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Sin-gen, si-n-gen tut man viel zu we-nig; sin-gen, sln-gen

a
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kann man nie ge- nug. Frisch ge- sun-gen, froh ge- lan:nt,
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so mei-s-tert man das Le- ben, d.as man seI-ber staunt.

, d.oet men veel te weinlg ;
kan men nooit genoeg.

staat ons aaJI .
pluk het leven, zingen wlj voortaan.
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door de bos- sen ging la- 9er.

t. Toen don. der en blrk- sem

P Schollrcrr
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mrin lieí-ste ia.ger. loop.

Wat ziet hii an de veíte staan ?

Warempcl. hct i! een baviran.

Wat hoort hii aan de overkant ?

Almachtig. het is ecn oliíant.

uri fll

' mrjn bes- te ;a.gcr. loop !

4. Heel even houdt de jager strl.
Hii staat voor een reuze-krokodil

5. Oat is allichr 't verkeerde woud
Al is onze iager nog zo stoul

'l woud be.ving

Loop. ia-ger. loop. ia'ger, loop, loop. loop

miln liel. ste ia- geí. bes. te ia. ger.loop.loop. loop.



lm-mer-zu,

lMMERZU
DANSEN JA

lm-mer-zu, tan-zen immerzu ! tan-zen,immer-zu !

zen im-mer im-mer im-mer-zu, tan- zcn immer immerzu,

+
ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tan- zen im-mer-zu !

Dansen, ja, la dansen hopsasa, dansen. ja dansen, dansen hopsa,
dansen, ja, ja dansen hopsasa, dansen, hopsasa.
Ja, hopsa, dansen, dansen hopsasa, dansen dansen dansen,
ia trala la la la la trala la la la la trala dansen ja !

l{có L:S.v.d.Anera-M G wollers

OCH JUNGFRUN
EEN MEISJE GING NAAR DE KERMTS

dem bin. der hon

dem bin- sin kà- Ía- stes

Een meisje ging naar de kermis, een zondag in mei.
De jongens die floten, maar rij ging voorbij.

Want daar bl,; de oude linde daar wachtte er een,
die liedjes kan zingen en dansen als geen.

Zij danste de hele avond en hij zong ziln lied,
van maan en van liefde, van trouw zong hij niet.

Hij heeft haar dan door de velden naar huis toegebracht,
en vroeg dan een ander ten dans voor de nacht.

Ned I : S vd Auwcra

frisch im- mer- zu !

kà.srn

HEISSA KATHREINEBTE
TRIENÏJE KATRIEN

Heis- Ka- threi-

Í. ïrientie. Katrien. laat ie klo.mpjes maar staan :

kom. het is tijd trek je lakschoentjes aan.
1.-4. Een, twee, drie, dans met mij, zwaai met ie rok, hei, hei

1. Trientre, 't is zondag. het werk is gedaan,

2. Wacht niet tot 't orgel een wals spelen zal ;

kom, dans de polka,die kennen we al.
Trientje,'t is zondag, en'szondags is'tbal.

3. Nu is 't de avond van dans en plezier :

cn als we dorst hebben drinken wij bier.
.. Trientje. 't is zondag. we blijven nog hier

4. Morgen is morgen, maar nu is't miin ti,d.
ïrientje, zeg dat ie met geen ander vrijt
Jii bent de mooiste, vandaag en altijd !

3ilo3at.3a2 vormen r.mcn ocn . DANSOUODUBET. Ned I S vd Auwera

Och jung-Írun hoegar i

der hon

Didl, dudl, dadl,schrumm,schrumm,schrumm,geht schon der
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722 KLETNE wrrrE VUNDER
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Klei- ne wit- te der, met je vleu- gels Van sa- tijn,

dans maar, ran-ke bal- le- ri. na, blinkend in de gouden zon- ne- schijn.

Kleine witte vlinder, rust heel even op mijn hand,
en vertel eens, vanwaar kom je ? Kom je uit een zonnig sprookjesland ?

Kleine witte vlinder. met je vleugels van satijn,
laat mij even met je dansen. Kon ik even maar een vlinder zijn !

Kleine witte vlinder, ach, mijn voeten zijn zo zwaat :

neen, ik kan niet met je dansen. Kleine ballerina, dans jij maar.

