, dom, dom.

Dan gaan we naar den Overtoom.
Daar drinken we zoete melk met room,
Zoete melk met brokken,
Tien slaat de klokke;
En als de klokke tien slaat,
Dan komt de klapperman op straat,

Elf, elf uren,
De meisjes moeten schuren,
De jongens moeten water halen,
Achter bij de buren.

Schuitjen varen,
Theetjen drinken,
Varen naar den Overtoom,
Eten zoete melk met room,
Zoete melk met brokken; -
Meisjen, ken je wel jokken?

Schuitjen varen,
Over de zee;
Brengen een schuitjen met appeltjens meê.
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Schuitje varen o-ver de zee!
Schippert-je neem je mijn kind - jen ook meê?
Neê, schip-pert-je, neê,
jij krijgt ons klein kindjen niet meê.

Schuitje varen o-ver de zee!
Schippert-je neem je ons papaat - jen ook meê?
Neê, schip-pert-je, neê,
jij krijgt ons pa - paat - jen niet meê.

Schuitje varen o-ver de zee!
Schippert-je neem je ons mamaat - jen ook meê?
Neê, schip-pert-je, neê,
jij krijgt ons ma-maat-jen niet meê.

Schuitje varen, zee, zee!
Kindjen! ga je meê, meê?
In dat mooie schuitjen
Naar ôpa toe?
Opa heeft een bonte koe,
Die zal ôpa melken!
't Kindjen zal ôpa helpen.
't Kindjen vroeg, waar 't schuitjen leî,
't Schuitjen leî in 't water;
't Koetjen gaf een blater,
't Koetjen gaf een schop,
Toen was al de melk op.

Roeyen, roeyen, kooyen,
't Schippertjen vaart ter dooyen,
Naar Den Briel al om de visch.
Weetje niet, waar klein Jantjen is?
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Hier boven, hier boven,
Wittebrood in den oven;

Al wie 't wittebrood niet en mag,
Die moet vasten den ganschen dag.

Roeyen, roeyen, kooyen,
't Schippertjen vaart ter dooyen,
Naar den Briel al om de visch,
Weetje niet waar mijn vadertjen is?
Daar boven, daar boven,
Wittebrood in den oven,
Bier en brood in 't zoutvat,
Meisjen, waarom doeje dat?
Had ik een stok, ik zou je slaan,
Dat je niet over de aard kont gaan;
De aard die ging te pletteren,
Mooi meisjen leer je letteren,

Terdegen, terdegen,
De klok slaat halfnegen,
De klok, die slaat half tien;
Meisjen, heb geen dieven gezien?

Roeyen, roeyen, kooyen
't Schippertjen vaart ter dooyen,
Naar den Briel al om de visch,
Weetje niet waar de veerman is?
Haal over, haal over,
Wittebrood in den oven;
Al wie niet gelijk en komt,
Zal betalen tien pond;
Tien pond en een halve,
't Koetjen zal morgen kalven;
En kalft het koetjen morgen niet,
Dan kalftet 't heele jaartjen niet.
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Rooye, mekooyen,
Waar zal ik je gooyen?
In 't Maasland,

Waar je die groote kabeljauwsmooten,
Waar je die lekkere visschen vangt.

Heideredeintje!
Beresteintje
Heeft een paard,
Dat eet krintjes,
Poept rozijntjes,
Maalt mosterdje met zijn staart.

Poppetje zou te kermis gaan
Met haar zusje Trijntjen;
Wie zou Poppetjens huis bewaren?
Pruimpjen en rozijntjen;
Damme Damme, poppen,
We zullen je schoppen,
De deuren uit en de vensters in,
Dat gaat naar de poppen 'er zin.

Damme, Damme, poppen,
We zullen je schoppen,
Schoppen de poppen de deur maar uit;
Dan gaan we naar de poppekraam,
Daar al die mooie poppen staan,
Koopen daar het poppengoed,
Dat men aan de poppen, poppen,
Dat men aan den poppen doet.

Ik kwam laatst in een poppekraam,
Daar zag ik al die poppen staan;
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Ik vroeg: wat doen die poppen hier?
Die poppen drinken poppebier,
Die poppen drinken poppewijn;
Kom, laat ons samen vrolijk zijn.

Jantjen zou eens kermis houën,
Met zijn zusjen Trijntjen,
Wie zal Jantjens huis bewaren?
Pruimpjen en rozijntjen;
Ik niet; wie dan?
Jantjen moet er zelf an.

Goeien avond, Tante Betjen;
Goeien avond, oome Jan;
En mijn moeder laat je vragen,
Of je niet eens komen kan,
Met de kleine Poppedeine
En de groote Bombam?
Goeien avond, tante Betjen;
Goeien avond, oome Jan!

Klein, klein Muisjen!
Waar zit hij?
In 't huisjen.
Wat doet hij?

Hij werkt. - Voor wie?
Voor de kleine Poppedeine
En de groote Bombam.
Goeien avond, speelman;
Speelman, heb je al dieven gezien?
Ja, mijnheer, wel zeventien.

Naatjen!
Pappegaaitjen!
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Hoe laat is 't?
Elf uren?
Wie zeît dat?
Klein muisjen!
Waar zit die?
In zijn huisjen.
Wat doet hij?
Hij werkt!
Voor wie?

Voor de kleine Poppedeine
En de groote Bombam;
Goeien avond, speelman.

Hoe laat is 't?
Twaalf uren
Wie zeit dat?
De meid.
Waar is ze?
In de keuken.
Wat doet ze?
Ze breit,
Voor wie?

Voor de kleine Poppedeine,
En de groote Monsieur,
Die heeft een broek met een scheur,
De billen komen er deur.

1. Naa - tje, Naa - tje, ben je bo - - ven!
Ja, juf-frouw, ik schud het bed.
2. Zie je dan wel naar de vlooi - en!
Ja, juf-frouw, ik vang ze net.
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Naatje, ik wil je wat beloven.
Goed Juffrouw.
Twaalf pond suiker
En zes flesschen wijn;
Dat doe je in een keteltje
En roert het met een lepeltje;
Wat zal dat lekker zijn!

Betje, ben je boven?
Ja, Juffrouw.
Breng het vuur eens in de stoven!
Goed, Juffrouw.
Hoeveel koffij heb je gemalen?
Een lood, Juffrouw,
De koffij neem ik meê naar binnen,
En het dik bewaar ik voor jou. -

Moeder Melet (bis)
Eerst wat koffij en dan naar bed;
Eerst wat koffij en dan naar boven;
Dat wil moeder Melet wel loven.

Bom, bam, beieren!23 en 24

De klok die lust geen eieren;
Wat lust hij dan?
Spek in de pan,
Is dat geen lekkere bombam?

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



24

Bom, bam, bei-e-ren!
De kos-ter lust geen ei-e-ren;
wat lust hij dan?
Spek in de pan,
o, wat een lek - ke - re kos-ter dan.

Bom, bam, bei-e-ren!
De kos-ter lust geen ei-e-ren;
wat lust hij dan?
Spek in de pan,
dat de kos - ter niet krij-gen kan.

Bom, bam, beieren,
Ons poesjen lust geen eieren;
Wat lust ons poesjen dan?
Spek in de pan;
Daar wordt ons poesjen vet van.

Laat loopen den gek;
Hij lust geen spek,
Spek uit de pan,
Spek in de pan,
Wat lust die groote gek dan?

Bom, bam, beieren,
Klapperman, lust je wel koek,
Met jou verschoten apenrok,
En jou gelapte broek?

Bake-meui, al naar de mode,
Draagt een rok met groene koorde,
Feui, feki, Bake meui,
Wat ben jou een sluuwe1) Trui!

1) Platfriesch voor loom, lamlendig.
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Vader en moeder slaapt bij mekaâr,
Ze wouên me niet hebben;
Ze douwden me in de krebbe,
De krebbe, die was te maken;
Ze douwden me in een laken,
Het laken was te wasschen;
Ze gooiden me in de plassen,
De plassen waren al te diep;
Ze gooiden me in het lange riet,
Het lange riet was toe;
Toen gingen we naar de bonte koe,
De bonte koe woû schoppen.
Toen gingen we naar de poppen;
De poppen wouën slaan,
Toen gingen we naar de gladde baan,
De gladde baan was al te glad;
Toen vielen we op ons kermisgat. -

Ake bake, boonen kraken.25

Had ik een mes, dan zou ik je raken;
Had ik een zweep dan zou ik je slaan;
Meester, mag Pietjen naar huis toe gaan?
Neen, Pietjen heeft kwaad gedaan.

Boven op den zolder, spelen ze holderdebolder;
Boven op de vliering, bakt mijn moeder spiering;

Boven op het kerkhof, slaan ze Pietjen zijn kopjen of.
Heel of, half of, Pietjen zijn kopjen of.

Meester mag de school uitgaan?
't Is al ellef uren,
't kan niet langer duren,

Achter op het latjen
Spelen ze billegatjen;
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Achter op het kerkhof,
Slaan ze Pietje zijn kopjen of;
Heel of, half of,

't Kopjen van het halsjen of.

‘Moeder, mag ik meêgaan?’
Kris van Leeuwen
Leît te schreeuwen
Uit het raam.

Neen, mijn kind, blij jij maar thuis;
Anders komen de dieven in huis.

Daar slaat de klok, de heilige bel,
Die ons van 't leeren verlossen zel;
Mijn geest getuigt, om op te staan,
Mij om te keeren, en heen te gaan.

Vader en moeder, mijn schrift is uit;
Verdien ik nu geen mooie duit?
Ik heb geschreven, zonder beven,
Zwarte letters op wit papier.
Vader en moeder mijn schrift is hier.

Daar stond een juffrouw in de deur,
Met een witte schorldoek veur,
Ze wou zoo graag eens dansen,
Om de rooie kransen;
Om een pannekoek is 't te doen,
Geef me der een, dan ga ik heen,
Geef me der twee, dan ga ik meê,
Geef me der drie, dan ga ik strijken;
En als ik het dan niet dragen kan,
Dan span ik een paard en wagen an,
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Met vier dikke ossen,
Dan ga ik henen klossen.

Achter de kerk, daar leit een muis;
Is mijnheer De Wit niet thuis?
Mijnheer De Wit is uitgegaan:
Raadt eens wat hem tegenkwaam?
Twee houten mannen,
Twee potten en pannen,
Twee flesschen zonder ziel.
Waar is de ziel gebleven?
Achter in den hemel,
De hemel is verlaten,
Twee gouwen platen,
Twee gouwen beugels;
Zijn dat geen groote leugens?

Almanak
Leugenzak
Komt van Delft,
Liegt de helft;

Komt van Aalsmeer
Liegt nog veel meer;

Komt van Dordt,
Liegt dat hij zwart wordt;
Komt van Zwartewaal,
Liegt het altemaal.

De dominee van Urk,27

Die zou op Schokland preêken,
Door 't razen van de zee,
Had hij zijn text vergeten.
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O, oven, o oven!
Bak onder, bak boven,
Bak plat, bak rond;

Bak alle menschen naar den mond.

De bisschop van Munster,
Met honderdduizend man.

Voor Groningen, voor Groningen eens kwam;
De bisschop van Munster, al weêr van voren of an.

Amsterdam, die groote stad,28

Is gebouwd op palen;
Als ze nu eens ommevalt,
Wie zal dat betalen?

In Engeland, in Engeland,
Daar vliegen duizend meeuwen;
Daar is een schip met meisjens vergaan,
Wat zullen de jongens schreeuwen!

Kroene kranen,
Witte zwanen;

Wie wil meê naar Engeland varen?
Engeland is gesloten,28

De sleutels zijn gebroken;
In Engeland,

Daar stuift het zand;
Daar gaan de klokjens bingeldebang
Bingeldebangdeboeze;
Achter onzen hoeze1)

Daar staat een groote noteboom.

1) Geldersch voor huize.
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Ik wist niet wat ik eten zou,
Karnemelk met gerstenbrood;
Slaat den luien wever dood,
Hij zal wel beter weven.

Onder de groene boomen,
Daar leît een Engelsch schip,
De Franschen zijn gekomen,
Zij zijn zoo rijk ah ik.
Ze dragen hoedjens met pluimen,
En een rokjen van perkement,
En ze moeten voor Holland ruimen,
Al waren nog zoo'n vent.

Prins Robbert was een sjentelman29

Een sjentelman was hij;
Hij had een broek van krenten an,
En een rokjen van rijstenbrij;
Zijn beentjens waren hoendertjens,
Zijn billetjens waren bout,
Zijn handjens waren kapoendertjens,
En zijn neusjen was van zoethout;
Prins Robbert was een sjentelman,
Een sjentelman van zoethout.

Daar komt Pauwel Jonas aan,
't is zoo'n aardig ventjen,
't schip is naar den grond ge - gaan,
op een En - gelsch ent - jen.
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Of:

Daar, enz. - ventjen,
Ziet hem deftig schoolwaarts gaan,
Hij lijkt wel een studentjen.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Anne met de lappen kwam mij tegen,
Over het rooie bruggetje gaan,
Ik hoorde 't klokjen van vieren slaan,

Een pijpjen tabak,
En een klodder in je zak,

Ik wou dat het altijd kermis was.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Daar kwam mij een vischvrouw tegen;
Vrouw, hoe duur is 't zootjen?
Vijf min een oordjen,
Vijf min een oordjen is al te duur;
Geef me dan een stukjen vuur,
Een stukjen vuur is al te hiet;
Geef me dan een stukjen kriet1),
Een stukjen kriet is al te wit;
Geef me dan een stukjen pik.
Een stukjen pik is al te zwart;
Geef me dan een schup voor 't gat,
Een schup voor 't gat doet al te zeer;
Geef me dan mijn vijf min een oordjen maar weêr.

Marijken, Marijken,
Wat kost je groene thee?

1) Krijt.
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Ik heb ze van negen, ik heb ze van tien;
Laat me die van negen eens zien
Marijken, Marijken,
Wat kost je groene thee?

Tut, tut, lieve Jan Tut!
Werk jij aan de waterput?
Zuljij al jou spek en peren
Aan de waterput verteren?
Tut, tut, lieve Jan Tut!
Werk jij aan de waterput?

Suja, Suja, boeren Jan Trip,
Meuye zal morgen kommen,

Met een spekstruif in de slip,
En een mandje blommen.

Hansjen sokken,
Trek hem aan zijn rokken,
Trek hem aan zijn staart;
Hansjen is geen oordjen waard.

Kom laten wij eens zingen
Van Blommetjen de hond,
Die nam Margootjens schoentjens,
En stak die in zijn mond;

En hadden we niet geroepen:
‘Blom, Blom, laat staan!’
Hij was met Gô haar schoentjens
De deur al uitgegaan.

Bom, bam, de klok die luidt;
Wat dat beduidt?
De boeren loopen de kerk uit.
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Bom, bam, de klokken luien;
Wat zou dat beduien?
Een dooie man,

Die niet meer spreken of loopen kan;
Wij zullen hem gaan begraven,
Al op de Delfsche haven.

Al onder de wijde kerksteen,
Daar leît Duimpjen zonder been.

Bom, bam, de klokken luien;
Wat zou dat beduien?
Wie is er dood?

Een oud vrouwtjen van slikkesloot.
Moeder, mag ik eens kijken?

Neen, meisjen, lap je kousjens wat!
Meteen kwam daar een zwarte kat,
Die nam het meisjen der beste lap;
De buren aan het zoeken
In alle, alle hoeken,

Met stokken en met staven;
Achter op de haven,
Daar leît een paardjen begraven,
Een oud paard met zeven jongen;
Mijn liedjen, dat is uitgezongen.

Knip, knip, tangetjen!
Wie is er dood?
Een oud, oud mannetjen;

Gebakken is zijn brood,
Gebrouwen is zijn bier;
Nu komt dat oud, oud mannetjen
Zijn leven niet weêr hier.
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Klop, klop, hamertjen!
En is er niemand thuis?
Er is nog een oud vadertjen,
Dat is alleen in huis;
Wat zal dat vadertjen eten?
Kaas en brood;

Wat zal dat vadertjen drinken?
Water uit de sloot.

Bestjen keek in 't knekelhuis
En zeî: wat is de mensch,
Die langer leeft als hij dagen heeft?
Bobbelebob zeî bestjen,
En ze dronk eens uit haar fleschjen,
En 't fleschjen dat was lens.

Bestjen, bestjen brame,
De kat leît in de krame
't Hondjen leît in 't nestjen,
Gouwen, gouwen bestjen;
Daar kwam Jaapjen met zijn schuit,
Maakte 't heele bestjen bramen uit.

Amen, bestjen brame
De hond moet kramen,
De kat moet spinnen,
Om een stukjen brood te winnen.

‘Moeder, moeder!1) de beer2) is los,
Hoor dat dier eens brullen;
Snijd hem neus en ooren af,
Dan hebben wij wat te smullen.

1) Ook wel ‘Hei, Catrijn!’
2) Varken.
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De beer is los (bis);
Hoor dat beest eens brullen!
Bind het maar aan een touwtje vast,
En stop het in de krullen.

De bakker op den hoek,
Die heeft van nacht geblazen
De vellen van zijn broek,
Die hangen voor de glazen,
Als een boekweiten koek.

Een, twee, drie, vier, vijf
De bakker sloeg zijn wijf,34

Al met een houten hamertjen,
De darmen uit het lijf.

Smidje, smidje tingeling,
Die smeedde zijn wijf een gouden ring
Van oud, oud ijzer,
Is die groote gek niet wijzer?

Ut, re, mi, fa, sol;
De boer, die nam een knol
Van den wagen, zonder vragen,
Ut, re, mi, fa, sol.

Ut, re, enz.
De boer die stal een bol;
Ut, re, mi, fa, sol, la,
De bakker 'em achterna
Ut, re, mi, fa, sol, la, ci, ut,
De boer was al lang met de bolle fut1).

1) Platfriesch voor vort, voort, weg.
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Jan Piet, Jan Piet,
Jan Pie - re - wie - re - wiet,
Jan Piet van Maas-land-sluis,
kwam al-tijd dronken thuis.

Anders:

Jan Piet, enz.
Jan Piet van Maaslandsluis,
Kwam 's avonds dronken thuis,
Zoo dronken als een muis.

Daar wa-ren ze-ven kik - ker - tjes
al in een boe - re - sloot,
al in een boe-re-sloot;
de sloot die was be-vro-ren,
de kik-kers hal - lef dood,
de kik-kers hal - lef dood;
ze kwik-ten niet, ze kwak-ten niet,
van honger en ver-driet,
van hon-ger en ver-driet.
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Anders:

Daar za-ten ze-ven kik - ker - tjes
al in een droo-ge sloot;
daar kwam er een boer met klompen, klompen, klompen, klompen,
die trap-te er één van dood.

(Volkswijze uit de Bommelerwaard, 1830).

Daar waren zeven kikkertjes al in een boeresloot;
Die zou-ën kermis hou-ën en dansten poot aan poot:
Louw is dood, Louw is dood.
Leg hem in een kist - - - jen,
zet hem een boeren-slaapmuts op,
dan lijkt hij een Men-nist-jen.
Een Mennist, twee Mennist,
de derde leît in een doodkist.
Of: morgen in de doodkist.
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Lot is dood, Lot is dood,37

Lijs-je leit op ster - - ven;
Dat is goed, dat is goed, is er iets te er-ven?

Lot is dood, Lot is dood,
Lijs-je leit op ster - - ven;
Dat is goed, dat is goed, dan is er wat te er - ven.

Pie-re-la-la leî in de kist,
al met zijn billetjes bloot;
en niemand, die het beter wist1),
of Pier-la-la was dood.
Hij schop-te 't dek - - sel van de kist;
En sprong er uit, dat niemand wist;
Ha, ha! zeî Pier-la-la:
ha, ha! zeî Pier-la-la.

Pierlala zijn vader was dood
Begraven al in den grond;
Pierlala had gasten genood
Ze zaten al in het rond:
Ze hielden niet van lekkernij,
Maar aten gesuikerde rijstenbrij:
Dat 's bon! zeî Pierlala, ha, ha!
Dat 's bon! zeî Pierlala.

1) Ook wel: zijn vader die niet anders wist.
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't Was donker, dat je niet zien en kon,
En met kwam daar een boer,
Een aardige vent, een drollige vent,
Die zeî: ik ben hier onbekend;
Ik ook! zeî Pierlala, ha, ha!
Ik ook! zeî Pierlala.

Juffrouw, wil je moesjes koopen,
Om te plakken op je kin?
Doe het doosjen dan maar open,
Daar zijn al de moesjens in.

Meisje maat, meisje maat,
Ik de visch en jij de graat;
‘Neen, mijnheer, dat kan niet dienen,
Ik het vleesch en jij de bienen.’
Meisje maat, meisje maat
Ik de visch en jij de graat.

Katjen, poesjenelletjen!
Waar ben je toch geweest?
Jij hebt verbrand jou velletjen,
Je waart zoo mooien beest!
Foei poes, leelijke poes!
En is het dan geen schande,
Dat jij jou mooie velletjen
Zoo leelijk gaat verbranden!
Ik heb nog in mijn laadjen
Een naaldjen met een draadjen,
En een stukjen poesevel,
Daar ik jou meê verstellen zel.
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Klein, klein, kleu-tert-je,39

wat doe jij in mijn hof,
je plukt er al de bloempjes af,
en maakt het veel te grof.
Ma-maa-tje die zal kijven.
Pa-paa-tje die zal slaan!
Klein, klein, kleu-tert-je,
wil uit mijn hofjen gaan.

Och, mijn lieve mamaatjen!
En zeg het niet aan papaatjen!
Ik zal zoet naar school toe gaan,
En laten de bloemetjens staan.

Ouwe Jan en jonge Jan,
Die zouën samen pompen;
Ouwe Jan, die brak zijn been,
En jonge Jan zijn klompen.

Een kind in 't water! (bis)39
En heb je 't niet hooren plompen?
Had het zijn kopjen maar boven gehouën
Dan was het niet verdronken.

Twee mannetjes waterhalen,
Twee mannetjes pompen,
Hoog op de klompen,
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Laag op de muilen;
't Kindjen begint te huilen,
Dek toe, dek toe,
Dominee op den preêkstoel.

Jonge Jan de Jager,
Wat zijn je beestjens mager!
Zeven jaar op stal gestaan,
Het vet is van 'er ribben gegaan.

