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15 Miljoen mensen 
 
Land van 1000 meningen  
Het land van nuchterheid  
Met z'n allen op het strand  
Beschuit bij het ontbijt  
Het land waar niemand zich laat gaan  
Behalve als we winnen  
Dan breekt acuut de passie los  
Dan blijft geen mens meer binnen  
Het land wars van betutteling  
Geen uniform is heilig  
Een zoon die noemt z'n vader Piet  
Een fiets staat nergens veilig  
 
Refrein: 

15 Miljoen mensen  
Op dat hele kleine stukje aarde  
Die schrijf je niet de wetten voor  
Die laat je in hun waarde  
15 Miljoen mensen  
Op dat hele kleine stukje aarde  
Die moeten niet 't keurslijf in  
Die laat je in hun waarde  
 

Het land vol groepen van protest  
Geen chef die echt de baas is  
Gordijnen altijd open zijn  
Lunch een broodje kaas is  
Het land vol van verdraagzaamheid  
Alleen niet voor de buurman  
De grote vraag die blijft altijd  
Waar betaalt 'ie nou z'n huur van  
 
't Land dat zorgt voor iedereen  
Geen hond die van een goot weet  
Met nassiballen in de muur  
En niemand die droog brood eet  
 
Refrein (2x) 
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Aan de kust 
 
De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht 
Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht 
He! Iemand slaat soms onverwacht maar zeker 
Op de vlucht 
Alarmfase twee is hier nauwelijks nog berucht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de mensen onbewust 
Zin in mosselfeesten krijgen 
En van eten slechts nog zwijgen 
Als ze zat zijn en voldaan 
En weer rustig slapen gaan 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar eenieder onbewust 
In het Duits wordt aangesproken 
Waar de ketting is gebroken 
En alle schepen zijn verbrand 
Maar er is niets aan de hand 
 
Vlissingen ademt zwaar 
En moedeloos vannacht 
De haven is verlaten 
Want er is nog maar een vracht 
En die moet in het donker buitengaats 
worden gebracht 
Gedenkt de goede tijden van zuiverheid 
En kracht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de zomer onbewust 
Met een noodgang wordt genoten 
En waar wild en onverdroten 
Iedereen zijn gang kan gaan 
Tot men zat is en voldaan 
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Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de liefde van de lust 
Steeds maar weer zal gaan verliezen 
Omdat ze nooit kan kiezen 
Tussen goed en niet zo kwaad 
Maar dat is zoals het gaat Hier aan de kust 

 
ABC 
 
ABC ik zat in een coupe 

En ik had me voorgenomen 
Nergens aan te komen 

ABC ik zat in een coupe 
 
DEF met de dochter van de chef 
GHI toen zat ze op mijn knie 
JKL toen brak haar jarretel 
MNO meneer dat doet U zo 
PQR meneer U gaat te ver 
STU meneer wat doet U nu 
VWX meneer dat kost een riks 
XYZ toen gingen we naar bed 

 
Ademnood 
 
Vannacht was heftig, je krijgt van mij een dikke 10, ohohoh. 
ik ging voor je lichaam, daarna zou ik wel verder zien, hehehe. 
 
en nu de morgen komt, lig jij tegen me aan. 
Als jij straks wakker word, laat ik je nog niet gaan  
 
Refrein: 

Je komt in ademnood, want de kans is groot 
Dat ik krijg wat ik wil van jou 
mond op mond we doen het nou 
Ademnood, geef je nu maar bloot 
Delen we de passie weer, of word dit de laatste keer voor jou? 
Ohohoh 

 
Geef me gewonnen, je bent de beste in je soort, hmhmhm. 
Volgende ronde, waarin jij weer op punten scoort, wohoewohow. 
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We liggen uitgeput verstrengeld in elkaar,ik vind je toch wel lief dus je bent 
nog lang niet klaar 
 
Refrein 
 
Ademnood,  
Ademnood,  
Ademnood, hihihihihihihiyeah-he. 
Ademnood, geef je nu maar bloot 
Ademnood, oh yeah oh yeah. 
Ademnood, delen we de passie weer . 
 
Refrein (2x) 
 
Alle kleuren 
 
Refrein: 

Van Afrika tot in Amerika.  
Van op de Himalaya tot in de woestijn.  
Van Afrika tot in Amerika.  
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.  
 

Reik je hand naar me uit, leg ze in de mijne.  
En laat ons dromen van betere tijden.  
Is je huid donkerder of bleker dan de mijne.  
Laat ons proberen elkaar niet te vermijden!  
 
Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.  
Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn.  
Zou het niet beter zijn als wij voortaan.  
Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.  
 
Refrein 
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog!  
 
De planeet, waar je woont,  
als ze soms te grauw is.  
Laat ons beloven samen te gaan leven.  
Waar het niks uitmaakt of men purper,  
groen of blauw is.  
Want voor ons drietjes is het om het even.  
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Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.  
Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn.  
Zou het niet beter zijn als wij voortaan.  
Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.  
 
Refrein 
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog  
 
Als wij nu hand in hand samen gaan staan.  
Kinderen onder de zon, één voor één.  
Dan is de hemel op aarde voortaan.  
Van iedereen, van iedereen.  
 
Refrein  
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog!  
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog!  
 
Alle kleuren van de regenboog 

 
Alles kan een mens gelukkig maken  
 
Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom 
Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is 
Als ik geen zin heb om te koken 
Dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis 
Als ik morgen geen zin heb om te werken 
Dan stel ik al het werk tot overmorgen uit 
En als de kleuren van m'n huis me irriteren 
Dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit 
 
Refrein: 

Een eigen huis, een plek onder de zon 
En altijd iemand in de buurt 
Die van me houden kon 
Toch wou ik dat ik net iets vaker 
Iets vaker simpelweg gelukkig was 
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Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom 
Geen idee, geen benul wat gebrek aan liefde is 
Vandaag kocht ik mijn derde videorecorder 
Vanaf nu af aan is er dus geen programma dat ik mis 
Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven 
Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad 
En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan 
Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad 
 
Refrein 
 
Ja alles, alles, kan een mens gelukkig maken 
Een zingende merel, de geur van de zee 
Ja alles, alles, kan een mens gelukkig maken 
De zon die doorbreekt, een vers kopje thee 
 
Refrein 

 
Als de nacht verdwijnt 
 
Ik weet niet meer wat ik doe 
waar moet dat toch nou naar toe 
soms loop ik maar te dromen 
het is een ratjetoe 
 
Mijn leven was naar de maan 
meteen toen ik jou zag staan 
wat mij is overkomen 
kan ik niet langer aan  
 
Refrein: (2x) 

Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt 
als ik jou zo zie klinkt een symfonie 
en je weet hoeveel ik van je hou 
heel mijn hart staat open voor jou  

 
Een glimlach van jou alleen 
dat houdt me wel op de been 
zo blond met bruine ogen 
zo zie je d'r maar een  
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Jij vroeg me toen voor een dans 
ik voelde dit is mijn kans 
het moest er maar van komen 
wij zweefden als in trans 
 
Refrein (2x) 
Jij kan op mij vertrouwen 
mijn hele leven lang 
want ik blijf steeds bij jou 
 
Refrein (2x) 
 

Annabel 
 
Iemand zei: Dit is Annabel 
Ze moet nog naar het station 
Neem jij je wagen dan haalt ze het wel 
Ik zei: Da's goed, en ik zo stom als ik kon 
We kwamen aan bij een leeg perron 
En ik zei: Het zit je niet mee 
 
Heel in de verte ging de laatste wagon 
En Annabel zei: Oké, ik ga met je mee 
En later lagen we samen zoals dat heet 
Een beetje moe maar voldaan 
Er kwam al licht door de ramen ze zei 
Ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan 
Ik zei alleen nog: Tot ziens Annabel 
En ik dacht: ik draai me om en slaap nog even door 
Maar twee uur later was ik nog wakker 
lag stil op m’n rug 
 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
 
Zo bleef ik twee dagen liggen in bed 
Ik was totaal van de kaart 
Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen 
Want zonder haar was ik geen stuiver meer waard 
Ik ging de stad door op zoek naar een glimp 
En ik dacht: ik zie jou nooit meer terug 
Ik ging zelfs hardop praten in mezelf 
En iemand zei: je stond uren met je handen 
Op de leuning van de brug 
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Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
 
En op een avond zag ik haar weer 
Ze stapte net op de tram 
Ze was nog mooier dan de vorige keer 
Ik riep haar naam en trapte hard op de rem 
Ik sprong m'n auto uit en greep haar vast 
Ze stond stil en keek om 
Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast 
Ik zei: Hé, waar moet je naar toe 
Ze zei naar het station 
 
Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs 
Ik zei: Ja, en nog één erbij 
De lokettist gaf twee maal enkele reis 
En Annabel keek even opzij 
Ik zei: ik heb je gevonden vandaag 
Ik laat je nooit meer alleen 
Al reis je door naar Barcelona of Praag 
Al reis je door naar het eind van de wereld 
Ik ga met je mee 
Hé 
 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 

 
Annemarie 
 
In een bordeel schaars gekleed voor de ruiten 
Zit iedere avond mijn Annemarie 
Soms blijf ik staan en dan kijkt ze naar buiten 
Ze lacht en ze wenkt, maar naar binnen durf ik niet 
 
Refrein: 

Annemarie je bent de zon in mijn leven 
In wind of in regen ze schijnt als ik je zie 
Zilver en goud zou ik jou willen geven 
Maar meer dan mijn liefde voor jou heb ik niet 
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De straten zijn leeg als de deuren gaan sluiten 
Maar ik wacht nog steeds op mijn Annemarie 
Al maak ik geen kans zonder geld zonder duiten 
Ze lacht nog een keer maar naar binnen durf ik niet 
 
Refrein 
 
Maar eens komt er een dag dan sleep ik haar mee naar buiten 
En spring als een tijger op mijn Annemarie 
Dan duurt het niet lang voor de klokken gaan luiden 
Dan zingt iedereen voor mijn wijffie dit lied 
(publiek) Dan zingt iedereen voor zijn wijffie dit lied 
 
Refrein 
Nee nee nee meer dan dit liedje voor jou heb ik niet 

 
Belle Helene 
 
Het is dus toch zover gekomen  
Dat jij hier naast me ligt  
En in de schemer van de ochtend  
Kijk ik naar je gezicht  
Je bent dezelfde maar toch anders  
Ik heb je zolang niet gezien  
Je bent ineens geen kind meer  
Maar zo mooi en minstens zeventien  
 
Refrein: (2x) 

Oe belle Helene  
Helene ma belle  
 

Ik weet niet of het goed of slecht is  
Dat ik met je vrijen wou  
En wat een ander ook mag zeggen  
Ik vond het fijn bij jou  
 
Zoals je naast me ligt te slapen  
Zo heb ik jou nog nooit gezien  
Je lijkt ineens geen kind meer  
Maar zo mooi en minstens zeventien  
 
Refrein (2x) 
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Bier her 

 
Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchei! 
Bier her, Bier her, oder ich fall um! 
Soll das Bier im Keller liegen 
Und ich hier die Krankheit kriegen? 
Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchei! 
Bier her, Bier her, oder ich fall um! 
 
Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchei! 
Bier her, Bier her, oder ich fall um! 
Wenn ich nicht gleich Bier bekumm, 
Schmeiß ich die ganze Kneipe um! 
Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchei! 
Bier her, Bier her, oder ich fall um! 

