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1.0ranges and Lemons 
Ding-dong-bell! 
Oranges and lemons, 
say the bells of Saint Clemens; 
You owe me five farthings, 
say the bells of Saint Martin's. 
When will you pay me? 
Say the bells of old Bailey; 
When I grow rich, 
say the bells of Shoreditch. 

Oh, when will that be? 
Say the bells of Stepney; 
I do not know, 
say the great bell of Bow. 
Here comes a candle to light you to bed: 
Here comes a chopper to chop off your head. 

Pancakes and fritters, 
say the bells of Saint Peters; 
Two sticks and an apple, 
say the bells of Whitechapel. 
Old father Baldpate, 
say the slow bells at Aldgate; 
Poker and tongs, 
say the bells of Saint John's; 

Kettles and pans, 
say the bells of Saint Ann's; 
Brickbate and tiles, 
say the bells of Saint Giles; 
Here comes a candle to light you to bed: 
Here comes a chopper to chop off your head. 

2.The Oak and the Ash 
A North Country maid Up to London had 
stray'd, 
Altho' with her nature it did not agree, 
Which made her repent And so often lament, 
Still wishing again in the North for to be. 

O the oak and the ash and the bonny ivy tree, 
Do flourish at home in my own country. 
How oft have I been on the Westmoreland 
green, 
Where the lads and the lasses resort for to 
play, 

1. 
Bim barn bom! 
Komkommer, worteltjes en sla 
zeggen de klokken van Sint Nicolaasga; 
Dat kost een flinke duit 
zeggen de klokken van Sint Geertruid; 
Dat heb ik niet in huis 
zeggen de klokken van Sint Kruis; 
Misschien ben ik morgen rijk 
zeggen de klokken van Sint Maartensdijk; 

Dan wordt het op je bank gestort 
zeggen de klokken van Sint Willebrord; 
'k hoop dat ik het geld spoedig zie 
zegt de grote klok van Sint Annaparochie. 
Hier is een kaars om mee naar bed te gaan 
hier is een hakmes en je hoofd gaat eraan. 

Zoete koek met kruiden 
zeggen de klokken van Sint Anna ter Muiden; 
twee harken en een gieter 
zeggen de klokken van Sint Pieter; 
Vadertje Kaalkop krijgt zijn haar niet terug 
zeggen de trage klokken van Sint 
Maartensbrug; poken en een rooster 
zeggen de klokken van Sint Jansklooster; 

kruiken en kannen 
zeggen de klokken van Sint Annen; 
steenbrokken en tegels op de zoden 
zeggen de klokken van Sint Oedenrode. 
Hier is een kaars om mee naar bed te gaan 
hier is een hakmes en je hoofd gaat eraan. 

2. De eik en de es 
Een meisje uit het Noorden trok naar Londen 
hoewel dat niet in haar aard lag. 
Daardoor kreeg ze spijt en jammerde vaak 
Dat ze graag weer in het Noorden wou zijn. 

"0, de eik en de es en de mooie boom met 
klimop bloeien thuis in mijn eigen land. 
Hoe vaak heb ik niet gelopen op het 
dorpsplein van Westmoreland 
waar de jongens en de meisjes komen 
spelen. 
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For there with delight from morning to night 
We could frolic on each holiday, 
For there with delight from morning to night 
We could feast and frolic on each holiday. 

I like not the Court, nor to City resort, 
Since there is no fancy for such maids as me; 
Their pomp and their pride I can never abide, 
Because with my humour it doth not agree; 

No doubt, did I please, I could marry with 
ease, 
For when maidens are fair many lovers will 
come; 
But he whom I wed must be North country 
bred, 
And carry me home to my own country. 

3.The two sisters 
Two sisters once in a bow'r did dwell, 
Hey derry down, 
Who lov'd the same brave knight full well, 
Singing 'I'll be as true to my love as my love 
is true to me'. 

The knight he lov'd the younger one, 
Hey derry down, 
And the elder fear'd she'd be left alone, 
Singing 'I'll be as true to my love as my love 
is true to me'. 

Her sister she led by the waterside, 
Hey derry down, 
And pushed her into the flowing tide, singing 
'I'll be as true to my love as my love is true to 
me". 