Adam en Eva,
Die zaten op een tonnetjen;
Adam had een rokjen aan
En Eva een japonnetjen.

Adam en Eva
Die zaten op een stoepjen;
Adam zeî: wat stinkt er zoo?
En Eva liet een poepjen.

Adam en Eva
Die aten samen gort;
Adam at zijn buikjen vol,
En Eva kwam te kort.

Adam en Eva,
Die zaten op een boom;
Ze dronken lekkere koffie
Met dikke vette room.

Adam en Eva
Die hadden saâm een doekjen,
Eva maakte er een japonnetjen van
En Adam een broekjen.
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Adam en Eva,
Die zaten in een hutje,
Ze zouden karnemelk koken,
En vochten om een grutje.

Juffrouw, wilje je jongentje verbieden?
Hij komt s'avonds aan mijn deur:
Klep, klep, klep; schel, lel lel!
Dat je je jongentje verbieden zel1).

Tire lire let (bis)
Musschen zijn geen vinken;
Mietjen heeft de kan gebroken,
Waar zullen we nu uit drinken?

Heb je niet gehoord van die hollebollewagen,41

Waar die bolle Gijs op zat?
Hij kon schrokken
Groote brokken:
Een koe en een kalf,
En een heel paard half,
Een os en een stier
En zeven tonnen bier,
En een schuit met schapen,

En nog kon Gijs van den honger niet slapen.

De beide laatste regels ook:

Een leeuw en een beer;
Hap! zeî Gijs en hij lustte nog meer.

1) Ook wel:

Belle, belle, belle! klop, klop, klop
Juffrouw, blief je ook zwavelstok?
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42Ei kokkerei! de klok1) zal leggen
Als ze legt, wat zullen we zeggen?

Geel ei, groen ei,
Allerhande eiertjens;

Twee paar schoentjens heb ik gemaakt,
'k Heb den heelen nacht gewaakt;
Daarom roep ik: geel ei!
Om het hoekjen van de hegge,
Daar zal ik mijn eitjen leggen;
Om het hoekjen van de steeg,
Daar gooi ik mijn eitjen leêg.

A-B- bof
De meester is een mof,

Zijn vrouw is een moffin,
Ik heb een boekjen, daar staat het in.

A. B. bof
De meester is een mof;
A. B. boonen
Een klapjen op je konen.

A. B. ab,
Meester gaf me een klap;
B. A. ba
'k Gaf er niets na.

A. B. bot
Meester is een vod;
A. B. bankjen,

Meester woont in 't gankjen.

1) Klokhen.
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A. B. C.
De meisjens drinken thee;
De jongetjens koopen brokken,
En de meisjens eten meê.

A B C
Koffie en thee,
Drie roode letters,
Vier trompetters,
Haring in de ton,
Vleesch in de ketel,

Morgen zal je bruine boontjes eten.

A-B- Brechtjen,
Dat oude kromme ding,
Rijdt 's avonds op een varken
De Koepoort in.

Of, dof,
Snij mijn moeders neusjen of;
Laat er nog een endjen an,
Dat mijn moeder snuiven kan.

(Zeeuwsch).

Jaep, Jaep, Jeude!
Wat hesttou in dien zak?
Een maattien jenever
En een proempien tabak.

Buiten in de biezen,
Daar leî een hondjen dood;
Zijn staartjen was bevroren,
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Zijn billetjens waren bloot;
Toen kwam Lijsjen Lonken,
Die zeî: dat beest is dronken;
Toen kwam Lijsjen Lollepot,
Die zeî: dat beest is hallefzot;
Toen kwam Jan de slager,
Die zeî: dat beest is mager;
Toen kwam Tijs de timmerman,
Die lapte er weêr een staartjen an.
Toen liep het hondjen henen,
De staart al tusschen de beenen;
Toen ging het hondjen dansen
A l a m o d e d e F r a n c e .

Daar was eens een boertjen van Wensveen,
En een boertjen van Hazerswoû
Het kalf is van de pip gesneden,
En daarom droeg hij rouw.
Lieve boertjen, en schreit niet.
Het kalf is dood, en 't zeît niet;

Het kalfjen met zijn bonten rok
Leî 's morgens dood in 't hok.

Hansjen Knipperdolletjen,
Die zat laatst aan den dijk;
Hij krabde daar zijn bolletjen,
Zijn mutsjen viel in 't slijk1).
Hansjen, wilje je mutsjen verkoopen?
Neen zus, malle zus!
Wie verkoopt er ooit zijn muts?

1) Of:

Zat op Hondjes- (Hondsler-, Hondselaars-)dijk.
Hij had fluweelen schoentjes an,
Hij viel er meê in 't slijk.
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Krullebolletjen ging er eens wandelen,
En hij nam er zijn zusjen meê;
Hij kocht een pond amandelen,
En deelde dat in twee,

Maar wat zal ik voor je koopen,
Al voor een nieuwejaar?
Een heel mooi poppetjen
Met lang en krullend haar.

(Zeeuwsch).

Arenout,
Die sukerenbout,
Die liep al langs de kaaie;
En hij docht, dat hij een vogel schoot,
En hij schoot een papegaaie;
En hij was zoo blij,
En hij schoot er drij;
En hij was zoo dol,
En hij schoot een heele mande vol.

1. Jan mijnen man
wou rui-ter worden,
Jan, mijnen man,
en had geen paard;
Hij nam de kat al bij de staart,
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toen had Jan, mijnen man, een paard ....;
Janman, rijd wat an,
dat j'een rui-ter, dat j'een rui-ter,
Jan - man, rijd wat an,
dat j'een rui-ter wor - den kan.
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Jan, mijnen man, wou ruiter worden,
Janneman had er geen degen;
Toen nam Jan, mijnen man, een koek,
Die stak Jan al door zijn broek,
Janneman had er een degen;
Jan, mijnen man, rijd wat an,
Dat je een ruiter worden kan.

In de glupert zat een haasje, dat sliep;47

Och! mijn beestjen, scheelt je wat?
Ben je ziek of flauw van smart?
Haasjen - piep!

Daar zat een aap - - jen op een stok - jen,
ach - ter moe - - ders keu - ken - deur;
Hij had een gaat - - jen in zijn rok - jen,
daar stak het schelmp-jen zijn staart-jen deur.

Jan oom
Zat op een boom
Te wachten;

Toen brak de boom,
Toen viel Jan oom,
En al de koetjens
Lachten.
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Meester Pik
Zat op een rik,
Hij zou een vogeltjen vangen,
Maar hij bleef op 't rikjen hangen.

Ikkerdebik zat op den wagen,
Ikkerdebik zat hout te zagen,
Ikkerdebik viel in de sloot,
Ikkerdebik was nog niet dood.

Witje, watje zat op 't hek,
Witje, watje brak zijn nek:
Daar is geen eene timmerman,
Die witje, watje maken kan.

Hummeltje Tummeltje klom op den wagen,48

Hummeltje Tummeltje viel van den wagen1);
Daar is geen eene timmerman,
Die Hummeltje Tummeltje maken kan.

Kalle moeie reê te perde
Op een hond, die niet en zag;
Kallemoeie reê zoo verde,
Kallemoeie viel er af.

Daar was eens een mannetjen, dat was niet wijs,
Dat bouwde zijn huisjen al op het ijs;
'k Begon te dooien, maar niet te vriezen,
Toen moest dat mannetjen zijn huisjen verliezen.

Daar was eens een mannetjen, dat was niet wijs,
Dat bouwde zijn huisjen al op het ijs;

1) Ook wel ‘op een’ en ‘van de bank.’
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Het sprak: ‘o Heer, laat het altijd vriezen,
Anders moet ik mijn huisjen verliezen!’ -
Het huisjen verzonk, en 't mannetjen verdronk.

Kees, Kees!
Waar ben je geweest?
In Apeldoorn.
Wat heb je verloren?
Mijn neus en mijn ooren.
En wat nog meer?
Mijn sabel en geweer.

Alias
Zat in de kas,
Zijn moeder dacht, dat het brood was.

Daar was eens een koning,
Die smeerde zijn billen met honing;
Toen riep hij: ‘kindertjens, lik, lik!
Ziet, wat een zoete koning ben ik!’

Daar was eens een koning,
Die smeerde zijn eigen met honing,
Die smeerde zijn eigen met roet;
Toen was die koning b i t t e r en z o e t .

Louw, Louw, lee - lij - ke Louw!
Heb je geen geld, ver-koop je vrouw;
Zou ik dan mijn vrouw ver - koo - pen,
Dan moest ik al-leenig loopen.
Louw, Louw, lee-lij-ke Louw!
Heb je geen geld verkoop je vrouw.
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Jan mijnen man,
Kom doe1) maar an;
Wy willen mekander helpen:
Ik zal dy de boksen2) lappen,
En doe zelst voor my melken.

(Groningsch).

Waitje wel, waar Jan man woont?
Jan man woont om 't houkien;
Jan man het zien wief verkocht
Veur ein dreicents koukien.

Loop, loop, loop,
De boter is goêkoop;

En kom je over een half uur,
Dan is de boter eens zoo duur;
Loop, loop, enz.

Witte brood
In moeders schoot;
Koekeloere, mijn haan is dood;
Mijn haan met zeventien jongen.
Is dat niet goed gezongen?
Al dat zingen geeft berouw.
Bij nacht zijn alle katjens grauw.

Karne, karne boter,
De hond, die wou de schotel,
Kattepoes likt de borden af;
't Zwaaltje3) giet den aschpot uit
Achter in de lochting4),
Daar de vogeltjen vochten;

1) Du (thans gij).
2) Broek.
3) De zwaluw.
4) Hof, tuin.
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Ze vochten dat de pluimpjens stoven,
Altijd was de koekoek boven;
De koekoek en 't leeuwerkjen,
Die bouwden saam een kerkjen,
In 't midden van de zee;
Toen kwam een doove kwakkel,
Die nam een rotten appel
En smeet het kerkje' in twee,

En ze bouwden van zijn leven geen kerkjen mee1).

Moeder, als je me kousen koopt,
Koop me kousen met kuiten;
De jongens roepen me spillebeen na,
Zijn dat geen looze guiten?

Abrikozen Maartje!
Moeder, Awat moet ik doen?
Ga de koeien melken!
Moeder, ik heb geen schoen.
Trek je vaders laarzen aan:
Moeder, die zijn me te groot.
Snij er dan een stukjen af:
Moeder, ik ben geen Jood2)

Achter in ons keukentjen,
Daar hangt een rood gordijntjen:
't Eerste kind dat Tonia heeft,
Zal heeten Willemijntjen.

Jantje, trek je wantjes an,
't Is voor deur zoo koud;

1) Meer.
2) Ook wel:

Stop er dan wat hooi in,
En slof er zoo meê voort.
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Daar ginder komt een meisjen an,
En daar ben je meê getrouwd.

Daar zat een walvischje in de boomen,52

Die zong een liedje al in 't Latijn;
Hij wist zijn stemmetje zoo zoet te mengelen,

Gelijk de klokjes, die daar bengelen,
Dat is te zeggen grof en fijn.

Juffrouw, wil je mijn beestjen eens zien?
't Is zoo'n lief marmotjen,
Dat kan dansen op de lier,
En huppelen in zijn kotjen.
Had ik het hier, had ik het daar,
Had ik mijn lief marmotjen maar!

Wel, wat zeg je van mijn kip-pen?
Wel, wat zeg je van mijn haan?
Heb-ben ze dan geen moo-ie veê-ren,
of staat u de kleur niet aan?
Baas, wat zeg je van mijn kip-pen?
Baas, wat zeg je van mijn haan?

Narre, narre, narre!
Drie boeren op een karre,
Die riepen al van verre:
Narre, narre, narre!
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Jan, die sloeg Lijsjen,
En Lijsjen die sloeg Jan
Al met de koekepan.
O, wat een ongeluk!
De koekepan was stuk.

Anders:

De koekepan aan stukken,
De stukken door de glazen,
En Lijsjen ging aan 't razen1).

Nog anders
(na de drie eerste regels):

Och, lieve Jan, schei uit!
Heb ik het zoo verbruid?

Kaïn sloeg Abel
Zoo miserabel
Met een pannekoek op zijn ziel,
Dat hij dood ter neder viel.

Daar was een vrouw,
die koe-ken bakken zou,
en het meel dat wou niet rij - zen;
en de pan viel om,
en de koeken waren krom,
en de man hiette Jan van Gij-zen.

1) Of wel: ‘Jan, wat kan je razen!’

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



54

Vrouw, vrouw Hanekuik!
Hoe is het met je man?
Mijn man, die zit in 't hoenderhok,
Hij snijdt de kippen de koppen of.

Vrouw, wat naai je?
Mijn man zijn onderbroek,
Waar is je man? In 't kippenhok.
Wat doet hij? Kippen voeren.
Mag ik den sleutel? Neen.
Mag ik den sleutel? Ja:
Maar daar is en haan met een zieke poot,
Als j'em jaagt, dan gaat hij dood.
Vrouw, vrouw, de klokke luidt,
Wie is er dood? -
Hane met de zeere poot. -

Er was eens een man, en die heette Oom Jan,
En hij woonde in 't land van Schouwen;
Hij had een kalfjen, dat was ziek,
En daarom droeg hij rouwe.
Och, oom Jan, en schreit niet.
Het kalfje is dood, en 't weidt niet;
's Morgens, in zijn bonte rok,
Leî 't kalfje dood in 't hok.

Op den berg daar staat een huis;
Is menheer Kaptein niet thuis?
Neen, menheer is water halen,
Raai eens, wat hem tegenkwam?
Twee ijzeren mannen,
Twee potten en pannen,
Twee kindertjens zonder ziel;
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De ziel is in den Hemel;
En als de Hemel open gaat,
Dan gaat de Hel weêr dichte.

Achter de kerk, daar leit een muis;
Is menheer de Wit niet thuis?
Mijnheer de Wit is uitgegaan,
Raadt eens wat hem tegenkwaam?
Twee houten mannen.
Twee potten en pannen,
Twee kindertjens zonder ziel;
Waar is de ziel gebleven?
Achter in den Hemel!
Den Hemel is verlaten;
Twee gouden platen.
Twee gouden beugels,
Zijn dat geen groote leugens?

Klom-per-tjen en zijn wijfjen,
die gingen eens vroeg op-staan
met bo - ter en met eiertjens
om naar de markt te gaan.
Ze waren hal-ver-we-ge, hal-ver we-ge den dijk,
toen braken al-le de eiertjens en 't botertjen viel in 't slijk.

Klom-per-tjen en zijn wijfjen,
die zou-ën eens vroeg op-staan
om eiertjens te ver-koo-pen
en naar de markt te gaan.
Ze waren hal-ver-we-ge, hal-ver we-ge den dijk,
toen braken al-le de eiertjens en 't botertjen viel in 't slijk.

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



56

Het speet 'er niet om de ei-er-tjens,
maar wel om er mooien doek
die ze gister pas gemaakt had van Klompertjens beste broek.

Buiten het Raampoortje
Verkoopen ze boekendebrij,
Een bordje voor een oortje,
Met boter en stroop er bij.

Roer-om de brij!
Je zit er bij,

En laat ze nog verbranden,
Is dat geen groote schande?

Boontjes met ooren,
Een weinig smoren;
Die de boontjes dan niet mag,
Die zegg' de boontjes goeden dag.

Wie wil meê naar Zandvoort gaan,
Waar die zoete raapjens staan?
Plukt ze met de hand,
Schilt1) ze met de tand,
Eet ze met den mond,
Zoete raapjens zijn gezond.

1) Anders ook: Scheurt.
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(Uit Rotterdam.)

Vrouw, geef men een peentje!
Ik weet niet waar je woont;
Ik woon al op den binnenweg,
Daar groeien de peentjes bij den weg,
Vrouw, geef men een peentjen, enz.

Een half centje erweten,
Voor mijn broertje Gerritjen,
In een wit papiertje,
En een halfje weêrom.

Ik weet wel, wat ik weet:
Die 's avonds op een bankjen slaapt.
Is 's morgens vroeg gekleed.

Ik weet een zang,
Die duurt niet lang,
Van een spijkerboor en een knijptang.

Lurk op je duim,
Je lust geen pruim,

Je lust geen stuivers broodjen.

Adaat, lurketaat,
Lurketaat op 't stoeltjen;
Als hij staat, dan wordt hij kwaad.
Daarom is hij een lurketaat.

Adat, ik weet wat,
Adat heeft voor zijn gat gehad,
Al met zijn vaders klompen,
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Al met zijn moeders muilen;
Ik heb voor de deur gestaan,
En 'k heb hem hooren huilen.

Klits, klats, klander,
van d'eene bil op d'an-der.

Kappe, kappe, kuuske,
Geef me wat in 't huuske,
Sla me met de pan voor 't gat,
O vader, wat klapt dat!

(Groningsch).

Schoer1) regen, trek over, nao 't eiland ton,58

Daar woont 'en boer, die het2) 'en kon.
Die het er gein ein drup woater ton.

't Regent zeer, 't wordt mooi weêr
't Woater lópt bi de pannen neêr.

Maantje, hoe schijn je zoo helder.
Vrouwtje wat doe je in de kel - - der?
Ik tap het bier voor mijn koet - sier,
Par-does! daar viel het vrouw-tje neêr.

(Groningsch).

Heila, boer! De brei is zoer3),
De sleif4) ligt in de aschke;

1) Bui (verg. 't Hoogd. S c h a u e r ).
2) Heeft.
3) Zuur.
4) Lepel.
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Als de boer niet beter oppast,
Dan komt hij in de kaste.

Woar is hier de moane?
De moane is hier niet,
De moane is doar niet,
De moane is achterwege.

Wie wil nou de bokse lappen,
Zonder noad, zonder droad,
Zonder knecht of kameroad?
Is de gorte goar?

Kakkemanje, stoultje
Kindertjes gaan naar 't schoultje;
Als ze daar braaf leeren,
Dan worden ze groote heeren;
Als ze daar braaf breiden,
Dan worden ze groote meiden.

Bloed, bloed, varken,
Wij rijden naar de marke,
Wij rijden naar ons oome's huis;
Oome's huis staat in den brand.
Wie heeft dat gedaan
Twee eine-piekjes1),
Die daar op den weg staan.
Wat zullen wij met die piekjes doen?
Eyerkes leggen.
Wat zullen met die eyerkes doen?
Pannekoeken bakken.

1) Friesch voor eendekuikens.
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Wat zullen wij met die pannekoeken doen?
Kinderkes geven.
Wat zullen wij met die kinderkes doen?
Naar schole, naar schole!
Lang, lang leeren,
Dan worden het wijze heeren.

Hobberdobberdob,
Soldaten trekken op,
't Old wijf trekt meê
Met de knip op zee (zij),
Met de hond in touw,
Met de vogel in de kouw,

Is dat geen recht soldatenvrouw?

Mijn man is tam-boer,60 en ik ben tam-boers' wijf,
en als mijn man de trommel slaat, dan klopt mij 't hart in 't lijf.

Rom, bom, bom, zoo slaat de trom,
tam-boer hoû je armpjens krom,
tamboer hoû je stokken stijf,
houdt ze sierlijk aan je lijf.
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Hinkedepink zat op de klink,
Geef me een kan, dat ik wat drink;
Is er niet, zoo laat wat halen,
Jantje van Spanje1), die zal 't betalen;
Jantje van Spanje, die zwarte man,
Sloeg al tegen den Tuinstok2) an,
En de tuin, die kraakte,
Dat de man ontwaakte,
Dat de vrouw de trommel sloeg,
En de kat3) het vaandel droeg.

Heb je niet gezien Jan Jansen met zijn paard?
Heb je niet gezien dat blesje?
't Is zoo mager, geeft hem haver,
Rijdt er meê naar 't smidsje.

Hansje van Tiggelen en Pietje van Zwol,
Dat schelmpje, dat vizertje, dat at zijn buikje vol;
Als de kalkman was gekomen,
Was hij op zijn poepertje wit;
Als hij voer naar Gent om kolen,
Was hij zwarter dan de smid.

Van turelure letjen,
De boer die liet een wind;
Hij ving hem in een netjen,
En hij bracht hem aan zijn vrind.

‘Wel, tureluur, tureluur, tingeling,
Wat breng je me daar een stinkend ding!’

1) In kennelijke zinspeling op Don Jan van Oostenrijk.
2) De hollandsche Tuin.
3) De hollandsche Leeuw.
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Klein, klein keuteltje!
Hij leî het op een scheuteltje;
Hij bracht het naar mijnheer zijn disch;
En zeî: ‘mijnheer, 't is stokvisch’.
Mijnheer, die stak het in zijn mond,

En zeî ‘Wel, ouwe, ouwe schelm! 't is paardestr....

Peter, peter, poef paf,
Die de kinders koek gaf,
Gaf er mij geen eene;
Ik kreeg hem bij de beenen,
Ik smeet hem in het water,
En hij pofte, dat het klatert.

Altijd is Kortjakje ziek,
M i d d e n in de week, m a a r zondags niet;
Zondags gaat ze naar de kerk,
Met een boek met zilverwerk1).

Annemie van de Visschersdijk
Die draagt fluweelen mouwen;
Zondags staat ze al op de stoep,
Met een bordje kersen gesnoept,
Met een bordje rijstenbrij,
En een gouden lepel daarbij2).

1) Of: Zondags dan gaat zij ter kerken,
Midden in de week kan zij niet werken
Altijd is, enz.

2) Soms wordt hier nog bijgevoegd:
Op die lepel staat geschreven:
Mijnheer de raad, den advokaat,
Die heeft een zoontje, dat hiet Jantje;
Als j'em vraagt: waar woont Papa?
Dan wijst hij met zijn handje.

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



63

Die gaperig is en slaperig is,
Wat doet die bij de bruid?
En kan er niet een zoontjen of.
Dan is de vriendschap uit.

Holder de bolder, de kat op de zolder,
De hond in de kelder,
Dat lijkt me niet helder.

Snijder, snijder,
Maak mijn broek wat wijder;
Maar toch ook niet al te wijd,
Dat hij me van de billen glijdt.

Ante, koerante,
Als de boer geen olie heeft,
Dan p-st hij in de lampe.

Douwe,
Had een muis in de mouwe,
En een kat in de kist,
Waar dat Douwe niets van wist.

