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engelen
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engeltje
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hout
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faalangst
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frederique spigt
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willeke alberti
selvera´s
andré hazes
andré hazes
karin bloemen
karin bloemen
karin bloemen
eline groenendijk
de kast
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Raymond van het
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grote beer
grote schoonmaak
hahaha je vader
hand in hand kameraden
hand in hand kameraden
hand in hand kameraden
hannes loopt op klompen
hannes loopt op klompen
hannes loopt op klompen
hans en grietje
harder dan ik hebben kan
harlekijnlied
hart van goud
heb je wel gehoord van de zeven
heimweetaart
hela gij bloempjes
hela gij bloempjes
hela gij bloempjes
helicopter
hemel en aarde
hemel en aarde
hemelse regen
herfst
herfst herfst wat heb je te koop
herinnering aan later
het angelus
het angelus klept in de verte
het avondklokje
het broekie van jantje
het broekie van jantje
het broekie van jantje
het broekie van jantje
het donker
het dorp
het dorp
het dorp
het dorp
het dorp
het dorp
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het is koud zonder jou
het is lente
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het regent het regent
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wim sonneveld
wim sonneveld
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tuinieren
vader opa
verandering
licht
lente
winter
neus
verdriet rouw
koninginnedag
eenzaamheid
kracht macht
bestemming
weer
dood en verlies
eenzaamheid
verhuizen
weer
Bemoediging en ondersteuning
weer
sprookjes en verhalen

Index Titel Nederlandstalige muziek bij: ’k Zou zo graag een ketting rijgen, 2e druk 2011

Pagina 8

titel

schrijver/uitvoerende

het spaarne
het spel kaarten
het sprookje
het stoepje
het was een kind zo kleinen kind
het water
het water
het zal je kind maar wezen
het zandmannetje
Het zijn de kleine dingen die het doen
Het zijn de kleine dingen die het doen
Het zijn de kleine dingen die het doen
hier is onze fiere pinksterblom
hier sta ik
hier vertrok de trein
hier woont juffrouw kikkerbil
hij lijkt op mij
hij lijkt op mij
hij was maar een clown
hij weet niet hoe
hilversum III
hilversum III
hinkel de pinkel
hoe je heette dat ben ik vergeten
hoe je heette dat ben ik vergeten
hoe zachtekens glijdt ons bootje
hoe zachtekens glijdt ons bootje
hoe zachtkens glijdt ons bootje
hoekje
hollands vlag
hoofd schouders knie en teen
hoog op de gele wagen
hoog op de gele wagen
hoor de wind waait door de bomen
hoor de wind waait door de bomen
hoort zegt het voort
hop marjanneke
hopsa heisasa
hopsa heisasa
huis in de zon
huis in de zon
hup daar is willem met de waterpomptang
hup daar is willem met de waterpomptang
i want to break free
iedere avond iedere morgen
ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
ik ben geboren in Frieseland
ik ben toch zeker sinterklaas niet
ik ben vandaag zo vrolijk
ik ben vandaag zo vrolijk
ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit
ik ben zo moe moe moe
ik ga voor niemand uit de weg
ik geloofde in jou

boudewijn de groot
gerard de vries

vindplaats

guus meeuwis
Ramses Shaffy
ned volkslied
Marco Borsato
Marco Borsato
adèle Bloemendaal
kzzm 33
Saskia en Serge
Saskia en Serge
Saskia en Serge

afkorting
water
geloof
sprookjes en verhalen
schoonmaak
kinderen
leven na de dood
levensstormen en beproevingen
kinderen
kinderen
Bemoediging en ondersteuning
Dankbaarheid
licht

pinksteren
pia douwes
stef bos
rob de nijs
rob de nijs
ben cramer
benny neyman
herman van veen
herman van veen
50k nr47
corry konings
eddy christiani
kzzm 30
kinderen voor kinderen
kzzm 5

sinterklaas
padvindersmars
kzzm 77
rob de nijs
rob de nijs
ed en willem bever
fabeltjeskrant
queen
ronnie tober
joost nuissl
joost nuissl
joost nuissl
kk-1 72
kinderen voor kinderen
Herman van Veen
Herman van Veen
Johnny Kraaijkamp
Annie M G schmidt
kinderen voor kinderen
frank boeijen