T.: J. Van Eepoel - M.: P. Schollaort

vlin-
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CANTAÏE DOMINO

JJO I

te, can- ta-

can-ta- te Eo- mi-no, can-ta-te, cantate Do- mi-no, can- ta- te Do- mi- no !

mi- no !

M.: P.E. RuPPel
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Can- ta- te Do- mi-no, can- ta-

Do-



OÊ MUZIEK DRIJFT DE ZORGEN

win- ter-

tland weer- om.

c65
JUBILATE I

Ser- vi- te Do mi- Do. mi- no in lae-
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ti- ti- a I

M- : M. Preloriu

Í. + M.: St. Van Vaetenbe.gh

C 68 EEN KIND ls oNs GEEoREN

zor- gen oit ons

ziek brengt de zo-mer in

lnlq . o, e , ." o
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Een herder zag de sterre aan d'hemel staan.
hij wekte zijn gebuurkens om samen naar de stal te gaan.

(weg te gaan)

Laat ons met vreugde zingen voor 't kindekiln'
het kwam voor ons op aarde. ziin vrede blijv' ons altijd bij.

(biil
l- + M. : St. Van Vaerenbergh

vl- va. ta mu- sl' ca! t + M.; M. rrrro"J

ihr Leut und 13551pqch sa. ...............

^ maar als de markt was ge- daanÍr,

2.

3.

,l . van ok- se, van Ílok- se, van sly- per. don- dei- ne,

cTo HoBr tHR LEUr

c 69 vrvA rA MUSTGA

va, vi- va la mu- si- ca, va, vi- va la mu- si-

kwa- men met vier

Ti- re- li- re. klits klets. poef paÍ.

dat gaat er hier

der istniéhtrecht (3 x) ........................'.'....:'.....'. ge'scheut'

COg atr C?O lunrcn geliiktiidag uitgcv@td mtdcn. r. + M.:i l"fior+.

de we- ver- tjes



O KLAAG TOCH NIET

. want des te scho- rer is de dag, de dag die daar- uit rijst

VRIENDEN IAAT ONS A[!EN VFOLI.IK ZIJN

haan- tie kraait, tot het haan- tie kraait.
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?. Vrlenden, zie de diepe Ílonkerschijn,
't wiinlie wil gedronken zr jn.

3. LooÍt de Heer met fluit en tamboeriin,
dankt Hem voor zijn goede wijn.

l. + M.: St. Vs V..renb€.gh
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Zo kan men be- wii- zen dat de lviis-heic wocnl bij'toat:Ía.la-la- la !

ge- nes

(b)Fa. lu- lu! Fa- la- la! Fa- la- la! Fa- la. la.
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LAAT ONS TOCH EEN CENI VEROIENEN

als ne- vel vroeg de mor. qcn spiist

1, Vrien-den laat ons al- len vro-

lenwi.in.1..3.Als twind. je waait, gaan r./ij nog niet

schei.denmaaronsver- blij. d€n, tot het
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Laat ons toch cen cent ver. die- nen ie- dcr nag zich-zeil

Pe- peÍ-munt. mar" se. pein, ka- ra- mel. sui-kêr.bol. lik-ke lik-ke lik-ke aan de

se- pein. ka- ra. me!. sui,ker-bol. neem wat van die

dan maar neer eens

lik-kc lik- ke lik. ke steeds iik- ken

Wecs wel. korn. lre- ve. scho ne mci, de vo.

@-;r-=tryr:::+eg.í-+

gels zin- .1en u ter eer

Wecs wel- konr, lre- vc. sclro- ne mei,voor u weer-kirnkt hurr loÍ- ge-za n-q

Wees wel- konl. lie' ve. scho- no mei.voor u weer-klinkt hun lof. ge-zJng,

F.. Schubeíl

de nêchi !
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Laat ons be. gin- nen vro- liik te
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Clg coEDE NAcHr

zin. gen. Zingt al- len meê.

M. : t.8. Merrgêí

O MUSICA

de nacht I On. ze

mor- gen weer. om lacht, goe- de nacht, goe-

da- tur. Can- te-mus otrtsncs: 0 ca,

IAAT ONS BEGINNEN

,, Al- les heeÍt een ein- de. al- les heeít een ein- de.

maar een woíst-ie heeÍt er twee '|- + V. : J. Wuyrack

N.d. ï.: Sl Vln vaêÍenbrgh - M : H lsng5ênt

C. Violter5