 
Born to be wild 
 
Refrein: 

Get your motor running 
Headout on the highway 
Looking for adventure 
In what ever comes our way 
 
Yeah,gotta go and make it happen 
Take the world in love embrace  
Buy all your guns at once 
And explode into space  
 

Eye looks like the lightning 
Heavy metal thunder 
Racing with the wind 
And the feeling that I'm under 
 
Yeah,gotta go and make it happen 
Taket the world in love embrace  
Buy all your guns at once  
And explode into space 
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Like a true natures' child  
We were born, born to be wild  
We can climb so high, I never wanna die 
 
Born to be wild 
Born to be wild 
 
Refrein 
 
Like a true natures' child 
We were born, born to be wild 
We can climb so high, I never wanna die 
 
Born to be wild 
Born to be wild 

 
Brabant 
 
Een muts op mijn hoofd 
mijn kraag staat omhoog 
't is hier ijskoud 
maar gelukkig wel droog 
de dagen zijn kort hier 
de nacht begint vroeg 
de mensen zijn stug en er is maar een kroeg 
als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag 
dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak 
 
Refrein: 

en ik loop hier alleen in een te stille stad 
ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad 
maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht 
en dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht 
 

Ik mis hier de warmte van een dorpscafé 
de aanspraak van mensen met een zachte 'g' 
ik mis zelfs 't zeiken op alles om niets 
was men maar op Brabant zo trots als een fries 
in 't zuiden vol zon, woon ik samen met jou 
't is daarom dat ik zo van Brabanders hou 
 
Refrein 
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Ik loop hier alleen in een te stille stad 
ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad 
maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht 
en dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht 
 
Refrein 
 
De Peel, en de Kempen en de Meierij 
maar 't mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij 
 
Refrein 
en dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht 
en dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht 

 
Brabantse nachten zijn lang 
 
Vaak zeg ik vrouwtjelief, ik loop al vlug 
Heel even naar `t cafe `k ben zo weer terug 
Maar daar tref ik dan Jan en alleman 
Die weer een rondje geven en wat doe je dan 
Dan zeg je niet: ik mag niet van m`n vrouw 
En voor je `t weet dan ben je al weer blauw 
En kom ik thuis zo rond een uur of vier 
Dan zie ik alles dubbel door het vele bier 
 
Refrein: 

Brabantse nachten zijn lang, Brabantse nachten zijn lang, 
Ze komen vaak langzaam op gang, ja maar dan, ja maar dan 
 

Ik heb een tik, dat vindt u vreemd misschien 
Ik kan geen lege glazen voor me zien 
En ook van volle glazen word ik gek 
Maar dat los ik wel op, ik ledig ze direk 
Daarom vind je me meestal in de kroeg 
En daar zit ik dan vaak tot `s morgensvroeg 
Ik denk dan over alles heel goed na 
Ook aan de smoes die ik mijn vrouw vertellen ga 
 
Refrein 
 



 13 

Hang ik `s avonds laat nog aan de bar 
Dan staat er weer een taxi voor me klaar 
Die brengt me thuis en ook al ben ik zat 
Toch krijg ik altijd weer de sleutel in het gat 
En word ik wakker rond een uur of een 
Dan draait de wereld om me heen 
M`n kop doet pijn, dan denk ik heel terecht: 
Een van die dertig biertjes was waarschijnlijk slecht 
 
Refrein 

 
Cowboy Billie Boem 
 
En wie rijdt er op z'n paard door de prairie ? 
Dat is Cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd 
Er is nog nooit in 't wilde westen een cowboy geweest 
Die zo dapper was als Cowboy Billy Boem 
 
Van je hotsie-knotsie-knetter van je jippie-jippie-jee 
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee 
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 
En nu mag je zelf verzinnen wat voor beest dat is geweest 

 
Daar boven op die berg 
 
Daar boven op de berg daar woont een pastoor 
Die neukt in z'n eentje met het hele nonnenkoor 
 
Refrein: 

Van je hela, hela, hela, holala, hé 
Hela, hela, hela, holala hé 
Hela, hela, hela, holala, hé 
Hela, hela, hela, holala 

 
Daar boven op de berg, daar staat een stier 
Hij geeft geen melk, maar Heineken bier 
 
Refrein 
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Dans je de hele nacht met mij? 
 
Dans je de hele nacht met mij?  
Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij?  
Dit moet een feest zijn dat ik graag vieren wou  
Alleen, alleen met jou  
 
Refrein: 

En daarom... dans toch de hele nacht met mij!  
Als dit een droom is dan droom ik jou erbij  
En voor de zon komt heb jij allang gezegd  
Die droom van jou is niet zo slecht  
Ja, die droom van jou en mij is echt!  
Lalala…. 

 
Dans je de hele nacht met mij?  
Want de muziek brengt de liefde dichterbij  
Met jou te dansen vind ik een zaligheid  
'k Heb maling aan de tijd  
 
Refrein 

 
De 3 biggetjes 
 
Refrein: 

Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes 
Welkom, welkom, wat hebben we plezier 
Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes 
Kom maar snel naar hier. 
 

Zag je ooit al zo een wonder? Zoveel beestjes bij elkaar. 
Geen geruzie, geen gedonder. Iedereen staat voor je klaar. 
Dus knor maar lekker met ons mee, en trek een gekke snuit. 
Want wie je bent of wat je doet, dat maakt voor ons niet uit. 
 
Refrein 
 
Ben je sneller dan een haasje? Ben je sluwer dan een vos? 
Iedereen verdient een plaatsje in het grote dierenbos. 
Heb je pluimen of een vacht, een zachte roze huid? 
Heb je stekels, ben je zacht, dat maakt voor ons niet uit. 
 
Refrein (2x) 
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Zelfs de vissen in het water, delen in het feestgewoel. 
En de eendjes, met hun gesnater, wat een leuke beestenboel. 
Laat iedereen maar zingen met zijn eigen stemgeluid. 
Al klinkt het soms een beetje raar, dat maakt voor ons niet uit! 
 
Refrein (3x) 
Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes  
kom maar snel naar hier! 
kom maar snel naar hier 

 
De vlieger 
 
M'n zoon was gisteren jarig  
Hij werd acht jaar oud m'n schat  
Hij vroeg aan mij een vlieger  
En die heeft hij ook gehad  
naar z'n bal, z'n fiets, z'n treinen  
Nee, daar keek hij niet naar om  
Want zijn vlieger was hem alles  
Alleen wist ik niet waarom  
 
en toen de andere morgen zei hij "vader, ga je mee"  
De wind die is nu gunstig, dus ik neem m'n vlieger mee  
In z'n ene hand een vlieger, in de andere een brief  
Ik kon hem niet begrijpen maar toen zei m'n zoontje lief  
 
Refrein:  

Ik heb hier een brief voor m'n moeder  
Die hoog in de hemel is  
Deze brief bind ik vast aan m'n vlieger  
Tot zij hem ontvangt, zei die ik mis  
En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou  
Dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw  
Ik heb hier een brief voor m'n moeder  
Die hoog in de hemel is  
 

Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog, die hoog in de hemel is, deze 
brief bind ik vast aan m’n vlieger, tot zij hem ontvangt, zei, zei die ik mis 
 

Refrein 
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Dikkertje Dap 

 
Dikkertje Dap klom op de trap 
's Morgens vroeg om kwart over zeven 
Om de giraf een klontje te geven 
Dag giraf, zei Dikkertje Dap 
Weet je wel wat ik heb gekregen? 
Rode laarsjes voor de regen 
't Is toch niet waar?, zei de giraf 
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf! 
 
O Giraf, zei Dikkertje Dap 
'k Moet je nog veel meer vertellen 
Ik kan al drie letters spellen 
A, B, C, is dat niet knap? 
Ik kan ook al bijna rekenen 
Ik kan mooie poppetjes tekenen 
Lieve deugd, zei de giraf 
Kerel, kerel, kerel, kerel, ik sta paf! 
 
Zeg giraf, zei Dikkertje Dap 
Mag ik niet eens even bij je 
Stiekem van je nek afglijden? 
Zo maar eventjes voor de grap 
Denk je dat de grond van Artis 
Als ik neerkom heel erg hard is? 
Stap maar op, zei de giraf 
Stap maar op en glij maar af! 
 
Dikkertje Dap klom van de trap 
Met een griezelige grote stap 
Op de nek van de giraf 
Zette Dikkertje Dap zich af 
Roetsj daar gleed hij met een vaart 
Tot aan het kwastje van de staart (boem auw!) 
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap 
Morgen kom ik toch weer hier met de trap! 
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Dromen zijn bedrog 
 
Steeds als ik je zie lopen  
Dan gaat de hemel een klein beetje open  
Sterren, je laat ze verbleken  
Met je ogen die altijd stralen  
Jij kan de zon laten schijnen  
Want je loopt langs  
En de wolken verdwijnen  
En als je lacht  
Lacht heel de wereld mee  
 
Refrein: 

De meeste dromen zijn bedrog  
Maar als ik wakker word naast jou  
Dan droom ik nog  
Ik voel je adem en zie je gezicht  
Je bent een droom die naast me ligt  
Je kijkt me aan en rekt je uit  
Een keer in de zoveel tijd komen dromen uit  
 

Jij moet me een ding beloven  
Laat me nog lang in mijn dromen geloven  
Zelfs als je even niet hier bent  
Blijf in mijn slaap dan bij me  
En als de zon weer gaat schijnen  
Laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen  
Als je zou gaan  
Neem je mijn dromen mee  
 
Refrein 
 
Jij kan de zon laten schijnen  
Want je loopt langs en de wolken verdwijnen  
En als je lacht, lacht heel de wereld mee  
 
Refrein 
 
Je kijkt me aan en rekt je uit  
Een keer in de zoveel tijd komen dromen uit  
 
Refrein 
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Een beetje verliefd 

 
In een discotheek,  
zat ik van de week,  
en ik voelde mij,  
daar zo alleen. 
't Was er warm en druk, 
ik zat naast een lege kruk, 
ik verlangde zo naar jou, 
hier aan m'n zij.  
Ja, ik denk nog steeds,  
hoe 't was geweest, 
toen je naast me zat,  
hier aan de bar.  
Ik vroeg : "drink je mee?",  
dat vond jij okee,  
toen je proostend, naar me keek, 
werd ik zo week.  
 
Refrein:  

'n Beetje verliefd, ('n beetje verliefd)  
ik dacht een beetje verliefd. (haa haa haa)  
Als ik wist wat jij toen dacht, 
had ik nooit op jou gewacht. 
Als 'n kind zat ik te dromen.  
Deze nacht ben jij voor mij, 
maar die droom ging snel voorbij.  
 

Jij stond op en zei : 
"Hou m'n plaatsje vrij, 
ik moet even weg,  
maar 'k ben zo terug". 
Ach, die kruk bleef leeg,  
tot ik in de gaten kreeg, 
dat je wegging zonder mij, 
ik was weer alleen.  
 
Refrein (2x)  
Deze nacht ben jij voor mij,  
maar die droom ging snel voorbij. 
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Één kopje koffie 
 
Ik sta op, nog niet wakker 
Ik wandel door het huis als een stakker 
Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel 
Ja, ik ben een gebruiker 
Het pure spul, dus zonder de suiker 
Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef weer op 
Eén kopje koffie 
  
En de markt wordt stabieler 
De grote winkels werken als dealer 
Een Angolees of Braziliaan levert het aan 
Het bevat cafeïne 
Ik loop erop als was het benzine 
Expresso, supra, altijd loodvrij, dus doet u mij 
Eén kopje koffie (2x) 
 
Over de verzuiling heen 
Is er troost voor iedereen 
In de uren van nood en ontbering 
Neem er nog één 
Eén kopje koffie (4x) 
 
Al die lui op kantoren 
Je mag ze in principe niet storen 
Maar als de koffiejuffrouw het wil ligt alles stil 
En de school, de fabrieken 
De universiteiten, klinieken 
Al die tenten drijven, God lof, nog steeds op 
Eén kopje koffie (2x) 
 
Sterke drank, sigaretten 
We slibben langzaam dicht en vervetten 
En al relaxend gaan we kapot aan ons genot 
Maar ik hou van beschaving 
Ik wil een keurig nette verslaving 
Na al die jaren weet ik het wel en ik bestel 
Eén kopje koffie (2x) 
 
Ik ben een gebruiker 
Eén kopje koffie 
Zonder de suiker 
Eén kopje koffie (2x) 
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Een Nederlandse Amerikaan 
 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
 
Refrein: 

En van voor naar achter  
van links naar rechts 
(4x) 

 
Zijn buik lijkt wel een luchtballon 
ik wou dat ik er mee vliegen kon 
 
Zijn neus lijkt wel een stopcontact 
Ik wou dat ik er een stekker voor had 
 
Zijn das lijkt wel een ratelslang 
die is wel zeven meter lang 
 
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop 
er zit zowat geen haar meer op 
 
Zijn hemd lijkt wel een krentenkoek 
het hangt een meter uit zijn broek 
 
Zijn hand lijkt wel een worstpakket  
net zo rood en net zo vet 
 
Want iemand met een goed verstand 
doet zoiets niet in Nederland 
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Een stijve lul die is gemaakt om mee te 
pompen 
 
Ja carnaval, 
Een stijve lul die is gemaakt om mee te pompen, valderie valdera. 
Een stijve lul die is gemaakt om mee te pompen, valderie valdera. 
 
hé meisje, hé meisje, ben je al een beetje nat? valderie valdera. 
he meisje, he meisje, ben je al een beetje nat? valderie valdera. 
 
ja,ja,ja, 
kotsen in een kut dat is het mooiste wat er is, het mooiste wat er is, het 
mooiste wat er is. 
ja ja kotsen in een kut is het mooiste wat er is, het mooiste wat er is. 
 
zeg meisje, zeg meisje, ben je al een beetje nat? ritsie pie ritsie pa ritsie poep. 
he meisje, zeg meisje, ben je al een beetje nat? ritsie pie ritsie pa ritsie poep. 
 
Een harde lul die is gemaakt om mee te pompen, valderie valdera. 
Een harde lul die is gemaakt om mee te pompen, valderie valdera. 
 
ja,ja,ja, 
braken in een doos dat is het mooiste wat er is, het mooiste wat er is, het 
mooiste wat er is. 
ja,ja,ja braken in een doos is het mooiste wat er is, het mooiste wat er is. 