'0 sister, reach me out your hand", 
Hey derry down. 
And you shall have all my gold and land 
But I'll be as true to my love as my love is 
true to me". 

But the elder scorned her sister's cry, 
Hey derry down, 
And left her alone to drown and die, singing 
'I'll be as true to my love as my love is true to 
me". 

Want daar konden we op elke vrije dag 
van de ochtend tot de avond pret maken; 
want daar konden we op elke vrije dag van 
de ochtend tot de avond feest vieren en pret 
maken. 

Ik houd niet van het Hof, noch van wonen in 
de Binnenstad want daar is geen aandacht 
voor een meisje zoals ik. Hun praal en hun 
trots kan ik niet verdragen, omdat dat niet 
met mijn karakter overeenkomt. 

Zeker, ik beviel hen, ik zou makkelijk kunnen 
trouwen, 
want veel vrijers komen op knappe meisjes 
af. 
Maar de man waar ik mee trouw moet in het 
Noorden opgegroeid zijn, en me naar huis 
dragen in mijn geboortestreek. 

3. Twee zusters 
Er woonden eens twee zusters in een 
landhuis, hee dieriedon 
die dezelfde ridder zeer beminden. 
En ze zongen: Ik zal net zo trouw zijn aan 
mijn lief als mijn lief trouw is aan mij. 

De ridder beminde de jongste, 
hee dieriedon 
de oudste vreesde dat ze alleen zou blijven. 
Ze zong: Ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief 
als mijn lief trouw is aan mij. 

Ze leidde haar zuster naar de oever, 
hee dieriedon 
En duwde haar in het stromend getij, en 
zong: Ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als 
mijn lief trouw is aan mij. 

0 zuster, steek me je hand toe, 
hee dieriedon, 
en al mijn goud en mijn land is voor jou. 
Maar ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als 
mijn lief trouw is aan mij. 

Maar de oudste lachte om het huilen van 
haar zuster, hee dieriedon, 
en liep weg om haar to laten verdrinken en 
sterven. 
Ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als mijn 
lief trouw is aan mij. 
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Now home from the wars the knight doth ride, 
Hey derry down, 
He comes to claim his winsome bride, singing 
'I'll be as true to my love as my love is true to 
me". 

The elder sister alone is there, 
Hey derry down, 
"But where", cries he, "is my love so fair? For 
I'll be as true to my love as my love is true to 
me. 

"Alas, she fell in the flowing tide", 
Hey derry down, 
In me behold your willing bride 
For I'll be as true to my love as my love ia 
true to me." 

"'Tis thou that thrust her into the flood", 
Hey derry down, 
Upon thy head be thy sister's blood, 
But I'll be as true to my love 
As my love is true to me. 

"Now follow my fair one and share her fate", 
Hey, derry down, 
And he casts her into the foaming spate, 
Singing "I'll be as true to my love as my love 
ia true to me." 

He mounts his steed and departs alone, 
Hey derry down, 
"I'll marry my own true love or none, 
For I'll be as true to my love as my love is 
true to me". 

De ridder kwam thuisgereden van de oorlog, 
hee dieriedon, 
hij kwam zijn bekoorlijke bruid opeisen, 
En zong: Ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief 
als mijn lief trouw is aan mij. 

De oudste zuster is er slechts, 
hee dieriedon, 
Maar waar, roept hij, is mijn schoon lief, 
Want ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als 
mijn lief trouw is aan mij. 

Helaas, zij viel in het stromend getij, 
hee dieriedon, 
beschouw mij nu als je willige bruid 
Want ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als 
mijn lief trouw is aan mij. 

Jij bent het die haar in de stroom hebt 
geworpen, hee dieriedon 
je zusters bloed is op jouw hoofd. 
Maar ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als 
mijn lief trouw is aan mij. 

Volg nu mijn schoonste en deel haar lot, 
hee dieriedon 
en hij werpt haar in de schuimende vloed 
En zingt: Ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief 
als mijn lief trouw is aan mij. 

Hij bestijgt zijn ros en vertrekt alleen, 
hee dieriedon 
Ik trouw mijn eigen ware lief of anders geen. 
Want ik zal net zo trouw zijn aan mijn lief als 
mijn lief trouw is aan mij. 
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