vrijheid
4 en 5 mei
sint maarten
kinderen
leven na de dood
gezicht
twijfel
mond en stem
muziek
kleding
herinnering
naam
rust
water
op reis
rust
koninginnedag
neus
op reis
zomer
herfst
sinterklaas
oren
naam
kleding
lente
hoop verwachting
huis en thuis
werk
werk
grenzen
eenzaamheid
herinnering
vreugde
vriendschap
geboorte
sinterklaas
humor
vreugde
vreugde
moe
vrees
geloof
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ik ging eens om een broodje
ik heb de oorlog meegemaakt
ik heb een huis met een tuintje gehuurd
ik heb een tuintje in mijn hart
ik heb een tuintje in mijn hart
ik heb eerbied voor jouw grijze haren
ik heb eerbied voor jouw grijze haren
ik heb eerbied voor jouw grijze haren
ik heb eerbied voor jouw grijze haren
ik heb geen zin om op te staan
ik heb in mijn dromen een engel gezien
ik heb je voor het eerst ontmoet
ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn
ik heb nog geen idee
ik heb tranen gelachen
ik hou je vast
ik hou van holland
ik kan het niet alleen
ik kan niet zonder jou
ik klap van blijdschap in mijn handen
ik lig op mijn kussen
ik loop hier met mijn lantaarn
ik mis je
ik mis je zo
ik raak je kwijt
ik ruik het weer
ik sta op wacht en denk aan jou
ik trek me terug op het toilet
ik trek me terug op het toilet
ik trek mijn wandelschoenen aan
ik voel me zo verdomd alleen
ik wil niet dat je liegt
ik woon vandaag
ik word miljonair
ik zei er van jaap
ik zie de zon
ik zie ik zie wat jij niet ziet
ik zing dit lied voor jou alleen
ik zing dit lied voor jou alleen
ik zou wel eens willen weten
ik zou wel eens willen weten
ik zou wel eens willen weten
ik zou wel eens willen weten
in de hemel is geen bier
in de kelder is het donker
in de maneschijn
in de zonneschijn
in den haag daar woont een graaf
in den haag daar woont een graaf
in een blauwgeruite kiel
in een blauwgeruite kiel
in een groen groen knollenland
in een rijtuigie
in een rijtuigie
in een rijtuigie
in een rijtuigie

schrijver/uitvoerende

vindplaats

afkorting

50k nr49

eten en drinken
vrijheid
tuinieren
tuinieren
tuinieren
echtgenoten partners
gezicht
haar
ouder worden
moe
engelen
liefde
vreugde
werk
verdriet rouw
vriendschap
liefde
eenzaamheid
depressie
vreugde
dromen en aspiraties
licht
eenzaamheid
verdriet rouw
eenzaamheid
neus
hoop verwachting
eenzaamheid
rust
benen en voeten
eenzaamheid
twijfel
verhuizen
werk
naam
hoop verwachting
geloof
leven na de dood
moeder oma
leraar
moe
schepping en natuur
vrede
hemel
donker
donker
zomer
handen
kinderen
kleding
koninginnedag
dieren
humor
op reis
rust
humor

wij
august de laat
damaru
jan smit
gert timmerman
gert timmerman
gert timmerman
gert timmerman
het
frans bauer
eddy christiani
kinderen voor kinderen
guus meeuwis
edsillia rombley
joseph schmidt heintje
de dijk
jan smit
hepie en hepie
sint maarten
de kast
will tura
jurk
corrie van gorp
joop de knegt
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
danny de munk ciske de rat
paul de leeuw
eddy christiani
kinderen voor kinderen
kk-1 106
corry en de rekels
jan smit
jantje smit
jules de corte
jules de corte

jules de corte
jules de corte
dorus
50k nr48

zidk-19

kzzm 18
kzzm 14
leen jongewaard
leen jongewaard
leen jongewaard
wim sonneveld

jznz
jznz
jznz
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titel

schrijver/uitvoerende

vindplaats

afkorting

in een rijtuigie
in een rijtuigie
in holland staat een huis
in mei dan leggen alle vogeltjes een ei
in naam van oranje
in t groene dal
in t groene dal
in t groene dal
is dit nu later
is dit nu later
is dit nu later
´t is moeilijk bescheiden te blijven
ja zuster nee zuster
jan klaassen was trompetter
jan soldaat
jantje zag eens pruimen hangen
jantje zag eens pruimen hangen
jarig
jarig jetje
jarig jetje zou trakteren
jarig jetje zou trakteren
jarige job
je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven
moet
je kan je leven lang niet bij je moeder
blijven
je moeder alleen
je wordt ouder papa
je wordt ouder papa
jij bent het beste wat mij is overkomen
jij hoort bij mij
jim
jimmy
johanna
johnny soldaat
josefien
julia
k heb een stuiver in mijn hand
k heb niks gezien
k moet dwalen
k wacht op jou
kangaroe eiland
katinka
ketelbinkie
ketelbinkie
keukenconcert
kijk eens in de poppetjes van mijn ogen
kijk eens in de poppetjes van mijn ogen
kijk mij nog een keer diep in de ogen
kind nog zonder gezicht
kind nog zonder gezicht
kinderdag
kinderen aan de macht
kinderen een kwartje
kinderen een kwartje
kinderfietsje
kip, patat en appelmoes

wim sonneveld
wim sonneveld

jznz

op reis
rust
huis en thuis

kk1-112

pasen
kzzm 13

stef bos
stef bos
stef bos

peter blanker
hetty blok

rob de nijs
martine bijl

rob de nijs

kd8

koninginnedag
groei
op reis
schepping en natuur
groei
leraar
levensstormen en beproevingen
talenten
genezing
sprookjes en verhalen
sprookjes en verhalen
kinderen
naam
ouder worden
delen
naam
verjaardag
verjaardag

