
Oer, oer, wij zijn oer
Mep met je knots op de rotsige vloer
Oer, oer, oer allemaal
Zing Neander-taal
Oenga boenga, raggawagga woenga
Raggawagga woenga wom
Oenga boenga, raggawagga woenga
Oempe, groempe, grom

Ik loop door het woud in mijn berenvel
Het woud is koud, maar dat vel helpt wel
Komt opeens een beer
Die zegt: Pardon mijnheer
Geef eens terug en gauw
Want dat vel is niet van jou

Oer, oer, wij zijn oer …

Ik ben dol op de mammoetjacht
Dol op de wol van de mammoetvacht
Maar ze zijn niet dom
Eén mammoet draait zich om
En prikt, zodat ik gil
Met haar slagtand in mijn bil

Oer, oer, wij zijn oer …

Wij zijn oer, maar niet zo stoer

15. Oer
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Doe de Oer!
Je kunt oermensen niet meer vragen hoe ze vroeger dansten. En er zijn ook geen videoclips uit die 
tijd. Maar waarschijnlijk was het niet heel deftig en verfijnd…
Verzin zelf een oer-dans op het refrein van dit lied. In de coupletten kun je gewoon uitbeelden wat 
er gezongen wordt.

Neandertaal
Neanderthalers waren een van de eerste menssoorten. Of ze echt oenga-woenga of iets anders 
zongen weten we natuurlijk niet. Maar je kunt natuurlijk zelf Neanderthalertaal verzinnen. In dit 
lied zingen ze:

Oenga boenga, raggawagga woenga
Raggawagga woenga wom
Oenga boenga, raggawagga woenga
Oempe, groempe, grom

Vervang deze onzinwoorden door je zelfbedachte Neandertaal. Probeer het daarna te zingen op 
de meezingversie van het lied.

Weetje: Oerinstrument
Weet je hoe oud het oudste muziekinstrument is? In Zuid-Duitsland zijn resten van een fluit 
gevonden die gemaakt was van bot. Deze botfluit is wel 35.000 jaar oud!

Wie wat en waar?
Drie oer-muzikanten, Groemp, Gromp en Grump vormen samen de allereerste oerband! Kun jij 
uitzoeken wie waar op welk instrument speelt? En ook wat voor een vel ze aanhebben? 
Lees de aanwijzingen en denk logisch na. Vul daarbij het onderstaande schema in:
Zet een v’ -tje in de vakjes waarvan je weet dat ze goed zijn. Bijvoorbeeld; Als je zeker weet dat 
Grump op de mammoethoorn speelt, dan zet je in de kolom onder Grump een v’ -te in het vakje 
achter mammoethoorn. 
Zet een kruisje in een vakje waarvan je weet dat het niet klopt. Heb je bijvoorbeeld ontdekt dat 
Groemp niet op de rots speelt, dan zet je in dat vakje een kruis.
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Groemp
Plek
In de grot

Buiten bij de vuurplaats

Op de rots

Instrument
Botfluit

Boomstam

Mammoethoorn

Kleding
Berenvel

Mammoetvel

Sabeltandtijgervel

Gromp Grump

Oplossing: Groemp bespeelt in een berenvel de boomstam in de grot. Gromp bepeelt in een mammoetvel de 

mammoethoorn op de rots. Grump bespeelt in een sabaltandtijgervel de botfluit bij de vuurplaats.
Tip 1: Werk eerst met potlood.
Tip 2: Als je ergens een v’-tje kan zetten, kun je ook altijd een paar kruisjes zetten. Bijvoorbeeld: 
Als Gromp in de grot speelt, spelen Groemp en Grump daar dus niet. En je weet dan ook dat 
Gromp niet op de rots of buiten bij het vuur speelt.

Dit zijn de aanwijzingen:

1. Gromp bespeelt geen slaginstrument. Grump ook niet.
2. De muzikant met het sabeltandtijgervel speelt buiten bij het vuur.
3. Het dier waarvan Groemp het vel draagt is in onze tijd nog niet uitgestorven.
4. Gromp en Grump spelen niet binnen.
5. De botfluit wordt niet door Gromp bespeeld .
6. Op de rots spelen niet Groemp en Grump.
7. De mammoethoorn-speler heeft ook een mammoetvel aan.
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