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Voor jongens en meisjes van 6 tot 11 jaar.
Meisjes en Jongens,
Dit zijn versjes voor jullie. Ze zijn haast van jullie, want je zou ze bijna zelf kunnen
geschreven hebben. Nu deed een dichter dat in jullie plaats, een echte dichter: Jan
Vercammen. Hij schreef niet alleen verzen voor grote mensen, maar ook heel wat
kinderversjes. Hij deed dat omdat hij veel van jullie houdt. En hij kon dat doen omdat
hij kan denken en voelen net zoals jullie denkt en voelt. Jan Vercammen wordt dit
jaar zestig. Zijn haren zijn al grijs, zeg, bijna wit. Maar vanbinnen, in zijn hart en in
zijn geest, is hij nog jong. Hij is in ieder geval nog jong genoeg om plezier te hebben
in de guitenstreken die je wel eens uithaalt en om met je mee te voelen als je eens
een enkele keer verdriet hebt. Maar hij is het gelukkigst als hij weet dat je blij bent.
Je zonnige lach klinkt hem als muziek in de oren, en dan kan hij daar terstond weer
een versje over schrijven... Maar in dit boek staan niet alleen versjes. Er staan ook
tekeningen in. Die werden gemaakt door kinderen; door meisjes en jongens van je
eigen leeftijd. Wat heb ik jullie gezegd?... Is dit nu geen boek voor en van jullie?
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Ik ben ik
Ik ben ik,
dat is klaar als glas
als ik niet ik was,
wie was ik?

Aftelrijm
Hoe laat is het wel?
Twaalf uur, mevrouw.
Wie heeft dat geteld?
De klok op de schouw.
Wie was er in huis?
De kleine muis.
Wat deed ze daar?
Ze kamde 'r haar.
Waarom deed ze dat?
Ze kwam uit het bad.
Waar is ze gegaan?
Naar het bal op de maan,
van de maan naar de zon
zo snel ze maar kon,
van de zon naar de sterren
zo hoog en zo verre,
in één, twee, drie,
Zie, zie, zie:
de sterren, de zon en de maan,
JIJ bent eraan!
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Hier ben ik

Hier ben ik, IK ben het, ik heet MARLEEN.
Is niemand bij mij, dan ben ik alleen.
Komt iemand bij mij, dan zijn er twee.
Kom jij bij mij, wat breng je dan mee?
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Naamrijmpjes
Kleine Jaap
verloor een schaap
en vond alleen het staartje.
‘Dat 's niet genoeg,’
zei Jaap en kloeg:
‘Kijk er ontbreekt een haartje.’

Bartje Baert
zat voor de haard
op de vloer met zijn koude tenen.
Zijn moeder kwam
en riep zeer gram:
‘Met je nieuwe broek om je benen!’
En Bartje Baert
vroeg zeer bedaard:
‘Moet die misschien om mijn armen?’
Maar moeder vond
dat hij terstond
zonder broek naar bed kon, ocharmen.
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Kleine Stijntje
zag een zwijntje
dat veel harder liep dan hij
en het zwijntje
riep: ‘Dag Stijntje,
krijg je mij dan krijg je mij!’

Marleentje Meen
zat op een steen
en zegde: ‘Hoor, het dondert.’
Een bange mus
vroeg haar een kus.
Marleentje gaf er haar honderd.

Polydoor
gaat nooit rechtdoor.
Weet jij waarom?
Hij volgt zijn neus
en heus
die staat een beetje krom.
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Mijn poes en ik
Hier is mijn poes. Zo zacht
is haar vacht.
En ze hapt niet
en ze krabt niet,
maar ik trek niet aan haar staart,
aan haar snor of aan haar baard.
Neen, we stoeien samen maar,
zij met mij en ik met haar.
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Slakkeliedjes
●
Slak, kom uit je huis,
of ik trap het tot gruis.
Steek je horens buiten:
je venster heeft geen ruiten.
Dan krijg je ham en jam en brood
en anders ga je dood.
●
Slak, laat je sprieten zien,
je vader en je broer zijn dood,
je moeder en je zusters tien
gaan bedelen om brood.
●
Zeven sterke smeden
kwamen aangetreden
om een slak morsdood te slaan,
maar dat is hen slecht vergaan.
Want ze stak haar sprieten uit
en de smeden riepen luid
moord en brand en ‘Neen, meneer,
neen, neen, neen, geen tweede keer.’

