
 

 

 

Mijn opa 
Een liedje van Annie MG Schmidt 

Zing mee met Mijn opa van Annie M.G. Schmidt. Deze versie werd uitgevoerd ter ere van het 125-jarig 

bestaan van het Concertgebouw. 
 

Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee.  

Ik weet nog de spelletjes die me opa met me dee,  

restaurantje spelen en m'n opa was de kok, 

bokkewagen spelen en m'n opa was de bok 

 

Refrein: 

m’n opa, m’n opa, m’n opa 

In heel Europa was er niemand zo als hij. 

m'n opa, m'n opa, m'n opa 

En niemand was zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n oude opa. 

Nergens zo iemand als hij 

Niemand zo aardig voor mij  

in heel Europa m'n ouwe opa. 

Niemand zo aardig voor mij  

Mijn oude opa 

Als ik me verveelde ging ik altijd naar 'em toe. 

Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. 

Van de dijk afrollen en m'n opa was de dijk, 

detectiefje spelen en m'n opa was het lijk. 

Refrein: 

m’n opa, m’n opa, m’n opa 

In heel Europa was er niemand zo als hij. 

m'n opa, m'n opa, m'n opa 

En niemand was zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n oude opa. 

Nergens zo iemand als hij 

Niemand zo aardig voor mij  

in heel Europa m'n ouwe opa. 

Niemand zo aardig voor mij  

Mijn oude opa 

Samen naar de apies kijken,  

Samen naar het strand. 

En als je geluk had ging je samen naar de brand. 

Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw, 

leeuwentemmer spelen en m'n opa was de leeuw. 

Altijd als we samen waren hadden we veel plezier. 

stierenvechter spelen en m'n opa was de stier. 



 

 

 

 

Refrein: 

m’n opa, m’n opa, m’n opa 

In heel Europa was er niemand zo als hij. 

m'n opa, m'n opa, m'n opa 

En niemand was zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n oude opa. 

Nergens zo iemand als hij 

Niemand zo aardig voor mij  

in heel Europa m'n ouwe opa. 

Niemand zo aardig voor mij  

Mijn oude opa 

 