benny neyman

dromen en aspiraties

eddy christiani
Willy Derby
peter koelewijn
peter koelewijn

moeder oma
moeder oma
ouder worden
vader opa
talenten
liefde
leven na de dood
kinderen
naam
4 en 5 mei
naam
naam
op reis
schuld
op reis
twijfel
humor
neus
afscheid nemen
dood en verlies
muziek
liefde
ogen
ogen
geboorte
twijfel
kinderen
kracht macht
kinderen
vreugde
dood en verlies
eten en drinken

paul van vliet
rob de nijs
rob de nijs
boudewijn de groot
henk elsink
rob de nijs
wim sonneveld
henk westbroek
sjakie schram
paul de leeuw
coctail trio
spelbrekers
frans van schaik
frans van schaik
zidk-48
annie de reuver
annie de reuver
marianne weber
karin bloemen
karin bloemen
kinderen voor kinderen
hans de booy
liesbeth list
liesbeth list
zangeres zonder naam
kinderen voor kinderen

Index Titel Nederlandstalige muziek bij: ’k Zou zo graag een ketting rijgen, 2e druk 2011

Pagina 11

titel

schrijver/uitvoerende

KL 204 als ik god was
klap eens in je handjes
klein en groot
klein is fijn
klein klein kleutertje
klein klein kleutertje
klein vogelijn
klein vogelijn
klein vogelijn
klein vogelijn
klein vogelijn
klein vogelijn
kleine blonde mariandel
kleine café aan de haven
kleine greetje uit de polder
kleine greetje uit de polder
kleine greetje uit de polder
kleine kinderen
kletsmajoor
kling klokje klingelingeling
knaapje zag een roosje staan
knaapje zag een roosje staan
koeien
koel helder water
koffie
kom eet je bie ba boe ba bord nou leeg
kom je strakjes bij me spelen
kom maar in de kring
kom uit de bedstee m´n liefste
koos werkeloos
koud
kriebeltrui
kriebeltrui
kuieren
laat me
laat me alleen
laat me alleen
laat me niet alleen
laat mij in die waan
laatste wens
lach dan paljasso
lachen is gezond
lammetje
land van maas en waal
lang zal ze leven
lang zal ze leven
langs berg en dal klinkt hoorngeschal
langs berg en dal klinkt hoorngeschal
laten we maar zeggen dat het regent
later
later
laura
leentje leerde lotje lopen
lente in twente
lentegeheim
lenteliedje

peter koelewijn

vindplaats

kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen

kzzm 66
kzzm 66
kzzm 66

kzzm 66
bob scholte
vader Abraham
de havenzangers
eddy christiani
eddy christiani

Ramses Shaffy
kinderen voor kinderen

afkorting
geloof
handen
groei
groei
kinderen
tuinieren
dieren
lente
leraar
mond en stem
muziek
schepping en natuur
haar
herinnering
haar
haar
liefde
sprookjes en verhalen
mond en stem

kerst

brigitte kaandorp
de chico´s
rita corita
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
egbert douwe
klein orkest
samson en gert
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
toon hermans
Ramses Shaffy
rita hovink
rita hovink
liesbeth list

guus meeuwis
paul van vliet
Johnny Jordaan
kinderen voor kinderen
kd14

boudewijn de groot

herman van veen
Herman van Veen
Herman van Veen
jan smit
wim sonneveld
toontje lager
zidk-4

neus
tuinieren
humor
water
eten en drinken
eten en drinken
eenzaamheid
kinderen
echtgenoten partners
werk
winter
kleding
moeder oma
rust
vrijheid
depressie
eenzaamheid
hoop verwachting
sprookjes en verhalen
genezing
humor
humor
dieren
sprookjes en verhalen
verjaardag
vieren
schepping en natuur
zomer
weer
dromen en aspiraties
ouder worden
naam
naam
lente
lente
geboorte
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lenteliedje
leve de schaamte
leve het nijlpaard
leven zonder angst
lied van ruth
lied voor kinderen
liedjes uit wonderland
lief klein konijntje had een vliegje
liefde
liefde
liefde
liefde leven geven
liefde op het eerste gezicht
liefde van later
liefde voor de muziek
liefde voor muziek
liefdesliedjes
liefs uit londen
liesje leerde lotje lopen
lieve maan
lieve maan wat sta jij daar te schijnen
lieve maan weat sta jij daar tevreden
lili marleen
lippen op de mijne
loejse
lopen op het water
lui zijn
luilekkerland
m´n opa
m´n opa
m´n opa
m´n opa
maantje tuurt, maantje gluurt
maantje tuurt, maantje gluurt
mama waar ben je nou
mamma
mamma k wil een man hé
mamma k wil een man hé
mamma k wil een man hé
mannen te koop
manuela
margrietje
maria
marjolijne
me vader had net zo´n snor als ik
me wiegie was een stijfselkissie
meester prikkebeen
meidengroep
meiregen maak dat ik groter word
meisje in het midden
meisje met rode haren
meisjes van 13
meneer alzheimer
mensen gevraagd om de vrede te leren
merci cherie

schrijver/uitvoerende

vindplaats

afkorting

zidk-6

lente
schaamte
dieren
twijfel
grenzen
kinderen
sprookjes en verhalen
neus
liefde
liefde
liefde
geven en ontvangen
gezicht
liefde