Jan Vercammen, Ik ben ik

10

Jan Vercammen, Ik ben ik

11

Dans
Meisjelief, dans om de zon,
om de zon, om de zon!
Meisjelief, dans om de zon
in de blauwe waterbron.
Meisjelief, dans om de maan,
om de maan, om de maan!
Meisjelief, dans om de maan
in de bomen van de laan.
Om de maan en om de zon,
niemand weet nog waar 't begon,
om de zon en om de maan,
niemand kan nog blijven staan.

Een ronde ring
Een ronde ring van rozen,
van rozen, van rozen,
een ronde ring van rozen,
van rozen uitgekozen!
De mooiste roos van rozen,
van rozen, van rozen,
de mooiste roos van rozen,
wie heeft haar uitgekozen?
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Nachtmuziek
De kat speelt viool
op een oude zool,
en de koe klept met de klepel.
De hond slaat de trom
op een ijzeren kom,
en de schotel schudt de lepel.
Maar de wakkere haan
springt over de maan,
en alles houdt op met zingen.
Wat zou jij gedaan
hebben had je die haan
over de maan zien springen?
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De witte hen
Koddekot, de witte hen,
kakelt vol de hele ren:
‘Ik heb een ei gelegd,
ik heb het al gezegd.’
‘Ben ik niet een hele hen?
Kijk wat hele hen ik ben,’
zegt Koddekot, ‘kedei,
daar heb je nog een ei.’
‘Ik moet zeggen: elke keer
echt een ei voor een meneer
zo vier, zo vijf, zo tien!
Wie heeft dat ooit gezien?’
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Drie mussen
Drie mussen op een kale tak
drie mussen in een dikke frak,
de wereld oneer hermelijn.
de wereld zonder zonneschijn,
de ganse lucht vol grijze wel.
en alles van de winter vol.
‘Wat is het koud zo zonder dak,’
tjilpen de mussen op hun tak.
Des winters zijn ze eensgezind,
maar als de lente weer begint
dan bakkeleien ze erop los
op huis en heg, in veld er bos.