 
Even aan mijn moeder vragen 
 
Blonde haren, blauwe ogen 
Uit een sprookjesboek geslopen 
Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei 
"Graag een kaartje van vijf gulden 
Voor de film van vanavond" 
Ik vroeg "waarom ga je niet met mij?" 
En dit is wat ze zei: 
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Refrein: 
Even aan m'n moeder vragen 
Ik zweer je dat ze dat zei 
Ze lachte d'r niet eens bij 
Even aan m'n moeder vragen 
Dat is toch uit de tijd meid 
Je kunt 't ook bij mij kwijt 

 
En ze keek me aan 
't Was meteen gedaan vanaf toen 
Alles voor een zoen 
 
Nou dat kom je maar weinig tegen 
Zo'n juffrouw verdient alle zegen 
Ik dacht dat 't was uitgestorven 
Maar ik heb een afspraak voor morgen 
Ze moet ook al voor twaalven thuis zijn 
Maar dat zal me een grote zorg zijn 
Annemarie, Annemarie 
 
Ze drinkt enkel maar limonade 
Die ik dan voor haar mag gaan halen 
Sigaretten die vindt ze smerig 
Popmuziek kan ze niet waarderen 
Elke deur hou ik voor haar open 
Ik ga zelfs met haar hondje lopen 
Annemarie, Annemarie 
 
Refrein (2x) 

 
Goede tijden, slechte tijden 
 
De tijd van onbezorgdheid is voorbij, 
Vandaag begint de lange weg naar morgen. 
De dromen komen als een vlinder vrij, 
Niet langer in geborgenheid verborgen 
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Refrein: 
Goede tijden, slechte tijden, 
een dag die als een nacht verschijnt. 
Goede tijden, slechte tijden, 
liefde leidt je tot het eind. 
Goede tijden, slechte tijden, 
nee, het leven spaart je niet. 
Goede tijden, slechte tijden, 
soms geluk en soms verdriet 

 
Het ideaal komt langzaam dichterbij, 
Maar spat uiteen zodra je het wil vangen. 
De nieuwe kansen maken je weer blij 
Nooit komt er ooit een eind aan dat verlangen. 
 
Refrein 
 
Tegenslag werpt schaduw op geluk. 
Maar je weet: het allerbeste zal nog komen. 
Je moed en je vertrouwen gaan niet stuk. 
Het leven kan net lijken op je dromen. 
 
Refrein 

 
Hakuna Matata 
 
Timon: Hakuna matata, allé, ge hebt het of niet 
Pumba: Hakuna matata, ‘t is maar hoe ge ‘t ziet!! 
Timon: Ge hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. 
Samen: ‘T is een theorie, filosofie 
Hakuna matata 
 
Timon: Want, toen hij nog aan zwijntje was. 
Pumba: Toen ik nog een zwijntje was 
Timon: Heel schoon 
Pumba: Dank u 
Timon: Hij vond dat z'n geur niet zo'n charme bezat 
Iedereen liep weg als hij zijn eten op had 
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Pumba: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind 
Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind! 
Wat schaamde ik mij 
Nee, ik was echt niet blij 
maar men zag m'n leek niet 
telkens als ik een schee..  
Timon: pumba, er zijn kinderen bij  
Pumba: oh, pardon 
 
Samen: Hakuna matata 
ach ge hebt ‘t of niet 
hakuna matata, ‘t is maar hoe ge ‘t ziet 
Simba: je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet 
Timon & Simba: t’is een theorie 
Pumba: filosofie 
Samen: hakuna matata 
 
hakuna matata (3x) 
hakuna 
 
Simba: je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet 
Samen: t’is een theorie, filosofie 
 
hakuna matata (6x) 
 

Heb je even voor mij 
 
Ik kwam jou tegen, oheeoo 
jij was verlegen, oheeoo 
ik loop al dagen, oheeoo 
want ik wil je wat vragen, oheeoo 
 
Refrein: 

Heb je even voor mij 
maak wat tijd voor me vrij 
ieder uur van de dag 
denk ik steeds aan jou lach 
alleen jij maakt me blij 
heb je even voor mij 
maak wat tijd voor me vrij 
zeg me wat ik moet doen  
want ik wacht op die zoen 
kom vanavond bij mij! 
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Ik zit te dromen, oheeoo 
of jij zult komen, oheeoo 
laat het me weten, oheeoo 
ik kan jou niet vergeten, oheeoo 
 
Refrein 

 
Heineken bier 
 
Al ben ik honderd jaar kapot, 
dan stroomt het bier nog uit mijn strot 
 
Oh Heineken bier, oh Heineken bier 
 
Al liggen m'n ballen onder de trein 
dan zullen m'n laatste woorden zijn 
 
Al lig ik een meter onder de grond 
dan heb ik de smaak nog in m’n mond 
 
Al zijn de hoeren nog zo duur 
we naaien ze allemaal tegen de muur 
 
Als de hoeren het verrekken 
dan zullen we zelf moeten trekken 
 
Al staan ze boven op m'n lul 
dan is m'n allerlaatste brul 
 
En als de ooievaar gaat staken 
dan gaan we zelf kindjes maken 
 
En al lig ik een meter onder het zand 
heb ik de bierfles nog in mijn hand 
 
Al lig ik 10 jaar in mijn graf 
ik draai me om en trek me af 
 
Al krijg ik een kogel in m'n reet 
dan is m'n allerlaatste kreet 
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En ook de baby in de wieg 
die ligt te naaien met een vlieg 
 
En tante Greet die is zo heet 
Die bakt haar eieren in haarr spleet 
 
En op de lul van Ome Kees 
daar houden vlooien autorace 

 
En bij m’n opa in de schuur 
Daar hangt het sperma aan de muur 
 
En als ik nasiballen eet 
dan slaan de vlammen uit m’n reet 
 
D'r staat een smeris om de hoek 
we trappen z'n ballen uit z’n broek 
 
Als de ziekenwagen komt 
Draai ik me om en kus m’n kont 
 
Ook al heet het dan incest, 
Je vader naait je toch het best 

 
Hela Hola 
 
Ik had een meisje leren kennen 
In de Burger King 
En ik was meteen verliefd 
(Hela hola tuthola) 
Na zeven weken trok ze bij me in 
Maar na de achtste 
Vertrok ze met m`n fiets 
(Hela hola tutho-) 
 



 27 

Refrein: 
Laat me laat me niet alleen 
En ik zei hé (hé), ho (ho) 
Je krijgt het niet kado 
Maar ze was er al met m`n zooi vandoor 
En ik zei hi (hihi), ha (haha) 
Doe toch niet zo raar 
Maar ik stond erbij en ik keek haar na 
 

De tweede dat was Bea 
Van de bakkerij 
Dat was liefde op het eerste gezicht 
(hela hola tuthola) 
Maar na een koekje was `t ene bakkelei 
En ik snapte niet 
Hoe ik ooit was gezwicht 
(Hela hola tutho-) 
 
Refrein 
 
En nu heb ik geen spullen meer 
M`n hele huis is leeg 
Op `t kale beton zet ik me neer 
(hela hola tuthola) 
Maar toch ben ik gelukkig zelfs zonder vrouw 
En al heb ik helemaal niets 
Het is nooit meer 
(Hela hola tutho-) 
 
Refrein 

 
Hertje, hertje help me toch 
 
In het bos daar staat een huisje,  
kijkt een hert naar buiten  
komt een haasje aangelopen  
klopt daar op het deurtje  
hertje. hertje, help mij toch  
anders schiet de jager nog  
haasje, haasje kom maar binnen  
en geef mij een handje 
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Het dondert en het bliksemt 

 
Refrein: 

Het dondert en het bliksemt en ‘t regent meters bier, 
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier. 
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, 
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. 
 

Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid 
Hou het hoofd maar boven water 
In dees turbulente tijd. 
Straks gaat het gebeuren 't is eens en dan nooit meer, 
De hemel breekt plots open en dan gaat het hier tekeer. 
 
Refrein 
 
laalaaaaa lalalalalala 
laalaaaaa lalalalalala 
laalaaaaa lalalalalalaaaaaa 
lalalalalalaaaaa 
 
Laat de tijd zijn werk doen, 't leven gaat zoals het gaat 
Maar zorg dat je er bij bent, dat je weet dat je bestaat. 
Laat de vreugdevuren branden, doe het onrecht in de ban 
Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. 
 
Refrein (2x) 
 
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, 
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. 
 
laalaaaaa lalalalalala 
laalaaaaa lalalalalala 
laalaaaaa lalalalalalaaaaaa 
lalalalalalaaaaaa  
(3x) 
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Het hondje van de bakker 
 
Het hondje van de bakker die had vies gedaan 
Hij was gaan zwemmen, zonder zwembroekie aan! 
 
Refrein: 

Van je hela, hela, hela, holala, hé 
Hela, hela, hela, holala hé 
Hela, hela, hela, holala, hé 
Hela, hela, hela, holala 

 
Toen kwam daar een agent aan, die zei vieze hond 
mag jij wel zwemmen, in je blote kont 
 
Refrein 

 
Het is altijd lente in de ogen van de 
tandartsassistente 
 
Refrein:  

't Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente  
't Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente  
Voor de patienten van d'assistente is het altijd lente  
 

Zij lacht naar mij  
Ik lach naar haar  
En het is voorjaar  
En het is voorjaar  
Het maakt niet uit  
Al raak ik al m'n tanden kwijt  
Want het is lente, lente voor altijd  
 
Refrein 
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Ik flos niet meer  
En raak geen tandenstoker aan  
Ook m'n tandenborstel laat ik rustig in m'n beker staan  
Ik eet alleen maar suikerzoet  
Ik snoep de hele dag maar raak  
Want dan heb ik snel een gaatje  
En een afspraak  
 
Refrein 
 
Zij lacht naar mij  
Ik lach naar haar  
En het is voorjaar  
En het is voorjaar  
Het maakt niet uit  
Al raak ik al m'n tanden kwijt  
Want het is lente, lente voor altijd  
 
Refrein (2x) 

 
Het is een nacht 
 
Je vraagt of ik zin heb in sigaret 
Het is twee uur 's nachts, we liggen op bed 
In een hotel in een stad, waar niemand ons hoort 
Waar niemand ons kent en niemand ons stoort 
Op de vloer ligt een lege fles wijn 
En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn 
Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles 
Wat ik van een nacht verwacht 
 
Refrein: 

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet 
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied 
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou 
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Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond 
En denk aan hoe de dag lang geleden begon 
Het zomaar er vandoor gaan met jou 
Niet wetend waar de reis eindigen zou 
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad 
En heb ik net de nacht van mijn leven gehad 
Maar helaas er komt weer licht door de ramen 
Hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stilgestaan 
 
Refrein 
 
Maar een lied blijft slechts bij woorden 
De film is in scène gezet 
Maar deze nacht met jou is levensecht 
 
Refrein 
En ik hou alleen nog maar van jou 
En ik hou alleen nog maar van jou 

 
Het kleine café aan de haven 
 
De avondzon valt over straten en pleinen 
De gouden zon zakt in de stad 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen 
Ze hebben de dag weer gehad 
De neonreclame die knipoogt langs ramen 
Het motregent zachtjes op straat 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er 
muziek uit een deur die wijd open staat 
 
Refrein: 

Daar in dat kleine café aan de haven 
Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
Daar in dat kleine café aan de haven 
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 
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De toog is van koper toch ligt er geen loper 
De voetbalclub hangt aan de muur 
De trekkast maakt meer lawaai dan de jukebox 
Een pilsje dat is d'r niet duur 
'n Mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm 
Geen mussjeu of madam maar w.c. 
Maar het glas is gespoeld in het helderste water, 
Ja 't is daar een heel goed café 
 
Refrein 
 
De wereldproblemen die zijn 
tussen twee glazen bier opgelost voor altijd 
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening 
Of je staat in 't krijt. 
't Enige wat je aan eten kunt krijgen 
Dat is daar een hardgekookt ei 
De mensen zijn daar gelukkig gewoon 
Ja de mensen die zijn daar nog blij 
 
Refrein 

 
Het land van Maas en Waal 
 
Refrein: 

Onder de groene hemel, in de blauwe zon 
speelt het blikken harmonie orkest in een grote regenton. 
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos  
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.  
En we praten en we zingen en we lachen allemaal  
want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. 

 
Ik loop gearmd met een kater voorop. 
Daarachter twee konijnen, 
met een trechter op hun kop. 
En dan de grote snoeshaan die legt een glazen ei. Wanneer je 't schudt 
dan sneeuwt 't op de Egmondse abdij. 
Ik reik een meisje mijn koperen hand. 
Dan komen er twee moren, 
met hun slepen in de hand. 
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. 
Die trouwt met de vingerhoed, 
ze houden van elkaar. 
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En onder de purperen hemel in de bruine zon, 
Speelt nog steeds het.... (rest refrein) 
 
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. 
Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. 
We staken alle kerken met brandewijn in brand. 
't is koud vuur, dus het geeft niet 
en komt niet in de krant. 
Het leed is geleden, de horizon schijnt. 
Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt, 
dan steken we de loftrompet 
en ook een dikke draak. 
En we eten 's avonds zandgebak op het feestje van Klaas Vaak. 
 
