
Nieuwe kleren       Tekst: Huub de Koning 
         Muziek: Albrecht Bijvank 
 
Intro:   A D/A A D/A | G C/G G C/G | F Bb/F F Bb/F | E A/E E A/E | (hele nummer door) 

 
1.Vanmiddag ga ik nieuwe kleren kopen 
 A         D/A       A        D/A        A (enz.) 
Nieuwe kleren want ik ben zo blij 
    A         A7 
‘k Hoef nooit meer in een schoolkostuum te lopen 
   D 
Want die tijd is nu voorgoed voorbij 
       A 
Ik mag weer anders zijn dan anderen 
           E                        D 
Heeft de rector zelf verklaard 
                E                     D 
Het schoolkostuum is uit de gratie  
          E                           D 
Het mag branden in de open haard 
 E                                   A    A 
 
 
Refrein: Een nieuwe trui, een nieuwe legging 
              C       A 
  En een nieuwe super strakke spijkerbroek 
       C                    A   
  Een zijden bloes, een leren vest 
    G 

Een lange zwarte jas en cowboylaarzen 
         F    

  En ook nog een mooie omslagdoek 
         Esus4     E7  
 
2.Ik kom aan in Hoog Catharijne 
      A 
Ik vlieg direct naar C&A 
                  A      A7 
Zie daar rekken vol dezelfde kleren 
               D 
Nou das mooi mijn eer te na 
              A 
Want ik wil anders zijn dan anderen 
                  E                       D 
‘k Wil kleren met een eigen stijl 
            E                              D 
Zie ik iemand met mijn kleren lopen 
 E                                    D 
Dan gaat ze dadelijk voor de bijl 
 E7        A  A       



 
Refrein: Een nieuwe trui, een nieuwe legging 
              C       A 
  En een nieuwe super strakke spijkerbroek 
       C                    A   
  Een zijden bloes, een leren vest 
    G 

Een lange zwarte jas en cowboylaarzen 
         F    

  En ook nog een mooie omslagdoek 
         Esus4     E7  
 
3.Vanmiddag ga ik nieuwe kleren kopen 
          A 
Nieuwe kleren want ik ben zo blij 
     A         A7 
‘k Hoef nooit meer in een schoolkostuum te lopen 
            D 
Want die tijd is nu voorgoed voorbij 
      A 
‘k Zie een exclusief boetiekje 
                E          D 
Vol met kleren naar mijn zin 
     E          D 
En na dertig dingen passen 
 E   D  
Zeg ik: pak alles maar in 
        E7       A   A 
 
 
Refrein: Een nieuwe trui, een nieuwe legging 
              C       A 
  En een nieuwe super strakke spijkerbroek 
       C                    A   
  Een zijden bloes, een leren vest 
    G 

Een lange zwarte jas en cowboylaarzen 
         F    

  En ook nog een mooie omslagdoek 
         Esus4     E7  
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