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/     Wilhelmus        ----
Neërlands  volkslied      --
Al is ons Prinsje nog zoo klein
Frysk  folksliet  ----

/    Limburg,  mijn  Vaderland  -
/       Devlaamschel.eeuw   -     -

Transvaalsch  volkslied        -
De  zilvervloot   ----
Mijne  moedertaal   ---
Een  lied  van  Nederland      ~
Wij  willen  Holland houen
Marschlied----
Vlaggelied
Wijlevenvrij---
Hollandsvlag   -      -      -
Lief  Vaderland,  vaarwel!
MijnNederland      --
Bede voor het Vaderland
Geluckig  vaderland      -
Wilt heden nu treden   -
Merck toch hoe sterck   -
Een  draaíersjongen       -
Een liedje van Koppelstok
Kroningslied      -      -      -
Onslied       _       ---
Hoilandsliedje        -      -
Oenevansneek      -      -
Het lied van den smid -
Marleentje          -      -      -
Gertji----
De gilde viert    ----.
De   schutterij     -----
Soldatenliedje-----
Dat gaat naar Den Bosch toe    -
Híj;  die  geen  liedje  zingen  kan
Liedje van den molenaar   .      -
Het  kwezelken  -----
Des winters als het reghent     -
Welindeplantagie      -      -      -
'k  Heb  mijn  wagen  volgeladen

Moet  je  varen  -----
Naar   zee     ------
Daar was laatst een meisje loos -

Eeanys`:ËÉjemvoar:e:stáened
Van  't maseurken   -
Voor'tkantkussen        --.

/ Moederke alleen     ----
Wildzang------

/ Klein  vogelijn         ----
Daar  is   uit   's   werelds  duistre

wolken         -       -       _       -       -
De  herdertjes  lagen  bij  nachte
Stille  nacht         -----
Nu  syt wellecome    -
Engelenzang      -      -
St.   Nicolaas       -       -
Zie ginds komt de stoomboot    -
Nu   trekt   den   boer   een   paar

klompjes  aan    ----
Regendag----
Oudejaarsavondlied       -
Twee  voerlui    -      -      -
Hctpatertje      ---
's Avonds als ik slapen ga

Dekleinste         ---
Het  avondklokje     ----
wee:iiËgroe-t,v?lsctoon-eL:nte:

land      -       .   _   .---
Toen onze  mop een mopje was
De  bezem    ------
In  den  regen     -----
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Oogstlíed------108
KOppig------109
Daar  zaten  zeven  kikkertjes      -110
Al in eep groen, groen knollep-
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114
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116
Duifjes met uw blanke veeren  -    118
's  Morgens  vroeg    ----     120

De  waldhoorn  -----     122
Boterblommetje----123
Viooltje,  zacht van kleuren        -124
Erwaseenoorlogsschip      -      -125
Buitenindebiezen        -      -      -126
Slaap,   kindje,   slaapl     -      -      -     127
Het  zandmannetje  ----     128