harry jekkers
klein orkest
brigitte kaandorp
stef bos
dimitri van toren

rie cramer
colinda
gerard van maasakkers
jan smit
andré hazes
gerard jolink
Herman van Veen
Raymond van het
Groenewoud
Raymond van het
Groenewoud
de jazzpolitie
Bløf

liefde

lou bandy
nick en simon
the ramblers
Marco Borsato
kinderen voor kinderen
hetty blok
hetty blok
leen jongewaard
leen jongewaard

kinderen voor kinderen
heintje

conny stewart
jacques herb
louis neefs
Tröckener Kecks
wim sonneveld
dorus
zwarte riek

boudewijn de groot
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
arne jansen
paul van vliet
youp van t hek

coert poort
Udo Jürgens

zidk-40
jznz
jznz
jznz
jznz

muziek
liefde
liefde
benen en voeten
donker
licht
gezicht
afscheid nemen
mond en stem
naam
water
rust
huis en thuis
vader opa
vriendschap
vader opa
vriendschap
donker
licht
dood en verlies
moeder oma
echtgenoten partners
liefde
moeder oma
echtgenoten partners
naam
naam
maria
naam
vader opa
kinderen
sprookjes en verhalen
vriendschap
lente
vriendschap
haar
kinderen
ouder worden
vrede
Dankbaarheid
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merk toch hoe sterk
met de vlam in de pijp
midzomernacht
mien lutje lanteern
mien waar is m´n feestneus
mien waar is mijn feestneus
mijn beste vriend
mijn broertje
mijn gebed
mijn gebed
mijn gebed
mijn gezicht dat raakt steeds trager uit de
plooi
mijn kaarsje brandt zo helder
mijn laatste oma
mijn man
mijn naam is haas
mijn naam is haas
mijn oma
mijn opa
mijn oude kamer
mijn sprookjesboek
mijn tante
mijn vrouw
mijn wiegie was een stijfselkissie
misschien tot morgen
mode
moe zijn
moeder
moeder hoe kan ik je danken
moeder hoe kan ik je danken
moeder hoe kan ik je danken
moeder hoe kan ik je danken
moeder huil niet meer
moeder ik ben zo bang
moeder ik kan je niet missen
moeder u bent met geen goud te betalen
moeder u bent met geen goud te betalen
moederdag
moederke alleen
moeke er staat een vrijer voor de deur
monica
mooi blauwe zee
mooi blauwe zee
mooi ietje fietje trek je baljurk aan
mooi ietje fietje trek je baljurk aan
mooi was de tijd
mooie ogen
moppie
moriaantje
my sarie mareis
n afscheidskus
n chanson d´amour
na het journaal
naar bed naar bed zei duimelot
naar dom jongetje
ne me quitte pas

schrijver/uitvoerende

vindplaats

afkorting

kzzm 41

koninginnedag
op reis
talenten
sint maarten
humor
neus
vriendschap
broers en zussen
gebed
geloof
muziek

henk wijngaard

Bløf
toon hermans
toon hermans
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
d c lewis
d c lewis
d c lewis
jeroen van merwijk
kinderen voor kinderen
conny vandenbos
lowland trio
lowland trio
kinderen voor kinderen
leen jongewaard
kinderen voor kinderen

jznz

willy alberti
zidk-17
purper
zwarte riek
Bløf
kinderen voor kinderen
nico haak
boudewijn de groot
Johnny Jordaan
johnny jordaan
willy alberti
Willy Alberti
koos alberts
ria valk
johnny hoes
johnny jordaan
willy alberti
kinderen voor kinderen

circus kusters
max van praag
willy alberti
kk-1 78
selvera´s
jantje koopmans
kinderen voor kinderen

andré hazes
anneke Grönloh
Herman van Veen
jules de corte
jacques brel

echtgenoten partners
sint maarten
dood en verlies
echtgenoten partners
naam
schuld
moeder oma
ouder worden
verhuizen
sprookjes en verhalen
huis en thuis
echtgenoten partners
geboorte
verwarring
kleding
moe
moeder oma
Dankbaarheid
moeder oma
moeder oma
Dankbaarheid
verdriet rouw
vrees
moeder oma
moeder oma
moeder oma
moeder oma
moeder oma
moeder oma
echtgenoten partners
water
water
kleding
vieren
herinnering
ogen
broers en zussen
weer
liefde
afscheid nemen
liefde
goed nieuws slecht nieuws
handen
leraar
hoop verwachting
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schrijver/uitvoerende