Frans!
Wat heb je liefst, de koe of de pans?
De koe;
Dan heb ik de pans op den koop toe.

Smid, smid!
Als de Duivel komt, word je wit.

Dief, dief, dange,
Morgen zulje hangen,
Overmorgen de kop afslaan,
Dan kan dief weêr henen gaan.
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Eerst een raap,
Dan een schaap,
Dan een koe,

Zoo gaat het naar de galge toe.

Ik ben zoo riek,
Als de keizer oppe diek.
Die had een koe,

Daar hoorde 'm niks van toe.

'k Heb geen cent (bis)
Maar 'k ben vrolijk tot mijn end.

Ik wou, dat ik was een boterblom,64

Die op de velden stond;
En slikten me dan de koetjes op,
Dan zat ik in 'er buik;
En poepten me dan de koetjes uit,
Dan was ik weêr een spruit.

Daar zat een wevertjen op zijn getouw,
Hij wist niet wat hij weven zou;
Hij weefde een ditjen, hij weefde een datjen,
Hij weefde een kussentjen onder zijn gatjen.

Ben je boos?
Pluk een roos,
Zet 'er op je hoed,

Dan ben je morgen weêr goed.

Eindnoten:

2 K i n t j e , m o n d i n t j e , enz. - Dergelijke uit Duitschland, Zwitserland, Engeland, en
Denemarken, zie bij Simrock, D a s D e u t s c h e K i n d e r b u c h , 2te Aufl. (Frankfurt a.M.
1857) S. 5; Rochholz, A l l e m a n n i s c h e s K i n d e r l i e d u n d K i n d e r s p i e l a u s
d e r S c h w e i z (Leipzig, 1857) S. 110, en Halliwell (J.O. Phillips) P o p u l a r r h y m e s
a n d n u r s e r y t a l e s (London, 1869) p. 105-107.

3 A B C, enz. Overeenkomstige hoog- en nederduitsche, zie o.a. bij Simrock t. pl. S. 56 en
Hermann Meyer, O s t f r i e s l a n d i n B i l d e r n u n d S k i z z e n , m i t e i n e r
A u s w a h l p l a t d e u t s c h e r K i n d e r - u n d Vo l k s r e i m e (Leer, 1868) S. 218.

5 S l a a p , k i n d j e n , s l a a p , enz. een overeenkomstig platduitsch zie bij Meyer t. pl. S. 207.
10 D e v i j f v i n g e r s ; zie de overeenkomstige Zwitsersche, Zuid- enNoordduitsche, Engelsche,

Zweedsche enDeensche, bij Rochholz t. pl. S. 108, ErnstMeier, D e u t s c h e K i n d e r r e i m e
u n d K i n d e r s p i e l e a u s S c h w a b e n (Tübingen, 1851) S. 10, H. Meyer t. pl. S. 218,
Stöber, E l s ä s s i s c h e s Vo l k s b ü c h l e i n , 2te Aufl. (Mülhausen, Risler, 1859) S. 14, en
Halliwell t. pl. p. 175-177.

12 D o u w , d o u w , d e i n e enz. Zie het platduitsche bij H. Meyer t. pl. S. 211, waar echter de
‘knapzak’ van den tweeden regel ten onrechte door een ‘stok’ (S t i p p s t o k k ) vervangen is,
die nu niet alleen tweemaal voorkomt, maar bovendien zeer ten onpas op den rug gedragen
wordt.
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14 Z i e t z o o r i j e n , enz. In Graubünden alleen S o r i t e n d i e H e r r e n , S o r i t e n
d i e B a u e r n , S o r i t e n d i e F r a u e n , S o r i t e n d i e J u n g f e r n , zie E. Meyer
t. pl. S. 7; nogmagerder echter in Oostenrijksch Sileziën, waar alleen vanH e r r e n en F r a u e n
gezongen wordt, zie Anton Peter, Vo l k s t h ü m l i c h e s a u s O e s t e r r e i c h i s c h
S c h l e s i e n (Troppau 1865) I. S. 17; veel aardiger daarentegen in Engeland, zie Halliwell t.
pl. p. 107.

23 en 24 B o m b a m b e i e r e n , enz. Het overeenkomstige platduitsche:

Puuskat mag geen Eier;
Wat mag se dan?
Eier in de Pann!
Dar wort Puuskat lecker van,

zie bij H.Meyer t. pl. S. 210. Gelijk men ziet, hebben zich daar echter ten onpas weder e y e r e n
in de plaats van 't s p e k gedrongen. - Hoe de ‘k l o k ’ met eyeren in verband komt, leert ons
de oude Roomsche overlevering, volgens welke de kerkklokken telken jaar in de vasten naar
Rome gaan om te biechten, en dan saterdags voor Paschen met eyeren terugkomen, die ze in 't
klokkenhuis leggen. Zie Rochholz t. pl. S. 59: ‘(Den) Weg nach Rom und zurück machen
alljährlich die Glocken unserer Katholischen Kirchen am Gründonnerstage, von welchem Tage
an in der Charwoche nicht geläutet werden darf. Haben die fortgegangen Glocken dann zu Rom
gebeichtet, so kommen sie Charsammstags wieder heim, aber mit Ostereiern, die sie in den
Glockenstuhl legen’. - In Onroomsche streken, als Oostfriesland en Holland, is later in deze
rijmen de ‘klok’ door een ‘poes’ vervangen1), doch in 't laatste althans de oorspronkelijke lezing
gelukkig mede bewaard gebleven.

25 A k e b a k e , enz. Het overeenkomstige eenigsins gewijzigde platduitsche zie bij H. Meyer t.
pl. S. 332, als telrijm, waarvoor trouwens ook het onze wel dient, en dus in die rubriek
gerangschikt had kunnen worden.

27 D e d o m i n e e v a n U r k . In de boerefriesche rijmen - I n d o e s f o l a l d e
s n î p s n a r e n , b y ' n o a r s a m l e f e n Waling Dykstra en T.G. van der Meulen
(Freantsjer, 1856) - wordt (bl. 9) in twee verdere regels ook nog dominee's text en strekking
aangegeven:

Doe preekte hy ût eerste Johannes drie fêrs ses,
Eerst ût de kan en doe ût de fles.

28 Am s t e r d a m , enz. Ook in Oostfriesland in omloop, zie bij H. Meyer t. pl. S. 233.
28 E n g e l a n d i s g e s l o t e n , enz. In Nederduitschland geheel zoo; elders en in Zwitserland,

eenigsins gewijzigd, zie bij Simrock t. pl. S. 181 en 205, E. Meier t. pl. S. 33, B a s l e r i s c h e
K i n d e r - u n d Vo l k s r e i m e , a u s d e r m ü n d l i c h e n U e b e r l i e f e r u n g
g e s a mm e l t (Basel, 1857) S. 35, Peter t. pl. S. 138; terwijl in Zwitserland ookwel I e r l a n d
in de plaats van het t o e g e s l o t e n E n g e l a n d treedt, en in Oostenrijksch Sileziën
Hongarijen (‘Raes mer nach Oungerland, Oungerland is zugeschlousse’); zie bij Rochholz t.
pl. S. 398 en Peter S. 17.

29 P r i n s R o b b e r t . In Oostfriesland, waar men niets met dezen had uit te staan, heeft men
deze rijmen op Sint Nikolaas toegepast:

Sünder Klaas, dat is een edelman,
Een edelman is hee;

Hee het een brook van krinten an, enz.

zie bij H. Meyer t. pl. S. 76.
34 D e b a k k e r s l o e g z i j n w i j f . Waarom juist de bakker zoo barbaarsch met zijn vrouw

omspringt? Ook in een Duitsch rijm toch heet het. ‘Bäcker hett sin Fro geschlagen Mit de
Schüffel up den Kopp’; zie bij Simrock, t. pl. S. 10, en verg. ook nog boven, bl. 67. 8.

37 L o t i s d o o d , enz. Evenzoo in Oostfriesland; zie bij H. Meyer S. 240.
39 K l e i n , k l e i n k l e u t e r t j e (of k l e u t e r g a t ), enz. Evenzoo, in verschillende lezingen

(P u t h ö n e k e n en K l e e n e K l ü t e r k e n ), in Noordduitschland; zie bij Simrock t. pl. S.
73, H. Meyer S. 244, en Dörr's P l a t t d ü t s c h e Vo l k s k a l e n n e r f ö r 1859, S. 53.

1) Even zoo elders in Duitschland, zie bij Simrock t. pl. S. 18: ‘dle Katz mag keine Eier’. In
plaats van die poes komt dan ook wel (gelijk hier bij de muziek) de ‘koster’ voor.
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39 E e n k i n d i n ' t w a t e r , enz. In Zwitserland een C a p u z i n e r , zie bij Rochholz t. pl.
S. 177. In Wurtemberg een man, die dan echter bij zijn haren of hoofd gevat wordt, en dus niet
verdrinkt; zie bij E. Meier t. pl. S. 50.

41 H e b j e n i e t g e h o o r d , enz. Minder uitgebreid in Zwitserland, zie bij Rochholz S. 39;
meer daarentegen in Engeland, waar R o b i n , t h e B o b b i n , t h e b i g b e l l i e d B e n ,
nog anderhalven slager, een kerk met toren, den pastoor en de gansche gemeente naar binnen
slikt, zonder zijn maag te vullen. Zie Halliwell's N u r s e r y R h y m e s ; f i f t h e d . ’ p. 33.

42 J a n m i j n e n m a n , enz. In Duitschland, en dan veel uitgebreider, U n s e r B r u d e r
M e l c h e r t ; zie bij S i m r o c k , t. pl. S. 52.

47 I n d e g l u p e r t , enz. Duitsch: ‘Häschen in der Grube sasz und schlief; Armes Thierchen,
bist du Krank, Dasz du nicht mehr hüpfen kannst? Has, hüpf’ (Simrock S. 211).

48 H u mm e l t j e t u mm e l t j e , enz. Evenzoo, met verschillende lezingen en namen
(Hüppelpüppeken, Annebadadeli, Wirgelewargele, enz.), in Duitschland en Zwitserland; zie
bij Rochholz S. 245, E. Meier S. 79; en dan, bij wijze van raadsel, van een e i . In F r i e s l a n d
H i p p e l e p i p , zie S n î p s n a r e n bl. 66. In Engeland H u m p t y d u m p t y s a t o n a
w a l l , enz., in Denemarken L i l l e . T r i l l e l a a e p a a H y l d e , in Zweden T h i l l e
L i l l e of L i l l e B u l l e , zie bij Halliwell, P o p u l a r R h y m e s , enz. p. 9; een andere
Engelsche lezing nog in zijn N u r s e r y r h y m e s 5th. ed. p. 122.

52 D a a r z a t e e n w a l v i s c h j e , enz. Dit is min of meer gewijzigd uit een langgerekt
leugendicht van A. van Overbeke (17e eeuw) herkomstig, doch alleen deze regels er van bij
overlevering allengs onder de kinderrijmen gebracht, en daarom hier opgenomen, gelijk mijn
vader ze mij-zelf steeds plag voor te zingen.

58 S c h o e r r e g e n , enz. In Oostfriesland eenigsins uitgebreider, maar met dezelfde strekking
en slotregels, zie bij H. Meyer t. pl. S. 223. - In Engeland: ‘Rain, rain, go to Spain’, zie P o p .
r h y m e s , p. 156.

60 M i j n m a n i s t a m b o e r , enz. In Duitschland, aan den Nederrijn: ‘minge Mann es
Fenderich, Frau Fenderichs ben ich, Onn wenn minge Mann dat Fendel schwenk, Springe ich
üwer Stöhl un Bänk’; zie bij Simrock S. 123. Het daar nog volgend coplet behoort er echter
kennelijk niet bij.

64 I k w o u , d a t i k w a s , enz. Beets, die mij onder meer ook dit zond, teekent er terecht bij
aan: ‘Verg. Spieghels L i e d e n o p ' t Va d e r O n s :

Dus spreekt de matelieve:
Hier sta ik op het velt;
Eet my, tot syn gherieve,
De koe, ter stont ik smelt
Tot mis; en valt die neder
Hierby op 't groene gras,
Daarna wort ik licht weder
Zo ik te voren was.
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II. Feestrijmen.

Nieuwjaar.

1.

Gelukzalig Nieuwjaar,
Trek de kat bij het haar.
Trek de hond bij de start.
Dan hebje alle jaar wat.

2.

Veel geluk in 't nieuwe jaar;
Vader en moeder slaapt bij mekaâr,
En ik slaap in de krebbe;
Mag ik een oortje hebben?

3.

'k Wensch je veel geluk en zegen,
Op dijken en wegen,
Met krullen in 't haar;

Ik wensch je geluk en zegen in 't nieuwe jaar.
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4.

Dag vrouw, dag man, dag allegaâr!
Ik kom je wenschen een goed nieuw jaar,
Door dik, door dun, kom ik geloopen;

Heb je niet een wafel of twee? ik zal ze niet verkoopen.
't Is een goed vrouwtje, die wat geeft;
Ik wensch, dat ze 't naaste jaar nog leeft,
Goed vrouwtje! goed vrouwtje!

Heb je niet een wafel of twee, ik steek ze al in mijn mouwtje.

5.

't Is Nieuwejaar, ik sta hier buiten:
Ik heb een korfjen, en 't wil niet sluiten;
Ik heb een mesjen, en 't wil niet snijen;
Ik heb wel boter, maar hij wil niet braaien;
Ik zie een koekjen en kan 't niet koopen;
Geef me een stuiver, en laat me loopen.

6.

Nieuwejaartjen komt in 't land,
Het varken heeft zijn gat gebrand,
Van achter aan zijn poortjen;
Moeder, geef me een oortjen;
Is 't geen oortjen, dan is 't een duit,
Morgen is 't Nieuwjaartjen uit.

7.

Nieuwejaartjen zoete,
Het verken heeft vier voeten,
Vier voeten en éénen steert,
Is dat nu geen koek weerd?1)

1) Anders: 't Is nog wel een wafel weerd.
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Het heeft niet lang in de stal gestaan,
Janneef heeft het dood gedaan,
Geef me een koek en laat me gaan.

8.

Op Nieuwejaarsavond,
De bakker sloeg zijn wijf,
Al met een dikken knuppel
Zoo danig op haar lijf;
De knuppel en woû niet breken,
De vrouw en woû niet spreken;
De knuppel die brak, de vrouw die sprak;
Het wijf kroop in den oven.
De bakker haar achternaar;
Zij waren zoo bestoven -
Een zalig nieuwejaar!

Driekoningen.

1.

(Bij 't kaarsjen springen.)

't Keersken, 't keersken onder de been,
En al die daar niet over en kan,
Die weet er niet van.

2.

Wie daar meê doet?
Van avond

Met een kaarsjen
Aan deur;
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Over 't kaarsjen,
Lik mijn aarsjen
Hi, ha, hop! -

3.

Keuningskaarsje!
Lik mijn aarsje;

Keuningskaarsje, beentje!
Al wie daar niet over en kan,
Die gooi ik met een steentje. -

4.

Drie koningen, drie koningen!
Koopt mij een nieuwen hoed,
Mijn oude is versleten;
Mijn vader mag 't niet weten,
Mijn moeder heeft geen geld;
Is dat niet slecht gesteld? -

Vastenavond.

1.

Vastenavond, hoenderkind,
Heb jij dan nog geen man?
Dan heb ik nog een klein hoentjen,
Dat moet er van avond an;
Als jij dat hoentje koken wilt,
Dan is jou potje vuil,
Dan ga jij naar de buren,
En laat jou potje schuren,
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Dan ga jij naar de Franschen,
En laat jou potje dansen.
De kat heeft in de melk gepist,
Omdat het vastenavond is.

2.

Vastenavond, hoenderkind,
Ik heb nog geenen man;
Ik heb nog een klein hoentjen,
Dat moet er van avond an.
Als ik mijn hoentjen koken wil,
Dan is mijn potjen vuil,
Als ik mijn potjen schuren wil,
Dan tintelt1) mijnen duim.
Dan loop ik bij de buren,
En laat mijn potjen schuren;
Dan loop ik naar de Franschen,
En laat mijn potjen dansen;
Dan loop ik naar de soldaten,
En laat mijn potjen praten.
Hier een stoel, en daar een stoel,
Op ieder stoel een kussen;
Meisjen! hou je kinnebak toe,
Of ik slader een pannekoek tusschen;
Tusschen je neus en tusschen je kin,
Daar kan wel een pannekoek in. -
'k Heb gezongen en niets gehad,

Geef me een stuk van 't varkensgat.
Van de ham of van de zij,
Daar kon wel een ribbetje bij;

1) Anders: dan zweert mij.
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Boven in de schouwe
Hangt een varken aan touwe;
Boven in de schoorsteen,
Hangt een varken aan 't lange been.
Snij maar diep, snij maar diep,
Snij maar in mijn vinger niet.

3.

'k Heb zoolang met de foekepot geloopen,
'k Heb geen geld, om brood te koo - pen,
foe-ke-pot-te-rij, foe-ke-pot-te-rij,
Geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.
Hier woont een rijke man,
die zoo-veel ge-ven kan;
veel zal hij ge-ven,
lang zal hij leven,
zalig zal hij sterreven,
Den Hemel zal hij er-re-ven.
Vas-ten-a-vond is 't van avond,
klink op de busse,
al-le mooie meisjes hebben een man
behalven ik en mijn zusse.
Hier een stoel en daar een stoel,
op iedre stoel een
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kussen,71

meisjen hoû je kinnebak toe,
of 'k sla 'r een pannekoek tusschen.
Foekepotterij, foekepotterij,
geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.
'k Heb zoolang met de foekepot geloopen,
'k Heb geen geld, om brood te koopen,
foe-ke-pot-te-rij, foekepotterij,
Geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.

4.

'k Heb zoolang met de rommelpot1) geloopen,
'k Heb geen geld om brood te koopen;
Rommelpotterij, Rommelpotterij,
Geef mij een oortjen, dan ga ik voorbij:
Dan ga ik naar de Heeren,
En laat mijn potjen smeren,
Dan ga ik naar de Franschen,
En laat mijn potjen dansen;
Dan ga ik naar den smid:
Wat is mijn potjen wit!
Moeder, speld mijn doek wat net,

T' avond komt mijn vrijer;
Komt hij niet, ik haal hem niet,
Dan slaapt hij in mijn armen niet;

1) In Overijsel en Gelderland foekepot; zie boven.
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Dan haal ik Jacob Jansen,
Die speelt al op de rommelpot,
En ik zal daar bij dansen.

5.

Vrouw, 't is vastelavond, ho, man, ho!
Vrouw, verkoop je beddetjen, en slaap op stroo;
'k Heb zoo lang met de rommelpot geloopen,
'k Heb geen geld, om brood te koopen,
Rommelpotterij, rommelpotterij,

Geef me een centjen1), dan ga ik voorbij.
Rommelpotterij! - wat hangt er aan mijn zij?
Wat hangt er aan mijn schoen?
Raadt eens, wat de meisjens doen:
Ze gaan des morgens vroeg opstaan,
Dan gaan ze voor den spiegel staan;
Ze kijken hier, ze kijken daar,
Ze kijken rommedomme;
Moeders staat mijn mutsjen net?
Mijn vrijer staat op kommen;
En komt hij van den avond niet,
Dan slaapt hij in mijn armen niet;
Dan komt An Jan Jansen,
Die zal op zijn trommel slaan,
En ik zal voor hem dansen.
Hier een stoel en daar een stoel,
Op ieder stoel een kussen;
Meisjen, hoû je bakkes toe.
Of 'k slader een pannekoek tusschen.
Vrouw, dat 's voor je waterhalen,

1) Lezing uit den cententijd, vroeger een oortjen (d.i. twee duiten). Zie boven.
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Vrouw, dat 's voor je mosterd malen,
Vrouw, dat 's voor je gelle, gelle, gel,
Dat je van avond geven zel. -

6.

Boven in de hanebalk,73

Daar hangt een lange metworst;
Geef mij een langen

En laat den korten hangen;
En geef mij een schinkel,
Daar kan ik op drinken;
Geef mij een kalfsbrâ,

Daar ik hier meê van dannen ga.

Palm-paschen.

1.

Palm, palm-pa-schen,
hoe-rei, koe-rei,
hadden we nog eenen zondag,
dan hadden we een ei:
één ei dat is geen ei,
twéé ei dat is geen ei,
maar drie ei, dat is het rechte Paasch-ei1).

1) Of ook:

Heikoerei;
Over eenen zondag, dan hebben wij een ei.
Een ei is geen ei;
Twee ei is één ei;
Drie ei is 't rechte Paasch-ei.

En in Noord-Holland (volgens Beets):

Palm-, palm-paschen
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2.

Palm-, palm-paschen;
Een haantje op een stokje
Een gaatje door zijn rokje,
Een stukje van zijn linkerpoot;
Nu is 't heele haantje dood.

3.

Palm-, palm-paschen, hei koerei;
't Duurt nog éénen zondag,
Dan gaan we naar de Paaschweî.

4.

Palm- palm-zondag
Toen de boer in 't water lag,
Ik er bij, en jij der bij,
Was dat geen mooie schilderij?

Paschen.

Hei koerei, 't is mijn ei!
't Is mijn laatste Paasch-ei.
Adam, die had zeven zonen,

Paasch-ei, koerei,
Eén ei wit, één ei zwart;
Wat een mooye Palm-paasch is dat! -
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Zeven zonen had Adam;
Wat deden die dan?
Gooi op dan! Hoog op dan!

Sint-Jan in den zomer.

Hout, hout, timmerhout,
Wij komen om Sint Jans-hout;
Geeft wat, houdt wat,
Op Sinte-Pieter nog wat.

Sint-Nikolaas.

1.

Sint-Nikolaas van Tolentin,
Breng mij eens een lekker ding,
Een lekker ding van safferaan,
Ik zal 't al in mijn korfjen slaan;
Mijn korfjen staat te verkoopen;
Tien pond en een half,
Een koe is geen kalf,
Een paard is geen zwijn;
Morgen zal 't Sint-Nikolaas zijn.

2.

Sinterklaas, goed heilig man!
Trek jou beste tabberd an,
Rijd er meê naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjens van Oranje,
Pruimpjens van de boomen;
Sinterklaas zal komen.
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Of:

Rijke, rijke oomen;
Rijke, rijke juffertjens,
Die dragen wijde mouwen;
Hans, wanneer zullen we trouwen?1)

Of (in Zeeland):

Peertjens van de hoogeboom,
't Is van kindjes sukeroom.

