(mee te zingen) refreinen van

VOLKSLIEDEREN – STREEKTRADITIE
volkszanger ERIK WILLE op diatonisch harmonica (trekzak)
info en contact: Erik Wille, Sint-Pietersveld 25, 8750 Wingene - 051/65 50 29 – 0476/25 29 54
erik.wille2@gmail.com www.marktzanger-erikwille.be
opgenomen volksliederen in Aalter en omstreken – jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw

1. Mijn famielde
Ik en ben der hier voorwaar
nog niet gekend,
daarom en durf ik mij niet noemen
…

8. Amerika is een schoon land
Amerika is een schoon land,
maar ’t is verre …
(repertoire Roger Schelstraete)

(T: Bertha Galle – M: traditioneel)

2. Op mijn kloefen
Algemeen bekend volkslied in Vlaanderen.

3. Het doodshoofd van
Coesveld
(T: Laura De Milde – M: traditioneel)

9. Het spook
Men hoort nu van de slechten tijd
en ook van aardige zaken …
(T: Maria Vandevijver – M: traditoneel)

10. Bollen op leven en dood
(Torre Borre en Fiel Brandt in Westvoorde)

4. De spiegelkast
Tsjoelaliere, tsjoelaliere,
tsjoelaliere, tsjoelala (bis)
(T: Karel Waeri
M: Daarvoor moet ge een paapuil zijn)

5. De meiboom
(T: Anna Cools – M: traditioneel)

Ziet hier de meiboom bloeien …

6. Het mollepootje
’t Mollepootje die zei dat meiske,
’t Mollepootje is geluk voor mij(bis)
(T: Alice Van Maldegem – M: traditioneel)

7. Ne parle pas
Ne parle pas, Rose,ne parle pas!
(T: Maria Huys
M: Les Dragons de Villars)

11. Aalters geuzenlied
(rijm/spotdicht 16de eeuw op de Sint-Cornelius devotie)

12. Van de drei meiskes
Elodie, Romanie en ook Pelagie,
zijn de drei meiskes
die ik even geiren zie.
(T: Jan Wille Aalter: eerste strofe (refrein)
Erik Wille: 4 strofen)

13. Nieuwjaarslied
‘k Wens hulder lieden hier altegaar,
een goed en gelukzalig nieuwe jaar
…
(T: sterrezanger uit Ruiselede (?)
opname Pol Sturtewagen)

14. Het Vlaamse spreekwoord
… ja, dat ziede gij wel van hier.
(T: Elodie Maes – M: traditioneel)

15. De blode jongeling
‘k Beef als een riet
als een meiske mij beziet
en pertang, ‘k zie toch zo geiren.
Was ter maar ene maagd
die den trouw mij zelve vraagt,
‘k liet mij gauw al van dat meiske scheiren.
(T: Clarisse Maerschalck (strofen 1 en 3, refrein)
Erik Wille: strofen 2, 4, 5, 6)

16. Kermislied
CHÈRE BON AMI!
(Gents straatlied – opname Christiaan Wille: 1ste strofe
Erik Wille: strofen 2 tot 7)

17. De blomme
van mijn moeders mutse
De blomme van mijn moeders mutse,
tsjoela, tsjoela. (bis)
(T: Fernanda Engels – M: traditioneel)

22. De bustelmarchand
Kom vrienden en gezellen,
‘k vraag hulder mee fatsoen,
O’ der soms geen dweils
of bustels hebt vandoen?
‘k Ben weeral op mijn ronde
en elk is aan de kuis.
Den bustel sakkernonde,
hebde gij vandoen in huis!
(liedboek Maria De Wulf)

23. Aalters volkslied
Wij zijn de gekkers
en de stekkers,
We laa’n mee iedereen.
In Aalter es’t de mode,
maar ’t es uit leuts alleen.
Al slaan ze op ons tode,
ten gaat ons noeis verlee’n.
(T: Erik Wille – M: Rudy Maeyaert)

Dialectrijmpjes
18. Hoe rijmt men dat tegaar
En ‘k ga een liedje zingen
van alle soorten van dingen.
Maar de verzen ga’k
een beetje moeten wringen,
want hoe rijmt men dat tegaar? (bis)

-

Rijmen en dichten zonder … (Deel 1)

-

Rijmen en dichten zonder … (Deel 2)

-

Réactions de cent jeunes gens à une fille
sortant de l’église.

(T: Alice Van Maldeghem
M: traditioneel)

Instrumentarium
19. Van de wip, wip, wip

(diatonische harmonica’s)

En van de wip, wip, wip
en van de wip, wip, wip
mee ene flinke meid …

HOHNER Club Modell II (vóór WOII)
F C Eb Bb - C G A Dm

(T: Firmin de Vreese – M: traditioneel)

WELTMEISTER Monica
D A G - A E F# Bm

20. De jager
Er was eens een jager op jagen gegaan …

HOHNER Corona (!) II
F C B B-C G A D-G D E A

(T: Firmin De Vreese – M: traditioneel)

21. De chique meid
O neen, o neen, gij zwarte beest,
Ga naar uw huis en wast u eerst.
Gij kunt mijne man niet zijn,
mijne man kunde gij niet zijn. (bis)
(T: Firmin De Vreese – M: traditioneel)
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