Twee merels
Twee merels zaten op een tak.
Eén heette Kwik, één heette Kwak.
En Kwik vloog op en Kwak vloog op,
ze vlogen op, hals over kop:
ze vlogen samen in een strop.
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Mietjepop wil niet slapen
Ik moet je duchtig bekijven
omdat je niet wilt slapengaan,
omdat je nog wilt wakker blijven,
al is de zon al weggegaan.
Ik zie de donker in de bomen;
straks sluipt hij naar ons venster toe.
Nu zullen gauw de sterren komen,
en weet je, 'k ben een beetje moe.
Je hebt een nieuwe jurk gekregen,
je kon nu toch wat zoeter zijn.
Daareven sloeg de klok al negen
en och, mijn ogen doen zo'n pijn.
Ik zal je in je bedje leggen,
en doe dan gauw je oogjes dicht;
als ik het moet aan 't maantje zeggen,
dan krijg je heus geen ziertje licht
Dodó, dodó, mijn schattekindje,
de sterren komen één voor één,
en in de bomen zingt het windje
een wiegelied voor jou alleen.
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Slaapliedje
Kindje, slaap, wil slapen
daarbuiten blaten de schapen,
daarachter komen de geiten,
die willen mijn kindje bijten.
De witte, de zwarte, de grijze de gele,
ze willen mijn kindje stelen.
Dodó, dodó, dodeine,
dat kindje is het mijne.
Kindje, slaap, wil slapen,
verdwenen zijn geiten en schapen,
je moeder schudt een boom
en daaruit valt een droom,
een droom vol gouden toverlicht.
Doe nu maar gauw je ogen dicht.
Dodó, dodó, dodeine,
mijn kindje blijft het mijne.
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Marietje zegt goenavond
Goenavond, zoete Grietjepop,
Marietje moet naar bed,
er staan reeds vele sterren op
de hemel uitgezet.
Goenavond, wagentje, let goed
op Grietje, wieg haar zacht,
Tot morgen allemaal, ik moet
nu slapen, Goedenacht.
Goenavond, sterren, avond maan,
en licht maar helder voort.
Marietje moet nu slapengaan,
dat heb je wel gehoord.
Goenavond, Mirza aan je hok,
en hoed je voor Minet:
die krijgt het 's nachts soms aan de stok
met jou, dat is niet net.
Goenavond, hoepel, rinkelbel,
en jij ook, prentenboek,
en roep vannacht maar niet te fel,
jij klok met je koekoek.
En vader, moeder, broer en zus,
goenacht, slaapt allen goed.
Voor ieder nog een dikke kus
en houdt er een te goed.
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Van oude vrouwtjes
●
Een vrouw zo mager als een wis
woonde in een oude trog
en als ze niet vertrokken is,
dan woont ze daar nu nog.
Een oude vrouw, een geit, een hond
zijn alle dagen thuis
en blaat de geit of blaft de hond,
dan slaat de vrouw een kruis.
●
Een vrouw vloog met haar paraplu
recht naar een wolkentros.
‘O paraplu, wat doe je nu?
Toe laat me, laat me los.’
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Het schip
Een schip voer over zee
met alle zeilen uit
het voer van ree tot ree,
het voer van noord naar zuid
Het ruim met koeken vol,
het dek vol marsepein,
van wind de zeilen bol,
de vlag vol zonneschijn.
Tien muizen als matrozen,
als kapitein een gent
uit duizenden verkozen
en kleurig als een prent.
Hij staat, de kop gestrekt,
in 't midden van het dek,
en als het schip vertrekt
dan roept hij: ‘Kwek-kwek-kwek’
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De vleermuis
Vleermuis, vlieg onder mijn hoed,
't is daar goed, daar wondergoed,
want daar zit een sneetje spek,
iets voor jou dus, lekkerbek,
want daar zit een suikertaart,
vleermuis zonder baard of staart.
Kom nu, vlieg onder mijn hoed:
spek is zout en taart is zoet.
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De ruzie
Janneman en Mannejan
gingen laatstmaal aan het vechten:
anders niets te doen eran
om hun ruzie te beslechten.
‘Want die dief,’ zei Janneman,
‘heeft mijn kannekan gestolen.’
‘Neen, die dief,’ zei Mannejan,
‘heeft mijn pannepan gestolen.’
Maar daar kwam een zwarte raaf.
Daarvan kregen ze de daver,
Janneman zei: ‘Je bent braaf.’
Mannejan zei: ‘Jij nog braver.’
En ze gingen arm in arm
en ze sprongen en ze zongen:
‘Arm in arm is toch zo warm!’
tot ze waren uitgesprongen.