Of:

Appeltjens van de gouden boom
Sint Nikolaas, die is mijn oom.

3.

Sinterklaas, enz.
Bliefje wat te geven,

't Is voor al mijn leven;
Al mijn leven heb ik je lief;
Om een appel of om een peer,
Sinterklaas komt morgen weêr.

4.

(Groningsch).

Sinterklaas, die guie man,
Trekt zien groote laarzen an
Riedt er meê naar Amsterdam.
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje,
Noten van muskaat;
Smiet ze over de straat.
Geef de kleine kinder wat,76

Geef de grooten een schup voor 't gat;
Laat ze daarmeê loopen

1) Ook wel: ‘Hansje, willen we trouwen?’
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Naar de Heerepoorte;
Daar staat Anna met de trom,
Sluig er op, en gat er niet om;
Kom, kameraad! (bis)
Ik de visch en jij de graat.

5.

Sinterklaas, bonne, bonne, bon,
Gooi wat in mijn leêge ton;
Gooi wat in mijn huizen,
Dan grabblen we als de muizen.

6.

Sinterklaasjen, bisschop,
Met je mooie muts op,
Geef den kleinen kinders wat,
Geef den grooten een schop voor 't gat;
Laat de kleintjens loopen,
De groote willen we verkoopen
Aan een ouden smous!
Lik aan mijn kous,
Lik aan mijn schoen;
Heb je geen oude lorren van doen?

7.

Sinterklaas, patroentjen1),
Geef wat in mijn schoentjen,
Geef wat in mijn laarsjen;
Dank je, Sinterklaasjen.

Of, na de twee eerste regels:

Al wat daar niet in en kan,

1) Later in kapoentjen verbasterd.
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Leg er dat maar neffens an,
Neffens an in 't glaasje;
Dankje, Sinterklaasje.

8.

Sinte Niklaas bisschop, goed heilig man,
Wil je wat in mijn schoentjen geven,
God loon je dan!

Geef me een beurs met bellen,
Dan zal ik je niet meer kwellen;
Zoo lange als het God gelief,
Heb ik Sinterklaasjen lief.

9.

Sinterklaas Nikkel,
Drie pond spikkel,
Drie pond spek,
Sinterklaas is als te gek.

10.

(Leeuwarden).

Sinte Niklaas
Die speult de baas
Al op 't papieren souderke1);
Hij miende, dat ik 'r bang foor waar,
En 'k beet 'm een stuk uut 't skouderke.

11.

Sinterklaasje! bon, bon baasje,
Geef me een stukje spikkelaasje,
Geef me een stukje zoete koek,
Sinterklaas, die is zoo zoet.

1) D. i. zoldertje.
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12.

Sint Niklaas, goedige bloed,
Geef me een buil met suikergoed,
Niet te veel of niet te min;
Smijt het maar den schoorsteen in.

13.

Sinterklaas, die goeye heer,
Die komt alle jaren weêr,
Met zijn paardjens voor zijn wagen,
Zoo komt Sinterklaas aanjagen.

14.

Sint Nikolaas
Dat is een baas

Voor kinders en voor menschen,
Naar hem is al ons wenschen.

Sint Maarten.79 en vv

1.

Vandaag is 't Sinte Marten,
Morgen is 't Sinte Kruk;
We hebben goede harten,
Ons lust nog graag een stuk.
Een holtjen of een turfken
In Sinte Martens kurfken;
Geeft wat, holt wat,
Alle dagen weêr wat;
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Geef den armen Thomas wat.
Hier kommen wi veur een riken man,
Die zoo veule geven kan.
Veule zal hi geven,
Lange zal hi leven,
Zalig zal hi sterven,
Den Hemel zal hi erven;
God zal hem beloonen

Met honderdduzend kronen,
Met honderdduzend rokskens an.
Daar komt Sinte Marten an.
Hoog in de lucht, hoog in de wind,
Dat is Sinte Martens kind.

2.

Sinte Marten is zoo koud,
Geeft een stuksken turf of hout,
Om mij wat te verwarmen.
Geeft wat, houdt wat,
't Andre jaartjen weêr wat.
De klok heeft twaalf geslagen,
Mijn vrouw doet niet als klagen.

3.

Sinte, Sinte Marten,
De kalvers dragen starten,
De koeien dragen horens,
De kerken dragen torens,
De torens dragen klokken,
Mooi meisjens dragen rokken;
De jongens dragen broeken,
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Die kruipen1) in alle hoeken2)

Hier komen we voor een rijkemans deur,
Daar hangt een buîltjen met zemelen veur,
Zoo menigen zemel, zoo menigen duit,
Hier hangt den goeien Engel uit.

Of wel, wanneer de kleine zangers niets krijgen:

Een zakjen met zemelen,
Een zakje met kruit,

Hier hangt den gierigen Duivel uit.

4.

Sinte Maarten, bietebout,
Geef een turfjen of een hout
In mijn vuilnisvaatjen,
Dan ben je mijn beste maatjen.

5.

Sinte Maarten bisschop,
Patroon van onzen lande,
Dat we hier met lichtjes loopen,
Is voor ons geen schande.

6.

Kip, kap, kogel,
Sinte Meertens vogel

Vloog over dijk, vloog over dam,
Kwam een schip met appels an

1) Anders: stinken.
2) Ook wel:

Olde wiven zitten in hoeken
Bakken spekpannekoeken.

Of:

Oude wijven schorteldoeken.
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Zoeten, zuren, kunnen op 't langste duren,
Hier woont een rijke man,
Die ons wel wat geven kan,

Veul zal hij geven, lang zal hij leven,
Zalig zal hij sterven
't Koninkrijk beërven.

Geeft ook wat, 'n appel of 'n peer.
Kom veur ankomende jaar niet weêr1).

7.

Stook vier, maak vier,
Sinte Maarten komt hier,
Met zijn bloote armen;
Hij zou zich graag verwarmen.

8.

Sinte Meerten had een koe,
Die gonk na alle buren toe
As de buren kwammen,
Wou de keers niet brannen;
Brandt hij van daag of morgen niet,
Dan brandt hij 't heele jaar niet.

9.

Sinte Martens veugeltje
Rood, rood, reugeltje,
Rood, rood rokje an,
Dat is Sinte Martens man2).

1) Ook wel:

Kom van 't heele jaar niet weêr.

2) Ook wel:

Rood, rood rokje
Sinte Marten op 't stokje.
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Kerstmis.

Kersavondjen, kersavondjen,
Mijn moeder kookt karnemelksbrij,
Mijn vader slacht een haring,
De kop die is voor mij.

Verjaarsrijm.

1.

Het is van daag geleden
(Zooveel) jaar en een dag,
Dat je moeder in 't kraambed lag
Al van een (zoon of dochter) frisch,
Die van daag (zooveel) jaar geworden is.
Nu zullen we jou versieren
Met kransen van laurieren.
Kristus is de wijnstok,
En wij zijn de ranken;
Blief je ons wat te geven,
Dan zullen we jou bedanken.

2.

Deze strik heb ik gebonden,
Niet om kwaad en niet om zonden,
Maar tot een gedachtenis,
Daar 't van daag jou jaardag is.

Eindnoten:

71 H i e r e e n s t o e l , enz. In Duitschland deze beide regels evenzoo; doch dan eenvoudigU n d
d a d i e M e t t w u r s t z w i s c h e n , en daarop de regels die in 't Hollandsch bij SteMaarten
volgen: H i e r w o h n t e i n r e i c h e r M a n n , enz. Zie bij Simrock S. 223.

73 B o v e n i n d e h a n e b a l k , enz. Evenzoo in Duitschland, na eenige voorafgaande regels:

Droben in der Firste
Hängen die Bratwürste;
Gebt uns die langen,
Laszt die kurzen hangen.
Ri ra run, Der Winter musz herum.

Zie bij Simrock, S. 221 en 227.
76 G e e f d e k l e i n e k i n d e r w a t . In Duitschland:

Bringt den kleinen Kindern was,
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Die grossen läszt er laufen,
Die können sich was kaufen.

Ald. S. 230.
79 en vv S i n t M a a r t e n . Nagenoeg gelijkluidende rijmen uit Oostfriesland zie bij H. Meyer t. pl. S.

116-118.
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III. Spring- en dansrijmen.

1.

Kloêntjen, kloêntjen garen,
Een meisjen van zestien jaren,
Keer omme, keer omme;

Mooi Jantjen keer je eens omme.
Mooi Jantjen heeft zich al ommegekeerd,
Dat heeft hij van dat meisjen geleerd;
Keer omme, keer omme,

Mooi Mietjen, keer je eens omme, enz.

Anders:

'k Heb een rood, rood, spie - - gel - - tje ge - - von - - den,
'k Heb het op mijn hartje gebonden,
keer - om - me, keer- om - me,
mooi meis - jen keer je eens om - me,
mooi
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meis-jen heeft zich om - ge - keerd,
dat heeft ze van haar broer - - tjen geleerd,
keer - om - me, keer - om - me,
mooi meis-jen keer je eens om-me.

2.

Kloentjen, kloêntjen garen,
Morgen zeven jaren,
Zeven jaren alomme,
Boter in de tonne,
Vleesch in den ketel,

Morgen zullen we sopjens eten; -
Hatiesje, hatiesje, hatiesje (a l s o f m e n n i e s d e ).

3.

We dansen een dansjen al onder ons drieën,
Wie zal daar de vierde van zijn?
Dat zal zijn Rosemarijn,

Dat zal onze Mietje (Naatje, Kaatje, Jansje, Truitje enz.) zijn;
Zij moet meê, zij moet meê,

Zij moet meê van de tris op de treê,
Dansen van Jan Sandersee;
En al is ze wat scheef, en al is ze wat krom,
Al evenwel is ze wellekom;

(Driemaal buigende) Wellekom, Jan Sandersee!
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4.

(Bij het dribbelen).

Haken en oogen
Tikke-takke-togen1),
Goud papier1),
Tirelirelier.

Of:

Haken en lussen,
Juffrouw van der Dussen,
Goud pampier,
Tirelirelier.

Of:

Haken en oogen,
Krom gebogen;
Wit katoen,

Wat zal ik met haken en oogen doen?

Ook wel:

Havertje zaaien,
Boekweit zaaien,

Linksom, rechtsom,
Keer je dan eens anders om.

5.

Hop, Marjannetjen, koffiekannetjen2),86

Hop, Marjannetjen Jansen,
Hij wiegt het kind en hij roert de pap3),
En laat zijn hondjen dansen3).

1) Ook wel ‘zilver aan de bogen’ en ‘bordpapier.’
1) Ook wel ‘zilver aan de bogen’ en ‘bordpapier.’
2) Ook wel ‘nog een kannetjen,’ en ‘mosterdmannetjen.’
3) Ook wel ‘Hij veegt den vloer en hij kookt de pap. En laat de vrouw maar dansen.’
3) Ook wel ‘Hij veegt den vloer en hij kookt de pap. En laat de vrouw maar dansen.’
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Hop Marjannetjen, tap me een kannetjen,
Tap me een hallef pintjen;
Een goeie man en een brave vrouw,
En ook een heel lief kindjen.

Hop Marjannetjen
Nog een kannetjen
Nog een hallef pintjen;
't Is niet voor mijn,
Maar voor Katrijn,
En voor haar beste vrindjen.

1. Hop, Marjannetje, stroop in 't kannetje,
laat de pop - jes dan - - sen;
Eer - tijds was de Prins in 't land
en nu die ka - le Franschen.87

2. Hop, Marjannetje, stroop in 't kannetje,
hop Marjannetje Jan - - sen.
Hij wiegt het kind, hij roert de pap
en laat zijn hondjen dan - sen.

Hopsa, Jannetjen!
Stroop in 't kannetjen,
Moeder, mag ik eens likken?

Een goeie man en een brave man,
En een man van complaisance,
Hij roert de pap en hij voêrt het kind,
En laat zijn vrouwtjen dansen.
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6.

Ik zei - - der van Jaap, ik zei - - der van Jaap,
ik zei - der van Jaap - je, sta stil,
En waar - om zoû ik stille staan?
Ik heb van mijn leven geen kwaad gedaan!
Ik zeider van Jaap, ik zeider van Jaap,
ik zeider van Jaap sta stil.

7.

Jantjen, stoot je teentjens niet,
Dat 's een, dat 's twee, dat 's drie,
Dat 's vier, dat 's vijf, dat 's zes;
Een stukjen van je linkerpoot,
Een stukjen met je mes.

8.

Schoenlappertjen zou uit lappen gaan,
's Avonds al in de lichte maan;
Zoo stak hij er zijn naaldetjen,
Zoo trok hij er zijn dradetjen,
Zoo sloeg hij er de pen, de pen;
Denk je dat ik niet lappen en ken?
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9.

Schoenlappertjen vetleer,
't Vet loopt bij je kinnetjen neêr;
Lap ze maar, lap ze maar, lap ze maar net,
Dat ik ze aan mijn voetjens trek.
Zoo steekt hij, enz.

10.

Rooie, rooie rondedans,
Wij maken eenen bonten krans;
Wij springen vrolijk in het rond,
En buigen ons tot op den grond.

11.

Roze-, roze-meie
Twintig in de reie,

Dertig in de rozekrans,
Veertig in de poppedans:
Al de juffertjens - tie1).

12.

't Is hier al zoo nat en glad onder mijne voeten,89

'k Heb verloren mijn uitverkoren, waar moet ik ze zoeken?
Onder deze hesse besse, mooie meisjes samen;
Mooi meisje met je blauwe rok, mag ik met u gane?
Neen, neen, jij bent het niet; ja, ja, jij bent het wel,
Keer je eens om, ik meen je wel.

13.

't Is zoo nat en 't is zoo glad al onder mijne voeten,
Ik wou, dat ik koeragië had, ik zou eens kiezen moeten,

1) Bij dit woord vallen de ronddansende meisjens op haar knieën.

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



90

Al de andere jonkmans tevens, de meisjens zijn zoo stout;
Blauwe Marei en witte Katrijn,
De meisjes willen gezoend zijn;
Zoent ze dan drie keeren,
Dan kan je wat van me leeren;
En als je dat dan hebt gedaan,
Dan kan je weêr naar een ander gaan.

14.

Jantje,
Wide, wadde, wantje,
Wide, wadde, winkel, tinkel, tantje;
‘Hip!’ zeî Jantje. -
Pieter,

Wide, wadde, wieter,
Wide, wadde, winkel, tinkel, tieter
‘Hip!’ zeî Pieter.

(En zoo verder, met alle mogelijke namen).

15.

Hip maar Ibele, hip maar Ibele,
Hip maar Ibele Janke;
't Beste stukjen van de koe
Gaat naar Ibele Janke toe.

16.

Ik kwam laatst door een boôgaard gaan,
Daar gemoette mij een kikvorsch;
Ik meende hem te grijpen,
Ik meende hem te knijpen,
Met zoo sprong zijn broekjen los,
Wip! zei de kikvorsch.
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17.

'k Wou zoo graag een ketting breien,
Dat gaat door de stad van Leien;
Ha, haasje, knikker de knaasje
Ha, haasje, door den dauw.
'k Wou zoo graag, enz.
Ha, haasje, knikker de knaasje.
Bordpapier, tirelirelier.

18.

Ik heb mijn geld op hoopen gesteld,
Gestapeld op zijn kanten,

Ik heb mijn liefjen trouw beloofd,
Een trouw van diamanten.
Ziedaar, schoone jonkvrouw!

Heb jij der mijn hand op trouw,
En daarop zoo zoen ik jou.

19.

Hei! zei hij, en 't meisjen zei:
Een ander wil ik kiezen;

Veel liever heb ik aan mijn zij
Een bundeltjen met biezen,
Dan bij zoo'n ouwen kouwen man,
Je zoudt er bij bevriezen.

20.

De brand is in de lantaren,
De vonken vliegen der uit,

De meisjens hebben zoo garen
Een stuiver voor een duit.
Jantjen, kom binnen (bis).
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Jantjen, kom binnen bij Trijntje,
Geef ze een zoen, ze is zoo groen,
Dat kan je nog wel eens meer doen.

21.

Tusschen Keu-len en Pa-rijs,
leît de weg naar Rome,
al wie met ons meê wil gaan,
die moet onze ma-nieren verstaan:
Zoo zijn onze ma-nie-ren.

22.

Laat ons dansen in den kring,
In den kring van Pieter (en zoo vervolgens naar de rij af);
Pieter is zoo lief en zoet,
Laat ons doen als Pieter doet,
Zoo doet Pieter.

23.

Hedde niet gehoord van de zeuven, de zeuven,92

Hedde niet gehoord van den zeuvensprong?
Ze zeggen, dat ik niet dansen en kan;
Ik kan dansen als eenen edelman;
Hedde niet gehoord, enz.

24.

Een, twee, drie vier,
Een hoedje van papier;
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En als het hoedje dan niet past,
Dan zetten we 't in de glazekast,
Een, twee, drie, vier,
Een hoedje van papier.

Of:

1, 2, 3, 4, hoedtje van, hoedtje van,
1, 2, 3, 4, hoedt-je van pa-pier,
heb je dan geen hoedt-je meer,
maak er een van bord - - pa - - pier,
1, 2, 3, 4, hoedtjes van papier.

25.

Dat gaat naar Batavia.
En dat gaat naar Oostinje;
Meisje, zet de koffie klaar,
Dan krijg je een kokinje.

Eindnoten:

86 H o p M a r j a n n e t j e n . In tweederlei Duitsche lezing bij Simrock S. 13.
87 H o p - F r a n s c h e n . Evenzoo en met dezelfde Fransche toepassing in Oostfriesland; zie

bij Meyer S. 210.
89 't I s h i e r a l z o o n a t e n g l a d , enz. Gelijkerwijs in 't Duitsch, maar uit den mond van

een meisjen:

Hier ist ein Grün, hier ist ein Grün Unter meinen Füszen;
Ich hab verloren meinen Schatz, Ich werd' ihn suchen müszen.
Hier und da, hier und da, Unter diesen Allen,
Dieser mit dem bunten Rock Könnte mir gefallen, enz.

(Simrock S. 199).
92 H e d d e n i e t g e h o o r d , enz. In 't Duitsch:

Wer kan die Sieben Sprüng', Wer kann sie tanzen?
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Hast du Gelt, so heirat mich,
Ich kann se, ich kan se.

(Simrock S. 102). In Zwaben zingt men al dansende:

Mach mir nur den Siebensprung,
Mach mir 's fein alle Sieben!
Mach mir 's dasz ich tanze kann,
Tanze wie ein Edelmann,
's Ist e i n e r , u.s.f.

Bij dit laatste woord knielt de danser, en raakt met elleboog en voorhoofd den grond aan, terwijl
de danseres om hem heen springt; bij het volgend zingen heet het: 's ist z w e i , en zoo verder,
tot z e v e n , en weêr terug tot e e n . Zie Angerstein, Vo l k s t ä n z e i m D e u t s c h e n
M i t t e l a l t e r , S. 24.
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IV. Bij 't kloppen der Meifluitjes enz.

1.
(Groenlo).

Sap, sap, siepe,94

Wanneer bistoe riepe?
Te Meye, te Meye,
Zoo de veugelkens legt eier.
Een katjen op den dille zat,
Na! na! melkvat,
Kumt de booze hesse
Met een scharpe messe,
Heel of, half of,

Sneê het katje den hals of,
Toe de hesse weêrkwam
Was de piepe reê, reê. -

2.
(Doornspijk).

Sip, sap, höltjen,
Ik slao oe mit een böltjen,
Ik slao oe met een mes of dree,
Dat ie vliegen over de zee.
En kommie dan weêr an het land,
Dan smiet ik oe in 't zwarte zand,
En kom ie dan weêr boaven,
Dan smiet ik oe in den oaven.
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3.
(Drenthe).

Sip, sap, siepe,
Wanneer werstou riepe?
Te Meye, te Meye,
Als de veugeltjes legt eier;
Wat legt ze dan?
Lêge, lêge doppen,
Kale, kale koppen,

Toen 't kattien oppet diekien1) zat,
Zoute2) melk mit twiebak at,
Kwam een beuze hekse,

Dee wol 't kattien 't oor ofbieten,
Hel of, half of,

Too3) het kattien 't oor af.

4.
(Deventer).

Sip, sap, siepe, enz.
Toe kwam de voele4) hesse
Al mettet schape messe;95

De voele hesse ging loopen
Heel of, half of

Houwe den5) de kop af,
Zoo dood as een piere

Komp zien levendage niet weêr hiere.

Bij 't honigzuigen te Geertruidenberg.

Heuningbieken, kom er es veur,
Geef me een looiken koffie;

1) Dijkjen.
2) Zoete.
3) Trok.
4) Vuile.
5) Dien.
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Voor mijn niet, voor jou niet.
't Is veur Anneken klapgat,
Die achter op den wagen zat;
Kom laat me nu niet langer staan,
Of ik zal op een ander gaan.

Bij de kleine hoopjes zand tusschen de straatsteenen, waaronder een honigzuigend
insect zit, dat men naar boven zoekt te lokken, door al zingende op de straatsteenen
te trappen. - Zijn de rijmen afgezongen, dan neemt men 't zand in de hand, zoekt het
insect, en - zuigt het uit als men 't vindt. (Navorscher).

(Om slakken uit hun huisjen te zingen).

Wouter, Wouter, kom uit jou huis!96

Jou huis brandt af,
Al je deuren en vensters staan open.

Of:

Wouter kabuis, kom uit je huis;
Jou deuren en vensters staan open,
Je kunt me niet ontloopen.

Eindnoten:

94 S i p , s a p , s i e p e , enz. Drie of vier Duitsche, deels anders deels ook gelijkluidende rijmen,
zie bij Simrock S. 160.

95 In No. 4 reg. 3 lees s c h a r p e in pl. van s c h a p e .
96 Wo u t e r , enz. Duitsche slakkerijmen van korter en langer adem, zie bij Rochholz S. 98, H.

Meyer S. 222, E. Meier S. 24, Peter S. 61. Een Engelsch bij Halliwell, N u r s e r y R h y m e s ,
p. 272:

Snail, snail, put out your horns,
I'll give you bread and barley-corns.

