
Een walvis in bad      Tekst:©Erik van Os en Elle van Lieshout/Muziek:©Lot van Os 

 

4x intro: D  D/Cis          D/c      D/b     
 

D  D/Cis          D/c      D/b     

Boy speelt altijd in zijn eentje 

               D                   D/Cis     D/c      D/b     

met het water en het zand, 

D  D/Cis                         D/c      D/b     

zoekt naar schelpen, speelt met steentjes, 

D D/Cis            D/c      D/b     

op het grote, lege strand. 

 

       A          D 

Die Boy, die vindt een walvis 

      A        D 

en doet hem thuis in bad! 

Em 

Of dat nu wel zo handig is?  (hele band) En of dat zo verstandig is? 

         D      D/Cis            D/c      D/b     

Maar ja, als je geen vriendje hebt, 

         D 

dan moet je wat. 

 

Boy vertelt de kleine walvis 

dat hij graag op krabben vist, 

dat hij met zijn katten speelt, 

maar dat hij papa heel vaak mist. 

 

Refr: 

  

        D   

Maar papa wil geen beest in bad 

      D/Cis                    

dus neemt hij Boy op schoot: 

 

  



   D/c 

‘Kleine walvis mist de zee. 

            D/b 

Kom, we stappen in de boot.’ 

 

Em  

Ze laten kleine walvis los 

     D 

en zwaaien nog een keer. 

            C 

En pas heel veel dagen later  

             Bm 

zien ze kleine walvis weer. 

      D                 D/Cis             

Nu zwemt hij met zijn papa  

     D/c                      D/b     

en zijn walvisstaart zwaait blij. 

    A       D 

Alsof hij daarmee zeggen wil: ‘Hoi Boy! 

            A  

het gaat heel goed met mij.’ 

 

Die Boy, die vond nam een walvis  

en deed hem thuis in bad! 

Of dat nu wel zo handig is? (hele band) En of dat zo verstandig is? 

Maar ja, als je geen vriendje hebt, 

dan moet je…  

Maar ja, als je geen vriendje hebt, 

dan moet je…  

dan moet je wat. 

 

Dat zou je zelf ook kunnen doen 

als jij geen vriendje had! 

 

D    D/Cis                     D/c      D/b     (enz.) 

Of je neemt een neushoorn mee! 

Een leeuwtje,  



of een gnoe. 

Een tijger!  

Nee, een olifant. 

Of een kangoeroe! 

Ik neem wel een zeehond. 

En ik een papegaai. 

Mag ik dan een bruine beer? 

Ik neem gewoon een haai! 

Een haai?Meen je dat? 

Waarom niet, die past toch best in bad. 

 