En onder de gouden hemel in de zilveren zon, 
speelt altijd het… (rest refrein) 

 
Het regent zonnestralen 
 
Op een terras ergens in Frankrijk in de zon 
Zit een man die het tot gisteren nooit won 
Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht 
Zonder hem, zonder Herman, 
Want die had hem net verkocht 
 
Herman in de zon op het terras 
Leest in 't AD dat 'ie niet meer in leven was 
Zijn auto was volledig afgebrand 
En de man die hem gekocht had, 
Stond onder zijn naam in de krant 
 
Refrein: 

O, o, o, Even rustig ademhalen 
O, o, o, 't Lijkt of het regent als altijd 
Maar het regent, en het regent zonnestralen 
 

Een week geleden, in een park in Amsterdam 
Had hij zijn leven overzien en schrok zich lam 
Hij was een man wiens leven nu al was bepaald 
En van al zijn jongensdromen 
Was alleen het oud worden gehaald 
 
Refrein  
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Op een bankje in het park kwam het besluit 
Noem het dapper, noem het vluchten maar ik knijp er tussenuit 
Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer 
Met meer vrijheid dan hem lief was en nu wist hij het niet meer 
 
Herman leest wel honderd keer de krant 
Het staat er echt, pagina achttien, zwart omrand 
Hield 'ie vroeger al zijn meningen 
En al zijn dromen stil 
Nu was 'ie niks niet niemand nergens meer 
Kan dus gaan waar 'ie maar wil 
 
Herman rekent af en staat dan op 
Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop 
'Ik heb een tweede kans gekregen 
En da's meer dan ik verdien 
Maar als dit het is is dit het,  
als dit het is is dit het,  
als dit het is is dit het 
En we zullen het wel zien' 
 
Refrein 

 
Hoofd, schouders, knie en teen 
 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen, 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen, 
oren, ogen, puntje van je neus, 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.  

 
Hou me vast 
 
Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.  
Niemand weet waarom de zon nog schijnt.  
Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou,  
maar ik weet dat ik van je hou.  
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Niemand weet waarom er sterren vallen.  
Niemand weet waarom de dood ons volgt.  
Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou,  
maar ik weet dat ik van je hou.  
 
Refrein: 

Hou me vast, leg m'n hoofd lief op je schouder.  
Hou me vast streel me zachtjes door mijn haar. 
Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel  
en bij jou zijn...is dan alles wat ik wil.  
 

Niemand weet waarom geluk soms wegwaait.  
Niemand weet waarom een bloem verwelkt.  
Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw,  
maar ik weet dat ik van je hou.  
 
Refrein 
 
Vraag me niets, zeg me niets, sla je armen om me heen.  
Praat niet met me, hou me stevig vast.  
Woorden schieten toch tekort, als ik m'n hart bij jou uitstort.  
Praat niet met me, hou me stevig vast.  
 
Refrein 
 
If you’re happy and you know it 
 
If you’re happy and you know it clap your hands (clap, clap) 

If you’re happy and you know it clap your hand (clap, clap) 
If you’re happy and you know it then you surely want to show it 
If you’re happy and you know it clap your hands (clap, clap) 
 
Idem met: 
Stamp your feet 
Snap your fingers 
Slap your knees 
Do al five 
Shout: WE ARE! 
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Ik ben vandaag zo vrolijk 

 
Ik ben vandaag zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
 
Ik was wel vaker vrolijk 
Heel vrolijk, heel vrolijk 
Maar zo behoorlijk vrolijk 
Was ik tot nu toe nooit 
 
Soms ben ik ongelukkig 
Ontzettend ongelukkig 
Soms ben ik ongelukkig 
Dan sterf ik van verdriet 
 
Soms ben ik wat neurotisch 
Psychotisch en chaotisch 
Labiel en neogotisch 
Maar vandaag dus niet 
 
Vandaag ben ik zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
 
Soms ben ik ongelukkig 
Ontzettend ongelukkig 
Soms ben ik ongelukkig 
Dan sterf ik van verdriet 
 
Soms ben ik wat neurotisch 
Psychotisch en chaotisch 
Labiel en neogotisch 
Maar vandaag dus niet 
 
Ik ben vandaag zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
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Ik heb de hele nacht liggen dromen 
 
Refrein: 

Ik heb de hele nacht liggen dromen. 
van je stem van je mond  
van je lijf van je kont.  
en dekens op de grond. 
Jij had mij in je armen meegenomen. 
achter sterren en maan  
naar een plek waar geen tijd meer bestond. 
 

Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk. 
voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel.  
doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe reikt. 
ik kan niet langer wachten dit wordt mij teveel. 
 
Refrein 
 
Elke keer als je mij aanraakt. 
als je zegt ik voel me zo alleen.  
dan weet ik niet wat ik moet zeggen.  
kom gewoon niet door me woorden heen. 
ik wil je heel gewoon vertellen dat ik dag en nacht bij jou wil zijn. 
als ik aan je denk dan wordt ik gek en doet me hart ontzettend pijn. 
 
Refrein 
 
Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk. 
voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel. 
doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe reikt. 
Ik kan niet langer wachten dit wordt mij teveel. 
 
Refrein 
achter sterren en de maan  
naar een plek waar geen tijd meer bestond 
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Ik heb een tante uit Marokko 

 
Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi, 
ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi, 
ik heb een tante in Marokko, een tante in Marokko, 
een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi. 
 
Refrein: 

Zing ik ajai jippie jippie jee, hiep-hoi, 
zing ik ajai jippie jippie jee, hiep-hoi, 
zing ik ajai jippie, aja jippie, 
ajai jippie jippie jee, hiep-hoi. 
 

En ze komt op twee kamelen als ze komt, hobbel-hobbel. 
 
En ze schiet met twee pistolen als ze komt, pief-paf. 
 
En we drinken coca-cola als ze komt, klok-klok. 
 
En we rijgen dan een varken aan het spit, knor-knor. 
 
En wat zullen we lekker smullen als ze komt, mmmm-mmmm 

 
En wat is het voor ons jammer als ze gaat, nou-nou 
 
En wat zullen we haar zoenen als ze gaat, smak-smak 
 
En wat zullen we naar haar zwaaien als ze gaat, daag-daag 
 
En ze gaat dan met het treintje weer naar huis, tuut-tuut. 
 
En dan krijgen we bericht dat ze niet komt, he bah! 
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Ik heb zo waanzinnig gedroomd 
 
Refrein: 

Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
Ik was zo mooi-mooi-mooi, 't was echt niet gewoon 
Iedereen riep: Hieperdepiep! 
Daarna werd ik gekust en gekroond 
Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
Ik werd met ka-ka-ka-kado's overstroomd 
Iedereen zei: Hou je van mij? 
Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd 

 
Eens in het jaar 
Dan droom je zo raar 
Dat je 't niet gauw vergeet 
Zilver en zang 
Een zoen op je wang 
Iedereen wil met je mee 
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
Refrein 
 
Diep in de nacht 
Totaal onverwacht 
Duizelt je hoofd van geluk 
Iedereen lacht 
En alles wordt licht 
Als men een ster voor je plukt 
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
Refrein 
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Ik leef niet meer voor jou 
 
Ik leef niet meer voor jou 
voorbij zijn alle jaren 
waarin ik heb geloofd 
dat wij gelukkig waren 
en nu het leven weer van mij is 
mijn hart sinds lange tijd weer vrij is 
ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh 
 
Ik leef niet meer voor jou 
je hoeft niet te proberen 
om hier te blijven staan 
en mij te domineren 
ik heb teveel moeten verduren 
ik heb genoeg van al je kuren 
dus het is tijd je weg te sturen 
ik leef niet meer voor jou 
 
Ik leef niet meer voor jou 
voorbij zijn alle nachten 
dat ik hier heel alleen 
op jou heb zitten wachten 
je hebt me keihard voorgelogen 
besodemieterd en bedrogen 
dus droog de tranen in je ogen 
ik leef niet meer voor jou 
 
Je hebt me keihard voorgelogen 
besodemieterd en bedrogen 
dus droog de tranen in je ogen 
ik leef niet meer voor jou 
 
Dus donder nou maar op 
ik kan er niet meer tegen 
en als je weg wilt gaan 
is dat alleen een zegen 
te vaak heb jij mij laten zakken 
ik heb genoeg van al je makken 
je moet gewoon je spullen pakken 
ah ah ah nee 
ik leef niet meer voor jou 
't is voorbij, ja voorbij 
voor jou, voor mij, 't is voorbij 
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Ik tel tot drie 

 
De zon komt mooier op die dag dan anders  
op het moment dat je je ogen opendoet  
En heel de kamer is totaal veranderd  
alles wat scheef was blijkt in een keer goed  
 

In mijn blootje ga ik op zoek naar 'n ontbijt  
Waar heb je zin vraag ik en je zegt vers fruit  
Nou ja vers, 't ligt hier al een tijdje  
maar dat is goed omdat 't nu zo lekker ruikt  
 

Refrein: 
Ik tel tot 3, (1,2,3)  
en dat gaat 't gebeuren  
Alles gaat zo goed er kan niets fout  
Ik tel tot 3, (1,2,3)  
en dan gaat 't gebeuren  
Vandaag zeg jij me dat je van me houdt  
 

We lezen samen in de krant alleen het goede  
de sport, de strips, de horoscoop die je me vroeg  
Voor al 't andere wil ik je graag behoeden  
in onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg  
En dan vul jij 't bad meer schuim dan water we liggen urenlang 't warme water 
stroomt We praten over nu en nu al over later  
Je hebt rimpels als je uit de badkuip komt  
 

Refrein 
 

k zei het vroeger veel te vaak en om de haverklap  
tegen elke vrouw die 't maar horen wou  
Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap ik wil het horen uit die mooie mond 
van jou  
 

Refrein  
 

't Gebeurt nu, dus nu moet je het  
dus nu moet je het plukken  
't vele fruit dat nu zo lekker ruikt  
En met z'n tweeen moet 't voor de winter lukken, zolang je beiden, beide 
handen maar gebruikt  
 

Refrein 
Vandaag zeg jij me dat je van me houdt (2x) 
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Ik verscheurde je foto 
 
Jij... komt nooit meer terug. 
Voor mij... Het ging allemaal zo vlug. 
Al die kennissen die vragen hoe het met ons gaat. 
't Is te laat,'t is te laat. 
 
Refrein 

Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. 
In m'n hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. 
Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. 
Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. 

 
O, is er nog hoop. 
Dat jij ooit terug komt bij mij? 
Nooit, je zei nooit. 
Is dat alles, ja zomaar voorbij? 
 
Refrein 

 
Ik voel me keigoed 
 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
Jullie kunnen mij niks maken!! 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
En ik schreeuw het van de daken! 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
De wereld is te gek en ik oké! 
Dus praat niet langer over honger, k*nker en geweld 
En dan doet je nog is even lekker mee 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
Waarom zou ik zeuren? 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
Wat gebeurt dat moet gebeuren 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
En ook al gaat het niet zoals ik wil 
Ik zit niet bij de pakken neer en ik hou me kin vooruit 
En ik stop een lekker handje in de gril 
Ik voel me keigoed, ik voel me keigoed 
Ke-ke-kei-keigoed 
Yeaahh 
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Ik voel me zo verdomd alleen 
 
Krijg toch allemaal de kelere  
Val voor mijn part allemaal dood  
Ik heb geen zin om braaf te leren  
Ik eindig toch wel in de goot  
Kinderen willen niet met me spelen  
Noemen me 'Rat', en wijzen me na  
De enige, die me wat kan schelen  
Die is er nooit, dat is m'n pa  
 
Mijn moeder kan me niet verdragen  
Nooit doe ik iets voor haar goed  
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen  
Schelden is alles, wat ze doet  
Geen wonder dat mijn pa is gaan varen  
Ik mocht niet mee, ik ben te klein  
Ik moet het in mijn eentje klaren  
Tot ie ooit weer terug zal zijn  
 
Refrein: 

Had ik maar iemand om van te houden  
Twee zachte armen om me heen  
Die mij altijd beschermen zouden  
Ik voel me zo verdomd alleen  
 

Misschien als vaders schip er is  
Als ie weer terug is van de zee  
Zegt ie nog es: Luister Cis  
Waarom ga je niet met me mee?  
Ik ben toch ook nog maar een kind  
Kan het niet helemaal alleen  
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind  
Maar hoe, dat is een groot probleem  
 
Refrein 
Die mij altijd beschermen zouden  
Ik voel me zo verdomd alleen 
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Ik wil je 
 
Ze likt aan haar glas 
Terwijl ze naar hem lacht 
Hij loopt op haar af 
Dat had ze wel verwacht 
 
Morgen heeft ze spijt 
Dat weet ze al te goed 
Toch doet ze het opnieuw 
En opnieuw,en opnieuw 
 
Wie kan het wat schelen 
Zo zijn er zovelen 
 
Refrein: 

Ik wil je, blijf bij me 
Hou van me, ga nooit meer weg 
Ik wil je, blijf bij me  
Hou van me, ik word stapelgek 
 

Alles wat ze zegt  
klinkt vals en koud  
zelfs als ze zegt  
dat ze van hem houdt 
 
Ze weet dat ze liegt 
toch doet ze het opnieuw 
en opnieuw, en opnieuw 
en opnieuw, en opnieuw 
en opnieuw, en opnieuw 
Wie kan het wat schelen 
Zo zijn er zovelen 
 
Refrein 
 
Ik wil je, blijf bij me 
Hou van me, zegt ze opnieuw 
En opnieuw 
Elke nacht 
 
Refrein (4x) 
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In de maneschijn 
 
In de maneschijn, in de maneschijn, 
Klom ik op een trapje door het raamkozijn 
Maar je waagt het niet, maar je waagt het niet 
Zo doet een vogel en zo doet een vis 
Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is.  
En dat is één, en dat is twee,  
En dat is dikke dikke dikke tante Kee 
En dat is recht, en dat is krom 
En zo draaien we het wieltje nog eens om, Rom-bom! 