V. Vogelrijmen, enz.

Karre, karre, kiet, kiet, kiet,
Ik bouw mijn nestje in het riet,
En niemand die het ziet.

Koekoek.

1.

Koekoek,
Trouw knecht,
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Zeg recht,
Zeg waar:
Hoeveel jaar

Zal ik nog dit kransjen dragen?
Koekoek! hoe lang zal ik leven? -97

2.

Op Sint Jan
Je hem nog hooren kan;
T' Sinte Margriet,

Hoor je hem zelden of niet,
Op Sint Japik

Zwijgt hij als een havik.

3.

Koekuit! De broek uit, De rok an.
De koekuit is de bruggeman.

4.

Koekuit, de luye guit,
De geelvink broeit zijn eyers uit.

Ooievaar.

1.

Ooievaar,
Lepelaar,97

Takkedief,
Ooievaar heeft de kindertjes lief.

2.

Euver, Euver, pielepoot,
Breng een kindje in moeders schoot.
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3.

Ooievaar, lepelaar,
Met je lange bekke,

Wanneer zal je thuis kommen?
Als de muis p i e p zeit.
P i e p , zei de muis:

Ooievaar komt t'avond thuis1).

4.

Ooievaar, enz.
Je moeder zit op 't hekke,
Je vader heît een kind 'estolen,
Daar is hij meê over de meulen 'evlogen,
Tien ellen hooge,
Je hemmetje leêt te droogen.

5.

Ooievaar, met je lange poten,
Haalt de kikkers uit de sloten
Van de slooten op den dijk;
Is dat een ooievaar gelijk?

6.

Ooievaar, ooievaar, wat heb je lange beenen!
Ja, ja, kikkerdepik,
Onder en boven al even dik,
Je kuit zit op je scheenen.

1) Of:

O.L. Stokkedief
Wanneer, enz.
Als het muisje piep zeit:
Piep zeit het muisje
En de ooievaar naar zijn huisje.
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Spreeuw.

Och, moeder, mijn protter1) is dood!99

Had ik mijn protter wat eten gegeven,
Dan was mijn protter in 't leven gebleven;
Och, moeder, enz.

Vleêrmuis.

Vleêremuus komt 's avonds thuus,
Hi heêt geen botter of brood in huus.

Meikever, molenaar of mulder
(aan een draadjen).

Mosjepik, Mosjepik99

Butter op stik;
Butter op brood,

Morgen is Mosjepik dood.

Eindnoten:

97 K o e k o e k , h o e l a n g , enz. Dezelfde vraag in Zwitserland, Zuid- en Noordduitschland,
Elzas, Oostenrijk, enz.; zie Rochholz S. 79, E. Meier S. 27, Stöber S. 79. Peter S. 64. Simrock
S. 151, enz. In Engeland daarentegen: ‘Cuckoo, tell me, How many years I shall be Before I
get married?’ Zie Halliwell N u r s e r y R h y m e s , p. 221.

97 O o y e v a a r , l e p e l a a r . - Wat de naam l e p e l a a r beteekent, blijkt in Aargan, waar men
het k l e p p e r e n van een ooievaar l e p e l e n noemt. Zie Rochholz S. 88: ‘Früherhin gingen
die Dorf kinder zu Veltheim im Aargauer Jura, in den Frühlingsabenden auf den Kirchhof, um
da die neu gekommenen Störche beten zu hören; denn wenn das Thier seinen Hals gen Himmel
streckt, so sagt unsere Volksrede, es bete. Wendet man diesz in Scherz, so sagt man, seine Rede
sei nichts als Papperlapapp, und sein Klappern nennt man L ö f f e l n .’ - Hoog- en platduitsche
rijmen op den langbeenigen uitkijker en kinderbrenger, zie bij Simrock, S. 146 ff., H. Meyer
S. 221 f. enz.

99 O c h , m o e d e r ! Aan den Nederrijn: ‘Oh, mohder, ming Finke senn duhd!’ zie bij Simrock,
S. 155.

99 M o s j e p i k . Duitsche rijmen op den meikever, zie bij Simrock, Meyer, Stöber, enz. Dat reeds
de kinderen der oude Grieken en Romeinen hem aan een draadjen plachten te laten vliegen, zie
bij Zingerle t. pl. S. 142.

1) Friesch voor s p r e e u w .
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VI. Maand-, dag- en weêrrijmen.

1.

Dertig dagen heeft November,99

April, Juny en September,
De andre hebben dertig en één,
Uitgenomen February alleen;
Want die heeft er viermaal zeven,
't Schrikkeljaar nog één daarneven.
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2.

De eerste dag zeit niets,
De tweede dag zeit iets,
De derde dag zeit meer,
De vierde zet het weêr.

3.

Maartsche buien,
Die beduien,
Dat de zomer aan komt kruien.

(Voorjaar).

De daagjes, die daar lengen.
De nachtjes, die daar strengen.

4.

Aprilletje zoet
Geeft (of sneeuwt) nog wel een witten hoed.

-
April doet wat hij wil.
-

Maart roert zijn staart.

5.

Een sneeuwtje in de slijk.
Een vorstje aan den dijk.

-
Sneeuw op slik,

Binnen drie dagen ijs, dun of dik.
-

Mist
Geeft vorst in de kist.

5.
(Maneschijn).

De eerste en tweede zeit niets,
De derde zeit iets;
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Maar zoo de vierde en vijfde zijn,
Zoo is de gansche maneschijn.

6.

Avondrood,101

Mooi weêr aan boord:
Morgenrood,

Water in de sloot.

7.

Een kring om de maan,
Dat kan gaan;
Maar een kring om de zon,
Daar schreyen vrouwen en kinders om.

Eindnoten:

99 D e r t i g d a g e n , enz. In 't Engelsch komen deze rijmen reeds in een Tooneelspel (T h e
r e t u r n f r o m P a r n a s s u s ) van 1606 voor, zie Halliwell's N u r s e r y R h y m e s , p. 78.

101 Av o n d r o o d , enz. In Engeland:

‘The ev'ning red and the morning gray
Are the tokens of a bonny day.’

Zie P o p . R h y m e s , p. 155.

VII. Touter- of schommelrijmen.

1.

Een, twee, drie,
Mijn zuster hiet Marie,

En als ze geen Marie en hiet,
Dan hiet ze een, twee, drie.
Ik geef den boer een harden stoot,
Dat hij van de wip af vloog,
Van de wip al in de sloot;
Jan Dirks dood.

Waar leit hij begraven?
Onder de Delfsche haven,
Onder de Delfsche vliet,
Waar je nooit geen menschen ziet.
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Juffrouw, met verlof,
Jou voetjens zijn met stof,
Blief je wat te geven,
Dan zal ik je voetjens vegen;

Een, twee, drie, enz.

2.
(Zeeuwsch).

Schippertje 'oudt er je toutertje vast.
Dat je niet in de kaaie valt;
Al in de kaaie daar lag een sloot,
Daar waren twee arme schippertjes dood,
Die wouën gaan varen naar Bresjes1),
Daar wonen twee tooveresjes2),
Wat aten ze daar? Kaas en brood,
Zoetemelk en wittebrood.
Al met een zilver lepeltje,
Al uit een zilver kommetje.
Koei's poot, paard's poot,
Nog eenen snok (bis),
En laat ze dan maar vliegen!

3.

Schommel, schommel, Joosje,
Jan Dirks is dood;

Jan Dirkse van Kadijke
Maakt de menschen rijke.
Jonge Jan, ouwe Jan,

Pieter Klaas de timmerman,
Timmer mij een huisjen,

1) Breskens.
2) Voor tooverheksjens.
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Op het steenen sluisjen;
Op het steenen kerkhof,
Slaan ze mekaâr den kop af.

4.

Schoppelooten
Dirksendooten;

Dirksen van Koedijke,
Joosje, Joosje Rijke;

Joosje is een goeje man,
Die zijn kostje winnen kan.

5.

Schoppe, schoppe, meien,
De bruid, die komt van Leien,
Van Leien komt de bruid:
Van boter en kaas,
Van kaas en brood,
Nog één toestoot;

Laat loopen de schop; wie zit er op?
Blieft mijnheer (of mejuffer) er af te gaan,
Dat een ander er op kan gaan?

6.

Touter,
Klaas Wouter,
Klaas Annemeui's poot,
Wie is er dood?
Een oude man,
Die niet langer leven kan.
Wat lust hij dan?
Spek en eyers in de pan.
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De pan die kon niet duren
Toen liepen ze naar de buren;
De buren waren niet thuis,
Toen liepen ze naar hun eigen huis;
De huisdeur die zat toe,
Toen liepen ze naar de bonte koe,
De bonte koe woû stooten,
Toen grepen ze 'r bij de poten;
De poten waren zoo rond,

Toen vielen ze met de neus op den grond.

7.

Achter op mijn meujes1) plaats,
Daar staat een balie met water;
Wat zullen we met dat water doen?
Hempies wasschen.

Wat zullen wij met die hempies doen?
Kindjes aantrekken.

Wat zullen we met die kindjes doen?
Schop ze, dat ze vliegen

Van 't Oosten naar het Westen;
Al die niet van 't touw afgaat,
Die zal een leugert wezen.

Op de wipplank.

Horte page,
Ziegezage,
Op en neêr,
Heen en weêr.

1) Moei's, tante's.
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VIII. Speelrijmen en dergelijke.

Bij 't touwtjespringen.

1.

In spring, de bocht gaat in;
Uit spuit, de bocht gaat uit.

2.

Slijp scheer
Ende mes,
Honderd en zes.

Bij 't Bikkelen.

1.

Zware Willemijntje
Zat achter 't gordijntje,

Ze waschte haar hand met water af.105

Ze droogde ze aan den handdoek af.
Ze nam er een an de tafel af.
Zwart Willemijntje
Zat achter 't gordijntje;
Ze stak ze in haar zij,
Ze nam er een bij.

2.

Ik bouw een huisje
Van kalk, een kluisje
Van kalk en steen;
Daar gooi ik er mijn bikkel heen.
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3.

Anne de pop, Ik raap er een op.
Anne de peer, Ik leg er een neêr;
Moeder de vloo, Die bijt me zoo,
Die bijt me zeer. Ik leg er een neêr.

Bij 't Ballen.

1.

Hein de bal1),
Die kaatsen zal,
Van klipperdeklap
Met een hand,
Met twee hand,
Klets 'em tegen de muur an.

2.

H- heinderdebal.
K- klipperdeklap
Met één hand,
Met twee hand,
In 't schoot;
Klap-hannetje,
Didelom dannetje,
El lieten
Boekwieten
P- pannekoek
K- koeterdekoek,
R- ruiterdetuit;
Het spel is uit.

1) Vang de bal op.
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Krijgertjen.

1.

Maarte1), wat doe je daar?
Vuurtje blazen.

Waarvoor dat vuurtje?
Om mijn water te koken.
Waarom dat water?

Om mijn mesje te slijpen.
Waarom dat mesje?

Om alle kindertjens den kop af te snijden.

(Waarna 't dan op een loopen gezet wordt).

2.
(Als voren, uit Groningen).

Spoukien2), Spoukien, Hillebrandt3).
Kom van boven en lang mi de hand.

(Waarop spr. te voorschijn komt, en de anderen nazet).

Blindemannetjen.

Nadat een der kinderen geblinddoekt is, roept een ander het toe:

Zoek spelden!
Ik vind er geen.
Zoek naalden! -
Ik vind er geen.
Zoek menschenvleesch!

(waarop het spel begint).

1) Meid.
2) Spookjen.
3) Denkelijk in herinnering aan den Groninger burgemeester, die bij Rennenbergs afval om 't

leven kwam.
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Verdere Spelen.

1.

(Bok, bok, sta vast!)108

Sijmen de liever, de laver, de bok!
Hoeveel horens staan er achter op?

2.

Lange, lange riegel
Twintig in de spiegel,108

Dertig in den ommegang,
Veertig is de riegel lang.

3.

Schoone juffrouw Horen!108

Wie zit daar in den toren?
Wie hooren al die kindertjens toe?
Mijn! -

Mag ik er een van nemen?
Neen.

Zal ik er een van stelen?
Neen.

Ik zal naar Schoutendiender gaan,
Schoutendiender den kop afslaan1);
Dit kind zal meêgaan.

4.

De kindertjes in een kring, zeggen tot P., die daar binnen staat, terwijl één kind er buiten is:

Pieternelle! - waar woon je?
Hier binnen.
Wat ken je? - Haspelen en spinnen.

1) Anders: Laat u den kop afslaan.
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Wat heb je gister gedaan?
Een boteram gegeten en slapen gegaan.
Wat heb je eergister gedaan?
Dat scheelt je niet.

(Daarna loopt P., onder de armen van de kinderen door, op 't andere kind af; dit eveneens naar
binnen, tot P. het krijgt).

5.

Houd open, houd an,
Wij loopen door den kouseband;
Kousebanden met knoopen.
Daar zijn we doorgeloopen.
Sprei maar voort een wagenknecht
Laat den koning door 't gerecht;
Sprei maar voort, sprei maar voort,
Laat den koning door de poort.

6.

Strijd maar voort, de jonkersknecht
Laat den koning door zijn recht,
Van die heirasa, van die fladderadera,
Komt spiegelend al door de poort;
De poort die wil niet open,
De koning kan niet loopen,
Dan zullen wij hem dragen
Uit den wagen,
Over de brug,
Op den rug.

7.

Mijn huis brandt af!
Blusch het!
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Ik heb geen water!
Haal water!

Ik heb geen emmer!
Koop een emmer!

Ik heb geen geld!
Steel geld!

Dan moet ik hangen!
Hang dan! -

8.

De kinderen staan in de rondte; een loopt rond en zingt het versjen; zoo komt er bij het afloopen
van ieder vers één bij, tot dat ze allen rondloopen:

Lange wagen, krui wat voort,
Heb je ook een rozetjen voor mijn kruiwagen?
Waar zal ik het zoeken?
Hier in alle hoeken;
Ik weet niet waar,
Hier of daar;
Ik heb het al gevonden,
Ik ben je al voorbij;
Kom, mijn lieve rozetjen, kom maar bij mij.

(Weêr rond):

De karre wil niet omgaan,
Of Piet moet er bij staan;
Als Piet dan niet wil,
Dan zullen wij hem halen;
Piep in de tromme,
Piet zal wel kommen.

9.

Poort open de baan,
Daar komen wij aan,

Daar komen twintig mooye meisjes aan.
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10.

Klop, klop!
Wie is daar?
Er uit, leelijke tooverheks.
Ik ben niet t'huis.

Ik heb je schouw (of schoorsteen) zien rooken.

(De heks komt dan voor den dag, en zoekt een van de kinderen te vangen, dat nu in haar plaats
komt).

11.

Wie klopt daar?111

Anneken, Tanneken, Tooverheks.
Wat wou je hebben?
Een stukje vuur.
Dat heb ik niet.

Ik heb je schoorsteen zien rooken.
Dat was bij buurvrouw.

Dat jok je.
Mag ik dan naar binnen komen?

Neen.
Met mijn gouden schoenen? Neen.
Met mijn groote laarzen? Neen.
Met mijn houten klompen? Neen.
Met mijn glazen muiltjens? Ja.
Wat heb je daar mooie kindertjens!
Wilje er een van hebben? Ja!
Wat zulje ze ten eten geven?
Al wat ze maar lusten.
Waar zulje ze te slapen leggen? -

Op kussentjes van veêren en beddetjens van dons -
Rotten en muizen.

(Daarop vangt het nazetten aan).
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12.

Soldaatje, soldaatje, kom uit den hoek!
Ik durf niet.
Waarom niet?
Mijnheer van Bloem.
Wat heeft die gedaan?

In mijn voetje gebeten.
Wat staat daar achter?
Een boer met een pachter.

Wat heeft hij in zijn hand?
Een kaaskant.

13.

Kom over! -
Ik durf niet.
Waarom niet? -
Om den gouden koning.
De gouden koning is gevangen.
Met twee zilveren tangen.

14.

Wie zit daar op den toren? -112

Jantje.
Wat doet hij daar?
Leisels zoeken.

Wat doet hij daarmeê?
Toompjens breien.

Wat doet hij daarmeê?
Paardjens leien.

Wat doet hij daarmeê
Steentjens halen.

Wat doet hij met die steentjens?
Huisjens bouwen,
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Wat doet hij met die huisjens?
Kippen houën,

Wat doet hij met die kippen?
Eiers leggen.

Wat doet hij met die eiers?
Pannekoeken bakken,

Wat doet hij met die pannekoeken?
Opeten en uitpoepen.

15.

Tuin. tuin, harde tuin,
Wie wil ons helpen tuinen?

Dat zal onze Pieter, Jan, Klaas, enz. doen,
Die zal ons helpen tuinen.

Los, los, harde los,
Wie zal ons helpen lossen? -
Dat zal onze Hannes, Klaas, enz. doen.
Die zal ons helpen lossen.

16.

Hansjen, mijn knecht!113

Wat bliefje, mijnheer?
Haal me der dit eens uit:
Haal me der dat eens uit;

Haal me der den gouden ring, den zilveren sleutel, enz. uit.

(Alles in den persoon van een der meêspelende kinderen, die zich vooraf, in stilte,
een van die voorwerpen tot naam gekozen hebben.Weet de knecht het niet te vinden,
dan wordt hij weggejaagd, en anders door den vertegenwoordiger van 't aangewezen
voorwerp vervangen).

17.

Stommetje, stommetje onder den deken,113

Niet te lachen of niet te spreken,
Niet je tandjes te laten blinken.
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Niet je gatjen te laten stinken,
Of anders verbeur je een pand,
Al was het de ring van je moeders rechterhand1).

18.

Een oud, oud vrijertjen, die vrijde over mijn,
Een mooi, mooi rokjen, dat kreeg ik van zijn,
En dat rokjen, dat hij mij kocht
Tegen mijn wille,

Zoo met mijn billen, zoo met mijn billen,
Mijn billen, die stonden niet stille.

Een oud, oud vrijertjen, enz.
Een mooi mutsjen, enz.
Zoo met mijn hoofdjen, enz.

(Verder nogmofjes, dasje, schoentjes, enz. tot dat het gansche lichaam in schuddende beweging
komt).

19.

Ik kwam eens in mijn aliko,
Wat vond ik daar?.... Een mooi, meisje,
Het eerste meisje, dat daar kwam,
Dat meisje heette Hesjen;
Zoo speelt Hesjen, met haar ivoren mesjen.

Ik kwam, enz. Een mooi schaartjen.
Het tweede meisje, enz.
Dat meisje heette Saartjen;
Zoo speelt S. al met haar mooie schaartjen.

Ik kwam, enz. Een mooi stoeltjen.
Het derde, enz. Roeltjen, enz.

1) In plaats van den laatsten regel ook wel:

Pand, pand, dubbele pand,
Al was het je moeders kouseband.
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Ik kwam, enz. Een mooi mandjen,
Het vierde, enz. Santjen, enz.

20.

Hier is de sleutel van de Bibelabontsche berg;
Op de Bibelabontsche berg staat een Bibelabontsch huis,115

En in dat Bib. huis wonen Bib. menschen,
En die Bib. menschen hebben Bib. kinderen,
En die Bib. kinderen eten Bib. pap,
Met een Bib. lepel, uit een Bib. nap.

21.

Daar hebje den sleutel van de Bibelabontsche poort,
Geef hem zonder lachen voort,
Zonder lachen, zonder schreien, enz.

22.

Hier is de sleutel van Sint Andries,
Die op zijn fluit blies.

Hij blies op zijn fluit, en sneê een stukje van zijn tuit;
Toen kwam Pater Pieter Peutelaar
En Mater Mietje Meutelaar,

En die bonden de fluit en de tuit aan den zolder vast,
En toen ze die fluit en die tuit aan den zolder hadden vastgeregen,
Kwam het heele hutje en mutje naar beneden gezegen.

23.

Daar heb je den sleutel van de gekropte duif;
Op zijn kop draagt hij een kuif,
In zijn hart van diamant,
Daar staat voor altijd ingeplant
Mijn naam, en mijn liefjes naam;
Mijn naam is....
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24.

Aleer ik was een edelman, een grietman, en een koopman,116

Toen kocht ik mij een h u i s ,
En al de luiden vraagden mij, hoe dat mijn huis wel heette:
S t a - v a s t zoo heet mijn huis,
Kraaye, raaye, raantje, zoo heeten al mijn haantjes.
Aleer, enz. Toen kocht ik mij een s c h a a p ,
En al de luiden, enz.
T r i p - e n - t r a a p , zoo heet mijn schaap
S t a - v a s t zoo heet mijn huis, kraaye, raaye, enz.
Aleer, enz. Toen kocht ik mij een p a a r d ,
En al de luiden, enz.
D r a a f m a a r h a r d zoo heet mijn paard,
T r i p - e n - t r a a p , enz.
Aleer, enz. Toen kocht ik mij een k o e ,
En al de luiden, enz.
H a m o e zoo heet mijn koe.
D r a a f m a a r h a r d , enz.
Aleer, enz. Toen kocht ik mij een w i j f
En al de luiden, enz.
P i j n - i n ' t - l i j f zoo heet mijn wijf,
H a m o e , enz.

25.

Ik, edele ridder,
Kom van (dien) edelen ridder
Om aan u, edele ridder, te berichten,
Dat heden avond is aangekomen
De baron van Zoomstroom,
Aan hebbende een groene rok met glimmende knoopen,
Lange laarzen met zilveren sporen,
En een weitas op zijn zij,
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Waar een klein vogeltjen uit stak,
En dat vogeltjen dat riep
Van pieperdediep.

26.

Daar was een mannetje, dat was niet wijs;117

Dat bouwde zijn huisje al op het ijs,
En hij wou, dat hij een hoentje had,
Tjip, tjip, mijn hennetje,

's Avonds in de korte kooi
En 's morgens in het rennetje. -
En hij wou, dat hij een haantje had,
Kibbeldekaan zoo heet mijn haan,
Tjip, tjip, enz.

En hij wou, dat hij een schaapje had,
Blè heet mijn schaapje enz.
En hij wou, dat hij een kalf had,
Rood kalf, zoo heet mijn kalf.
Blè heet mijn schaapje, enz.
En hij woû, dat hij een koe had,
Namentoe, zoo heet mijn koe.
Roodkalf, enz.

