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DE 25 MEEST GEZONGEN CRÈCHELIEDJES

Voor Markus en Tanne-Jo 
Dan kan ik tenminste met jullie meezingen!
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Voorwoord

Je brengt je kind naar de crèche, belandt midden in een verjaardags- 

ritueel en denkt: Wat hoor ik nu? In de wei staat een koe? Een andere 

keer neuriet je zoon een bekende melodie en je vraagt: ‘Hoe heet dat 

liedje ook alweer?’ Het werd tijd voor een naslagwerkje, want het is 

leuk als je met je kinderen kunt meezingen.

Vanuit mijn eigen behoefte is dus het idee geboren een boekje samen te 

stellen met al die liedjes die aan mijn repertoire – en waarschijnlijk aan dat van 

vele ouders en grootouders – ontbraken. En ik besloot het goed aan te 

pakken. Als je dan toch een top 25 van meest gezongen crècheliedjes samen-

stelt, is het wel zo aardig als die ook representatief is voor kinderdagverblijven 

in Bedum, Rosmalen, Goes en Haarlem. Ik heb vijftig crèches in Nederland 

benaderd met de vraag wat bij hen de vijf meest gezongen liedjes zijn. En wat 

blijkt? Olifantje in het bos is een topper in heel Nederland. Ook De krokodil is 

geliefd bij peuters in alle provincies. En eerlijk is eerlijk, nu ik De krokodil kan 

meezingen, ervaar ik pas echt de opwinding van mijn kindjes als je toezingt 

naar… bijt-ie in je bil!

Pas bij de uitwerking van de liedjes bleek hoeveel versies ervan in omloop zijn. 

Bij het ene kinderdagverblijf zingen ze dat het kleine rode autootje ‘naar de 

lieve kindertjes’ gaat, en bij andere rijdt het ‘naar opa en oma’. Ik heb gepro-

beerd een versie te kiezen die zo veel mogelijk recht doet aan het landelijke 

beeld, maar als jouw kind nét iets anders zingt, dan merk je dat snel genoeg 

en pas je de tekst gewoon aan.

Peetra

1 Olifantje in het bos 8

2 In de maneschijn 10

3 Visje visje in het water 12

4 Met de vingertjes 14

5 Poesje mauw 16

6 De krokodil 18

7 De wielen van de bus 20

8 Op een houten bruggetje 22

9 In de Haagse stadsbus 24

10 Klap eens in je handjes 26

11 Ze kunnen zeggen wat  

 ze willen 28

12 Klein rood autootje 30

13 Helikopter 32

14 Zo gaat de molen 34

15 Jongens, meisjes, aan  

 de kant 36

16 Twee handjes op de tafel 38

17 Wij kikkertjes 40

18 Dit  zijn mijn wangetjes 42

19 Knor knor knor  44

20 Smakelijk eten 46

21 Appel, peertje en banaan 48

22 De plantjes krijgen water  50

23 Lang zal ze leven 52

24 Happy Birthday 54

25 Twee violen en een trommel  

 en een fluit 56

Top 25 meest gezongen crècheliedjes
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Poesje mauw

Poesje mauw kom eens gauw

ik heb lekk’re melk voor jou

en voor mij rijstebrij

o wat heerlijk smullen wij

Hondje waf waf waf waf

blijf jij van mijn lekkers af

kom eens hier aardig dier

o wat hebben wij plezier
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In de Haagse stadsbus 

In de Haagse stadsbus zat een krokodil

iedereen die binnenkwam

die beet-ie in zijn bil

stoute stoute krokodil

waarom bijt jij in mijn bil?
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Klap eens in je handjes

Klap eens in je handjes blij blij blij 

op je boze bolletje allebei 

handjes in de hoogte handjes in je zij

zo varen de scheepjes voorbij 

zo varen de scheepjes voorbij