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Lekker loos zijn
Ach moe, ik moet zoveel nog leren,
zoveel nog eer ik groot zal zijn!
En o mijn hoofdje doet zo zeer en
ik heb zo'n trek in marsepein.
Ach moe, de soep is uitgegeten,
dat heeft die stoute poes gedaan.
Wat gaan we nu vanmiddag eten?
Voor mij zal zoete koek volstaan.
Ach moe, ik had een been gebroken
van Marileen, mijn liefste pop.
Ik heb het weer ineengestoken.
Ze krijgt nu toch wat zwarte drop?
Heb je gehoord van die rabauwen
die chocolade stelen, moe?
Zou je 'm aan mij niet toevertrouwen?
Ik weet wel waar ermee naar toe.
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Ben ik niet groot?
Mijn vader zei daareven,
toen ik voor hem mijn lesje las:
‘Wat ben je groot! Je bent al zeven!
Je zit al in de tweede klas!’
Ik ben al groot, dat mag u zeggen,
mijn broertje reikt nog maar tot hier,
moe moet hem in zijn bedje leggen,
en tellen kan hij maar tot vier.
Mijn zusje, o, die is nog kleiner,
ze ligt daar met haar ogen toe.
Maar op de hele wereld zijn er
geen mooier' ogen volgens moe.
Ik kan al wel tot... duizend tellen,
en meer dan duizend ook misschien,
ik kan van Sneeuwwitje vertellen
en ik heb Brussel al gezien.
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Ik kan me heel alleen ontkleden
en steeds ben ik op tijd gereed,
ik heb reeds op een fiets gereden,
en heus, ik mors niet als ik eet.
Ik weet dat ik nog veel zal leren,
ook nog wanneer ik groot zal zijn,
maar 'k weet niet of ik me zal scheren,
want och, een baard is ook wel fijn.
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Zeepbellen blazen
Nu luistert, ik wil het je wel vertellen:
gisteren blies ik drie wondere bellen.
De eerste, met honderd kleuren, vloog
vlak naast de gevel naar omhoog,
recht naar het nest onder het dak,
waar een zwaluw haar kopje buitenstak.
Die dacht: ‘Hoe komt die vlinder daar?
Ik heb net honger!’... Ze pikte ernaar,
maar toen sprong die prachtige vlinder stuk
Ze piepte: ‘Ik schrik mij een ongeluk!’
De tweede vloog langs de toren omhoog
naar waar de haan staat hoog en droog.
Maar aan een raam waar de koster zat,
die pas een uiltje gevangen had,
spatte de bel aan zijn oren uiteen.
Hij dacht: ‘Het regent!’, en kwam naar beneen.
De derde vloog hoger, de wolken door.
Daar zongen de engelen net een koor.
Maar toen ze zagen die kleurige bal,
die zweefde zo schoon door het hemeldal,
was het zingen uit en ze juichten blij:
‘Wij gaan ermee spelen, jochei, jochei!’
Ze liepen erachter, ze liepen snel,
maar voor hun ogen ontplofte de bel...
De vierde... 't is waar, ik ben uitverteld:
het waren er DRIE, precies geteld.
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De vogelverschrikker
Kijk me die vogelverschrikker eens aan:
net of ie aanstonds gaat dansen en springen
over de velden vol rijpend graan,
waarboven een leeuwerik hangt te zingen.
Hij voelt heel zeker zijn strooien been
van lust om los te komen trillen,
Hij staat daar ook dag en nacht alleen,
zo eenzaam om ervan te rillen.
Hij reikt ons zijn armen als riep hij luid
dat hij wat graag met ons won spelen.
Maar de mussen lachen hem vierkant uit,
en pal op zijn hoed zit een merel te kwelen.
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De vier winden
Noordje Noord
belde aan de poort,
Westje West
vloog in het nest,
Zuidje Zuid
klopte op de ruit,
Oostje Oost
kwam om wat troost.
Ze dronken samen zonneschijn
en aten samen bramen,
en als ze niet gescheiden zijn
dan zijn ze nog te zamen.
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De maan en de sterren
De sterren zijn de schapen,
de herder is de maan,
ze komen als we slapen
door onze droom gegaan.
We horen zachtjes blaten,
de herder zingt zijn lied,
ze gaan niet langs de straten,
want straten zijn er niet.
De sterren zijn de lichten
ontstoken door de maan.
‘Ze schijnen na weer dicht en
dan weer veraf te staan.
Als hen de wolken doven
gaan ze vanzelf weet aan,
de sterren hoog daarboven,
