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1 Acrobaat 

2 Bakker 

3 Dirigent 

4 Goochelaar 

5 Brandweerman 

6 Dokter 

7 Postbode 

8 Indiaan 

9 Kapper 

10 Moeder, in dit geval vader 

11 Politieagent 

12 Astronaut 
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Acrobaat 

 

D    A 

Kijk eens aan 

       D  

kijk eens aan 

     A      D 

ik kan al door een hoepel springen 

     A      D 

ik kan al kunstjes aan de ringen 

     A      D 

ik kan jongleren met twee ballen 

 

D    A 

Kijk eens aan 

       D  

kijk eens aan 

      C     D 

nou nog op mijn kop gaan staan 

C    D 

zonder om te vallen. 
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Bakker        Capo V 

 

C      G F         G  

Alle dagen van de week   

C  G        F   G   

bak ik brood en koek en cake  

F      C 

bergen bergen slagroomsoezen 

F    C 

hoge torens van tompoezen 

F     C 

pepernootjes, worstenbroodjes 

F               G    

appel-abrikozenvlaai 

F                   G 

grote zakken vol taai-taai 

C     G F         G 

alle dagen van de week 

C G       F          G 

bak ik brood en koek en cake 

               C             G  

maar op zondag neem ik vrij   

      C      G            C 

dan bakt mama taart voor míj   

      C       G              C  

dan bakt mama taart voor míj! 
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Dirigent 

D  A    D    A7    D 

Ik word later dirigent 

                     G      A 

van de diere-liere-band 

 Bm          G  

met op saxofoon de rat 

 A      D  

en op klarinet de kat 

         Bm  G  

op triangel speelt de haai 

 A           D   

en op drums de pa-pa-pa-pegaai. 

 

D  A    D    A7    D 

Ik word later dirigent 

  G      A 

van de diere-liere-band 

          Bm        G   

op de basgitaar de stier 

          A      D  

en op altviool de mier 

      Bm  G  

op piano de fazant 

 A        D 

en op slurf de o-o-o-lifant. 
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Goochelaar 

 

D                  A7 D      A7  D 

Hokuspokus pi - latus jo - dokus 

D            A7        D 

weet je, weet je, weet je  

D            A7             D 

weet je waarom een goochelaar 

D              A7             D 

nooit een boodschap doet? 

        D              A7             D 

nee, nooit een boodschap doet? 

 

 

D                  A7 D      A7  D 

Hokuspokus pi - latus jo - dokus 

 

D      A7     D   

alles, alles, alles 

D      A7       D 

alles wat hij nodig heeft 

D          A7        D 

haalt-ie uit zijn hoed. 
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Brandweerman 

 

D 

Ik ben een echte brandweerman 

         A7                      D 

voor niks en niemand ben ik bang 

  A7                  D 

staat de boel in vuur en vlam 

G      D        G    D           A                           D 

dan kom ik, dan kom ik met mijn brandweerslang 

 

brand brand!!! iedereen eruit, iedereen naar buiten 

weg bij dat  vuur, ladder uit!!! 

 

A7 D         A7         D 

ik spuit en spuit en spuit en spuit 

     A7                      D  

ik spuit en spuit en spuit en spuit 

A7                    D 

dwars door de ruiten 

A7              D 

dwars door de muur 

                   A7        D  

ik spuit en spuit en spuit en spuit 

      A7                               D 

het laatste vlammetje gaat uit 

D  

en ’s avonds in mijn brandweerbed 

  A7                       D 

droom ik nog een brandweerdroom 

  A7                D 

waarin ik een poesje red 

                               A7                 D 

uit de aller-, aller-, allerhoogste boom. 
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Dokter   VOORSPEL: B7-A-E-B7 

E 

Goed zo mevrouw, zucht nog eens diep 

     A                               E 

ik hoor het al u hebt de griep 

B7 

elke avond een tablet 

A                              E   B7 

en de hele week in bed 

E 

uw been doet zeer, uw teen doet zeer 

A                                      E 

laat het mij eens zien meneer 

       B7 

een zalfje voor uw zere been 

       A                                E  B7 

een pleister op uw zere teen 

 

       A                       B7 

met mijn spuit en thermometer 

               A                     B7 

maak ik iedereen weer beter 

       A 

met poedertjes, pilletjes, korreltjes, druppeltjes 

B7          

drankjes van drop 

                A              

en als het geen van alle helpt… 

E                        A7   E 

geef ik er een kusje op. 

E                        A7   E 

geef ik er een kusje op. 
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Postbode 

 

Gism      Fis  

Ik ben van de post         

ik heb de pest 

                Gism       

aan boze brieven 

Gism      Fis  

boze brieven stuur ik terug 

Dism            Gism 

ik bezorg de lieve 

Gism       Fis  

alleen de lieve brieven. 
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Indiaan 

 

Dm           Am Dm 

Een échte indiaan 

                        Am     Dm 

heeft vlechten of een staart 

                    Am     Dm 

rijdt sneller dan de bliksem 

              C              Dm                  C                Dm 

op een pittig prairiepaard, op een pittig prairiepaard. 

