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Verjaardagsliedjes-vlaggen-liedjes 
 
 
Vlag-1: ‘Er is er één jarig’: 
 
Er is er een jarig, hoera, hoera 
Dat kun je wel zien, dat is hij 
Dat vinden wij allen zo prettig, ja-ja 
En daarom zingen wij blij 
Hij leve lang, hoera, hoera 
Hij leve lang, hoera, hoera 
Hij leve lang, hoera, hoera 
 
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=tJiAje7ZCRM 
 
Vlag-2: ‘Lang zal hij leven’: 
 
Lang zal hij leven  
Lang zal hij leven  
Lang zal hij leven in de gloria  
In de gloria,  
in de gloria  
Hieperdepiep Hoera! 
 
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=G3oiuI7HyzQ 
 
Melodie van ‘Er is er één jarig’ en ‘Lang zal hij leven’: 
https://www.youtube.com/watch?v=hALL7E8HWMc 
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Vlag-3: ‘Daar moet op gedronken worden’: 
 
Daar moet op gedronken worden hi, ha, ho 
Daar moet op gedronken worden hi, ha, ho 
Daar moet op gedronken worden hi, ha, ho 
Daar moet op gedronken worden hi, ha, ho 
 
Vlag-4: ‘De kop van de kat’: 
 
De kop van de kat was jarig, 
zijn pootjes vierden feest. 
Het staartje kon niet meedoen 
dat is pas ziek geweest. 
Het kwam pas uit het ziekenhuis, 
en had zo'n pijn in z'n keel. 
En al dat dansen en dat springen 
dat was hem veel te veel. 
 
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=QVsGG6E25Us 
 
Vlag-5: ‘Happy birthday to you’: 
 
Happy birthday to you, 
in de wei staat een koe.  
En die koe zegt: ‘I love you, 
happy birthday to you’       
 
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=xrA-_y56oEg    
 
Vlag-6: ‘Twee violen en een trommel en een fluit’: 
   
Twee violen en een trommel en een fluit, 
want … die is jarig en de vlaggen hangen uit! 
Ei, ei, ei, en we zijn zo blij, 
want … die is jarig en dat vieren wij! 
Ei, ei!   
 
Melodie: http://www.kinderliedjes.nu/verjaardagsliedjes/twee-violen-en-een-trommel-en-een-
fluit/ 
 
Vlag-7: ‘Als je jarig bent dan klap ik in mijn hand’: 
(Op de melodie: ‘Ik heb een tante in marokko’). 
 
Doe wat je zingt! 
 
Als je jarig bent dan klap ik in mijn hand, klap, klap  
Als je jarig bent dan klap je in je hand, klap, klap   
Als je jarig, als je jarig als je jarig, als je jarig, als je jarig bent dan klap ik in mijn hand, klap, 
klap  
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(De laatste zin kan vervangen worden door: ‘en dat doen we met z’n allen, dat zal je wel 
bevallen, als je jarig bent dan klap ik in mijn hand, klap klap)  
 
De volgende coupletten: 
Als je jarig bent 
- dan blaas ik in de lucht, fff, fff  
- stamp ik met mijn voet, stamp, stamp 
- dan wiebel ik met mijn oor, wiebel, wiebel 
- dan draai ik in het rond, rond rond 
- roep ik hard hoera, feest, feest 
 
Zing het laatste couplet heel hard en doe wat je zingt: 
Als je jarig bent dan is het altijd feest, klap, klap, fff, fff, stamp, stamp, wiebel, wiebel, rond, 
rond, feest, feest. 
Als je jarig bent dan is het altijd feest, klap, klap, fff, fff, stamp, stamp, wiebel, wiebel, rond, 
rond, feest, feest. 
Als je jarig, als je jarig als je jarig, als je jarig, Als je jarig bent dan is het altijd feest, klap, 
klap, fff, fff, stamp, stamp, rond, rond, wiebel, wiebel. 
 
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=vWnM5sK-NjU 
 
Bonusliedje: Oh wat zijn we heden blij! 
Oh, wat zijn we heden blij, 
… is jarig, … is jarig. 
… is jarig, dat vieren wij. 
Oh, wat zijn we heden blij, 
… is jarig, … is jarig. 
… is jarig, dat vieren wij. 
 
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=56OGv282Oxg  