neem alles
neem de tijd
nellie van der heuvel uit de vierde klas
nemen en geven
net als opa
net als opa
net als toen
niemand laat zijn eigen kind alleen
nieuwe kleren
nieuws in de morgen
nieuwsbericht
nikkelen nelis
nooit meer bloeien de rozen
nooit meer bloeien de rozen
nooit verhuisd
nooit verhuisd
nu bloeit uit alle twijgen
o dennenboom
o jongens als ik rijk was
o kom er eens kijken
o was ik maar bij moeder thuis gebleven
oh oh den haag
oktober
olleke bolleke
oma´tje lief
omarm
Omdat ik zoveel van je hou
Omdat ik zoveel van je hou
Omdat ik zoveel van je hou
Omdat ik zoveel van je hou
Omdat ik zoveel van je hou
Omdat ik zoveel van je hou
ome jan
ome thijs
on nóublie rien
onder moeders paraplu
onder moeders paraplu
onderweg
ons vader zei
onweer
op de grote stille heide
op de grote stille heide
op de grote stille heide
op de grote stille heide
op de grote stille heide
op de step
op de wip
op de woelige baren
op de woelige baren
op de woelige baren
op de woelige baren
op een grote paddenstoel
op een mooie pinksterdag
op een mooie pinksterdag
op een mooie pinksterdag
op een mooie pinksterdag

arno kolenbrander
kinderen voor kinderen
rijk de gooyer
anja
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
corry brokken
andré hazes

vindplaats

afkorting

andré van den heuvel

eenzaamheid
rust
herinnering
geven en ontvangen
ouder worden
vader opa
herinnering
kinderen
kleding
goed nieuws slecht nieuws
goed nieuws slecht nieuws
naam
dood en verlies
dood en verlies
verhuizen
verhuizen
schepping en natuur
kerst
delen
sinterklaas
moeder oma
herinnering
herfst
handen
moeder oma
armen
echtgenoten partners
vertrouwen
Bemoediging en ondersteuning
echtgenoten partners
vertrouwen
Bemoediging en ondersteuning
biechten
naam
herinnering
herfst
weer
op reis
vader opa
weer
Dankbaarheid
op reis
schepping en natuur
vrijheid
zomer
op reis
broers en zussen
dood en verlies
dood en verlies
dood en verlies
afscheid nemen
herfst
kinderen

andré van den heuvel

pinksteren

andré van den heuvel
leen jongewaard

vader opa
kinderen

zidk-12
willem nijholt
herman finkers
wim sonneveld
Max van Praag
willy alberti
douwe heeringa
frank groothof

duo karst
johnny hoes
harry klorkestein
Bløf
heintje
Bløf
heintje davids
heintje davids
Johnny Jordaan
sylvain poons
sylvain poons
Willy Alberti
willeke alberti
wim sonneveld
jacques brel

kinderen voor kinderen
gerard van maasakkers
rob de nijs
kzzm 85

wim sonneveld
kinderen voor kinderen
eddy christiani
frans poptie
henri d´albert

jznz
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op een mooie pinksterdag
op een mooie pinksterdag
op een onbewoond eiland
op een slof en een oude voetbalschoen
op zondag
opa
opa
opa bakkebaard
opa bakkebaard
opa´s laatse feestje
open einde
open einde
opzij opzij opzij
opzij opzij opzij
oud en afgedankt
oud en eenzaam
oud geboren
oude school
ouderdom
oudje
over 25 jaar
over angst gesproken
over de muur
over de muur
pa
pak al je zorgen in je plunjezak
pak al je zorgen in je plunjezak
pak maar mijn hand
paniek
papa
papa
papa
papa
papa doe niet zo idioot
papegaaitje
pappie ik zie tranen
pappie loop toch niet zo snel
parijs
peter
peter
picolomio
pierrot
piet de smeerpoets
piet hein
piet hein
poesje mauw
praten praten praten
raindrops keep falling on my head
rijst met kouseband
rik
ritme van de regen
roddelkampioen
rommelebom
rommelpotterij
roodborstje tikt
roodborstje tikt

schrijver/uitvoerende
leen jongewaard

vindplaats

afkorting
pinksteren

leen jongewaard
kinderen voor kinderen
johnny hoes

vader opa
rust
benen en voeten

hetty blok

zondag

Marco Borsato
wim sonneveld

vader opa
ouder worden
schoonmaak
vader opa
dood en verlies
dood en verlies
leven na de dood
moe
rust
ouder worden
eenzaamheid
ouder worden
leraar
ouder worden
ouder worden
echtgenoten partners
vrees
grenzen
vrijheid
vader opa
op reis
vrijheid
hoop verwachting
vrees
vader opa
vader opa
leven na de dood
vader opa
schaamte
eten en drinken
vader opa
vader opa
sprookjes en verhalen
liefde
naam
verwarring
gezicht
schoonmaak
naam
vrees
dieren
mond en stem
weer
eten en drinken
naam
weer
vriendschap
muziek
sint maarten
dieren
winter

kd4
kd 4
kinderen voor kinderen
rob de nijs
rob de nijs
Herman van Veen
herman van veen
Marco Borsato
jacques herb
veldhuis en kemper
don quishocking
3js
Herman van Veen
the ramblers
dimitri van toren
klein orkest
klein orkest
doe maar

nick en simon
kinderen voor kinderen
andré hazes
drukwerk
stef bos
stef bos
kinderen voor kinderen
kk1-52
arno en gratje
herman van keeken