ontstoken door de maan.
De sterren zijn de bloemen,
de maan is de tuinier,
we horen bijen zoemen
al is 't zover van hier.
Maar als de sterren schijnen,
dan valt de regen niet.
Toch zie je géén verkwijnen,
en ze verwelken niet.
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De man uit de maan
De man uit de maan
kwam voor me staan
en vroeg de weg naar Gent.
Ik zei: ‘Hou zuid!’
Hij zei: ‘Schavuit!’
Wat zeg je van zo'n vent?
De man uit de maan
kwam voor me staan
en vroeg de weg naar Namen.
Ik zei: ‘Hou noord!’
Hij zei: ‘Ga voort!’
En beiden zeiden we: ‘Amen!’
De man uit de maan
kwam voor me staan
en vroeg de weg naar Londen.
Ik zei: ‘Hou west!’
Hij zei: ‘Dat 's best!
Ik breng je duizend ponden.’
De man uit de maan
kwam voor me staan
en vroeg de weg naar Vervooruit.
Ik zei: ‘Hou oost!’
Maar hij werd boos.
Ik zei: ‘Hou west!’
Hij zei: ‘Naar nest!’
Ik zei: ‘Hou noord!’
Hij sprak geen woord.
Ik zei: ‘Hou zuid!’
en ik riep luid:
‘UIT!’
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Betje Bets
Betje Bets, de boerenmeid,
liet de regen regenen,
zij nam haar tijd en goed haar tijd:
ze sliep tot over negenen.
Betje Bets, de boerenmeid,
liet de dieren tieren,
de koe, de kip, de gans, de geit.
Ze stierven, de arme dieren.
Betje Bets, de boerenmeid,
kwam des middags buiten,
ze nam haar tijd en goed haar tijd
en liet de vogels fluiten.
Betje Bets, de boerenmeid,
ging des avonds binnen.
Toen kwam ze net, nog net op tijd
om niets meer te beginnen.
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Sneeuw
Hoe licht vallen zilveren vedertjes uit
de loden, de donkere hemel.
We roepen en zingen uitbundig en luid
en dansen in 't witte gewemel.
De wereld wordt wit, tot de kimmen toe wit,
de daken, de velden, de tuinen.
O, kijk naar de bomen! Hoe heerlijk! Er zit
overal hermelijn in de kruinen.
We maken een sneeuwman! Dat wordt een pret!
We rollen zijn lijf en zijn benen,
zijn kop en zijn armen. En dan nog een pet.
Loopt hij nu niet weg, zou je menen?
Daarna worden sleden te voorschijn gehaald
en wordt er om 't hardst mee gereden.
Wanneer met de sneeuw ook de duisternis daalt,
komt ieder naar huis toe gegleden.
Tot morgen, jij sneeuwman, en hou maar de wacht,
en als er kaboutertjes komen,
dan roep je maar samen elk uur van de nacht:
we luisteren in onze dromen.
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De muis op sledevaart
De slede staat voor het muizehuis.
Stap in, stap in, jij kleine muis.
Twee katten ervoor,
we gaan ervandoor,
twee katten erachter
zo gaat het zachter.
Vooruit, door het wijde, besneeuwde veld,
we lopen als hazen en vragen geen geld.
Maar stil moet je zijn,
je bent nog zo klein,
maar stil moet je wezen,
de maan is gerezen.
We lopen met jou de wereld uit,
zo wit is de wereld van noord tot zuid.
Maar eensklaps, o wee!
valt de muis uit de slee,
in de sneeuw valt de muis,
zoverre van huis.
Weer staat de slee voor het muizehuis.
Maar waar bleef de kleine, reizende muis?
De katten - miauw! hebben tand en klauw:
het muisje heeft niet stilgezeten,
de katten hebben het opgegeten.
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De boer en de vink
‘Boertje, boertje, tik-tik-tak,
in je schuur wat grote zak!
Och, ik wilde toch zo graag
iets voor in mijn lege maag.’
‘Vinkje, vinkje, hoor eens hier,
blijf maar liever uit de zwier
van mijn vlegel, of een klop
treft wellicht je kleine kop.’
‘Boertje, boertje, tik-tik-tak,
neem een poosje je gemak,
rust nu maar een beetje, vent,
want ik weet hoe moe je bent.’
‘Vinkje, vinkje, als ik 't doe,
slaat misschien mijn deurtje toe.
Dan ben jij gevangen, maat,
en dan komt je spijt te laat.’
‘Boertje, boertje, tik-tik-tak,
dan stoot ik daar in het dak
't venster open. Ik ben sterk,
dat precies is vinkenwerk.’
‘Vinkje, vinkje, kom maar in,
pik maar op en doe je zin,
want er is geen praten aan
en je hebt je best gedaan.’
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De nachtegaal
Ik was eens in mijn tuin gegaan