En hij wou, dat hij een paard had,
Vlasstaart, zoo heet mijn paard,
Namentoe enz.

En hij woû, dat hij een wagen had,
Welbehagen heet mijn wagen,
Vlasstaart, enz.

En hij wou, dat hij een knecht had,
Alberecht, zoo heet mijn knecht.
Welbehagen, enz.

En hij wou, dat hij een meid had,
Welbereid, zoo heet mijn meid.
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Alberecht, enz.
En hij wou, dat hij een vrouw had,
Hou en trouw, zoo heet mijn vrouw,
Welbereid, enz.

En hij wou, dat hij een kind had,
Welbemind, zoo heet mijn kind.
Hou en trouw, enz.

Tjip, tjip, mijn hennetje,
's Avonds in de korte kooi,
En 's morgens in het rennetje.

27.

Ik voer laatst o - ver de Maas, la - ri - daas,
ik voer laatst over de Maas;
al met mijn oom Jan Klontere,
Klon-te-re, Klon-te-re, Klon-te-re,
al met mijn oom Jan Klon-te re,
al om een scha-pe-kaas.

Anders:

Ik voer laatst over de Maas, laridaas,
Ik voer, enz. Al met mijn oom Jan Klontere,
Al om een schapekaas;

Toen ik daar over voer, laridoer,
Toen ik, enz. Toen kraaiden al de haantjes,
En de lichte dag kwam aan.
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De meid, die veegde 't huis, lariduis,
De meid, die veegde 't huis.

Wat vond zij in haar bezempje?
Een penning met een kruis.

Ik zei, dat ik geen geld en had,
En ik had nog meer dan zij;
Want ik had nog een oordje
En zij maar éénen duit,
En nog wel een oordje's keesje
Voor den kleinen guit.

Anders:

Ik ging laatst over de zee,119

Dideldee, Ik ging, enz.
Al met mijn houten lepeltje (ter)
En de steel, die brak in twee.
Toen ik daar over kwam, Dideldam,
Toen ik, enz. Toen kraaiden al mijn hanetjes (ter)
En 't daglicht dat brak an,
De meid zou vegen 't huis, Didelduis;
De meid, enz.
En wat vond zij onder haar vegertje? (ter)
Een penning met een kruis. -

28.

Te Maas- te Maaslandsluis,
Daar wonen drie gezustertjes,
En geen van drieën thuis.

De een, die schudde het bed, laridet,
De een, die schudde het bed;

En wat vond ze onder 't dekentje? (viermaal)
Een zilver singenet.

En de tweede, die veegde de vloer, larimoer,
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En de tweede, die veegde de vloer;
En wat vond ze onder haar bezempje? (viermaal)
Een mooie parelsnoer.

En de derde, die kookte de pot, laridot,
En de derde, die kookte de pot;

En wat vond ze onder het dekseltje? (viermaal)
Een groote waterrot.

29.

Eens had ik mijn wa-gen ver-huurd
en dat aan ou-de wij - ven,
toen zij op de kermis kwamen,
gingen zij aan 't kij-ven;
nooit meer wil ik het wa - gen,
ou - de wij - ven in mijn wagen,
rijdt wat an, wagen, wagen,
rijdt wat an, voerman.

Anders:

Ik had een wagen vol geladen,
Vol met oude wijven;

Toen ze kwamen op de markt,
Begonnen ze te kijven,

Ze keven hier, ze keven daar,
Oude wijven is slechte waar
'k Wil niet meer laden op mijn wagen
Van die oude wijven.
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Ik had, enz. Vol met oude mannen;
Toen ze, enz. Gingen ze samenspannen,
Ze spanden hier, ze spanden daar, enz.

Ik had, enz. Vol met oude dochters;
Toen ze, enz. Deden ze niet als krochen,
Ze krochten hier, enz.

Ik had, enz. Vol met oude heeren;
Toen ze, enz. Deden ze niet als zweren,
Ze zwoeren, enz.

Ik had een wagen vol geladen,
Vol met jonge dochters;
Toen ze kwamen op de markt,
Werden ze al verkocht er.
Verkocht alhier, verkocht aldaar,
Jonge dochters is goede waar;
Ik wil wel laden op mijn wagen
Van die jonge dochters.

30.

An Jan Jansen
Dirk Dansen,
Dirk Hossenklos,

Meisje, loopt er eens overdwos;
Ziet, zoo gaat ze wijken,
Ziet, zoo gaat ze strijken;
Strikjes op haar mouwen,
En ring al om te trouwen;
Dat meisjen wil ik houën,

31.

Ik heb een potjen gekocht.
Wat voor een potjen?
Een groen potjen.
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Wat was er in dat potjen?
Pap, pap, slabberdepap,
Van den ketel in den lepel,
Van den lepel in den nap;
Slabber op je pap!

32.

Pieperdemuis, waar zit je?
Al in mijn huis,
Wat heb je mij ontstolen?
Een pondje boter.
Wat meer?
Een gouden scheer1)

Wat minder?
Een gouden vlinder.
Piep 'ereis, dat ik het hoor.

33.

Trip man, treê,
Wie gaat er meê
Naar 't hoekje van de schanse?
Oedele, doedele, danse.
Ik sprak juffrouw Jaantjen an,
Zie haar rokjen draayen,
Zie haar rokjen zwaayen,
Dat doet zij om haar lieven man,
Die zij van avond hebben zal;
Strikjes op de mouwen
Gouden bellen touwen;
Het eerste jaar een abrikoos,
Het tweede jaar een zilvren doos,
Het derde jaar een kind of twee,
Dat doet mij geen wonder;

1) Schaar.
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Jaantjen springt over het vonder
Jaantjen trekt een krulbroek aan
Is dat geen grooter wonder?
Kom an, kom an,
Laat zien, wat man ze hebben zal.

34.

Wie gaat er meê naar de schermschool toe,
Om te leeren schermen?
Meester Schermer was niet thuis,
Om te leeren schermen.
Stoot maar toe (bis) met jou verroesten degen,
Driemaal om, en driemaal om,
En driemaal om is negen.

Of:

Ik kwam laatst in een scherremschool,
Schermen moest ik leeren;
Schermmeester was niet thuis,
Toen moest ik exerceeren.
Stoot maar toe, enz.
Heb je me niet, dan krijg je me niet,
Daar is niet aan gelegen.

35.

Vrouwtje, verkoop je nog tin?
Loop maar achterin;
Waar is Jan? - Achteran.
Mag ik hem eens krijgen?
Mag ik hem eens spreken?
Als je heel hard loopen kan.

361).

Wagen, wagen, rij maar voort,
Tot aan de Muiderpoort;

1) Verg. boven, No. 8.
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Waar zal ik hem zoeken?
Hier in alle hoeken.
Hier of daar,
En ik weet niet waar;
Ik heb haar al gevonden,
En ik ben der al zoo blij;
Kom hier, mijn lieve lammetje,
Kom achter mij.

37.

Wanneer ga je naar Amsterdam, Barendneef?124

Van de week, LievedeLijsje,
Van de week, Lijsjenicht. Zeer verplicht.
Wat zal je me dan meêbrengen, Barendneef?
Een mooi jakje, LievedeLijsje. Een mooi, enz.
En als dat jakje kapot gaat, Barendneef?
Stop het weêr dicht, LievedeLijsje. Stop het, enz.
Waar zal ik dat meê dichtmaken, Barendneef?
Met een bos stroo, enz.
Waar zal ik dat stroo van daan halen, Barendneef?
Van de koe, enz.
En als dan de koe me stooten wil, Barendneef?
Stoot 'er weêrom, enz.
Waar zal ik 'er meê stooten, Barendneef?
Met de tang, enz.
Waar zal ik die tang van daan halen, Barendneef?
Van den smid, enz.
En als de smid me branden wil, Barendneef?
Brand hem weêrom enz.
Waar zal ik hem meê weêrom branden, Barendneef?
Met een kool vuur, enz.
Waar zal ik die kool van daan halen, Barendneef?
Uit den kelder, enz.
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En als ik dan van de trappen val, Barendneef?
Dan breekje je nek, enz.
Waar zal je me dan begraven, Barendneef?
In de goot, Lieve de Lijsje, in de goot, Lijsjenicht. Zeer verplicht!

Of, na de drie eerste regels:

Een mooien hoed, Lieve de Lijsje, enz.
Waar zal je dien hoed van daan halen, Barendneef?
Van den zolder, enz.
Hoe zal je daar opkomen, Barendneef?
Met een leer, enz.
Dan bijten je de ratten, Barendneef!
Dan sla ik ze dood, enz.
Waarmeê zal je ze doodslaan, Barendneef?
Met de tang, enz. Zeer verplicht.

Of, in denzelfden trant:

Moeder, wanneer is 't kermis?
Over drie weken, Liederom Lijsje,
Over drie weken, Lijsjelief.

Waar zal ik mijn kousen meê stoppen?
Met een bos stroo, Liederom Lijsje, enz.
Waar zal ik dat stroo dan krijgen?
Achter de koe, Liederom Lijsje enz.
En als me de koe dan stooten wil?
Dan stoot haar weêrom, Liederom Lijsje, enz.
Waar zal ik haar dan meê stooten?
Met de tang, Liederom Lijsje, enz.
Waar zal ik die tang dan krijgen?
Bij den smid, Liederom Lijsje, enz.
En als me de smid dan branden wil?
Dan brand hem weêrom, Liederom Lijsje, enz.
Waar zal ik hem dan meê branden?
Met het vuur, Liederom Lijsje, enz.
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Waar zal ik dat vuur dan krijgen?
Uit den kelder, Liederom Lijsje, enz.
En als ik dan de trappen afval?
Dan val je dood, Liederom Lijsje, enz.
Wie zullen me dan begraven?
Twaalf dragers, Liederom Lijsje, enz.
Wie zullen die dragers dan wezen?
Uit de buurt, Liederom Lijsje,
Uit de buurt, Lijsjelief.

38.

Te Rotterdam op de Keizersbrug
Stond een ventje met een krommen rug,
Hij heette Anke Manken,
Janse Jan Franken;
Hij verkoopt deelen en planken.
Vrienden, ziet toe,
Dat je geen planken
Van Anke Manken
Janse Jan Franken
Op en doet.
Want die planken
Van Anke Manken
Janse Jan Franken
Zijn zelden goed.

39.

Doekje leggen.
Niemand zeggen;
Kijk achter je,
Kijk voor je,
Kijk aan je beide zijden,
Ik laat mijn doekje glijden.
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Of:

Vischje leggen,
Niemand zeggen;

'k Heb den heelen nacht gewaakt;
Twee paar schoenen heb ik gemaakt,
Een met pik en een met teer,
Hier leg ik mij vischjen1) neêr.

40.

Torentje, torentje bussekruit,
Wat hangt er uit?
Een gouden fluit,
Een gouden fluit met knoopen,
Laatje torentje loopen.

(Bij het zingen van dit rijmpjen, maakt het kind twee vuistjens, die 't op elkander zet, en bij den
laatsten regel weêr ontsluit, terwijl het de tien vingers beweegt).

41.

Een kind, dat voor de ‘mol’ speelt gaat weg, de andere geven mekaâr de hand en beginnen te
zingen:

Mol, mol, waar is de mol?
Naar Amsterdam.

Wat doet hij daar?
Hij kamt zijn haar.

Laat hem van avond thuis komen,
Dan zal hij wat hooren:
De beddestok om zijn ooren.

De mol komt dan voor den dag, en de kinderen gaan op de hurken zitten; weet hij er echter een
te raken, voor ze zitten, dan moet hem dit, als mol, vervangen.

1) In den vorm van een opgerolden zakdoek.
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42.

Een jongen neemt wat knikkers, centen, of wat anders in zijn hand, steekt haar uit, en zegt:
Ruiter en paard!
Een ander: Laat ze maar loopen.
Hij weêr: Hoeveel man?
De ander: Drie, vier, of zooveel als hij meent, dat er zijn.

43.

Daar gingen eens drie oude wijfjes over een zwik zwak bruggetje.128

De een, die heette vrouw Biba, de tweede vrouw Biba de Binka,
En de derde vrouw Sina Snikna, Knikker de Knikna.
Toen nam vrouw Biba een steen,
En smeet dien naar vrouw Biba de Binka haar scheen,
Zoodat vrouw Sina Snikna, Knikker de Knikna daarom green1).

44.

Dit is de sleutel van de Muiderpoort,
Breng hem zonder lachen voort.
Er leit een schuitje van Amersfoort,

't Is belaân met isme, krisme, krasme, krullemarijn,
De schipper van 't schuitjen met isme, krisme, krisma, krullemarijn,
Die vraagde aan mijn,
Of isme, krisme, krasme, krullemarijn,
Wel goed voor zijn papieren zou zijn.

45.

Daar binnen, daar buiten,
Daar liggen twee oude schuiten.
Wat ligt er in die eene schuit?
Een tobbe

1) Schreide.
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Wat ligt er in die tobbe?
Een emmer.

Wat ligt er in dien emmer?
Een pot.

Wat ligt er in die pot?
Een tonnetje.

Wat ligt er in dat tonnetje?
Een lepel.

Wat ligt er in dien lepel?
Een ei.

Wat ligt er in het ei?
Twee kruimeltjes wittebrood,
Twee kruimeltjes roggebrood.

Roer-omme, roer-omme!
Dat al de vogeltjes zongen.

46.

Jan, kan je voor de juffrouw een paar schoenen maken?
Ja wel, juffrouw, als ze maar op de leest willen raken.
Van voren spits, van achteren smal.
Ja wel, juffrouw, ik zal.

Maar niet met wijde bekken.
Dan zou ik met de juffrouw gekken.
Wanneer kan de juffrouw ze komen halen?
Als ze maar geld heeft, om ze te betalen.
Maar de juffrouw heeft nog geen geld ontvangen.
Dan moeten ze maar in den winkel blijven hangen.
Dag, Jan van Loenen;
Dag, juffrouw zonder schoenen.
Dag, Jan Besteveld;
Dag, juffrouw zonder geld.

47.

(Bij 't spelen met de voetjens van een kind).
Dag, Jan! (linkervoet). Dag, juffrouw! (rechtervoet)
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Kan Jan juffrouw ook een paar schoentjes maken?
Ja wel, juffrouw, als Jan maar aan de maat kan raken.
Nu, Jan, 't zij je wel bevolen,
Rond van boven, en plat van zolen,
Dag, Jan! - Dag, juffrouw!

48.

Daar stond een korfjen op de kist,
Ik zou zoo graag eens weten, wat daarin is?
Rozetjens heb ik er in gedaan;
Licht op je voetjen,
Laat zien je schoetjen,
Naar voren gaan.

49.

Kinderen, hand aan hand ronddansende, en zich zoo windende om een stilstaand persoon:

Jan dikkendrol (bis)
Die wordt hoe langer hoe dikker.

Is het laatste kind omgewonden, dan samen springen en vallen, onder 't zingen van:

Jan Huigen, Jan Huigen,
De toren valt in duigen.

50.

Alle v o g e l s vliegen!130

Ligt op je hand,
Of je geeft een pand.
Alle l e e u w e n vliegen!
Betje (of wie anders) licht op haar hand,
Betje geeft een pand.
Alle k i k k e r s vliegen!
Kootje, enz. licht op zijn hand,
Kootje geeft een pand, enz. enz.
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51.

Daar was ereis 'n mannetjen,131 en 133

Die veegde zijn stalletjen.
Wat vond hij er in?
Een gouden, gouden stuivertjen1).
Wat kocht hij er voor?
Een vet, vet varken.
Maar 't varken wou niet gaan,
Of 't moest gedragen worden
Op een berrie of kruiwagen.
Toen ging hij naar den Hond:
‘Hond, wil jij Varken bijten?
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden
Op een berrie en kruiwagen.
Neen, zei de Hond.
Toen ging hij naar den Stok:

Stok, wil jij Hond slaan?
Hond wil niet varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden
Op een berrie en kruiwagen.
Neen, zei de Stok.
Toen ging hij naar het vuur:

Vuur, wil jij Stok branden?
Stok wil niet Hond slaan,
Hond wil niet Varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden

1) Ook wel:

Wat vond hij daar?
Een blik, blik,
Hij dacht het was een goudstik.
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Op een berrie en kruiwagen.
Neen, zei het Vuur.
Toen ging hij naar het water:

Water, wil jij Vuur blusschen?
Vuur wil niet Stok branden,
Stok wil niet Hond slaan,
Hond wil niet Varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden
Op een berrie of kruiwagen.
Neen, zei het Water.
Toen ging hij naar den Os:1)

Os, wil jij Water slobberen?2)

Water wil niet Vuur blusschen,
Vuur wil niet Stok branden,
Stok wil niet Hond slaan,
Hond wil niet Varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden
Op een berrie of kruiwagen,
Neen, zei de Os.
Toen ging hij naar den Man:

Man, wil jij Os dollen?3)

Os wil niet Water slobberen,
Water wil niet Vuur blusschen,
Vuur wil niet Stok branden,
Stok wil niet Hond slaan,
Hond wil niet Varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden
Op een berrie of kruiwagen.

1) Of. de koe.
2) Of: drinken.
3) Of: koe kuisen.
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Neen, zei de Man.
Toen ging hij naar de Galg:

Galg, wil jij Man hangen?
Man wil niet Os dollen,
Os wil niet Water slobberen,
Water wil niet Vuur blusschen,
Vuur wil niet Stok branden,
Stok wil niet Hond slaan,
Hond wil niet Varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of 't moet gedragen worden
Op een berrie of kruiwagen.
Ja, zei de Galg.
En de Galg hing den man,
En de Man dolde den Os,
En de Os slobberde het Water,
En het Water bluschte het Vuur,
En het Vuur brandde den Stok,
En de Stok sloeg den Hond,
En de Hond beet het Varken,
En het Varken liep heel hard.

Kijk, kijk, kijk! daar gaat 't!!1)

52.

Keutje wou niet naar schole gaan,
Of ze moest gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn.
Toen gingen ze naar de Honden;
Honden! wil je keutje bijten?

1) Of:

En het vuur achter den stok,
En het varken in zijn hok.
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Keutje wil niet naar schole gaan,
Of ze moet enz.
N e e n ! zeien de Honden.

Toen gingen ze naar de Stokken:
Stokken! wil je Honden slaan?
Honden willen geen Keutje bijten,
Keutje wil niet schole gaan.
Of ze moet enz.
N e e n ! zeien de Stokken.

Toen gingen ze naar het Vuur:
Vuur! wil je Stokken branden,
Stokken willen geen Honden slaan.
Honden enz.
Toen gingen ze naar het Water:
Water! wil je Vuur blusschen.
Vuur wil geen enz.
Toen gingen ze naar de Koe:
Koe! wil je Water drinken,
Water enz.
Toon gingen ze naar den Man:
Man! wil je Koe kuisen?
Koe enz.
Toen gingen ze naar de Galg:
Galg! wil je Man hangen?
Man wil enz.
Toen gingen ze naar de Rat:
Rat! wil je Galg krabbelen?
Galg enz.
Toen gingen ze naar de Kat:
Kat! wil je Ratten vangen.
Rat enz.
J a ! zei de Kat.
En de Kat naar de Rat,
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En de Rat naar de Galg
Enz.
En de honden naar Keutje,
En Keutje al haar best naar school!

53.

Er waren drie eendjes in een pontje,
Het eene heette Bontje,
Het tweede heette Gontje,
En het derde Klisklasklepelklontje.
Dat vond eens een klontje
En wou het niet geven aan Bontje.
Toen nam Bontje een steen,
En gooide dien naar Klisklasklepelklontjes been.’
‘Wel foei, Bontje!’ zei toen Gontje,
‘Neem jij een steen.
En gooi jij dien naar Klisklasklepelklontjes been!’

54.

Schaapherder, schaapherder, jaag deur je schapen.135

'k Durf niet.
Waarom niet?

Om dien dikken ruigen wolf niet.
Die dikke ruige wolf zit in banden,
Tusschen twee knijptangen,
Tusschen zon en maan;
Laat al je schapen vergaan.

55.

Nichtjen, nichtjen, ik noô je te gast,
Waarop?
Op spek en boonen.
Dat lust ik niet,
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Wat dan?
Hoendertjens, kapoendertjens, gebraden in de pan.
Nichtjen, nichtjen, kom over dan.

56.

Hitteremit, wiens pand is dit?
Mijn, mijnheer! - Wees zoo goed en geef het weêr.
Wat wil je er voor doen?
Al wat er toe staat.
Vraag dan maar aan.... om raad.

Of:

Ulle, wulle, wit, wiens pand is dit? enz.

57.

Naar de kerk, zeît ze, ben 'kge-weest, zeît ze,
maar ge-luisterd, zeît ze, heb ik niet.
Kom van avond, zeît ze, op mijn kamer, zeît ze,
daar is alles, zeît ze, in het groot.1)

Ook wel:

Kom maar boven, zeit ze, op mijn kamer, zeit ze,
Daar is alles, zeit ze, naar den aard.
'k Heb er stoelen, zeit ze, zonder matten, zeit ze,
En geen vuur, zeit ze, op de plaat.

1) Voor de volgende lezing make men gebruik van de kleine noten.
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58.

1. In Hol - land staat een huis, in een lindelaan,
van ja-hop-sa-sa, in Hol - land staat een huis.

2. Wie woont daar in dat huis, in die lindelaan,
van ja-hop-sa-sa, wie woont daar in dat huis?

3. Daar woont een rij - ke heer, in die lindelaan,
van ja-hop-sa-sa, daar woont een rij - ke heer.

Anders:

In Holland staat een huis, ja huis,
En in Holland staat een lindelaan;
Falderie faldera, Falderopsasa,
En in Holland staat een huis.
Wie woont daar in dat huis, ja huis?
En wie woont daar in die lindelaan? enz.
Daar woont een rijke heer, ja heer,
Al in die rijke lindelaan, enz.
Nu krijgt die heer een vrouw, ja vrouw,
Al in die, enz.
Nu krijgt die vrouw een kind, ja kind,
Al in, enz.
Nu krijgt die heer een knecht, ja knecht,
Al in die, enz.
Nu krijgt die vrouw een meid, ja meid,
Al in die, enz.
Nu jaagt de heer den knecht, ja knecht,
Al in die, enz.
Nu jaagt de vrouw de meid, ja meid,
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Al in die, enz.
Nu gaat die heer in 't bosch, ja bosch,
Al bij die rijke lindelaan, enz.
Nu gaat die vrouw van 't huis, ja huis,
Al in die, enz.
Nu is dat kind alleen, alleen,
Al in die, enz.
Zeg, kind, waar is je vaâr, je vaâr? enz.
Mijn vaâr die is in 't bosch, ja bosch, enz.
Wat doet hij in dat bosch, ja bosch, enz.
Daar klooft hij een goed hout, ja hout, enz.
Nu steekt men 't huis in brand, ja brand, enz.