herman van veen
sweet sixteen
sweet sixteen
toon hermans
Bonnie St Claire
kd7

kinderen voor kinderen
b j thomas
max woiski jr
kinderen voor kinderen
rob de nijs
kinderen voor kinderen
kd9
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pater moeskroen
roodkapje
roodkapje
roosje m´n roosje
conny vandenbos
roosje m´n roosje
conny vandenbos
ruzie
kinderen voor kinderen
rowwen heze
saaie zondag
samen één
nick en simon
samen een straatje om
Rudi Carell
samen is sterker dan één
brace
samen met jou
jan smit
samen met jou
marianne weber
samen zijn
willeke alberti
Sammy
Ramses Shaffy
sammy
Ramses Shaffy
sarie marais
schaam je toch nooit voor je handen
max van praag
schep vreugde in het leven
lou bandy
schoonmaak
kees brusse
schuitje varen theetje drinken
sikkels blinken sikkels klinken
sikkels klinken sikkels blinken
singing in the rain
frank sinatra
sint martinus bisschop
sinte maarten had een koe
sinte sinte maarten
sinterklaas die goeie heer
sinterklaas kapoentje
sinterklaas wie kent m niet
henk en henk
sintmaarte sintmaarte een koolraap met vier gaten
sjakie van de hoek
conny vandenbos
sjakie van de hoek
conny vandenbos
sjakie van de hoek
conny vandenbos
sla je armen om me heen
andré hazes
sla je armen om me heen
Bonnie St Claire
slaap kindje slaap
slaap kindje slaap
slaap kindje slaap
slaap maar
Marco Borsato
slaap maar
Marco Borsato
slaap maar mijn zusje je bent immers moe
slaap met open ramen
sleutels
kinderen voor kinderen
smoorverliefd
doe maar
sneeuwman
soldaat op de foto
klein orkest
sollicitere
janse bagge band
sophietje
johnny lion
sophietje
johnny lion
spiegelbeeld
willeke alberti
spinnen
kinderen voor kinderen
sprong in het duister
peter koelewijn
frans halsema
sprookje
stil in mij
van dik hout
stoelen te matten
stop de tijd
Marco Borsato
stratemaker op zee
aart staartjes

vindplaats
kd30

afkorting
sprookjes en verhalen
sprookjes en verhalen
geven en ontvangen
liefde
mond en stem

zondag

kzzm 86:4

kd24

samenzijn
samenzijn
samenzijn
samenzijn
samenzijn
samenzijn
Bemoediging en ondersteuning
naam
naam
handen
vreugde
schoonmaak
op reis
zomer
Dankbaarheid
weer
sint maarten
sint maarten
sint maarten
sinterklaas
sinterklaas
sinterklaas
sint maarten
4 en 5 mei
dood en verlies
kinderen
armen
armen
geboorte
moe
rust
geboorte
moe
geboorte
leraar
verhuizen
pijn
winter
4 en 5 mei
werk
eten en drinken
naam
ouder worden
vrees
levensstormen en beproevingen
sprookjes en verhalen
moe
werk
rust
werk
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stratemaker op zee
stratemaker op zee
strohoedje
strooi kruimels
supersaai
suzanne
Suzanne
suzanne
suzanne
t broekie van jantje
t is alof de wereld vergaat
t is donker
t is weer voorbij die mooie zomer
t zonnetje gaat van ons scheiden
t zonnetje gaat van ons scheiden
tandarts
terug naar de kust
testament
testament
testament
thuis
thuis ben
tierelierelier wat ga je kopen
toen onze mop een mopje was
toveren
toveren
trees heeft een canadees
troika
trouw niet voor je 40 bent
trui trui slobbertrui
tulpen uit amsterdam
tussen de liefde en de leegte
twee aardige poesjes
twee emmertjes water halen
twee kleine eendjes
twee mannen zo stil
twee mannen zo stil
twee motten
twee motten
twee motten
twee motten
twee ogen zo blauw
twee reebruine ogen
twee reebruine ogen
vaarwel
vaarwel
vaarwel verleden
vader
vader
vader
vader abraham had zeven zonen
vader jacob
vader zonder werk
vallen en opstaan
vallende engel
van twee koningskinderen

joost prinsen
wieteke van dort
lou bandy
kinderen voor kinderen
kinderen voor kinderen
frank boeijen
Herman van Veen
Herman van Veen
Herman van Veen
j h speenhoff
paul de leeuw

vindplaats

zidk-62
gerard cox

kinderen voor kinderen
maggie macneal
boudewijn de groot
boudewijn de groot
boudewijn de groot
guus meeuwis
hans de booy
kd5
herman van veen

herman van veen
albert de booy
drs p
lowland trio
Anneke Grönloh
herman emmink
stef bos

zidk-46
frank boeijen
stef bos
dorus
dorus
dorus
dorus
willy derby
de selvera´s
selvera´s
Max van Praag
willy alberti
nick en simon
peter de smet
Ramses Shaffy
rob de nijs
vader Abraham
kinderen voor kinderen
nick en simon
Bløf

