
EEN MUIS IN EEN MOLEN IN MOOI 
AMSTERDAM 
 
Vroeger mooi Amsterdan  
muis lopen 
Molen muis (in) verstoppen 
Ochtend elke, zingen hij: 
fijn, ik muis in molen in 
Amsterdam 
 
Ik zien muis 
Waar? 
Daar, trap! 
Waar trap? 
Nou, daar 
Klein muis, klompen 
Niet-grap! 
klip klippedieklap, trap 
Ja! 
 
Muis eenzaam, zoeken vrouw 
voorhuis in, muis, piep, ik 
trouw 
samen zingen: 
fijn, ik muis, in molen in 
Amsterdam 
 
Ik zien muis 
Waar? 
Daar, trap! 



Waar trap? 
Nou, daar 
Klein muis, klompen 
Niet-grap! 
klip klippedieklap, trap 
Ja! 
 
Mama muis,  
geboren-geboren-geboren  
vijf gezond 
Vijf eten beschuit muisjes-
strooien 
Iedereen zingen: 
fijn, ik muis in molen in 
Amsterdam 
 
Ik zien muis 
Waar? 
Daar, trap! 
Waar trap? 
Nou, daar 
Klein muis, klompen 
Niet-grap! 
klip klippedieklap, trap 
Ja! 
 
Muis, geboren-geboren-geboren, 
verspreid-verspreid-verspreid 
Molen-man geschrokken vlucht 
daar (lachen) zingen: 



fijn, ik muis in molen in 
Amsterdam 
 
 
 
Ik zien muis 
Waar? 
Daar, trap! 
Waar trap? 
Nou, daar 
Klein muis, klompen 
Niet-grap! 
klip klippedieklap, trap 
Ja! 
 
Vrouw durft-niet in 
molen leeg 
muis (prettig) lui. 



GEEF MIJ MAAR AMSTERDAM 
 
Geef (mij) Amsterdam 
mooier dan Parijs 
Geef (mij) Amsterdam 
Amsterdam gevoel dromen 
Geen (mij) Amsterdam 
Amstel (L), IJ (R) 
In Amsterdam, ik rijk, geluk 
geef (mij) Amsterdam 
 
Klaverjas-club Schoppen Negen 
vroeger, 1 week Parijs 
contributie (R), uitgeven (L) 
secretaris (dik), al vóór:  
Frans leren 
Parijs Frans praten,  
begrijp niet, 
Parijs Frans praten,  
begrijp niet 
Laat maar, plein, nachtclub, 
Dikman zingen 
 
Geef (mij) Amsterdam 
mooier dan Parijs 
Geef (mij) Amsterdam 
Amsterdam gevoel dromen 
Geef (mij) Amsterdam 
Amstel (L), IJ (R) 
In Amsterdam, ik rijk, geluk 



geef (mij) Amsterdam 
 
Eifeltoren (hoog), bakker 
kijken (duizelig) zweven 
Slager pakt benen, opluchting 
Bijna nooit meer brood-bakken 
Zigzag-lopen (naar beneden), 
staan 
(armen om elkaar) brede weg, 
boog, zingen 
 
Geef (mij) Amsterdam 
mooier dan Parijs 
Geef (mij) Amsterdam 
Amsterdam gevoel dromen 
Geen (mij) Amsterdam 
Amstel (L), IJ (R) 
In Amsterdam, ik rijk, geluk 
geef (mij) Amsterdam 
 
Amsterdam, ik niet-verdien 
Parijs, ik (veel) verdien 
of, of (weg Parijs) 
geen (mij) Amsterdam 



TULPEN UIT AMSTERDAM 
 
Lente hier, Amsterdam 
ik tulpen opsturen (jou) 
Lente hier, Amsterdam 
ik tulpen pluk 
Lente hier, Amsterdam 
ik tulpen geef jou 
duizend geel, duizend rood 
wensen jou mooi, kus,  
ik kan niet zeggen 
tulpen daarom 
 
Polder (R), Golfhaar (R) Den 
Haag, komt (in polder) 
Jan Pijp (hij) zegt:  
ik mag je zo graag 
Hoe verder samen 
ik morgen naar (Den Haag) 
Oud molen 
blauw hemel 
Jan liefde geef-jou, geef-mij 
liefde 
ik  t r o u w  op (jou) 
 
 
 
Lente hier, Amsterdam 
ik tulpen opsturen (jou) 
Lente hier, Amsterdam 



ik tulpen pluk 
Lente hier, Amsterdam 
ik tulpen geef jou 
duizend geel, duizend rood 
wensen jou mooi, kus,  
ik kan niet zeggen 
tulpen daarom 



AAN DE VOET VAN DIE MOOIE 
WESTER 
 
Jordaan (L), ik geboren (daar) 
Jordaan, ik stoei-speel (daar) 
Jordaan, ik hart verloren 
(daar) 
Jordaan, ik lijden (daar) 
Aarde, reis ver 
ik verhaal vertellen 
aanwezig Jordaan, mooi 
 
Westertoren mooi, ik (omhoog) 
kijken 
Vaak gedachten dromen 
Jordaan mooi (daar) 
 
Ik dromen (R): brug (L) gracht 
Bak, bloemen, helder 
nacht, straat, deur, deur, deur 
man klopt deur, wakker (3x) 
Man schillen verzamelen,  
wagen rijden 
ruiken (lekker) 
Man roepen : zure mosselen, 
zure mosselen 
Ik watertanden. 
Hart, vuur. 
 
Westertoren mooi, ik (omhoog) 



kijken 
Vaak gedachten dromen 
Jordaan mooi (daar) 
 
(Gezicht: misschien) Later ik 
grijze haren 
rimpels, zorgen 
toch ik fier, gelijk tijger 
eenmaal zien buurt 
(Gezicht: misschien) Later ik 
gehandicapt 
later ik sterven 
geboren daar, sterven daar 
Jordaan, jij fijn, fier, jij 
 
Westertoren mooi, ik (omhoog) 
kijken 
Vaak gedachten dromen 
Jordaan mooi (daar) 