59.

Daar ginder staat een huis,
Steigerde, weigerde, wipmanshuis;
Daar ginder staat een huis.
Wie woont daar in dat huis
Steigerde, enz. Wie, enz.
Daar woont alleen een boer
Steigerde, weigerde, wipmansboer.
Die boer, die kreeg een vrouw,
Steigerde, weigerde, wipmansvrouw.
Toen loech hij om die vrouw,
Steigerde, enz.
Toen kreeg die boer een kind,
Steigerde, enz.
Toen loech hij om dat kind,
Steigerde, enz.
Toen kreeg die boer een knecht,
Toen loech, enz.
Toen kreeg die boer een meid,
Toen loech, enz.
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Toen stierf die boer zijn vrouw,
Toen kreet hij om zijn vrouw.
Steigerde, enz.
Toen stierf die boer zijn kind,
Toen kreet, enz.
Toen stierf die boer zijn knecht,
Toen kreet, enz.
Toen stierf die boer zijn meid,
Toen kreet, enz.
Toen stond hij weêr alleen.

60.

Daar kwam eens een kanonnikje aan,
Van ei-frank, van oliefrank, van oliefrank-kanonnikje.
Wat wou dat kanonnikje halen? Van ei-frank, enz.
Ik wou jou dochter1) Jantje2) wel halen. Van ei-frank, van oliefrank,
Van juffrouw Diene Frankien, Spaansche drankien, Spaanschenoot.
Wat wou je met mijn dochter Jantje doen? van ei-frank, enz.
Ik wou haar een fikschen vrijer3) geven. Van ei-frank, enz.
Wat voor een vrijer zou dat wezen? Van ei-frank, enz.
Kom, laat dat onze Piet Smul maar zijn. Van ei-frank, enz.
Die vrijer is toch al te min. Van ei-frank, enz.
Kom, laat het dan Klaas Plak maar zijn. Van ei-frank, enz.

Die vrijer, enz.
Dan zal het onze Willem4) zijn. Van ei-frank, enz.
Daar heb je mijn dochter met eeren,
Zij mag er meê verkeeren.
Kom, laat ons dan maar henengaan, van ei-frank van oliefrank,
Van juffrouw Diene Frankien, Spaansche drankien, Spaansche noot.

1) Of zoon.
2) Of een andere naam.
3) Of vrijster.
4) Of een andere naam.
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61.

1. Daar ging een pa-ter-tje langs den kant,
Hei, 'twas in de Mei,
hij vat-te zijn zoe-te-lief bij de hand,
Hei, 'twas in de Mei zoo blij,
Hei, 't was in de Mei!

2. Pa-ter, gij moet knie-len gaan,
Hei, 't is in de Mei,
non-ne-tje gij moet blijven staan,
Hei, 't is in de Mei zoo blij,
Hei, 't is in de Mei!

3. Pa-ter, spreid uw zwar-te kap,
Hei 't is in de Mei,
daar uw hei-li-ge non op stap,
Hei, 't is in de Mei zoo blij,
Hei, 't is in de Mei!

4. Pater geef uw non een zoen,
Hei, 't is in de Mei!
Dat mag je nog wel zesmaal doen,
Zesmaal, zesmaal, zesmaal doen,
Hei, 't is in de Mei!

Dit couplet wordt in den regel gezongen met het volgende toevoegsel, van af χ aldus:
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mooi meis - je kan er wel tegen;
ze-ven is geen acht,
o, wat zoenen die meisjes zacht,
o, wat zoenen die meisjes zacht.
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Anders:

Daar ging een patertje langs den kant, Hei, 't was in de Mei,141

Hij nam er zijn nonnetje bij de hand, Hei, 't was in de Mei zoo blij, Hei, 't was in de Mei.
Kom, pater, geef je non een zoen, Hei, 't was in de Mei;
Dat mag je nog wel zesmaal doen, Hei, 't was, enz.
De pater spreidt zijn zwarte kap, Hei, 't was in de Mei,
Al waar hij met zijn non op zat, Hei 't was, enz.
Kom pater beur je non weêr op, Hei, 't was in de Mei,
En dans er meê, gelijk een pop1), Hei 't was, enz.
Kom, pater, jij moet scheiden gaan, Hei, 't was in de Mei,
En laten je non alleenig staan, Hei, 't was, enz.
Nonnetje, jij moet kiezen gaan, Hei, 't was in de Mei,
En de andere nonnetjes laten staan, Hei, 't was, enz.

Wanneer dan het nonnetje een pater gekozen heeft, en daarmeê dezelfde vertooning
gemaakt is, luidt het:

Nonnetje, jij moet scheiden gaan, Hei, 't was in de Mei,
En laten den pater alleenig staan, Hei, 't was, enz.
Ziet zoo'n lompert2) daar eens staan, Hei, 't was in de Mei,
Hij durft niet eens een meisjen aan3), Hei, 't was, enz.

62.

Krispijntje, Begijntje, hoe spin jij je vlas zoo fijntjes,
En alzoo fijn als eenen draad?
En daarom spinnen we zeven jaar, zeven jaar alomme,
Krispijntje keer je eens omme.
Krispijntje heeft zich ommegekeerd,
Dat heeft ze al van mij geleerd. Krispijntje, Begijntje, enz. als voren.

1) Of ook: En dans eens met je kermispop.
2) Of: lummel.
3) Of: geen meisjen aan te slaan.
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63.

Kaatje-moei heeft haar handje verloren; wie zal dat bezorgen?
Dat zal Jantje Japiks doen, Ik wensch haar goeien morgen
Morgen zal zij vroeg opstaan, De traantjes over de wangetjes gaan.
Keer omme, keeromme, schoon dochtertje keer je eens omme;
Dat heeft zij van haar vrijer geleerd.
Vrijer en vrijster, Trala, lijster, Tralalom,
Vrijer en vrijster keeren zich om, en nog 'ereis in 't rondom.

64.

Onder het uitdeelen van klapslagen over de billen, neemt men een kleinen knaap over de knie,
en doet het volgende verhaal aan de omstaande kinderen:

Olderman, olderman, hier hebben wij eenen misdadigen man,
Die heeft ons zooveel leeds gedaan, daarom moet hij de brits ontvangen.
De brits, dat is zoo'n harde slag, achter voor dat poepertje!
En als hij dat dan weêr doet, dan zal hij hebben van oldendag,
Nieuwendag, nieuwendag, zweerdslag, stijven hardendag.
Morgen komen de poepen in 't land, van Oost, West, en Oostwestermolen,
Waar de koe hiet Bartel, de bolle Boel, en de Barg1) Douwe.
Zijn dat geen kwade zaken, zulke schelmen ongestraft te laten blijven?
Men straff' ze naar behooren, drie jaren uit het land verboden,
Anderen tot een exempel, van Pif, Paf, Pof! -
Sta op, jij looze schelm, en bedank de scherprechters en al de vrome knechts,
Die om je henen staan, voor het genadige recht! -

1) Varken.
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65.
't Liedje van den beer1).

't Is veertien dagen nu geleên.
Is 't niet een lange tijd? (bis)

Dat eens een beer was ziek van leên.
Hij kreunde en hij steunde,
Hij keerde zich en wendde,
Maar 't eindje was de dood. (bis)

Die beer maakte eerst zijn testament,
En weetje wel aan wie? (bis)

Zijn kop schonk hij aan 't parlement,
Zijn buik gaf hij de Papen,
Opdat ze konden gapen.
De koster kreeg den staart. (bis)

Toen sprak hij zijn beminde aan,
En zei: ‘mijn lieve kind, (bis)

't Is met mijn lijen haast gedaan,
Draag zorg voor onze kindren,
Opdat ze niemand hindren’.
Toen gaf de beer den geest. (bis)

De zeug maakt daarop groot misbaar
Bij 't scheiden van den echt, (bis)

En al de bigjes met elkaâr,
Zij riepen: ‘Ach, ma mère!
Nu ben je douairière,
Want Paatjelief is dood!’ (bis)

De zeug nu kleedt zich in den rouw,
Al met een krippetip, (bis)

1) Mannetjes-varken

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



144

Heel netjes als een weduwvrouw,
Met een paar eleganten,
En lobben zonder kanten,
Een waayer in haar poot (bis).

De gansche stad ging in den rouw
Men speelde op fluit en trom, (bis)

Ter eere van de weduwvrouw;
In alle vier kwartieren,
Zag men de wapens zwieren,
Van hammen en van spek (bis).

66.
Het lied van 't bestje.

Hoort, wat een klucht, wat een abuis
Was laatst in het bestjeshuis:
Een bestje, dat te slapen lag,
Droomde, dat het moest sterven;
En toen het nu weêr wakker was,
En dacht om hare zaken,

Verzocht zij in haar huisje ras,
Een testament te maken;

‘Want ik sterf, want ik sterf!’
Riep het oude bestje,

‘En ik derf, en ik derf
Nu mijn borrelfleschje.’

De notaris kwam terstond,
Haar familie in het rond,
Ieder kwam er om zijn deel,
Maar helaas! het was niet veel,
‘Ach, ik sterf’, enz.
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‘Eerst mijn kiep of beste hoed,
Die is nog als nieuw zoo goed;
Kom, notaris, schrijf maar op,
Die 's voor nichtje Trijn haar pop.
Want ik sterf’, enz.

‘Nu mijn krukje, dat daar staat,
't Mag haar ondersteunen,

Want ik ga niet meer op straat,
'k Hoef niet meer te leunen,

Want ik sterf’, enz.

‘Nu mijn fleschje met anijs,
Laat ons saam eens drinken,

En aleer ik ga op reis
Nog eens helder klinken!

Want ik sterf’, enz.

Maar toen 't alles was geschied,
Stierf het oude bestje niet;
‘'k Sterf nog niet, 'k sterf nog niet!’
Riep het oude bestje,

‘Wat verdriet! wat verdriet!
Niets meer in mijn fleschje!’

67.
Het lied van den boom.145

De boom die stond in 't aardrijk,
En bloeide zoo schoon.

En aan dien boom daar kwam een tak,
O, zoo'n overschoone tak!

De tak aan de boom, en de boom, die stond, enz.
En aan die tak, daar kwam een twijg,
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O, zoo'n overschoone twijg!
En de twijg aan de tak, en de tak aan den boom, enz.
En aan die twijg daar kwam een knop

O, zoo'n overschoone knop!
En de knop aan de twijg, en de twijg aan de tak, enz.

En van die knop daar kwam een blad
O, zoo'n overschoonen blad!

En het blad van de knop, en de knop aan de twijg, enz.
En aan dat blad daar kwam een nest,

O, zoo'n overschoonen nest!
En het nest aan het blad, en het blad aan de tak, enz.

En in dat nest, daar kwam een ei,
O, zoo'n overschoonen ei!

En het ei in het nest, en het nest aan het blad, enz.
En van dat ei, daar kwam een jong,

O, zoo'n overschoonen jong!
En het jong van het ei, en het ei in het nest, enz.

En van dat jong, daar kwam een oud,
O, zoo'n overschoonen oud!

En het oud van het jong, en het jong van het ei, enz.
En van dat oud daar kwam een veêr,

O, zoo'n overschoone veêr!
En de veêr van het oud, en het oud van het jong, enz.

En van die veêr, daar kwam een bed,
O, zoo'n overschoonen bed!
En het bed van de veêr, en de veêr van het jong, enz.

En op dat bed daar kwam een vrouw,
O, zoo'n overschoonen vrouw!

En de vrouw op het bed, en het bed van de veêr, enz.
En van die vrouw, daar kwam een kind,

O, zoo'n overschoonen kind!
En het kind van de vrouw, en de vrouw op het bed, enz.

En van dat kind kwam een student,
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O, zoo'n overschoon student! -
En daarmeê is het lied ten end,
O, zoo'n overschoonen end! -

En het end van het lied, en het lied van den boom,
En de boom, die stond in 't aardrijk, en bloeide zoo schoon.

68.
Het lied van 't nonneken.

Zeg, nonneken, wildegij dansen?
Ik zal u geven een e i .

Wel neen ik, zeî dat nonneken,
Van dansen ben ik vrij;

Ik kan niet dansen, ik mag niet dansen,
Dansen is mijn orde1) niet;

Begijntjes of nonnekens2) dansen niet.

Zeg, nonneken, wildegij dansen?
Ik zal u geven een k o e .

Wel neen ik, zeî dat nonneken,
Van dansen word ik moê.

Ik kan niet dansen, enz.

Zeg, nonneken, wildegij dansen?
Ik zal u geven een p a a r d .

Wel neen ik, zeî dat nonneken,
Dat is mij geen dansen waard;

Ik kan niet dansen, enz.

Zeg, nonneken, wildegij dansen?
Ik zal geven een m a n .

Wel ja ik, zeî dat nonneken,

1) Of: regel.
2) Ook wel: nonnen, paters.
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'k Zal dansen al wat ik kan;
'k Zal wel dansen, 'k mag wel dansen,
Dansen is mijn orde wel,

Begijntjes en nonnekens dansen wel.

69.
Danslied.

R e i .
Wil je t'avond tot mij komen? Schuttelaar ende mosselman.

Te g e n r e i .
Waar zullen wij dan leggen? (Ter) Schoon jonkvrouwtje, dan?

R e i .
Op mijn stoepetjen zulje leggen, Schuttelaar ende mosselman (bis).

Te g e n r e i .
Daar willen wij niet leggen (Ter), Schoon jonkvrouwtje, dan.

R e i .
Wil je t'avond, enz.

(Altijd dezelfde vraag, van de opnoeming eener andere ligplaats gevolgd, en met
dezelfde weigering beantwoord, tot dat het eindelijk heet:)

In mijn beddetje zulje leggen, Schuttelaar ende mosselman.

(en het andwoord luidt:)

Daar willen wij wel leggen (Ter), Schoon jonkvrouwtje, dan.

(Volgt een rondedans).

70.

Leugenliedjen.148

Toen 'k lest in Lombardijen kwam,
Hoor eens, wat ik daar vernam:
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't Koetjen zat bij 't vuur en spon,
't Kalfjen lag in de wieg en zong,
't Katjen karnde boter,
't Hondjen waschte de schotels,
De zwarte muis, die veegde 't huis,
De zwaluw droeg het mot1) er uit
Op zijn vergulde vleugeltjens;
Zijn dat geen dikke leugentjens?

Eindnoten:

105 Z e w a s c h t e , enz. In Bazel hetzelfde rijm bij 't ballen; zie B a s l e r i s c h e K i n d e r -
u n d Vo l k s r e i m e , S. 21):

I bin e Student, I wäsch myni Händ, I tröckne si ab, I steck si in Sack.

Over 't b i k k e l e n in Zuidduitschland (A u f t ä t z e l e s , B a l l e t l e , of S t e i n l e s ) zie E.
Meier S. 145 f., die er ook op 't Arabische L a k u d - (d.i. v a n g - o p v a n g -)spel bij verwijst,
waarmeê de oude Niebuhr in der tijd de kinderen aan den Eufraat zich vermeyen zag.

108 B o k , b o k , s t a v a s t . Duitsch: ‘Tribeles, tribeles, Nägeles Stock, Wie viel Hörner Hat
der Bock?’ Zie E. Meier S. 136

108 Tw i n t i g - S p i e g e l .Wellicht bedorven; verg. het Platduitsche bij Simrock S. 201: ‘Twintig
is en S t i e g e ’.

108 S c h o o n e j u f f r o u w , enz. Kennelijk een verwarring van meer dan een voorstelling, die
zich door vergelijking met de Duitsche licht laten onderscheiden. De ‘schoone juffrouw’ die
in den toren zit, en oorspronkelijk eerst na de gedane vraag ‘Wie zit daar’, enz. genoemdwerd1),
is hier met de moeder veler kindertjens1) uit een ander spel versmolten, en daarbij dan nog een
‘schoutendiender’ aangebracht, die zeker meer in de Nederlandsche maatschappij, dan die der
schoone gevangen koningsdochter of slotjuffer thuis hoort.

111 W i e k l o p t d a a r ? enz. Evenzoo min of meer gewijzigd in Oostfriesland, zie bij H. Meyer
S. 239.

112 W i e z i t d a a r o p d e n t o r e n ? J a n t j e , enz. Een andere wijziging van 't
oorspronkelijke toren-spel, waarbij er een reeks vragen en antwoorden is aangehecht, die elders
op zich zelf voorkomen; zie bijv. E. Meyer S. 241: ‘Oll Marock, wat deist du hier? Ik spinn 'n
Piep met Gaarn.Wat sal dat Gaarn? Sakkenmaken’, enz. Daar worden dan echter verder messen
geslepen, om de hoenders te slachten, en ten slotte er nog een rijm aan toegevoegd, dat er niets
meê te maken heeft: ‘Oll Marock, dar wort lütt, Wat bedütt 't? Mien man is doot. War sall hee
dan begrafen worden? Achter d'Pastoor sien Mestfahlt’. - Verg. hiervoor bladz. 31.

113 H a n s j e n , m i j n k n e c h t . Evenzoo in Oostfriesland, zie bij H. Meyer S. 239. In ons
FrieslandisuitH a n s j e n eenH a e r s m a ' s k n e c h t geworden.ZieA l d e S n î p s n a r e n ,
enz. bl. 26.

1) Stof, vuil.
1) Zie o.a. bij Rochholz S. 411. ‘Wer sitzt in diesem Thürmelein? Des Königs, Königs

Töchterlein’. Het ‘Horen’ in de Nederlandsche rijmen is blijkbaar een verbastering, en er
om den rijm eerst aan toegevoegd. In een mij later door den Heer Albert Steenbergen uit
Hoogeveen gezonden lezing, heet het in beide eerste regels nog onverbasterd: en vervolgens:
Deze vindt men o.a. bij E. Meier S. 104: ‘Sitzt e Frau im Gartenhaus, Mit siebe kleine
Kinderlein’; uit dat wordt daar dan echter aan 't slot weêr een , die toont hoe ook hier 't een
en 't ander dooreen liep.
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113 S t o mm e t j e , enz. In Oostfriesland: ‘mien Herr under de griesgraue Deken’, enz. zie bij H.
Meyer S. 236.

115 O p d e B i b e l a b o n t s c h e b e r g . In Oldenburg: ‘Auf dem Pipaponzenberge’, zie bij
Rochholz S. 131, en verg. Simrock S. 272. Met P of B al naarmate de pen, die 't opschreef, door
een Hoog- of Nederduitsche hand gevoerd werd. In Oostfriesland luidt het: ‘Up de bibabumske
Brügge’, enz. zie bij H. Meyer S. 233.

116 A l e e r i k w a s , enz. Beter waarschijnlijk ‘Als ik was’, en dan één der drie genoemde heeren
e d e l m a n , g r i e t m a n , of k o o p m a n ; verg. S n î p s n a r e n , bl. 10. ‘Do 'k in keapman
wier’. In Duitschland daarentegen heet het: ‘Als ich ein armes Weib war, Bescheert mir Gott
ein Hühnelein’, enz. zie bij Simrock S. 262. Zonder dergelijke aanhef bij Peter S. 47. Voor den
Engelschen en Zweedschen vorm zie Halliwell's P o p u l a r R h y m e s , enz. p. 264.

117 D a a r w a s , enz. Kennelijk zijn deze twee eerste regels hier van elders bijgesleept (verg.
boven, bl. 48) en is de oorspronkelijke aanhef daarentegen te loor gegaan.

119 I k g i n g l a a t s t o v e r d e z e e , enz. Duitsch: ‘Ich fuhr einmal auf Sitt, widewitt’, enz.
zie bij Simrock S. 213.

124 Wa n n e e r g a j e , enz. Platduitsch in Holstein: ‘Wenn de Post nu avers en Lock hett, Min
lewe Heinrich? Stopp et to, min lewe Lischen’, enz. Zie Dörr's Vo l k s k a l e n n e r f ö r 1859
S. 111.

128 D a a r g i n g e n e e n s , enz. In Duitschland zonder het ‘zwik, zwak bruggetjen’, en als drie
schoone jonkvrouwen, op een ring gegrift; zie bij Simrock S. 282. In Oostenrijk ‘drei schöne
Mädchen’ in een tuin, zie bij Peter, I. S. 38. Verg. voorts nog het overeenkomstige rijm van de
drie eendjens, boven bl. 135.

130 A l l e v o g e l s v l i e g e n . In 'tDuitsch:A l l e s w a s F e d e r n h a t , f l i e g t of f l i e g t
h o c h , zie bij Simrock, S. 204; Peter, I. S. 161.

131 en 133 D a a r w a s e e n s e e n m a n n e t j e n enz. en K e u t j e w o û n i e t , enz. Twee
verschillende bewerkingen van 't zelfde algemeen bekende onderwerp, ook in 't niet minder
bekende, uit het Engelsch vertaalde ‘Huis van Adriaan’ behandeld. - In meer oorsponkelijken
vorm komt het in 't Duitsche lied van J o g g e l e of J o k e l e voor, die door zijn baas om peren
wordt uitgezonden, maar den boom niet schudden wil, zoodat de peren niet vallen willen; een
lied in haast alle Duitsche streken en tongvallen bekend en berijmd. Zie Rochholz, E. Meier,
Stöber, Peter, Simrock, de P l a t d u i t s c h e Vo l k s k a l e n n e r f ö r 1850 (waar J o g g e l e
tot een J o c h e n gemaakt is), enz. - Zijn eerste aanzijn echter dankt het aan een Joodsch
Paaschlied, in de S e p h e r H a g g a d a h (Venetië, 1609) afgedrukt, en waarin de lotwissel
van 't Joodsche volk, met zinspeling op Jeremia 30, 16 (‘allen, die u opeten, zullen opgegeten
worden’, enz.), en onder 't beeld van een ‘bokjen’ of ‘sikjen’ herdacht wordt, door God voor
twee zilverlingen (beide Wetstafelen of Mozes en Aaron) gekocht; ‘Een bokjen, een bokjen,
dat kocht de vader, enz. Toen kwam de kat en at het bokjen; toen kwam de hond en beet de kat;
toen kwam de stok en sloeg den hond; toen kwam het vuur en verbrandde den stok; toen het
water en bluschte 't vuur, de stier en dronk het water uit, de slachter en slachtte den stier, de
Doodsengel en bracht den slachter om; en eindelijk de Heilige, die gezegend zij, en versloeg
den Doodsengel, enz. Zie voorts Stöber's uitvoerige toelichting in zijn E l s ä s s i s c h e s
Vo l k s b ü c h l e i n t. pl. S. 131-135, en Rochholz K i n d e r l i e d u n d K i n d e r s p i e l
u.s.w. S. 153, en de daar aangehaalde verhandeling D e h a e d o van Probst (von der Haardt),
Helmstedt, 1727, door Lebrecht vier jaar later in den C h r i s t l . R e f o r m a t o r , Leipzig,
1731, verduitscht.

