
MENEER DE POLITIEMAN 

(Guido Belcanto) 

Capo 2e positie 

 

Couplet 1 

[Am] Ik ben op het slechte pad,  

[Dm] dat is nu wel een feit 

Ik [Am] werd gearresteerd van-[Em]-nacht, 

Ik ben mijn auto [Am] kwijt 

[Am] Dronkenschap achter het stuur, 

[Dm] ontkennen kon ik niet 

[Am] Drie keer moest ik blazen, 

[Em] Drie keer boven de li-[Am]-miet 

 

Couplet 2 

[Am] Meneer de politieman, 

[Dm] ik zal eerlijk zijn 

Ik [Am] dronk één aperitief, één pousse [Em] 

café en één fles [Am] wijn. 

[Am] Het feestje was gezellig 

[Dm] het feestje was plezant 

[Am] Ik ben vlakbij huis 

[Em] ach laat me nu toch [Am] gaan 

 

Refrein 

[F] Meneer de politieman 

ik zit in de pu-[Am]-ree 

Ik [G] zeg het niet graag, 

ik [E/G#] ben een beroemde                  

chanson-[Am]-nier 

Ik [F] heb mijn auto nodig man, 

ik moet overal naar [Am] toe 

Een con-[Dm]-cert, een tv-[Em]-show 

een  inter-[Am]-view, [G] it's [Am] true 

 

 

 

Couplet 3 

[Am] Denk je dat ik rijk ben 

[Dm] O God was het maar waar  

Kijk [Am] eens naar mijn auto [Em], 

zag je ooit een vuilere [Am] kar 

[Am] Ik woon niet in een villa, 

[Dm] ik woon in een houten hut 

[Am] Ik kom niks tekort 

[Em] maar ik ben altijd blut 

 

Refrein 

Intermezzo 
F / F / F / Am / Am 

G / E-G# / Am / Am 

F / F / F / Am / Am 

Dm / Em / Am / G Am 

 

Couplet 4 

[Am] Meneer de politieman 

[Dm] Ik weet wat u frustreert 

Moeten [Am] werken op een zater-[Em]-dag 

als de rest zich amu-[Am]-seert 

[Am] Uw job is ondankbaar maar 

[Dm] hij moet worden gedaan 

[Am] Ik zeg: Leve de politie 

[Em] Ach laat me nu toch gaan 

 

[Am] Meneer de politieman  

[Dm] was niet aangedaan 

[Am] Meneer de politie-[Em]- man 

liet mij niet [Am] gaan 

Hij [Am] zei: Meneer Belcanto 

[Dm] hier houdt het voor u op 

[Am] Strompel maar te voet naar [Em] huis  

of bel een taxi [Am] op 

[Am] Strompel maar te voet naar [Em] huis 

of bel een taxi [Am] op [G] hmm [Am] hmm 


