
  Oude liedjes en aftelrijmpjes 

Berkenhoutpad Spelletje dat volwassenen met kinderen kunnen spelen. Men daagt 
iemand uit en zegt dan het versje op. Op het ritme van het versje 
plaatst de spreker streepjes.  

Ieke Bieke Berkenhout 
Is er ene man zo stout 
Die kan zeggen of ik lieg 
Willen w’eens wedden voor een vlieg 
Willen w’eens wedden voor een zwaan, 
Dat hier vijfentwintig streepje staan. 
 

Bibbelbontsebergpad Versje
Hier is de sleutel  
van de Bibbelebontse berg. 
Op die Bibbelebontse berg 
Staat een Bibbelebonts huis. 
In dat Bibbelebonts huis 
Wonen Bibbelebontse mensen. 
En die Bibbelebontse mensen 
Hebben Bibbelebontse kinderen, 
En die Bibbelebontse kinderen 
Eten Bibbelebontse pap, 
Met een Bibbelebontse lepel, 
Uit een Bibbelebontse nap. 
 

Donker-bospad Schrikversje, te spelen in het halfduister: met de juiste intonatie 
voordragen en spanning creëren. Dan bij het woordje GIJ heel plots 
hard roepen om de luisteraar te laten schrikken. 

In een donker, donker bos, 
Staat een donker, donker huis,  
In dat donker, donker huis, 
Staat een donkere, donkere kamer, 
In die donkere, donkere kamer, 
Staat een donkere, donkere kast, 
En in die donkere, donkere kast,  
Daar zitte GIJ in! 
 

Duimelingpad Versje, te spelen met de vingers, waarbij elke vinger een naam krijgt
Duimeling heef een os gekocht 
Vingerling heeft hem thuis gebrocht 
Langeman heeft hem gestoken 
Fikfak heeft de worsten gemokt 
Klein Pinkske heeft alles opgegeten 

 
Het Melsken-en-Melskenpad Kweldicht, eerst begrijpen, dan leren, dan een ander plagen: 

Melsken kwam van Melsken. 
Melsken kwam Melsken tegen die naar Melsken ging. 
Dag Melsken, zei Melsken die van Melsken kwam tegen 
Melsken die naar Melsken ging. 
Van waar komt gij?, vroeg Melsken die naar Melsken ging aan 
Melsken die van Melsken kwam. 
Van Melsken, zei Melsken die van Melsken kwam aan Melsken 
die naar Melsken ging. 
En wat ben je daar gaan doen?, vroeg Melsken die naar 
Melsken ging aan Melsken die van Melsken kwam. 
Peter zijn, zei Melsken die van Melsken kwam aan Melsken die 
naar Melsken ging. 
En hoe gaan z’t kindje heten?, vroeg Melsken die naar Melsken 
ging aan Melsken die van Melsken kwam. 
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Ha, Melsken, hé!, zei Melsken die van Melsken kwam aan 
Melsken die naar Melsken ging! 
 

Hoedje-van-papierpad Liedje. Rond 1830, ten tijde van het ontstaan van België gemaakt om 
met de Hollandse soldaten te lachen die een goedkope soldatenhoed 
kregen van een soort papier omdat een echte te duur was.  

Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van, 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 
Heb je dan geen hoedje meer 
Maak er een van bordpapier 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 
 
Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van, 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 
Als het hoedje dan niet past, 
Zet het in de glazenkast. 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 

 
In-mijnen-hofpad Iemand is er aan na een aftelrijmpje. Daarna het spelletje met lied 

en zakdoek, kring, rondlopen, zakdoek ongemerkt laten vallen, snel 
doorlopen en het slachtoffer aantikken. Nu is die er aan. 

Wat groeit erin mijnen hof?  
Ajuin! 

 
Koekebakkenvlaaienpad Liedje:

Handjes draaien, koekebakkevlaaien 
Handjes draaien, koekebakkevis 
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat is 
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat is, stokvis 

 
Kortjakjepad Liedje. Eeuwenoud, misschien een spotlied over dronkaards, in veel 

muziekdozen, nu ook in Amerika: twinkle, twinkle, little star… 
Altijd is Kortjakje ziek, 
Midden in de week, 
Maar zondags niet. 
Zondags gaat ze naar de kerk 
Met een boek vol zilverwerk 
Altijd is Kortjakje ziek, 
Midden in de week maar zondags niet. 
 