 
Is dit alles 
 
Ga zitten want ik wil eens met je praten  
'k Ben allang niet meer zo blij als toen  
Nee schrik maar niet ik wil je niet verlaten  
Er is iets en ik kan er niets aan doen  
We komen niets te kort we hebben alles  
'n Kind 'n huis 'n auto en elkaar  
Maar weet je lieve schat wat het geval is  
Ik zoek iets meer ik weet alleen niet waar  
 
Refrein: 

Is dit alles, is dit alles, is dit alles wat er is  
Is dit alles, is dit alles, is dit alles wat er is  
 

We zijn nu een stuk in dertien delen  
Aan het einde zijn we allemaal de klos  
We leven trouw het leven van zo velen  
Ik wil iets meer ik wil 'n beetje los 
 
Refrein 
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Jan Klaassen de trompetter 
 
Refrein: 

Jan Klaassen was trompetter in 't leger van de prins 
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel 
Hij had geen geld en hij was geen held 
En hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel 

 
Het leger sloeg zijn tenten op bij Alkmaar in 't veld 
Zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held 
De kroeg werd als strategisch punt door 't hoofdkwartier bezet 
De officieren brulden: Jan kom speel op je trompet 
Ze werden wakker in de goot, in de morgen kil en koud 
Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout 
 
Refrein 
 
De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie: 
Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie 
Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed 
Maar waar zit dat stuk ongeluk van 'n Jan met z'n trompet 
En niemand die Jan Klaassen zag, die bij de stadspoort zat 
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad 
 
Refrein 
 
Jan Klaassen zei: 'Vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar 
Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar' 
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij 
Maar 't leger is nooit teruggekeerd van de Mookerhei 
Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft 
Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood… hij leeft! 
 
Refrein 
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Je hoeft niet naar huis vannacht 
 
Het is al laat veel te laat 
omdat het ons om het zelfde gaat 
hoeven wij niets meer te zeggen 
je zoent me zacht 
ik voel de kracht 
geluk is mooi als het naar je lacht 
niemand hoeft dat uit te leggen 
 

Op mijn lippen ligt 
wat jij me wilt zeggen 
 

Refrein:  
Nee, je hoeft niet naar huis vannacht 
we hebben al zo lang gewacht 
want de nacht is het hart 
van een liefde die lacht 
nee je hoeft niet naar huis vannacht 
het leven gaat al veel te snel voorbij 
dus blijf bij mij 

 

Je gaat me voor 
't trapgat door 
je fluistert zachtjes in m'n linker oor 
maar je hoeft me niets te zeggen 
want ieder woord 
dat verstoort 
mijn lichaam heeft jouw vraag al 
lang gehoord 
niemand hoeft dat uit te leggen 
 

Dus ik denk wat jij denkt 
zonder dat we ’t zeggen 
 

Refrein 
 

Je bent nog mooier 
zoveel mooier dan ik ooit had gedacht 
we laten ons vallen 
dieper dieper vallen 
dit is het moment waarop ik heb gewacht 
 

Refrein  
Nee je hoeft niet naar huis! 
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Je loog tegen mij 
 
Toen ik thuis kwam 
Was jouw deur voor mij op slot 
En je deed of je niets had gehoord 
Nu zeg je me: 'Schat het slot was kapot' 
Nu zeg je: 'Kom mee en loop door' 
Maar ik weet allang dat ik stoor 

 
Refrein: 

Je loog tegen mij alsof ik 'n kind was 
Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was 
Zeg schat denk je dat je me aankan 
Zeg schat je bent heel wat van plan dan 

 
Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in de kast 
En je zei: 'Ik kan niets voor je doen' 
En nu heb je zelfs je ringen verpatst 
En komt mij nog vragen om poen 
Je bent zeker vergeten van toen 
 
Refrein 
 
Ooooohh, je kent nu jezelf niet, hebt last van verdriet 
En je zegt dat je toch van me houdt 
Je zegt je bent toch nog mijn vrouw 
Maar je liet me mooi staan in de kou 
 
Toen ik thuis kwam was d'r geen plaats meer in je bed 
En je zei: 'Ach slaap jij op de bank' 
Nu heb je je vriend uit je tater gezet 
En wenkt ze me lieflijk, Frank 
Maar ik denk dat ik dit keer bedank 
 
Refrein 
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Juffrouw Toos 
 
Refrein: 

Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
Op de kleuterschool de 'Blauwe Blokkendoos'  
Ik had 'n streepje voor, op mij werd zij nooit boos  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
 

En als ze zangles gaf, dan zong ik steeds het best  
In al die liedjes was ik dan ook beter dan de rest.  
 
Altijd is Kortjakje ziek  
Midden in de week maar 's zondags niet  
Zondags gaat zij naar de kerk  
Met haar boek vol zilverwerk  
Altijd is Kortjakje ziek  
Midden in de week maar 's zondags niet.  
 
 
Berend Botje ging uit varen  
Met zijn bootje naar Zuid-Laren  
De weg was recht, de weg was krom  
Nooit kwam Berend Botje weer om.  
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven  
Waar is Berend Botje gebleven?  
Hij is niet hier, hij is niet daar  
Hij is naar Amerika.  
 
Op een grote paddestoel,rood met witte stippen  
Zat kabouter Spillebeen  
Heen en weer te wippen  
"Krak" zei toen de paddestoel  
Met een diepe zucht  
Allebei de beentjes hoepla in de..  
 
Olleke bolleke rebusolleke  
Olleke bolleke knol  
Olleke bolleke rebusolleke  
Olleke bolleke knol.  
 
Refrein  
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In Den Haag daar woont een graaf  
En zijn zoon heet Jantje  
Als je vraagt "waar woont jouw pa?"  
Wijst hij met z'n handje.  
Met z'n vingertje en z'n duim  
Op z'n hoed draagt hij een pluim  
Aan z'n arm een mandje  
Dag mijn lieve Jantje  
 
Zeg ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman  
Zeg ken jij de mosselman  
Die woont in Scheveningen  
Ja, ik ken de mosselman,de mosselman, de mosselman  
Ja, ik ken de mosselman  
Die woont in Scheveningen.  
Samen kennen wij de mosselman,de mosselman, de mosselman  
Samen kennen wij de mosselman  
Die woont in Scheveningen  
 
In een groen, groen, groen, groen knolle- knolleland  
Daar zaten twee haasjes heel parmant  
En de 1 die blies de fluite- fluitefluit  
En de anders sloeg de trommel  
Opeens kwam daar een jager jager aan  
En die heeft er een geschoten  
En dat heeft al naar met denken denken kan  
De ander zeer verdroten  
 
Refrein(2x)  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw..juffrouw..juffrouw Toos.. 
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Kabouterdans 
 
Iedereen goed opgelet want dit is je grote kans  
Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans  
Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit  
Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit 
 
Refrein: 

Draai een keer in het rond  
Stamp met je voeten op de grond  
Zwaai je armen in de lucht  
Ga nu zitten met een zucht  
Stap nu rond als een gans  
Zo gaat de kabouterdans 

 
Ja dat ging al reuzegoed  
Maar we zijn nog lang niet klaar  
We doen gewoon die dans opnieuw  
Maar twee keer na elkaar 
 
Refrein (2x) 
 
Jullie dansen echt heel mooi  
Ploppertjes, geloof mij maar  
Daarom doen we het nog een keer  
Nu drie keer na elkaar 
 
Refrein (3x) 
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Keesje de Jordaan 
 
Voor de groentewinkel 
Stond Keesje Jordaan 
Zwaaiend sprak hij tot de baas: 
Geef me een banaan 
Maar de baas was juist die dag  
gladweg uitverkocht 
En hij dacht dat onze Kees 
ruzie met hem zocht 
 
Refrein: 

Maar de baas zei: 
Ja, ik heb geen bananen 
Ik heb geen bananen vandaag 
‘k heb radijsjes, hele mooie 
Witte en rooie, maar ja 
Ik heb geen bananen 
Ik heb geen bananen vandaag 

 
Plots vloog er een rode kool 
door de winkelruit 
En er volgde een meloen 
in de baas zijn snuit 
De baas z’n snuit zat vol met sap 
Kees ging voor hem staan 
Lelijke meloenenkop 
Geef me een banaan! 
 
Refrein 
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Kom van dat dak af 
 
Refrein: 

Kom van dat dak af. 'k Waarschuw niet meer. 
Nee, nee, nee, nee, nee, nee van dat dak af. 
'k Waarschuw niet meer. Kom van dat dak af. 
Dat was de laatste keer. 

 
Jan Janssen zijn vrouw was een koorddanseres. 
Bij gebrek aan een touw klom ze op het bordes. 
Het eten werd koud en Jan Janssen werd heet. 
In de straat weerklonk zijn kreet. 
 
Refrein 
 
Jan Janssen werd kwaad en zei: aan is de boot. 
kom van dat dak af, of je gaat in de goot. 
Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad. 
Toen weerklonk het in de straat. 
 
Refrein (2x) 

 
Koning Pintenman 
 
Het is het eind van de week en je maag is flink van streek  
Want hij komt iets tekort, sherry whisky, pils of port  
Maar voor deze avond heb je plannen in 't verschiet  
Je kunt haast niet wachten tot je al die pinten ziet  
Dan sta je eindelijk met je maten in de kroeg  
Deze avond is nog jong met vele drankjes voor de boeg  
Maar een slecht getrainde vrind krijgt de hik al na een pint  
Ik zeg "kijk maar eens goed hoe Koning Pintenman dat doet"  
 
Refrein:  

Het beleid van Koning Pintenman  
Is een regime dat haast niet strakker kan  
Deze leider bestempelt ons lot  
De Pintenman, onze God  
 

Je begint al flink te merken dat de pilseners goed werken  
Je verstand wil nog meer, je bestelt een kouwe heer  
Maar na enkele uren wordt de toestand zeer kritiek  
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Het gaat achteruit met elke vorm van motoriek  
Je gaat hangen aan de bar, je houten kameraad  
Maar je mompelt in een taal die de barman niet verstaat  
Dan denk je aan die keren dat je weer hebt mogen leren  
Hoe die dronken pintenman opnieuw een pint bestellen kan  
 
Refrein 
 
Het beleid van Koning Pintenman (Pintenman)  
Is een regime dat haast niet strakker kan (strakker kan)  
Deze leider bestempelt ons lot (ons lot)  
De Pintenman, onze God 
 
Laat maar waaien 
 
De nacht is mooi (lalalalala)  
't is volle maan  
De tijd is rijp (lalalalala)  
Hier kom ik aan  
Met mijn gitaar (lalalalala)  
Onder jouw raam  
Zing ik voor jou (lalalalala)  
 
Refrein: 

Lalala  
Laat maar waaien  
Laat maar waaien  
Nachten lang heb ik al liggen draaien  
Laat maar waaien  
Laat maar waaien  
Door jouw staat mijn hart in lichterlaaien  
 

Ik wil met jou (lalalalala)  
Maar dan de hele nacht  
Want volgens mij (lalalalala)  
Ben jij zo lekker zacht  
Als jij nou ook (lalalalala)  
Hetzelfde dacht  
Zou ik met jou (lalalalala)  
 
Refrein 
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Waar blijf je nou? (lalalalala)  
In vredesnaam!  
Oh jee, daar komt (lalalalala)  
Een bloempot aan  
Het was toch wel (lalalalala)  
Het goede raam?  
Ik moest maar gaan (lalalalala)  
Doei! 
 
Refrein 

 
Laat me nu toch niet alleen 
 
Laat me nu toch niet alleen  
Radeloos en verloren  
Sloop die muren om me heen  
Help me zo bij jou te komen  
 
Laat me eens je gezel zijn  
Wees de gids die mij zal leiden  
Want ik ben reeds lang op reis  
En zo moe, kom en bevrijd me  
 
Neem me mee naar je land  
Vol muziek en vol dromen  
Leid me naar je land  
Laat me in jouw wolken wonen  
 
Laat me nu nu toch niet alleen  
Neem mijn hand en toon me  
De weg die leidt naar jou alleen  
Help me zo bij jou te komen  
 
Neem me mee naar je land  
Vol muziek en vol dromen  
Leid me naar je land  
Laat me in jouw wolken wonen  
 
Laat me nu toch niet alleen  
Radeloos en verloren  
Sloop die muren om me heen  
Help me zo bij jou te komen 
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Lady Ledikant 

(melodie: in een groot groot knollenknollenland) 
 
In een groot, groot, groot, groot lady ledikant 
Daar lagen twee hoertjes heel pikant 
En de een die had een spijker in haar poes 
En de ander die was zwanger 
 
Toen kwam er daar een boertje, boertje aan 
En die heeft ervan genoten 
Maar nu ligt ie in het zieken-, ziekenhuis 
Met een spijker in zijn kloten 

 
Let it be 
 
When I find myself in times of trouble  
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hours of darkness 
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
Refrein: 

Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 

 
And when the broken hearted people 
Living in the world agree 
There will be an answer, let it be 
For though they may be parted 
There is still a chance that they will see 
There will be an answer, let it be 
 
Refrein 
 
And when the night is cloudy 
There is still a light that shines 
On me, shines until tomorrow, let it be 
I wake up to the sound of music 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
Refrein 
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Lief klein konijntje 
 
Lief klein konijntje heft een vliegje op zijn neus(3x) 
En dat vliegt in het rond 
 
Ooo, lief klein konijntje! (3x) 
Heeft een vliegje op zijn neus 
 
In het Engels:  
Lovely little rabbit has a fly on his nose (3x) 
And it flies all around 
 