waar vele mooie bloemen staan.
Ik plukte daar wat rosmarijn
die wiegde in de zonneschijn.
Daar kwam een loze nachtegaal
gegleden op een zonnestraal,
ging zitten op mijn rosmarijn
en zong drie woorden in 't latijn.
Maar ik die geen latijn en ken,
noch met de tong, noch met de pen,
ik zei: ‘Meneer de nachtegaal,
vertel me niet zo'n dwaas verhaal.’
Hij pikte naar mijn rosmarijn
en zong drie woorden in 't latijn.
Ik zei: ‘Meneer de nachtegaal,
zing in je mooie moedertaal.’
Hij keek, zijn oog vol zonneschijn,
en zong drie woorden in 't latijn.
En toen begreep ik wat hij zei.
Hij zong: ‘Een ei, een ei, een ei!’
Ik zei: ‘Meneer de nachtegaal,
dat is een koekoeksei ditmaal.’
Maar hij verdroeg geen plagerij;
boos vloog hij weg en riep: ‘Van mij!’
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De slimste vogel
De slimste vogel is de uil.
De ganse dag houdt hij zich schuil
in een boom of in een toren
en hij laat niets van zich horen.
Maar valt de nacht
dan roept hij zacht:
‘Ik kom, ik kom, ik kom...
Wie zegt daar dat ik dom,
ja, dat ik dom zou wezen?
Dat hij zich schaam’!
ik kan de naam
van alle sterren lezen.’
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Wie weet het?
Lelies zijn wit
en rozen rood.
Welke kleur heeft de pit
van een okkernoot?
De korenbloem blauw,
de sleutelbloem geel.
Welke kleur heeft de dauw
des nachts op hun steel?
Seringen zijn paars
en anjers oranje.
Welke kleur heeft de kaars
van de wilde kastanje?
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Wat heeft Domien gezien?
‘Domien Domien, Domien,
wat heb je weet gezien?’
‘Ik zag eens op het ijs,
op schaatsen een patrijs.
Het ijs was glad als glas
hoewel het zomer was.’
‘Je liegt Domien, Domien!
Dat heb je niet gezien!’
‘Domien, Domien, Domien,
wat heb je nog gezien?’
‘Ik zag vandaag een zwijn
dat sloeg de tamboerijn,
terwijl het op een vat
ging rijden door de stad.’
‘Je liegt, Domien, Domien!
Dat heb je niet gezien!’
‘Domien, Domien, Domien,
wat heb je nog gezien!’
‘Ik zag een mussejong
dat stak zijn lange tong
naar alle vogels uit,
vooruit en achteruit.’
‘Je liegt, Domien, Domien!
Dat heb je niet gezien!’
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‘Domien, Domien, Domien,
wat heb je nog gezien?’
‘Ik zag een krokodil
die van een peuleschil
een nest aan 't maken was,
nog wel met een terras.’
‘Je liegt. Domien, Domien!
Dat heb je niet gezien!’
‘Domien, Domien, Domien,
wat heb je nog gezien?’
‘Ik zag een kangoeroe
die danste met een koe.
Hij droeg een zwarte das
en een geklede jas.’
‘Je liegt, Domien, Domien!
Dat heb je niet gezien!’
‘Domien, Domien, Domien,
wat heb je nog gezien?’
‘Ik zag eens een dolfijn
die zwom in de woestijn,
Hij zei me goedendag
toen hij me zitten zag.’
‘Je liegt, Domien, Domien!
Dat heb je niet gezien!’
‘Domien, Domien, Domien,
wat heb je nog gezien?’
‘Ik zag ereis een steen,
ik zag er twee voor één,
maar sterren, zeventien,
heb ik voor één gezien.’
‘Dat 's waar, Domien, Domien!
Dat heb je goed gezien!’
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Sinterklaas
Vannacht is hij gekomen,
de goede sint die alles weet.
Ik zag hem enkel in mijn droom en
ik weet niet meer wat hij daar deed.
Maar wist je wat voor mooie dingen
ik 's morgens op de tafel vond,
en wat er aan versnaperingen
nog bij dat mooie speelgoed stond!
Ik moet hem vast een briefje schrijven:
‘Ik dank u hartelijk, goede sint;
ik doe mijn best om braaf te blijven.
Uw vriendje dat u zo bemint.’
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Vliegen
Hoera! We vliegen, vliegen,
we vliegen naar de maan!
Je zult ons daar vanavond
wanneer je kijkt zien staan.
En in ons midden zie je
het mannetje misschien
dat men ons wees maar dat we
nog nooit hebben gezien.
We zien vandaar de wereld
ronddraaien als een tol:
het moet een leuk gezicht zijn,
die ronde tollebol.
En of we wederkeren,
dat weten we nog niet.
Zo dan, dames en heren,
tot ie ons wederziet!
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