
Mijn schele Miep 
Tekst en muziek: Herman van Tongerloo 

 

In de Lange Rozendaal, woont mijn Miep, ’t is binnen kaal 

Met twaalf kinderen en een hond, slaapt ze op de koude grond 

Haar vader slaat, haar moeder drinkt, een huis waar het altijd stinkt 

Oh lieve Miep ontsnap breek uit en wordt heel snel mijn bruid. 

In ‘n cafe aan de Oudegracht kus ik Miep en streel haar zacht 

Ze kijkt me aan elk oog apart en verovert heel mijn hart 

Ze zou zo graag ontsnappen, drukt zich zacht tegen me aan 

Wil met dit leven kappen, droomt weg van haar bestaan 

 

Refr 

Schele Miep, je ogen groen. Voor jou zou ik een moord willen doen 

Je loenst je kijkt schuin in mijn hart, als ik jou zie raak ik verward 

Oog om oog, zij aan zij, blijf altijd bij mij, blijf altijd bij mij. 

 

In een cafe zit ik alleen, geen Miep, ze komt hier niet meer heen 

De barman gaf mij snel een brief, het afscheid van mijn lief 

‘Heel misschien heeft iemand jou en mij gezien.  

Ik kan hier nooit meer komen, mag enkel van je dromen’. 

Ik hoorde van een vriend dat Miep nu al het geld verdient  

Voor vader, moeder, broertjes, zus, zorgt en werkt ze dus 

Dat zij moest trouwen wist ik niet, met Bertus van de straat 

Mijn hart loopt over van verdriet en is vervuld van haat. 

 

Refr 

Schele Miep, je ogen groen. Voor jou zou ik een moord willen doen 

Je loenst je kijkt schuin in mijn hart, als ik jou zie raak ik verward 

Oog om oog, zij aan zij, blijf altijd bij mij, blijf altijd bij mij. 

 

Op de hoek van Mout en Brouwerstraat stond ik met mijn knuppel laat 

Ik wachtte Bertus rustig op. Hij liep niet hard, ik trof zijn kop 

Ik zit nu jaren in de cel en weet eens kom ik vrij  

en schreeuw als ik de dagen tel: ‘Miep wacht op mij’. 

 

Refr. 

Schele Miep jouw ogen groen, voor jou zou ik een moord willen doen 

Je loenst je kijkt schuin in mijn hart 

Als ik jou zie raak ik verward, oog om oog, zij aan zij 

Wacht zo lang op mij, wacht zolang op mij. 

 