O, lovely little rabbit (3x) 
Has a fly on his nose 

 
Malle Babbe 
 
Je schuimt de straten af 
En volgt het dievenspoor 
Langs schooiers en soldaten 
De petten op een oor 
Je tilt je rokken op 
En lacht naar iedere man 
Die in het donker wel durft 
Wat overdag niet kan 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in 't rond 
Bij het blond schuimend bier 
 
Ik ken ze een voor een 
De heren van 't fatsoen 
Ik zal ze nooit vergeten 
Zoals ze jou wel doen 
Hoe vaak heb jij zo'n kop 
Bezopen stom en geil 
Niet aan je borst gedrukt 
Je lijf nat van zijn kwijl 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in 't rond 
Bij het blond schuimend bier 
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Refrein: 
Malle Babbe kom 
Malle Babbe kom hier 
Lekker stuk, mooie meid 
Lekker dier van plezier 
Malle Babbe is blond 
Malle Babbe is rond 
Een zoen op je mond 
Malle Babbe je lekkere … 

 
La la lalalaaa lala lala la la, lala la, la, la, la, la, la, la, la, la, la (2x) 
 
En 's zondags in de kerk 
Dan zit daar zo'n meneer 
Stijf als een houten plank 
Te kijken in zijn bank 
Een zwart lakens pak over z'n zondige lijf 
Bang voor de duivel en bang voor zijn wijf 
Een zuinige cent in het zakje doen 
Zo koopt hij zijn ziel weer terug 
En zijn fatsoen… 
 
En jij moet achteraan 
In het donker blijven staan 
Zoals het hoort… 
 
Maar eens dan komt de dag 
Dan luiden ze de klok 
Dan draag jij witte bloemen 
En linten aan je rok 
Wanneer we met elkaar 
Gearmd de kerk uitgaan 
Wat zullen ze dan kijken 
Daar denk ik altijd aan 
Als dan bij een nacht 
In de kroegen hier 
Ik je naam weer hoor 
Bij het blond schuimend bier 
 
Refrein 
 
La la lalalaaa lala lala la la, lala la, la, la, la, la, la, la, la, la, la (2x) 
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Mooi man 
 
Wij ben' de boertjes, van het platteland. 
Wij houden van het leven, 
met een biertje in de hand. 
En as 't wark gedoan is, op den boerderij. 
Goan we 's avonds noar de kroeg, 
Want dan ben' we vrij 
 
Refrein: 

Ja dat is mooi, mooi, mooi man. 
Het leven dat is een groot feest. 
Mooi, mooi, mooi man, 
Zoep'n as een grote en tekeer goan as 'n beest. 

 
We trekk'n an de belle onze tonge is as leer. 
We drinken dan een pilsje, 
en proat'n wat over 't weer. 
Dan neem'n we nog drie lesten, 
en goan dan snel noar huus. 
En ben'zo as gewoonluk tegen melkenstied weer thuus. 
 
Refrein 
 
's Morgens word ik wakker, en denk schiet mij maar lek. 
Pien in de hasses, en un dreuge bek. 
Stap ik op de trekker, scheur wat heen en weer. 
Heur ik op de radio dit zelfde deuntje weer. 
 
Refrein 

 
Hooien, melken, gieren, dat doen wij met veul lol. 
Maar Braks met al zien quota's, die maakt 't echt te dol. 
De natuur het milieu, dat goat ons aan het hart. 
Dus drink'n we alleen maar zuivere gerstenat. 
 
Refrein 
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My bonnie is over the ocean 
 
My Bonnie is over the ocean 
My Bonnie is over the sea 
My Bonnie is over the ocean 
Oh bring back my Bonnie to me 
 
Refrein: 

Bring back, oh bring back 
Oh bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, oh bring back 
Oh bring back my Bonnie to me 

 
Last night as l lay on my pillow 
Last night as l lay on my bed 
Last night as l lay on my pillow 
l dreamed that my Bonnie was dead 
 
Refrein 
 
Dreamed that, oh dreamed that 
Oh dreamed that my Bonnie was dead, was dead 
Dreamed that, oh dreamed that 
Oh dreamed that my Bonnie was dead 
 
Refrein 
The winds have blown over the ocean 
The winds have blown over the sea 
The winds have blown over the ocean 
And brought back my Bonnie to me 
 
Refrein 
 
Brought back, oh brought back 
Oh brought back my Bonnie to me, to me 
Brought back, oh brought back 
Oh brought back my Bonnie to me 
 
Refrein 
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Niet of nooit geweest 
 
Ik zie twee mensen op het strand 
Vlak bij het water, hand in hand 
De zon zakt, ze zwijgen van geluk 
Ken haar net, want dat ben jij 
Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij 
Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk 
Ik kan die jongen toch nooit zijn 
Die rust, die liefde, niets voor mij 
Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd 
Ik heb je lief, zoals je ziet 
Maar ergens klopt er hier iets niet 
Ik draag een ring maar 'k heb jou nooit getrouwd 
 
Refrein: 

Ik ben mezelf niet 
Of al die jaren nooit geweest 
Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest 
Ik ben mezelf niet of nooit geweest 
Ik ben mezelf niet of nooit geweest 
 

Ik zie twee mensen, ze gaan staan 
Ze draait zich om, we moeten gaan 
Kijk in haar ogen en zie dezelfde pijn 
Twee mensen eerder al verbonden 
Al die verliefdheid, wat een zonde 
We zijn het allebei maar willen het niet zijn 
 
Refrein 
 
Oh, laat het de zon zijn (laat het de zon zijn) 
Oh, laat het het strand zijn 
Laat het de zee zijn 
Laat mij iets doen nu waardoor je mij nooit meer wilt zien 
O, laat het het zout zijn (laat het het zout zijn) 
Laat het mij allerdomste fout zijn 
Maar laat me dit nooit meer vergeten 
Nooit meer vergeten 
Laat me dit nooit meer vergeten, bovendien 
 
Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest (x6) 
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Nobody’s wife 

 
I'm sorry for the times that I made you scream 
For the times that I killed your dreams 
For the times that I made your whole world rumble 
 
For the times that I made you cry 
For the times that I told you lies 
For the times that I watched and let you stumble 
 
Refrein: 

It's too bad, but that's me 
What goes around comes around, you'll see 
That I can carry the burden of pain 
'Cause it ain't the first time that a man goes insane 
And when I spread my wings to embrace him for life 
I'm suckin' out his love, 'cause I, I'll never be nobody's wife 
 

I'm sorry for the times that I didn't come home 
Left you lyin' in that bed alone 
Was flyin' high in the sky when you needed my shoulder 
 
You're like a stone hangin' round my neck, see 
Cut it loose before it breaks my back, see 
I've gotta say what I feel before I grow older 
 
I'm sorry but I ain't gonna change my ways 
You know I've tried but I'm still the same 
I've got to do it my own way 
 
Refrein (2x) 

 
O, o, Den Haag 
 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
In Moerwijk willen wonen 
Na 't eten een partijtje voetbal in de tuin 
De ouders langs de lijn 
En in december met de hele buurt op jacht 
Om kerstbomen te rausen 
Op oudejaarsavond fikkie stoken 
Vooral die autobanden rookten fijn 
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Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe 
Naar ADO willen kijken 
In 't Zuiderpark de lange zij, een warme worst 
Supporters om je heen 
Lekker kankeren op Theo van den Burch 
En die lange Van Vianen 
Want bij elke lage bal dan dook die eikel 
Er steevast overheen 
 
Refrein: 

O, o, Den Haag 
Mooie stad achter de duinen 
De Schilderswijk, de Lange Poten 
En het Plein 
O, o, Den Haag 
Ik zou met niemand willen ruilen 
Meteen gaan huilen 
Als ik geen Hagenees zou zijn 

 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
Een nachie willen stappen 
Op m'n Puch een wijffie halen 
En daarna dansen in de Maradon 
En na afloop op het Rijswijkseplein 
Een harinkie gaan happen 
De dag daarna een kater dus naar Scheveningen 
Lekker bakken in de zon 
 
Refrein 
 
Ik zou best nog wel een keertje … 
Ach wat leg ik toch te dromen 
Want Den Haag is door de jaren zo veranderd 
Voor mij toch veel te vlug joh 
Dat Niewe Babylon moest dat er trouwens 
eigenlijk nou wel zo nodig komen? 
Zo komt die ooievaar op de Vijverberg 
Dus never nooit meer terug hè 
 
Refrein 
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Oerend hard 
 
Oehoe-oeh-oerend hard kwamen zie doar aangescheurd 
Oehoe-oeh-oerend hard want zie hadden van de motorcross geheurd 
Langzaam rijden dat deden zie nooit,dat vonden zie toch maar tiet verknoeid 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA 
 
Noar de mortorcross op het Hengelse Zand 
De hoenders en de vrouwluu stoven aan de kant 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA 
 
Zie gingen oe-oehoe-oehoe, oeh-oehoe-oeh-oerend hard(2x) 

 
Oehoe-oeh-oerend hard scheurden zie noa de crosse weer noar huus 
Oehoe-oeh-oerend hard want dan weren zie eerder thuus 
Ze hadden alderbastend gein gehad, zie allebei een heel klein betjen zat 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA 
 
An 't gevoar hadden zie ng nooit gedacht 
Zie waren koning op de weg en dachten: 'Alles mag' 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA 
 
Zie gingen oe-oehoe-oehoe, oeh-oehoe-oerend hard (2x) 
 
langzaam 
Moar zoals altiet kwam aan 't gejakker een end 
Deur een zatte kerel die de snelheid van een motor niet kent 
Bertus reej d'r op en Tinus kwam vlak achter um oan 
En iedereen die zeej: 'Van die leu heur ie nooit meer wat van' 
Zie gingen nooit, nee niet nooit, nooit meer oerend hard (2x) 
 
Moar wie gaat oe-oehoe-oehoe, oeh-oehoe-oeh-oerend hard 2(x) 
En wie gaat oe-oehoe-oehoe, oeh-oehoe-oeh-oerend hard (2x) 
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Old mac Donald 
 
Old MacDonald had a farm, hia hia hoo 
And on his farm he had some cows, hia hia hoo 
With a moo moo here and a moo moo there 
Here a moo, there a moo, ev'rywhere a moo moo 
Old MacDonald had a farm, hia hia hoo 
 
Idem met: 
Dogs Waf-waf 
Cows moo-moo 
Chicks chick-chick  
Bees bzzz-bzzz 
Ducks quack-quack  
Pigs knor-knor 
Sheep beh-beh  
Ford rattle-rattle 
Cats miauw-miauw  
Fish blub-blub 

 
Onderweg 
 
Ik doe de deur dicht 
straten lijken te huilen 
wolken lijken te vluchten 
Ik stap de bus in 
mensen lijken te kijken 
maar ik wil ze ontwijken 
voordat ze mij zien 
 
Het is al lang verleden tijd 
dat je mijn verjaardag niet vergat 
je onvoorwaardelijk koos voor mij 
 
Ik zie de velden 
langs me heen gaan huizen 
het is stil achter de ruiten 
wie kan mij zien 
in blauwverlichte treinen 
je hart is zo dichtbij me 
maar dat klopt niet 
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Het is al lang verleden tijd 
Je zwarte haren en je lach 
dat je heel de wereld voor mij was 
Het zit nog veel te diep in mij 
Dat ik mocht delen wat jij had 
je door mijn haren ging en zei 
 
Je kent mijn stem niet 
wie ik ben is wat je nu ziet 
wil je dansen met illusies 
in gedachten 
ben je verder dan het heden 
wil je terug naar je verleden 
zegt je dat iets 
 
Het is al lang verleden tijd 
rode wijn op het terras 
dat je heel de wereld voor mij was 
het zit nog veel te diep in mij 
dat ik vergat hoe jij me zag 
dat ik zo anders ben dan jij 
 
Ik loop de straat in 
maar het zal me nooit verwarmen 
omdat het mij niet kan omarmen 
wie zou mij zien 
het liefst zou ik willen schreeuwen. 
ik zou oneindig willen schreeuwen, 
maar dat gaat niet 
 
Jij bent nu alleen van mij 
ik kan de wereld laten zien 
dat het zo beter is misschien 
het is al lang verleden tijd 
dat ik vergat hoe jij me zag 
dat ik zo anders ben dan jij 
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Op een onbewoond eiland 
 
Refrein: 

Op een onbewoond eiland 
loopt niemand voor je neus 
ja je voelt je d’r blij want 
lekker leven is de leus 
geen pietsie pech want je hoeft er niets 
valt er niet van je fiets 
ligt op je luie haidewiets 
drinkt met je billen bloot 
melk uit een kokosnoot 
je wordt van zelluf groot 
op een onbewoond eiland 
zijn alle dagen fijn 
op een onbewoond eiland 
daar zou ik willen zijn 

 
Had vanmorgen al voor dag en dauw 
een punaise in m’n voet 
marmelade op m’n linkermouw 
ei te zacht, ik word nie goed 
en toen ik m’n fiets besteeg 
je raadt het reeds: 
m’n beide banden lek en leeg 
en de tram 
die ik toen nam 
bleef steken in een steeg 
 
Refrein 
 
Moest vanmiddag bij de dokter zijn 
spuitje anti-griep gehaald 
nou die vogel deed me reuze pijn 
en natuurlijk brak de naald 
en toen ik douchen zou 
je raadt het reeds: 
stond ik te krijsen van de kou 
nooit geluk 
de geiser stuk 
je weet al wat ik wou 
 
Refrein 
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Opzij 
 
Opzij, opzij, opzij, 
Maak plaats, maak plaats, maak plaats. 
Wij hebben ongelofelijke haast 
Opzij, opzij, opzij, 
Want wij zijn haast te laat 
Wij hebben maar een paar minuten tijd 
We moeten rennen, springen, vliegen, 
Duiken, vallen, opstaan 
En weer doorgaan 
We kunnen nu niet blijven, 
We kunnen nu niet langer blijven staan 
 
Een andere keer misschien, 
Dan blijven we wel slapen 
En kunnen dan misschien 
Als het echt moet 
Wat over koetjes, voetbal 
En de lotto praten 
Nou dag, tot ziens, adieu, 
Het ga je goed 
We moeten rennen, springen, vliegen, 
Duiken, vallen, opstaan 
En weer doorgaan 
We kunnen nu niet blijven, 
We kunnen nu niet langer blijven staan 
 
Een and're keer misschien? 
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Overal waar we heengaan 

 
Overal waar we heen gaan 
Vragen de mensen 
Wie we zijn 
En waar we naar toe gaan 
Dan vertellen wij 
Wij zijn van scouting   (of iets naar keuze) 
En als ze ons niet horen 
Dan zingen we iets harder! / dan zijn ze doof! 
 
