
 

T’Smidje 
 

Intro:  
 

Dsus2: X0023X  
 

Vlak voor de vioolrif invalt verandert de ondertoon van de akkoorden nog lichtjes en wie goed 
luistert hoort dan dit (te komen van de Dsus2):  

 
bij 0.16 secs: X1X23X  

0.20secs: 3x003X  
0.21secs: X02200  

 
Dan de riff gespeeld op de G en B snaar:  

 
 
 

B--------6-8-6---5-6-5--7--X4-----------------------  
G--7--9----------------------X4-en--7-5--3-5-5-9-10-9-7-7--7-5-3-5-10-9-7  

 
 

Onder de riff hoort dan akkoorden:  
 

Dsus2 A#, C, F, E, D,(c), A#, C, A, C, D  
 
 

Let op, allemaal gepeeld in 'Barchord-vormen' op de A snaar.  
 
 
 
 
 

Dsus2  
Wie wil horen een historie  

Al van ene jonge smid  
Die verbrand had zijn memorie  

Daaglijks bij het vuur verhit  
 

A# C F, E Dsus2 C  
Was ik nog, nog met mijnen hamer  

A# C A C Dsus2  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld  

 
Dsus2  

'k Geef den bras van al dat smeden  
Ik ga naar de Franse zwier  

'k Wil mij tot den trouw begeven  
Nooit een schoner vrouw gezien  

 
A# C F, E Dsus2 C  

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
A# C A C Dsus2  

Was ik nog met geweld op mijn aambeld  
 

RIFF  
 
 

Dsus2  
't Is de schoonste van de vrouwen  

Maar nooit was er zo'n serpent  
Nooit kan zij haar bakkes houden  

Nooit is zij eens wel content  



 
A# C F, E Dsus2 C  

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
A# C A C Dsus2  

Was ik nog met geweld op mijn aambeld  
 
 

Dsus2  
Nooit mag ik een pintje drinken  
Nooit mag ik eens vrolijk zijn  

Nooit kan ik iemand beschinken  
Met een glaasje bier of wijn  

 
A# C F, E Dsus2 C  

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
A# C A C Dsus2  

Was ik nog met geweld op mijn aambeld  
 

RIFF 4 keer (dit keer ander instrument)  
 
 

Dsus2  
'k Geef den bras van al dat trouwen  

Werd ik maar eens weduwnaar  
'k Zou mij in een hoeksken houden  

En mij stellen uit gevaar  
 

A# C F, E Dsus2 C  
Was ik nog, nog met mijnen hamer  

A# C A C Dsus2  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld  

 
 

A# C F, E Dsus2 C  
Was ik nog, nog met mijnen hamer  

A# C A C Dsus2  
Was ik nog met geweld op mijn aamb 