Kromme-potenpad Aftelrijmpje 
1.2.3,……  10, Hedde gene wolf in ’t bos gezien,  
Heddem nie zien lopen,  
Met zijn kromme poten? 
Heddem nie zien gaan, 
Met zijn holle blokken aan? 
 

Nieuwjaarkezoetepad Info: iedereen had vroeger een varken. Rond nieuwjaar werd het 
geslacht. De voeten, de staart en de kop werden dikwijls geofferd 
aan Sint-Antonius in Achtel. 

Nieuwjaarkezoete 
Ons varken heeft vier voeten 
Vier voeten en een staart 
Ik ben toch wel een centje waard. 
 

Ollekebollekepad Spelletje op rijm. Ouders met kinderen plaatsen hun duimen boven 
mekaar op het ritme van het rijmpje. Nadien handen en tanden 
verbergen of een doef krijgen.  

Olleke bolleke rebesolleke 
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Olleke bolleke knol
Al wie handen of tanden laat zien 
Krijgt tien doefen en een knip 
Jan Slip! 

 
Ozewiezewozepad Zeer oud liedje, herkomst onduidelijk – betekenis misschien: dit kind 

is gered, dit kind is gelukkig. 
Ozewiezewoze wiezewalla kristalla 
Kristoze wiezewoze wiezewieswies wies boem! 
 

Pif-poef-pafpad Aftelrijmpje
       Alle indiaantjes  
       Schieten met banaantjes 
       Pif poef paf  
       En jij bent af 

 
Schipperpad Liedje + spelletje: men mag oversteken onder bepaalde voorwaarden 

en men moet zorgen dat men niet gepakt wordt.  
Schipper mag ik overvaren? Ja of neen? 
Moet ik dan een cent betalen? Ja of neen?  
Schipper mag ik overvaren? Ja of neen? 
Moet ik dan een cent betalen? Ja of neen? 
 

Sint-Jobpad Liedje om te zingen met een peuter op je knieën die men laat op en 
neer wippen op het ritme van het liedje: 

En we rijden naar Sint-Job op nen ezel, op nen ezel. 
En we rijden naar Sint-Job op nen ezel zonder kop. 
En we rijden nu naar Luik, op nen ezel, op nen ezel, 
En we rijden nu naar Luik, op nen ezel zonder buik. 

 
(Volgens inspiratie strofen bij vinden.)

Twee-emmertjes-waterpad Liedje, eeuwenoud.
Twee emmertjes water halen 
Twee emmertjes pompen 
Meisjes op de klompen 
Jongens op een houten been 
Rij maar door mijn straatje heen. 
 
Van je ras, ras, ras 
Rijdt de koning door de plas. 
Van je oort, oort, oort 
Rijdt de koning door de poort. 
Van je erk, erk, erk 
Rijdt de koning door de kerk. 
Van je één, twee, drie! 
 

Witte-zwanenpad Lied, dansliedje, duizend(en) jaren oud, van voor de kerstening van 
Europa, bekend over heel Europa. Het gaat mogelijk over de 
begeleiding van een dode ziel naar het land van de engelen, met de 
hulp van zwanen. 

Witte zwanen, zwarte zwanen, 
Wie gaat er mee naar engelland varen? 
Engelland is gesloten, 
De sleutel is gebroken, 
Is er dan geen smid in ’t land, 
Die de sleutel maken kan? 
Laat doorgaan, laat doorgaan,  
Wie achter is moet voorgaan. 
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Zakdoek-leggen-pad Liedje + spelletje: eeuwenoud, over heel de wereld verspreid, 
genezingsritueel om een zieke te genezen? 

Zakdoek leggen, niemand zeggen,  
Ik heb de hele dag genaaid, 
Twee paar schoenen heb ik af genaaid, 
Twee van stof en twee van leer; 
Hier leg ik mijn zakdoek neer. 

 
Zevensprongpad Dansliedje: 

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven, 
heb je wel gehoord van de zevensprong? 
Men zegt dat ik niet dansen kan 
maar ik kan dansen als een edelman. 
Dat is één 
dat is twee 
dat is drie 
dat is vier 
dat is vijf 
dat is zes 
dat is ze-he-ven! 
 

Zomerhuispad Versje:
AAAA, beee, cee, 
De hond ging mee, 
De kat bleef thuis, 
Piep, zei de muis, 
In ’t zomerhuis 
 

 