In het Engels: 
every where we go  
people ask us  
who we are  
and where we come from  
then we tell them  
we’re from scouting  
and if they don't hear us  
we sing a little louder / they ARE DEAF! 

 
Oya lélé 

 
Refrein: 

Oya Lele, ik voel me plots weer zo  
oya lele, doe het nog 1 keer zo  
oya Lele, zing met ons mee:oyaa oyee  
 

De zomer komt eraan, het maakt niet uit wat je doet, jong en oud dansen door 
de straat 
de zomer komt eraan, iedereen voelt zich goed als de zon uit de kleren gaat 
 
oyeeeee, oya Lele 
ik geef je een stiekeme zoen 
oyeeeee, oya Lele  
en niemand die merkt wat we doen  
 
Refrein (2x) 
 
het leven is een feest, elke dag weer een nieuw avontuur als je bij me bent 
het leven is een feest, en mijn hart staat in vuur en in vlam als je mij verwent 
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oyeeeee, oya Lele 
ik geef je een stiekeme zoen 
oyeeeee, oya Lele  
en niemand die merkt wat we doen  
 
Refrein (2x) 
 
oyeeeee, oya lele 
ik geef je een stiekeme zoen 
oyeeeee, oya lele  
en niemand die merkt wat we doen  
 
Refrein (4x)  
OYA lele!!! 

 
Pappa 
 
Ik heb dezelfde ogen 
En ik krijg jouw trekken om mijn mond 
Vroeger was ik driftig 
Vroeger was jij driftig 
Maar we hebben onze rust gevonden 
En we zitten naast elkaar 
En we zeggen niet zoveel 
Voor alles wat jij doet 
Heb ik hetzelfde ritueel 
 
Papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
Ik heb dezelfde handen 
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid 
Jij hebt jouw ideeën 
Ik heb mijn ideeën 
En we zwerven in gedachten 
Maar we komen altijd thuis 
De waarheid die je zocht 
En die je nooit hebt gevonden 
Ik zoek haar ook 
En tevergeefs 
Zolang ik leef 
 
Want papa, ik lijk steeds meer op jou 
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Vroeger kon je steng zijn 
En God ik heb je soms gehaat 
Maar jouw woorden 
Ze liggen op mijn lippen 
En ik praat nu 
Zoals jij vroeger praatte 
 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
Jij gelooft in God 
Dus jij gaat naar de hemel 
En ik geloof in niks 
Dus we komen elkaar na de dood 
Na de dood nooit meer tegen 
 
Maar papa, Ik hou steeds meer van jou 
 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou… 
O papa, Ik hou steeds meer van jou… 

 
Per spoor (kedeng kedeng) 
 
Refrein: 

Kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, 
kedengkedeng, kedengkedeng, hoehoe 
Kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, 
kedengkedeng, kedengkedeng, hoehoe 
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E-e-en kilometers spoor schieten onder mij door 
‘k Ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou 
Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht 
En tien minuten op de trein gewacht 
Want die had wat vertraging en mijn God daar baal ik van 
Omdat ik nu tien minuten minder bij je blijven kan 
 
Refrein 
 
Ik zit in een coupe niet roken 2e klas 
Heb de hele bank voor mij alleen 
De controleur komt langs “jongen voeten van de bank” 
Hij vraagt mijn kaart “waar ga je heen” 
Nou ik ga naar mijn lief toe is dit de goeie trein 
Hij zegt “Het staat niet op je kaart 
Maar ik weet waar jij moet zijn” 
 
Refrein 
 
De trein raast alsmaar verder van station naar station 
Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest 
Er rammelt plots een kar, er roept een juffrouw “koffie, thee” 
Ik heb wel dorst, toch zeg ik “nee” 
Want de trein vermindert vaart terwijl m’n hart steeds sneller gaat 
‘k Kijk uit ‘t raam om te zien of zij daar staat 
 
Refrein 
 
Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen 
En ik zie haar nog niet staan 
Maar van achter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht 
Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan 
En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet 
En achter ons vertrekt de trein omdat een trein nou eenmaal verder 
Moet… 
 
Refrein 
 
En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoor 
En ‘s nacht, oelala, gaat ‘t ritme door 
 
Refrein (2x) 
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Pinda 
 
Pinda liep langs spoorwegbaan 
Daar kwam juist een treintje aan 
Pinda kon niet weg helaas 
Tuut tuut tuut pindakaas 
 
Appel……. zag niet wat hij moes – appelmoes 
Nootje…… zag de trein te laat - nootmuskaat 
Besje……. kreeg een reuzeklap - bessensap 
Eitje……... had niet opgelet - omelet 
Erwtje…… kon niet op de stoep - erwtensoep 
Peertje….. schrok zich rot - perencompote 
Ansje……. kreeg een klap niet mis - ansjovis 
Philip …… wist niet waar hij bleef - Philishave 
Felix…….. schrok zich half dood - kattebrood 

 
Pizzahut 
 
Pizzahut de Pizzahut, Kentucky fried chicken en de Pizzahut  
de Pizzahut de Pizzahut, Kentucky fried chicken en de Pizzahut  
 
Mc Donalds, Mc Donalds, Kentucky fried chicken en de Pizzahut,  
Mc Donalds, Mc Donalds, Kentucky fried chicken en de Pizzahut 
 
Pleecomplex 
 
Ik heb toch zo iets geks 
Ik heb een pleecomplex 
Ik hou zo van die geur 
Die teksten op de deur 
 
Zie ik hem openstaan 
Dan moet ik altijd gaan 
Oh doe die deur op slot 
Ik ga eraan kapot 
 
Maar doe de bril omhoog 
Want ik zit ook graag droog 
H‚, ga je mee naar de plee 
Ik zwijmel bij ’t idee 
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Row your boat 

 
Row, row, row your boat  
Gently down the stream 
Merrily, merrily, merrily, merrily 
Life is but a dream 

 
Schapen Neuken 
 
Dit is mijn lied 
het lied van Arjen de herdersjongen 
opgegroeid tussen de schapen op de heiden 
elk woord wat ik zing berust op waarheid 
 

Als het heel mooi weer is 
trek ik het weiland in 
fluit een vrolijk wijsje  
en ben heel blij van zin 
de schapen in het weiland kijken me lachend aan, 
ik voel onder mijn overal mijn lul die gaat al staan 
 

Refrein: 
want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn 
want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn 
 

Ik zoek naar een lief schaapje 
ja daar zie ik er 1 staan 
ik besluip haar van achter 
heb me laarzen aan 
dan pak ik bij haar poten 
en ruik eens aan haar aars 
die is al lekker nat 
ik stop haar poten in mijn laars 
 

Refrein 
 

Als ik penetreer dan kijkt het schaapje achterom 
het mekkert dan lèèèèèkker  
want een schaap dat is niet dom 
het schaapje lacht tevreden  
ik spuit het helemaal vol 
en 's nachts kruip ik tevreden onder de schapenwol 
 
Refrein 
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Sinds een dag of twee 

 
Sinds een dag of twee 
Vlinders in mijn hoofd 
Sinds een dag of twee 
Aangenaam verdoofd 
‘k Was haast vergeten hoe ‘t voelt om verliefd te zijn 
 
Ik kijk om me heen 
Door een roze bril 
Veel te lang alleen 
‘k Stond een beetje stil 
Hoe kon ik ‘t weten mijn wereldje was zo klein 
 
Refrein: 

‘t Is wel een beetje raar 
32 Jaar 
Trillend op m’n benen (op m’n benen) 
Als ze is verdwenen (is verdwenen) 
(Oeh la la la la la) 
Ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 
Ze is ze is van mij 
(Oeh la la la la la) 

 
Mannen bij de vleet 
Wachtend in een rij 
Doet me toch geen reet 
Want ze kijkt naar mij 
Liefde, oh liefde waar was jij toch al die tijd 
 
Alles wat ze zegt 
Slik ik voor zoete koek 
En m’n scherpe blik 
Is ook al dagen zoek 
‘t Kan me niet schelen zolang ze maar met me vrijt 
 
Refrein 
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Snelkookpan 
 
(elk couplet 2x zingen) 
 
Snelkookpan, snelkookpan 
vrouwen met een dikke kont, daar hou ik niet zo van 
 
Alvleesklier, alvleesklier 
maandagavond doe ik vermicelli in m'n bier 
 
Hinkstapsprong, hinkstapsprong, 
12 surinamers met een ingeklapte long 
 
Maanzaadbrood, maanzaadbrood, 
Harrie heeft pianoles en Sylvia is dood 
 
Doordrukstrip, doordrukstrip, 
Tony heeft geen benen maar is toch nog best wel hip 
 
Optelsom, optelsom, 
vrouwen lastigvallen met een lege vissenkom 
 
Blokfluitles, blokfluitles, 
debby amputeert haar eigen borsten met een mes 
 
Pijnboompit, pijnboompit, 
liggend kun je schijten, maar het is beter als je zit 
 
Roerbakei, roerbakei, 
heroine dealen op een kinderboerderij 
 
Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn, 
Huub wil op vakantie maar zijn auto is te klein 
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Stiekem gedanst 
 
Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen 
Ik dacht en keek en dacht wat om me heen 
Niemand om me even op te vangen, 
Niemand bijzonder, niemand in het algemeen 
 
Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het panter bloesje en de spijkerbroek 
De armen bloot, de korte zwarte haren 
En ik stond daar ergens op de hoek 
 
Refrein: 

Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond 
Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst 

 
Ik denk niet, dat je me hebt zien staan kijken 
Ik was die jongen met die vage blik 
Ik was die jongen die losjes wou lijken, 
niet te onschuldig en zeker niet te dik 
 
Refrein 
 
Ik heb gedanst zonder te bewegen, 
met een gemak zoals je zelden ziet 
Misschien kom ik je morgen tegen 
Misschien is het wel beter van niet 
 
Refrein 
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Stil aan de overkant 
 
tis stil aan de overkant (4x) 
 
ik zie je jij daar aan de bar 
je lacht niet dat is zo bizar 
wat is er heb je een probleem 
ik help je er zo over heen 
ik zeg dan kijk naar de mensen hier 
en kijk goed wie heeft nou echt plezier 
want waarom zingt er dan niemand mee 
met de liedjes hier in dit café 
 
tis stil aan de overkant (4x) 
 
vissen doen we elke week 
bij de visclub bij ons uit de streek 
we vissen altijd achter het net 
maar we zingen 
hebben dikke pret 
 
tis stil aan de overkant (4x) 
 
waar je ook bent wat je ook doet 
blijf altijd zingen dan voel je je goed 
maak toch plezier het leven is kort 
zorg dat het nooit stil om je heen wordt 
 
op het sportveld na een zwaar verlies 
dan moet je dat is mijn advies 
je clubje steunen als 1 man 
zodat de winnaar maar niet zingen kan 
 
tis stil aan de overkant (8x) 
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Stil in mij 
 
Kom bij me zitten 
Sla je arm om me heen en hou me stevig vast 
Al die gezichten, 
Bekend maar beleefd of ik een vreemde was. 
Vanavond toont het leven zijn ware gezicht. 
 
Kom bij me liggen, 
Sla je lijf om me heen ik heb het koud gehad. 
We moeten winnen, 
De schijn is gemeen, het wordt van ons verwacht. 
Vanavond toont de liefde haar ware gezicht. 
 
