
Vader Jacob 
[C] Vader Jacob, vader Jacob, 
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog? 
Alle klokken luiden, alle klokken luiden 
Bim bam bom, bim bam bom 
 

Ringvinger 
[C] Ringvinger ringvinger ringvinger ringvinger 
[Am] Middelvinger middelvinger middelvinger middelvinger 
[F] Wijsvinger erbij  
Wijsvinger er-[Am]-af    
 
Berend Botje 
[F] Berend Botje ging uit varen met zijn scheepje naar Zuid-[C7]-laren 
De weg was recht, de weg was krom; Nooit kwam Berend [F] Botje weerom 
 
[F] 1, 2, 3, 4, 5, 6, zeven, waar is Berend [C7] Botje gebleven? 
Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is naar A-[F]-merika 
 
Melodie 
C0 A000 C0 A000 C0 A000 0 1 (1)  E33 
E3 C0 E33 3 C0 E33 A5 3 1 E0 3 1 1 
 

Wat gaan we doen met de dronken zeeman? 
[Dm] Wat gaan we doen met de dronken zeeman? 
[C] Wat gaan we doen met de dronken zeeman? 
[Dm] Wat gaan we doen met de dronken zeeman? 
[Am] ‘s Morgens ([C]) in de [Dm] vroegte 
 
Stop hem in zijn bed hij zal wel slapen / Hang hem in de mast om uit te waaien / 
Roep de kapitein hij zal hem leren 
 

IJs 
Als het [C] zonnig is en je buiten spelen kan 
Lekker voetballen, liefst de hele middag lang 
 
Dan krijg [F] ik het warm en ook altijd zo’n zin in [C] ijs 
Zo ver-[G]-schrikkelijk dat ik [F] van mijn moeder ijs [C] eis 
 
Melodie 
E3 A0 333 A0 E3 A0 E3 C2 A03 
E3 A0 333 A0 E3 A0 E3 C2 A03 
C2 A0 C200 C2 A0 C200 0(G2) 2  0 
C2 A0 333 C2 A0 C200 0(G2) 2  0 



Ik neem je mee 
[Am] Ze denkt dat ik niet bezig ben met [F] haar 
Denkt dat ik geen gevoelens heb voor [Am] haar 
Terwijl ik nu alleen maar denk aan [F] haar 
Want zij is heel m'n wereld 
Zeg me wat je [Am] wil dan, wil dan, wil dan 
Zeg me wat je [Am] wil dan, wil dan, wil dan 
Staren word ik [F] stil van stil van, stil van 
 
COUPLET 1 
We waren pas [Am] acht, zat in de [F] klas naast Thomas en [C] Willem, voor Mark en [G] Bas 
Jij zat voor-[Am]-in, keek achter-[F]-om ik stuurde je [C] briefjes en vroeg je waar-[G]-om 
Je stuurde me [Am] terug, ik vind je [F] lief, ik zit op een [C] wolk en ik ben ver-[G]-liefd 
Tien jaren [Am] later waren we [F] samen, ik was een [C] jongetje jij al een [G] dame 
Wist het wel [Am] zeker jij bent de [F] ware niemand waar [C] ik nou zo lang naar kon [G] staren 
Soms is het [Am] erg maar dit is mijn [F] werk voor jou ben ik [C] Gerwin en Gers is het [G] merk 
 
REFREIN 
Ik neem je [Am] mee [F], ik [C] neem je mee op [G] reis 
Ik neem je [Am] mee, [F] naar [C] Rome of Pa-[G]-rijs 
Ik [Am] lijk misschien wel [F] cool doordat je [C] weet wat ik nu [G] voel 
[Am] Jij klinkt als mu-[F]ziek dus laat je [C] zien wat ik be-[G]-doel 
Ik neem je [Am] mee ee-[F]-eh-eh-[C]-eeee [G] 
 
COUPLET 2 
Ik denk aan [Am] haar en zei denkt aan [F] mij, jij bent te [C] druk is wat ze me [G] zei 
Ze wil met me [Am] shoppen en samen uit [F] eten, wil naar de [C] bios en wil met me [G] daten 
Maar ik wil mu-[Am]-ziek en geld op de [F] bank, al m'n [C] fans die wachten al [G] lang 
Ik wil een [Am] toekomst opbouwen met [F] haar 2 kids een [C] huis met een tuin aan het [G] 
water 
Hond of [Am] kater wat jij [F] wil, maar blijf nou niet [C] staren want dan word ik [G] stil 
Doe dit voor [Am] ons en werk dus [F] hard, want ik hou van [C] jou met heel m'n [G] hart 
 
Deze les 

● Vasthouden 
● Tellen en maat 
● Eenvoudige akkoorden (lezen) 
● Overgangen 
● Proberen en spelen 

 
 
 
 
 
 

 
Vervolg met ukelele? 

● Snaren, stemmen, noten 
● (Meer) Aanslagpatronen 
● Meer akkoorden 
● Ritme 
● Melodie, tokkelen 
● Eigen-wijs 
● Pabo-lijn 
● Lesliedjes: alfabet, rekenen, Engels, 

plaatsen 
● Bronnen (les, akkoorden, webfora) 



● Samenspelen 
● Ukelele kopen / huren 