afkorting
werk
werk
kleding
vrees
moeder oma
vertrouwen
Bemoediging en ondersteuning
naam
vertrouwen
kinderen
eenzaamheid
donker
zomer
afscheid nemen
rust
vrees
herinnering
dood en verlies
leraar
leven na de dood
verhuizen
huis en thuis
eten en drinken
dieren
hemel
sprookjes en verhalen
vrijheid
kinderen
echtgenoten partners
kleding
lente
twijfel
dieren
water
dieren
mond en stem
mond en stem
dieren
geven en ontvangen
humor
kleding
ogen
ogen
liefde
afscheid nemen
afscheid nemen
kracht macht
vader opa
vader opa
vader opa
broers en zussen
vader opa
werk
levensstormen en beproevingen
engelen
koninginnedag
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vindplaats

afkorting

van wisjni naar wosjni
van wisjni naar wosjni
vanmorgen vloog ze nog
veilig achterop bij vader op de fiets
veilig achterop bij vader op de fiets
verhuisd naar een nieuwe buurt
verhuizen
verhuizer
verstild in steen
vertrouwen
verwarrend bestaan
vijf boterhammen op je bord
vinger in je neus
vlinder
vlooiencircus
vluchten kan niet meer
vluchten kan niet meer
vluchten kan niet meer
vluchten kan niet meer
vogels voeren
volwassen
voor haar
voor nu voor eens en voor altijd
voorjaar
vragende kinderogen
vragende kinderogen
vragende kinderogen
vrede
vreemde handen
vrienden blijven doen we altijd
vrienden blijven doen we altijd
vrienden onder elkaar
vrienden van vroeger
vrienden voor het leven
vrienden voor het leven
vrienden voor het leven
vriendschap is een illusie
vrij
vrij zijn
vrijheid
waar de blanke top der duinen
waar de blanke top der duinen
waar in ´t bronsgroen eikenhout
waar in t bronsgroen eikenhout
waar is het huis
waar liefde mensen samenvoegt
waar zijn al die bloemen toch
waarheen waarvoor
waarom fluister ik je naam nog
waarom fluister ik je naam nog
waarom huil je nou
wanneer
warme winter
was mij
wat een geluk
wat een geluk

hetty blok
leen jongewaard
robert long
paul van vliet
paul van vliet
edwin rutten
kinderen voor kinderen
pater moeskroen
stef bos
guus meeuwis
Musical Aïda

jznz
jznz

op reis
op reis
dood en verlies
op reis
vader opa
verhuizen
verhuizen
verhuizen
dood en verlies
vertrouwen
verwarring
kinderen
neus
hoop verwachting
humor
dood en verlies
goed nieuws slecht nieuws
dood en verlies
goed nieuws slecht nieuws
dieren
groei
liefde
verandering
lente
eenzaamheid
kinderen
ogen
vrede
handen
vriendschap
vriendschap
vriendschap
vriendschap
vriendschap
vriendschap
vriendschap
vriendschap
vrijheid
vrijheid
vrijheid
koninginnedag
schepping en natuur
groei
schepping en natuur
verhuizen
samenzijn
4 en 5 mei
dood en verlies
eenzaamheid
naam
verdriet rouw
groei
winter
schoonmaak
Dankbaarheid
vreugde

kinderen voor kinderen
Marco Borsato
coctail trio
frans halsema
frans halsema
jenny arean
jenny arean
kd23
kinderen voor kinderen
frans halsema
stef bos
kzzm 76
zangeres zonder naam
zangeres zonder naam
zangeres zonder naam

ruth jacott
Marco Borsato
andré hazes
willeke alberti
frank boeijen
boudewijn de groot
danny de munk
frans bauer
jan smit
het goede doel
Marco Borsato
Marco Borsato
armand
kzzm 10

lenny kuhr
conny vandenbos
mieke telkamp
benny neyman
benny neyman
paul de leeuw
kinderen voor kinderen
nick en simon
Marco Borsato
Rudi Carell
Rudi Carell
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wat eet de boer
wat hoor ik toch
wat hoor ik toch
wat je niet ziet kan je toch ruiken
wat je nooit mag vergeten, je moeder
wat moet ik doen
wat moet ik nou weer aan
wat voor weer zou het zijn in den haag
we gaan nog niet naar huis
we hebben allemaal wat
weet je dat er sprookjes zijn
weet je nog
weet je nog hoe wij elkaar ontmoeten
weet je nog wel oudje
weet je nog wel oudje
weet je wat we doen
welkom thuis
wereld zonder jou
werkeloze handen
wie dan wel
wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
wie heeft er suiker in de erwtensoep
gedaan
wie rusten wil in t groene woud
wie rusten wil in t groene woud
wie rusten wil in t groene woud
wiegelied
wij leven vrij
wij leven vrij wij leven blij
wij zijn twee vrienden
wij zijn vriendinnen
wil u een stekkie van de fuchsia
wil u een stekkie van de fuchsia
wil u een stekkie van de fuchsia
wil u een stekkie van de fuchsia
wilhelmus
wind tegen wind mee
winterliedje
wit licht
witte rozen
witte zwanen
wordt wakker het zonnetje is al op
zachtjes tikt de regen tegen t zolderraam
zag twee beren
zalle me het nog een keertje over doen
zandmannetje
zandvoort bij de zee
zandvoort bij de zee
zandvoort bij de zee
ze kon het lonken niet laten
ze leve hoog
ze rook naar rozen
zeg het op zondag
zeg katrien
zeg kleine ree
zeg kwezelke wilde gij dansen
zeg kwezelke wilde gij dansen