135 S c h a a p h e r d e r , enz. De overeenkomstige Duitsche woorden, zie o.a. bij Simrock S. 209,
E. Meier S. 98, en Peter S. 170.

141 Het P a t e r t j e n l a n g s d e n k a n t . In Duitschland alleen in Oostfriesland in gewijzigden
vorm voorkomende (‘Nünntje, wul je mee varen? En ho ho, en pil la lo, En ho si so! Noch
eenmaal in 't Runde. Of dar ook een moj meisje stuun, En ho, enz. Nu mut ik wal an 't söken
gaan, En ho, enz. Hest du nu Eene na dien Sinn, En ho, enz. De Pater sett sien Nünn up d' stool’,
enz. Zie bij H. Meyer t. pl. S. 237.

145 H e t l i e d v a n d e n b o o m . Hier in zijn meest uitgebreiden vorm opgenomen; ook in
Duitschland, doch wat korter, vrij algemeen; zie bij Peter S. 52 ff., Simrock, S. 259 f. enz.

148 L e u g e n l i e d . Een soortgelijk, uit Oostfriesland, zie bij H. Meyer S. 225.

IX. Tel- en aftelrijmen.149
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1.

Eun, deun, dip,
Ikke de kane flip,
Ikke de kane boekenemane,
Eun, deun, dip.

2.

Eun, deun, dip,
Volte, kale, kip,
Volte kale, mosterd malen,
Eun, deun, dip.

3.

Eeze weeze wes,
Olie in de flesch,
Olie in de kan;
Wie is de man?

4.

Eeze, beeze, ban,
Ik er af en jij er an.
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Wij zijn met onze negenen,
Morgen zal het regenen;
Als er dan een dief kwam,
Die de schotel van tafel nam;
Ien, tien, kneppelde tien.
Honderdduizend en dertien.

5.

Achter de molen leît een blok,
't Is gestolen en 't leît er nog;
Ien, tien, kneppelde tien,
Honderdduizend en dertien.

6.

Anemane, mikkelemee,
Obbelde, dobbelde, dominee,
Ik in mijn nood zonder brood,
Ik en morellen, zonder bellen
Es, bles, doof is weg.

Anders, na den eersten regel:

Hobbel, den dobbel, den dominee
Flik, flak, floot, eik en lood,
Jij bent dood.

Of ook, na de twee eerste:

Eenmaal rellen, zonder bellen,
A B bof,

Jij bent eerlijk en zuiver of.

7.

Eune, deune, derf,
Quaterom, cincson, serf,
Serfviole, dubbele mole,
Ennegat, pennegat, kringat, mingat
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Ongeschoren,
En Clementje blaast op den horen,
Op den trommel en op de fluit;
Daarmeê is mijn liedjen uit.

8.

Engeltje, drengeltje, dros,
Kaatje, fiemeltje, fros,
Een minuutje, kabelekuutje,
Olie - of.

9.

Eenmaal, tweemaal, zesmaal zeere,
Gij zult leeren,
Jiere, kniere, knarre, knoes,
Gij zijt de poes.

10.

Eunum, deunum, dip,
Aardappels zonder stip,
Aardappels zonder zout,
De aardappels worden koud.

11.

Onder het tafeltje, daar ik zat,
Daar ik gebraden vleeschje at,
Daar ik rooie wijntje dronk,
Die al in mijn hartje klonk;
Van mijn hartje tot mijn hoofdje,

Buiten leit een schelvischoogje, ien, tien, enz.

Anders, na de vier eerste regels, de volgende:

Wij zullen gaan tellen
Van onze gezellen,

Van ien, tien, twintig, dertig, enz. tot honderd.
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Gij zijt er zuiver en eerlijk afgeteld,
Waar de boer zijn schapen stelt,
Pief, paf, poef.

12.

Een, twee, een kopje thee;
Een klontje er bij,
Af ben jij.

13.

Iene, miene, mutten,
Tien pond grutten,
Tien pond kaas;
Jij bent de baas.

14.

Iene, miene, makken,
Oliekoeken bakken,
Vrouw, kookt brij,
Af ben jij.

15.

Eene, meene, mukken
Posteleinen stukken,
Heeren, boeren, knechten,
De wind waait weg;

Of - stof - met je dikke beenen
Ben je een, twee, drie - of.

Of, na de twee eerste regels:

Vrouw, heer, knecht,
Jij moet weg.

16.

Eunom, deunom, dres,
Katerom, cinkom, zes;
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Halve Jan,
Dokterman,

Enning, penning, troef.

17.

Ane, drane, druivendressen
Schuttelen, vieren, vijven, zessen,
Tafelborden even rond,
Secretaris had een hond;
Hond, hond, gaat over de zee,
't Watertje spoeltje van achteren meê,
Oude wijven koken brij;
Wie zal 't wezen, ik of jij?

18.

Engel, bengel, druivendres
Schouten, vieren, vijven, zes.
Tafelborden even rond,
Secretaris had een hond,
Hond sprong over de zee,
't Water spoelde meê,
Meê spoelde 't water,
Kat achter kater,
Kater achter kat,
Zout in het vat,
Zout in den lepel,

Morgen zullen we soep met suiker eten,

19.

Inke, tinke, tullepetijnen
Vieze vaze, dubbele daze,
Iksem tien, Gouden riem,
Erum, blerum, zestien;
Pief, pof, paf,

Je bent er eerlijk af.
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20.

Mijn vader zou laatst een kistjen beslaan,
Raad eens hoe veel spijkers daarin konden gaan:

1, 2, 3, 4, 5, 6.
Olie in de flesch,
Olie in de kan,
Weg was Jan;

Wie het laatste tikjen krijgt is vrij:
v, r, ij is vrij.

21.

Eiken-beuken-berkenhout
Is er iemand alzoo stout

Die wil zeggen, dat ik 't lieg?
Wie wil wedden om een vlieg,
Wie wil wedden om een vaan1),
Dat hier 25 streepjens staan? -

(Als men bij 't opdreunen van dit telrijm bij ieder toonheffing een streepjen zet,
komen er juist vijf en twintig).

22.

Ik wil wedden om een vaan1),
Dat hier veertien schrapjes staan.

Eindnoten:

149 Te l - e n a f t e l r i j m e n . Soortgelijke Duitsche en Engelsche, zie o.a. bij Rochholz S. 123
ff., Simrock S. 178 ff., B a s l e r i s c h e K i n d e r r e i m e , S. 33 f., Peter, S. 137 ff., Halliwell,
N u r s e r y R h y m e s , p. 104, 162, enz.

X. Raadselrijmen.

1.

Groen zijn de muren,
Wit zijn de geburen,

1) Een maat bier.
1) Een maat bier.

J. van Vloten, Nederlandsche baker- en kinderrijmen



155

Zwart zijn de papen,155

Die in de kapellekens slapen.

2.

Vijf harten, vijf starten,
En een prik in 't gat;
Râ, râ, wat is dat?

3.

Hoog geklommen, laag gedaald,
Opengekloven, 't hart uitgehaald.

4.

Als ik was jong en schoon,
Droeg ik een blauwe kroon;

Als ik was oud en stijf,
Sloegen ze me op het lijf;
Als ik was genoeg geslagen,
Werd ik van prinsen en graven gedragen.

5.

Iete patiete in de hagen,155

Iete patiete uit de hagen,
Als je iete patiete pakt,
Iete patiete bijt.

6.

Daar ging een meisjen over het land,
Zij had een korfjen al in haar hand;
Daar was in van g l a d d e r d e g l a d ;
Daar was in van s t r i j k e r d e s t r i j k ;
Daar was in van k i j k e r d e k i j k ;
Daar was in van k r o l d e r d e k r o l :
Je zult het niet raden, al werd je dol.
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7.

Daar loopt een beestjen over den dijk,
Met zijn oogjes kijkerdekijk;
Met zijn haartjes krullerdekrul,
Je zoudt het niet raden al werd je dul.

8.

Keizer Karel had een hond,156

Ik leg het woord al in je mond:
Hoe heet Keizer Karels hond?

9.

Kool, die koud is,
En drie dagen oud is,
Hoe h e e t men die?

10.

Aal, is een zwaar maal;
Ik draag liever steenen,
Dan dat ik ze eet.

11.

Mejuffrouw eenoog, rond en net,
Vindt zich te midden van het bed,
En ook aan 't einde van de zee;
Hoe heet die juffrouw? - Letter e.

12.

In Holland kom ik nooit,
In Lapland al zoo weinig;
Maar wel in Nederland,
Daar ben ik altijd veilig,
En die er wel op let,
Die vindt mij moedernaakt
Al midden in het bed.
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13.

Oude, grijze, grauwe,157

Staat alle nachten in de dauwe,
Heeft vleesch noch bloed,
En is voor alle menschen goed.

14.

Daar staat een boom in 't Westen157

Met twee en vijftig nesten,
Ieder nest met zeven jongen,
Râ, wat namen zij ontvongen.

15.

Er waren vier oude wijven,157

Die konden malkander niet krijgen;
Ze liepen alle vier even rad;
Râ, râ, wat is dat?

16.

Achter in mijn vaders tuin,
Daar staat een boom met groente;
Hier een boom, daar een boom,
Ieder boom een tak;

Hier een tak, daar een tak,
Ieder tak een nest;

Hier een nest, daar een nest,
Ieder nest een ei;

Hier een ei, daar een ei,
Ieder ei een zwart plek op 't gat;
Râ, râ, wat is dat?

17.

Achter in mijn vaders tuin,
Daar staat een boom met kralen,
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En die die kralen tellen kan,
Dat is de baas van allen.

18.

Achter in ons tuin
Daar staat een mutsje bruin;
Als de klok begint te kleppen,
Dan begint dat mutsje te wippen.

19.

Achter in mijn buurmans tuin,
Daar ligt een groote, dikke ruin,
Zonder kop en zonder steert,
Met de ribben naar buiten gekeerd.

20.

Wikker de wakker158

Vloog over mijn akker,
En al waren er ook zeven landsheeren,
Die zouden wikker de wakker van mijn akker niet keeren.

21.

Ik heb van hooren zeggen,
Dat drie op mekaêr kunnen leggen;
Ik heb van hooren en zien,
Dat die drie kunnen worden ien.

22.

Een houten huisje,
Een koperen klisje,
Een ijzeren draaiom in 't gat,
Râ, râ, wat is dat!

23.

Daags is 't een gouden knoop,
's Nachts is 't een molshoop;
Râ, râ, wat is dat?
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24.
Visch en worm.

Jij uit der aarde, wat doe je hier?
‘Een man van boven zendt me hier’.
Als ik je dan bijt, wat zal je dan zeggen?
‘De man van boven zal je in zijn bennetje leggen’.

25.

Daar ging een mannetjen over de brug,
Met zeven katten al op zijn rug,
En ieder kat had zeven jongen;
Râ, râ, hoeveel poten er over de brug gongen?

26.

Ik ken een man hier in het land,
Die is zoo kloek van verstand:
Hij kan n i e t lezen,
Hij kan n i e t schrijven,
Hij kan n i e t zien als 't klaar is,
En deze man is Secretaris.

27.

Daar staat een man in 't hout,159

Die spreekt zoo bout,
En daar is niemand, die zich een woord verstout.

28.

Twee been zat op driebeen,159

Toen kwam vierbeen en wou driebeen bijten;
Toen nam tweebeen driebeen,
Om er vierbeen meê te smijten.

29.

In Holland verkeer ik,
In Friesland regeer ik,
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Met een rokje brageer ik,
Als zijde zoo zacht,

En in mijn woning is 't altijd nacht.

30.

Juffrouw Tuit is altijd uit,
Juffrouw Tin is altijd in.
En juffrouw Fleur,
Die vliegt het heele huis deur.

31.

Kleine Rintje
Zat in 't spindje1),
Maakt een netje
Over het vetje2),
Zonder naad en zonder draad;
Is dat geen mooye kameraad?

32.

Holderdebolder
Ging over de zolder,
En zeven mansheeren,

Die konden holderdebolder niet keeren.

33.

Eerst zoo wit als vlas,
Dan zoo groen als gras.
Dan zoo rood als bloed,
Dan zoo zwart als roet.

34.

Daar staat een juffrouw in de deur,160

Met een witte schorldoek veur;

1) Kastje.
2) Vatje.
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Hoe meer dat ze staat,
Hoe meer dat ze vergaat.

35.

Een man, die daags een daalder won,
Verteerde daags een ducaton,
En toch kon hij bestaan.

36.

Van boven plat en van onder plat,
En 't staat op halfweg achten.

37.

Een holle moêr en een kromme vaâr
Hadden drie kinders met elkaâr.

38.

Ik keek naar buiten, en 't leek me wonder:
De billen bloot en de kop naar onder.

39.

't Is in de vrouw en niet in den man,
't Is in de kroes en niet in de kan,
't Is in 't varken en niet in 't spek,
Je zult het niet raden, al dacht je je gek.

40.

Ik ken een vreemd en wonder dier;
Zijn oogjens komen ver van hier;
Het kauwt op gras, en heeft geen tanden
Een buik, en toch geen ingewanden.
Al gaapt zijn bek, het heeft geen roeper;
Al wipt zijn staart, het heeft geen poeper;
En, wat men nog het minst verwacht,
Een boertjen heeft het groot gebracht.

Eindnoten:

155 Z w a r t , enz. In Oostfriesland: ‘Bruun sünt de Papen, die alle Nacht in 't Kloster slapen’. Zie
bij H. Meyer S. 229.

155 I e t e p a t i e t e . Evenzoo in 't Engelsch:

Hitty Pitty within the wall,
Hitty Pitty without the wall;
If you touch Hitty Pitty,
Hitty Pitty will bite you;
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met het antwoord: a n e t t l e . Zie P o p u l a r R h y m e s p. 149, en verg. de andere lezing ald.
p. 113.

156 K e i z e r K a r e l , enz. Evenzoo in 't Duitsch; zie o.a. E. Meier S. 74, Peter S. 133:

Kaiser Karel hatte einen Hund,
Er gab ihm den Namen mit eigenem Mund,
Also hiess K.K. seinen Hund.

157 O u d e , g r i j z e , enz. Evenzoo in 't Duitsch; zie bij Simrock S. 261.
157 D a a r s t a a t enz. Evenzoo in Oostfriesland, doch de vierde regel: ‘Se hebben wal Namen,

man geen Tungen’; zie bij Meyer S. 227. Meer uitgewerkt nog in Zwitserland:

E lange, lange Baum Mit zweuefeufzig Aest,
Uf jede Aest e Nest I jede sieben Eier,
I jedem Ei es Gêl's Mit vierezwanzig Dottre.

(Rocholz S. 242).
157 V i e r o u d e w i j v e n . De vier molenwieken, als men weet; in Wurtemberg en Zwitserland

daarentegen de vier staven van een h a s p e l ; zie bij Rochholz S. 261, E. Meier S. 71; in
Oostenrijk, minder juist, de vier w a g e n w i e l e n ; zie bij Peter S. 127 (‘Es gehen vier Brüder,
sie wollen ein ander fangen, sie kriegen ein ander nicht’).

158 W i k k e r d e w a k k e r , enz. In Oostfriesland, van den w i n d op een k i k v o r s c h
overgebracht:

W.d.W. sprung over de akker
W.d.W. sprung over de sloot,
Noch was W. de W. neet doot.

Zie bij H. Meyer S. 229.
159 D a a r s t a a t e e n m a n i n ' t h o u t , enz. Wat korter in 't Zwitsersch Duitsch:

Es stoht im Holz und rüeft im Holz,
Keis git ehm Red' und Antwort.

(Rocholz S. 265).
159 Tw e e b e e n , enz. Overoud en algemeen verspreid raadsel, zie Rochholz S. 256, E. Meier

S. 76, Peter S. 125, Simrock S. 294, Halliwell, N u r s e r y R h y m e s , p. 131 en P o p u l a r
R h y m e s , p. 19.

160 D a a r s t a a t e e n j u f f r o u w , enz. Evenzoo in Oostfriesland (‘Dar stunn 'n Wiefke in de
Dör, Se har 'n witt Schuutje vôr’, enz.); zie bij Meyer S. 228. Niet onaardig is de Hoogduitsche
lezing (bij Simrock S. 292):

In Köln in dem Dom
Da steht eine gelbe Blom;
Wie sie länger steht,
Wie sie mehr vergeht.

In Friesland:

‘Simen in een witte rok,
Wat hij langer staat, wat hij korter wordt’.
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XI. Kinderbezwering, gebedjens, strafrijmen, enz.

1.

Trappeken op, trappeken neêr,
Je krijgt van je leven je (dit òf dat) niet weêr.

2.

Eens gegeven, blijft gegeven,
Potjen met bloed,

't Is mijn eigen speelgoed.

of:

Alle dagen mijn goed.

3.

Al verkoft
Kan nooit weêr of;
Klink! zegt de bel,
Marsch, naar de Hel!

4.

Ik heb de hik,162

Ik heb ze dik,
Ik heb ze nou,
Ik geef ze jou.

5.

Sprik, sprak, sprou,
Ik geef de hik an jou;
Ik geef de hik een ander man,
Die ze best verdragen kan.

6.

Tobias liet zijn paarden beslaan,
Hij liet ze op hooge bergen gaan,
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Hooge bergen, diepe kuilen,
Niemand kan den dood ontschuilen;
Als de dood komt, komt hij fel,
Wachtje voor de zonde wel;
Wil je je voor de zonde niet wachten,
Dan zal God je ziel verachten;
Doe het goed en laat het kwaad,
Als de dood komt, is 't te laat.

7.

's Avonds, als ik slapen ga,163

Volgen me zestien Engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeneind
Twee aan mijn voeteneind,
Twee aan mijn rechterzij,
Twee aan mijn linkerzij,
Twee, die mij dekken,
Twee, die mij wekken,
Twee, die mij leeren
Den weg des Heeren,
Twee, die mij wijzen
Naar 's Hemels paradijzen.

8.

Moeder Marij. Bid voor mij,
Dat ik een dik stuk brood krij'1),
En dat onze vader zoet
Daar ook boter en kaas op doet.

9.

Pater Koevoet!
Bid voor hem, die mij goeddoet,

1) Friesch voor krijg.
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Voor den bakker en voor den brouwer,
En voor den vleeschhouwer.

10.

Eetje, peetje, paatje,
Vuur in 't laâtje;
Ook, smook, amen.
Morgen komen de kramen,
Overmorgen is het Met,

Dan krijgen we een dik stuk koek. Amen.

11.

N.N. ik doop je
Het water beloopje
Het water begietje,
N.N. hietje.

12.

Klikspaan, Armiaan,
Hij durft niet door het steegjen gaan;
Want ieder zal hem smijten;
Het hondjen zal hem bijten,
Het katjen zal hem krabbelen,
Dat komt van al dat babbelen.

Of:

Het vogeltjen zal hem pikken,
Dat komt van al dat klikken.

Ook wel:

Klikspaan, Boterhaan,
Tot straf zulje achter de deure staan,
In plaats van naar de markt te gaan.

Eindnoten:

162 Ald. I k h e b d e h i k , enz. Verg. 't Engelsche in de N u r s e r y R h y m e s p. 140.
163 's Av o n d s , enz. Evenzoo in 't Duitsch, en - met beperking tot een dozijn - in 1319 reeds op

den grafsteen van Markgraaf Frederik van Meissen, als opschrift. Zie Stöber's aanteekeningen
in zijn E l s ä s s i s c h e s Vo l k s b ü c h l e i n S. 136; verg. verder de B a s l e r i s c h e
K i n d e r r e i m e S. 2, en H. Meyer's O s t f r i e s l a n d S. 212, waar het cijfer tot 14 is
uitgebreid. Evenzoo bij Simrock S 77, en elders.
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XII. Taal- en uitspraakrijmen, enz.165

1.

Daar kwam een dief - l a r r o n ,
Al in mijn huis - m a i s o n ;
Ik nam een stok - b â t o n ,
En sloeg den dief - l a r r o n ,
Al uit mijn huis - m a i s o n ,
Omdat hij had gestolen
Een ketel - c h a u d r o n .

2.

Een os - u n b o e u f ,
U n e v a c h e - een koe,

F e r m e z l a p o r t e - doet de deur toe.

3.

'k Heb gevonden - j ' a i t r o u v é .
Op de markt - a u m a r c h é .
Een man - u n h o mm e .
Een appel - u n e p o mm e .
Een spijker - u n c l o u .
F e r m e z l a p o r t e - doet de deur toe.

4.

Daar was een smid - attivit
Die had een kat - attivat
En die kat - attivat
Brak haar poot - attivoot;
Toen kwam de smid - attivit
En zette de poot - attivoot
Van de kat - attivat
In 't gelid - attivit.
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5.

De kat die krabt de krullen van de trap.

6.

Kramdraad, om verkens te ringen.

7.

Drie drooge doeken;
Drie doeken bennen droog.

8.

David deê den Duivel dansen,
Doe de Duivel dronken was.

9.

Mijn moeder maakt me mooi
Met mijn moeders mooye mopmuts.

Eindnoten:

165 Dergelijke Duitsche zie o.a. bij Simrock S. 57 f., E. Meier S. 87 ff., Rochholz S. 23 ff., H.
Meyer, S. 213; Engelsche bij Halliwell, N u r s e r y R h y m e s p. 138 f.
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