 

Dm           Am Dm 

Een échte indiaan 

                         Am     Dm 

schiet wild met pijl en boog 

              Am   Dm 

heeft een indianennaam 

                 C           Dm                         C            Dm 

als Halve Maan of Haviksoog , Halve Maan of Haviksoog  

 

Esm        Besm Esm 

Een échte indi - aan 

                      Besm  Esm 

danst dansjes om de totempaal 

              Besm      Esm 

eet bizonworst en buffelborst 

Des                Es     Des                Es 

bij zijn avondmaal, bij zijn avondmaal. 

 

Esm        Besm  Esm 

Een echte indi  - aan 

                  Besm    Esm 

is een beer van een vent 

                      Besm  Esm 

rookt op zijn tijd de vredespijp 

Des               Es   Des               Es 

voor zijn tipitent, voor zijn tipitent. 

 

                   Bm       Em 

van Billy de Kid de Cowboy 

                       Bm       Em 

heeft hij geen greintje schrik 
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Em           Bm Em                Bm  Em  

een echte indiaan, een echte indiaan 

D       Em 

ziet eruit als, ziet eruit als IK!. 
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Kapper 

 

G     D            G 

Later word ik kapper 

     F                      G        F                      G 

ik ben het aan het leren  ik ben het aan het leren 

     G           D          G 

ik maak mijn papa knapper 

       F                       G              D          D7        G 

met knippen wassen scheren  knippen wassen scheren 

 

 D                      G         

rustig blijven zitten hoor 

Ddim              D7 

anders knip ik in uw oor 

 

                  G   D       G 

‘k-ben de allerbeste kapper 

F                      G         

kijkt u maar, u bent al klaar 

    G         D            G        

u bent zo echt veel knapper 

                  C  G         

met die ha-ha-ha-ha 

          C       G               D7                   G 

ha-ha-ha-ha-ha-ha- die happen uit uw haar. 

  



©Erik van Os en Elle van Lieshout/Ik weet wat ik worden wil/Uitg. Gottmer 

 

Moeder 

G 

Ik wil later een baby 

              D7           G   

net zo’n schatje als mijn broertje 

G  

ik geef hem de fles 

D7        G  

braaf laat-ie een boertje 

    C           D7 

ik zing een wiegeliedje 

C            D7 

leg hem in zijn ledikantje 

C       D 

knuffel erbij  

     Am         D 

nu lacht-ie op zijn liefst naar mij 

C   D7     G 

hé, zijn eerste tandje!     2x 

Em        Am 

hoor hoe lief hij brabbelt 

Em        Am  

kijk hoe leuk hij knabbelt 

C    D7 

aan zijn grote teen 

Em        Am 

op zijn knuffel sabbelt 

C        D7        G 

kijk eens, liefje, hier, je speen 

G 

Ik wil later een baby 

    D7            G   

net zo’n schatje als mijn broertje 

G  

ik geef hem de fles 

D7        G  

braaf laat-ie een boertje 
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    C          D7 

ik zing een wiegeliedje 

C              D7 

leg hem in zijn ledikantje 

C      D 

knuffel erbij  

      Am          D 

nu la-la-lacht-ie op zijn liefst naar mij 

 

(parlando)        

bah! ik ruik poep               

het wordt tijd dat ik zijn moeder roep!  G G/C G 
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Politieagent 

F            C     F 

Er sluipt een dief 

         C     F 

bij oma’s flat 

           C     F 

ze ziet het niet 

           C     F 

ze ligt in bed 

           C     F 

ze ligt in bed. 

  F 

het is al laat 

rond half tien 

en ik alleen 

heb het gezien 

ja ik alleen ja ik alleen 

      C7        F 

heb het gezien 

 

F          C     F 

ik pak mijn pak 

       C       F 

pistool en pet 

           C     F 

en ren dan snel 

            C     F 

naar oma’s flat 

            C     F 

naar oma’s flat 
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F 

hands up, jij boef! 

roep ik heel koel 

en bind hem vast 

aan oma’s stoel 

ik sluit hem op 

   C7        F 

zoals het hoort 

   C7        F 

zoals het hoort 

F                C     F 

 ‘t is kwart voor tien 

         C     F 

en oma slaapt 

                 C     F 

heeft niets gehoord 

              C   F 

en niets gezien 

              C   F 

en niets gezien 

              C   F 

en niets gezien (fade out) 
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Astronaut 

 

Dm                               Am     Dm 

Ik heb mijn raket in de tuin gezet 

Dm                                       Am       Em /C/G 

een druk op de knop en we stijgen op 

      C  G7  C             C   G7 C  

momentje maan, ik kom eraan 

     C       G7           C          C       G7     C 

en ben ik eenmaal boven, boven op de maan 

 C         G7       C 

dan doe ik voor jou 

 C   G7   C    G7 C  G7  C 

een voor een de sterren aan. 

 

 

 

 

 

 