schrijver/uitvoerende

vindplaats

afkorting

zidk-28
kd6
kd6

eten en drinken
dieren
oren
neus
moeder oma
twijfel
kleding
weer
huis en thuis
talenten
sprookjes en verhalen
sprookjes en verhalen
herinnering
herinnering
ouder worden
rust
huis en thuis
eenzaamheid
werk
twijfel
gezicht

jaap van merwe
max van praag
bert en ernie sesamstraat
kinderen voor kinderen
conny stuart
max van praag

elly en rikkert
de selvera´s
herman van veen
willeke alberti
louis davids
louis davids
conny vandenbos
de kast
Marco Borsato
willy derby
paul van vliet
herman van veen
lou bandy

3js
kzzm 9
dennie christian
kinderen voor kinderen
hetty blok
hetty blok
leen jongewaard
leen jongewaard

jznz

kinderen voor kinderen
zidk-52
Marco Borsato
johnny jordaan

rob de nijs
adèle Bloemendaal
louis davids
louis davids
louis davids
wim sonneveld
rob de nijs

eten en drinken
rust
schepping en natuur
zomer
kinderen
vrijheid
koninginnedag
vriendschap
vriendschap
tuinieren
zomer
tuinieren
zomer
vrijheid
vriendschap
winter
licht
tuinieren
engelen
tuinieren
eenzaamheid
dieren
echtgenoten partners
rust
broers en zussen
op reis
zomer
humor
vieren
neus

zondag
kk-1 46
de selvera´s

naam
dieren
echtgenoten partners
geven en ontvangen
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zeg maar ja tegen het leven
zeg maar ja tegen het leven
zeg moeder waar is jan
zeg niet nee
zegt mijn man
zet een kaars voor je raam vannacht
zet een kaars voor je raam vannacht
zeur niet
zeven dagen lang
zeven kippen
zie de maan schijnt door de bomen
zie de maan schijnt door de bomen
zie ginds komt de stoomboot
zie je de kastanjes aan de bomen
ziek zijn
zij gelooft in mij
zij gelooft in mij
zij maakt het verschil
zijn het je ogen
zijn het je ogen
zilverdraden tussen t goud
zilverdraden tussen t goud
zilverdraden tussen t goud
zilverdraden tussen t goud
zing vecht huil bid lach werk en bewonder
zing vecht huil bid lach werk en bewonder
zing vecht huil bid lach werk en bewonder
zo heerlijk rustig
zo maar een dag
zo maar een dag
zo zal het zijn
zoals de zee
zoals vrienden doen
zoek de zon op
zoek de zon op
zoek de zon op
zomer in zeeland
zomerzon
zomerzon
zondag
zondag
zondag in soweto
zonder een cent ben je geboren
zonder jasje zonder broekie zonder hemd
zonder jou
zonder jou
zonder schaamte
´t zonnetje gaat van ons scheiden
´t zonnetje schijnt zo heerlijk schoon
zou het erg zijn lieve opa
zou het erg zijn lieve opa
zoveel te doen
zoveel te doen
zuiderzeeballade
zuiderzeeballade
zusje

wim sonneveld

vindplaats

afkorting

kinderen voor kinderen
andré hazes
andré hazes
de poema´s
koos alberts
koos alberts
gert timmerman
johnny hoes
kees pruis
kees pruis
Ramses Shaffy
Ramses Shaffy
Ramses Shaffy
wim sonneveld
paul de leeuw
willeke alberti
rob de nijs
kinderen voor kinderen
josé
lou bandy

humor
beloften
vieren
grenzen
echtgenoten partners
donker
eenzaamheid
humor
werk
humor
hoop verwachting
sinterklaas
sinterklaas
herfst
genezing
geloof
liefde
liefde
mond en stem
ogen
herfst
haar
echtgenoten partners
ouder worden
gebed
geloof
werk
rust
vreugde
vreugde
dood en verlies
rust
vriendschap
hoop verwachting

lou bandy

pasen

lou bandy
Saskia en Serge
de makkers

vreugde
zomer
zomer
zomer

fouryo´s
rita hovink
rob de nijs
rob de nijs
connie stuart
bots
jules de corte

kd26

zidk-21
andré hazes
rob de nijs
stef bos

zondag
zondag
zondag

jan boezeroen
lowland trio
Marco Borsato
rob de nijs
frans bauer

geboorte
kleding
leven na de dood
verdriet rouw
schaamte
donker
weer
goed nieuws slecht nieuws
goed nieuws slecht nieuws
rust
schoonmaak
verandering
verandering
broers en zussen

vader Abraham
wilma
toontje lager
toontje lager
oetze verschoor
sylvain poons
corry brokken
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zusje
zuster ursula

corry brokken
rob de nijs

vindplaats

afkorting
broers en zussen
verhuizen
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