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Hoe – Nielson en Miss Montreal 

Capo III 

 

Intro: |C   |D   |G  G/F# |Em  | 

 
 

Verse: 

 
|C                   |D                  |G    G/F#  |Em 

  En ineens zag ik je lopen. En ik dacht: oeh, oeh. 

|C                     |D                 |G    G/F#  |Em 

  Ik was meteen ondersteboven. En jij om de hoe-oek. 

|C                  |Dsus4   D  | 

  En we liepen samen verder. 

 

Chorus: 

 
           |G     D     |Am 

En ik dacht: hoe, hoe, 

                   |G    D     |Am 

Passen wij ineens zo goe-oed       bij elkaar. 

                     |G     D   |Am 

En ik weet niet wat ik doe, doe, 

    C       Em/B  |Am        D  |G   | 

Hoe zijn we hier beland? Hoe, hoe? 
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Intro: |C   |D   |G  G/F# |Em  | 

 

Verse: 

|C                     |D                 |G    G/F#  |Em 

  En we vliegen door de dagen, En het voelt goe-oed. 

|C                             |D                             |G     G/F#  |Em 

  En ik moet het eigenlijk niet vragen, Maar wat nou als ik het doe, doe? 

|C            |Dsus4   D  | 

  Wil je samen verder? 

 

Chorus: 

           |G     D     |Am 

En ik dacht: hoe, hoe, 

                   |G    D     |Am 

Passen wij ineens zo goe-oed       bij elkaar. 

                     |G     D   |Am 

En ik weet niet wat ik doe, doe, 

    C       Em/B  |Am        D  |G   | 

Hoe zijn we hier beland? Hoe, hoe? 

 

Intro: |C   |D   |G  G/F# |Em  | 

 

Bridge: 

 
 |G   |G   | 

Hoe? 

 

Chorus (1x aanslaan per accoord): 

           |G     D     |Am 

En ik dacht: hoe, hoe, 

                   |G    D     |Am 

Passen wij ineens zo goe-oed       bij elkaar. 

                     |G     D   |Am 

En ik weet niet wat ik doe, doe, 

    C       Em/B  |Am        D  |G   | 

Hoe zijn we hier beland? Hoe, hoe? 

 
Chorus:  

           |G     D     |Am 

En ik dacht: hoe, hoe, 

                   |G    D     |Am 

Passen wij ineens zo goe-oed       bij elkaar. 

                     |G     D   |Am 

En ik weet niet wat ik doe, doe, 

    C       Em/B  |Am        D  |G   | 

Hoe zijn we hier beland? Hoe, hoe? 

 


