
Louise         Tekst: Huub de Koning 
         Muziek: Albrecht Bijvank 
 
Intro:  Dm - - - | Gm2 - - - | C2 - - - | FMaj7 – Em7 A7 | 
  Dm - - - | Gm2 - - - | G6/A – A7 - | 
 
1. Zijn eerste kus gaf hij aan Louise 
           Dm          Gm9 Gm7 
     Ze zat ook in de tweede klas 
A47               A7               Dm        A4  A7      
      't Was na een feestje als een surprise 
Dm          Gm9  Gm7 
     Bleek dat zij al heel wat rijper was 
C9                  FMaj7  F7 
 

Waar laat ik nou m’n handen 
      Bb 

Moeten mijn lippen van elkaar 
                               Bb/C   FMaj7 

Hoe laat ik haar straks watertanden 
                  Bb                         

Wat zit m'n broek in één keer raar 
                              G6/A                       A7 
 
2.  Louises tijd begon al best te dringen 
           Dm            Gm9 Gm7 
        Haar ogen vroegen om een daad 
A47                    A7                       Dm        A4  a7   
    Ze heeft geen boodschap aan beslommeringen 
Dm                   Gm9  Gm7 
    Wil dat de kus nu komen gaat 
C9                  FMaj7  F7 
 

Het werd een vette klapkus 
      Bb 

Hij galmt nog na in het portiek 
                               Bb/C   FMaj7 

Ze vond dat geen geslaagde grap dus 
                  Bb                         

Diende hem rechtstreeks van repliek 
                              G6/A                       A7 
 
3. Zij drukte haar al haast volwassen lijfje 
           Dm                    Gm9 Gm7 
      Heel innig tegen 't zijne aan 
A47                 A7              Dm        A4  A7   
     Fluistert in zijn oor zeg joh waar blijf je 
Dm          Gm9  Gm7 
    Want ik wil hier niet voor joker staan 
C9                  FMaj7  F7 



 
En bij 't voelen van haar vormen 

      Bb 
Stijgt hij tot grote hoogte op 

                              Bb/C        FMaj7 
Verdwenen is ‘t besef van normen 

                  Bb                         
Hij blijkt een macho in de dop 

                              AG/4                  A7 
 
Tussenspel:  Dm - - - | Gm2 - - - | C2 - - - | GMAj7 – Em7 A7 | 
   Dm - - - | Gm2 - - - | G6/A – A7 - | 
 
 
4. Nog steeds heeft hij niets in de gaten 
           Dm          Gm9 Gm7 
      Louises pa staat achter hem 
A47             A7              Dm        A4  A7   
     Die was z'n pitbull uit gaan laten 
Dm          Gm9  Gm7 
En buldert nu met barse stem 
C9             FMaj7  F7 
 

Als ik jou aan zie pappen 
      Bb 

Met mijn Louise, kleine meid 
                              Bb/C           FMaj7 

Dan laat ik mijn hondje naar jou happen 
                  Bb                         

Dan ben je naast Louise ook je zakie kwijt 
                                       G6/A                         A7 
 
Outtro: Dm - - - | Gm9 – A7 - | Dm 
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