Refrein: 

En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door 
Het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij 

 
Kom bij me zitten 
Sla je arm om me heen en hou me stevig vast 
Al die gezichten, en jij alleen zoals je gister was 
Vanavond toonde jij je ware gezicht 
 
Kom bij me liggen, 
Sla je lijf om me heen ik heb het koud gehad 
Je hoeft niets meer te zeggen, 
De waarheid spreekt al uit ons oogcontact 
Vanavond tonen wij ons ware gezicht 
 
Refrein 
Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt 
iedereen lijkt, maar niemand is wie je denkt 
stil in mij, zo stil in mij, zo stil .. in mij… 
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Suzanne 
 
We zitten samen in de kamer 
En de stereo staat zacht 
En ik denk nu gaat 't gebeuren 
Hierop heb ik zolang gewacht 
Niemand in huis, de deur op slot 
Mijn avond kan niet meer kapot 
Ik leg mijn arm om haar schouders 
Streel haar zachtjes door haar haar 
'k Kan het bijna niet geloven 
Voorzichtig kussen wij elkaar 
 
En opeens gaat de telefoon 
Een vriendelijke stem aan de andere kant van de lijn 
Verontschuldigt zich voor het verkeerd verbonden zijn 
En ik denk bij mezelf: waarom nu, waarom ik 
Waarom? 
 
Refrein: 

Suzanne, Suzanne, Suzanne 
Ik ben stapelgek op jou 

 
'k Ga maar weer opnieuw beginnen 
'k Zoen haar teder in haar nek 
Maar de hartstocht is verdwenen 
En ze reageert zo gek 
Ze vraagt of er nog cola is 
En ik denk: nu is het mis 
 
Refrein 
 
We zitten nog steeds in de kamer 
Met de stereo op tien 
't Zal nu wel niet meer gebeuren 
Dus ik hou 't voor gezien 
Ze zegt: ik denk dat ik maar ga 
Ze zegt: tot ziens, en ik zeg: Ja 
 
Refrein 

  



 81 

‘t Is moeilijk bescheiden te blijven 
 
Refrein 

't Is moeilijk bescheiden te blijven 
Wanneer je zo goed bent als ik 
Zo stoer, zo charmant en zo aardig 
Dat zie je in één ogenblik 
Ik denk als ik kijk in de spiegel 
Daar staat een geweldige vent 
't Is moeilijk bescheiden te blijven 
Voor een kerel met zoveel talent (jaja) 

 
De allermooiste meiden 
Die mij eenmaal hebben gezien 
Die vallen meteen aan mijn voeten 
Aan iedere teen minstens tien 
Ik lig zelf ook goed bij de mannen 
Maar dat geeft mij ook al geen kick 
Want er is er niet een op de wereld 
Die zo goed en volmaakt is als ik 
 
Refrein 
 
Ik wil ook geen filmcarrière 
Zoals Hauer, De Gooyer, Krabbé 
En dat is voor hun dan weer mazzel 
Zo houd ik ze uit de WW 
Als ik mijn talenten zou benutten 
Dan was ik 'top of the bill' 
Hoewel 't gewoon is 
Dan krijg je kapsones 
En da's nou net wat ik niet wil 
 
Refrein 
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’t Leven is goed in ’t Brabantse land 
 
Refrein: 

't Leven is goed in m’n Brabantse land 
't Land waar m’n wieg heeft gestaan 
Daar heb ik voor altijd m’n hart aan verpand 
Dat land doet mijn hart sneller slaan  

 
De bossen, de vennen, de purperen hei 
Een dorpje dat past in je hand 
De Peel en de Kempen en de Meierij 
M'n heerlijke Brabantse land 
 
Refrein  
 
Dat kleine café waar m'n stamtafel staat 
Een pleintje met bomen omrand 
De boerenkapel speelt een deuntje op straat 
M'n heerlijke Brabantse land 
 
Refrein  
 
Dat land van m'n jeugd waar je iedereen kent 
Geen verschil is in rang of in stand 
Dat land waar je rijk bent al heb je geen cent 
M'n heerlijke Brabantse land 
 
Refrein  
 
Dit land waar ons moeder ons groot heeft gebracht 
M'n vriendelijk g’moedelijke land 
Dat land waar het leven nog echt wordt geleefd 
M'n eerlijke, heerlijke 
Machtige, prachtige, gastvrije Brabantse land 

 
’t Padvinderslied 
 
Wij zijn de stoere padvinders, 
We lopen altijd in de pas,  
Te zoeken naar eendagsvlinders, 
Met vogelboeken en kompas.  
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We zuipen ranja bij de vleet,  
Stiekem laten wij een scheet,  
Wie 't eerst een eekhoorn ziet,  
zingt dan heel trots 't scoutinglied,  
 
Refrein: 

Owee Jo Oh (4x) 
Owee Owee Owee Owee 
Hé  
 

Zomerkamp dat is de top,  
Ik verheug me er al jaren op,  
Dan bouwen wij een houten brug,  
Daar lopen wij op heen en terug.  
 
We hebben goede dadendrang, 
Dan knijpen ze ons in de wang,  
Spoorzoeken dat kan ik goed,  
Ik weet waar elke Dodo broedt.  
 
Refrein 
 
De andere welpen ben ik kwijt en dus huil ik zacht,  
De lucht die wordt al schemerig, het is al bijna nacht, 
Ik hoor een enge boeh, 
Daar loopt een echte koe, 
Ik wil naar mama toe! 
 
We maken er een feestje van,  
Wie 't verste piessen kan,  
Daar is de hopvrouw dus kijk uit,  
Straks ziet zij jouw scoutingfluit!  
 
Refrein 
 
Plotseling staat daar een hele enge grote man.  
Hij vraagt of ik een snoepje wil,  
Wat istie nu van plan?  
Mijn hartje klopt heel vlug.  
Hij aait mijn onderrug, 
Ik wil naar mama terug! 
 
Refrein 
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Take me home, country roads 
 
Almost heaven, West Virginia 
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River 
Life is old there, older than the trees 
Younger than the mountains 
Growing like a breeze 
 
Refrein: 

Country roads, take me home 
to the place I belong 
West Virginia, mountain mamma 
take me home, country roads 

 
All my mem'ries gather round her 
Miners lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 
Misty taste of moonshine 
Teardrop in my eye 
 
Refrein 
 
I hear her voice in the morning hour she calls me 
The radio reminds me of my home far away 
And driving down the road I get a feeling 
That I should have been home yesterday, 
yesterday 
 
Refrein 

 
The fields of Athenry 
 
By a lonely prison wall 
I heard a young girl calling 
Michael they have taken you away 
For you stole Trevelyn's corn 
So the young might see the morn 
Now a prison ship lies waiting in the bay 
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Refrein: 
Low lie the Fields of Athenry 
Where once we watched the small free birds fly 
Our love was on the wing we had dreams and songs to sing 
It's so lonely 'round the Fields of Athenry 
 

By a lonely prison wall 
I heard a young man calling 
Nothing matters, Mary when you're free 
Against the famine and the Crown 
I rebelled they ran me down 
Now you must raise our child with dignity 
 
Refrein 
 
By a lonely harbor wall 
She watched the last star falling 
As that prison ship sailed out against the sky 
Sure she'll wait and hope and pray 
For her love in Botany Bay 
It's so lonely 'round the Fields of Athenry. 
 
Refrein 

 
The lion sleeps tonight 
 
In the jungle, the mighty jungle 
The lion sleeps tonight 
In the jungle, the quiet jungle 
The lion sleeps tonight 
 
Near the village, the peaceful village 
The lion sleeps tonight 
Near the village, quiet village 
The lion sleeps tonight 
 
Hush, my darling, don't fear, my darling 
The lion sleeps tonight 
Hush, my darling, don't fear, my darling 
The lion sleeps tonight 
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The wild rover 
 
I've been a wild rover for many a year 
And I've spent all my money on whiskey and beer 
But now I'm returning with gold in great store 
And I never will play the wild rover no more. 
 
Refrein: 

And it's no, nay, never 
no nay never no more 
Will I play the wild rover 
No, never no more 

 
I went into an ale house I used to frequent 
And I told the landlady my money was spend 
I asked for a bottle; she answered me "Nay, 
such a custom as yours I can get any day". 
 
Refrein 
 
Then out of my pocket I took sovereigns bright 
and the Landlady's eyes opened wide with delight 
she said, "I've whiskies and wines of the best, 
and the words that I said, sure, were only in jest". 
 
Refrein 
 
I'll go back to my parents, confess what I've done 
and ask them to pardon their prodigal son 
and if they caress me as ofttimes before 
then I never will play the wild rover no more. 
 
Refrein 
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Tien kleine tuinkabouters 
 
Eén kleine tuinkabouter voelde zich alleen  
Hij riep z'n negen vrienden en ze gingen samen heen  
 
Tien kleine tuinkabouters liepen door de regen,  
Eén die was niet waterproof, toen waren er nog negen  
Negen kleine tuinkabouters wilden graag wat erven  
Voordat er wat te erven viel, moest er eentje sterven  
Acht kleine tuinkabouters dronken op het leven  
Eén die dronk net iets te veel, toen waren er nog zeven  
Zeven kleine tuinkabouters waren dol op sex  
Maar één die had een heel zwak hart, toen waren er nog zechs  
 
Refrein:  

Allemaal gaan we een keertje dood.  
Dus geef nog een feestje, al sta je rood  
Ga op vakantie, stel nog een daad.  
Want voor je het weet, is het te laat  
 

Zes kleine tuinkabouters aan een waterpijp  
Een gaf die pijp aan Maarten, en toen waren er nog vijf  
Vijf kleine tuinkabouters vochten met een stier  
Een die had een rode muts, toen waren er nog vier  
 
Vier kleine tuinkabouters wedden op een keer  
Wie 't langst zonder adem kon...de winnaar leeft niet meer  
Drie kleine tuinkabouters zwommen in de zee  
Een zeemeermin die werd verliefd en nam er eentje mee  
 
Refrein 
 
Al ben je brandweerman of president  
'n minister of een boer  
Niemand ontkomt er aan....  
Magere Hein ligt op de loer  
 
Twee kleine tuinkabouters liepen samen heen  
De één raakte de ander kwijt, toen was hij weer alleen  
 
Refrein 
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Tien pond bananen 
 
Tien pond bananen, bananen zijn gezond. 
Adam sloeg Eva op haar blote Kon….stantinopel is een grote stad, 
Adam sloeg Eva op haar blote ga…je mee naar Frankrijk,  
Frankrijk is zo leuk, daar wordt in de bosjes heel wat afgeneu….shoorntjes 
vangen in het hoge riet, 
Adam sloeg Eva op haar bloten Tie… ta tovenaar heeft een lange sik, 
Tussen z’n benen hangt een lange pik…ken is verboden stelen mag ik niet, 
Dit is het einde van ons beschaafde lied! 

 
Toemba 
 
Toembah, toembah, toembah, toembah, toembah, toembah, toem-bah 
Schiet ‘m dood met wat lood 
Leg ‘m in een kissie 
Doe er dan wat water bij 
Dan zwemt ie als een vissie 
 
Toembah, toembah, toembah, toembah, toembah, toembah toem-bah 
In het bos, in het bos, 
Wonen indianen 
Ze weten niet wat pijlen zijn 
En schieten met bananen 
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Verliefd zijn 
 
Het was 7 jaar geleden  
midden in Parijs 
onder aan de trap van een oud paleis 
ik keek in jouw ogen en jij in die van mij 
een enkele seconden en toen was het al voorbij 
maar die seconde werd een dag  
die dag die werd een maand 
die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar 
en voor de aller eerste keer  
daarna niet zoveel meer 
je hield nog wel van mij maar onze liefde was voorbij 
 
Refrein: 

Want verliefd zijn is veel leuker  
en makkelijker dan  
we waren veel te jong toen en wisten niets van houden van 
 

Je zei we blijven vrienden  
dat vond ik een cliché  
daar eindigen relaties in een film altijd mee 
maar goed ik had geen keuze 
ik wilde je niet kwijt 
dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid 
maar dat bleek niet te werken 
je praatte niet met mij 
waardoor ik in een hoekje zachtjes in mezelf zei 
ik wil hier niet blijven 
afscheid met een traan 
voor beiden is het beter als ik even weg zou gaan 
 
Refrein 
 
Maar nu zijn we al ouder  
en wijzer bovendien 
en hebben al wat meer van de wereld kunnen zien 
ik werd opnieuw verliefd 
want daar wist ik al wat van 
en later dan toch geleerd  
dat ik van iemand houden kaaaaaaaan 
 
Refrein(2x) 
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Vrienden voor het leven 

 
Je komt er achter 
Vroeg of laat 
Een goede vriend 
Een beste maat 
Je hebt ze nodig 
In het goede en in ’t kwaad 
Want de weg van ’t bestaan 
Is soms heel onaangenaam 
Er wordt gevallen 
En meteen weer opgestaan  
 
Refrein: 

Ik heb vrienden voor het leven 
Gesteund door lief en leed 
Wat een vriend aan mij kan geven 
Is geld niet aan besteed 
Je hebt vrienden waarmee je kan lachen 
En waardoor je de tijd snel vergeet 
Of een vriend die je pijn kan verzachten 
Als je ‘t even niet meer weet  
 

Zonder woorden 
Merk je snel 
Deze vriend 
Begrijp me wel 
Goed vertrouwen 
Is het enige dat telt 
Zelfs een blik zegt genoeg 
Voor die hechte vriendenploeg 
Er wordt gelachen 
Met z’n allen in de kroeg  
 
Refrein 
 
Je hebt vrienden waarmee je kan lachen 
En waardoor je de tijd snel vergeet 
Of een vriend die je pijn kan verzachten 
Als je ‘t even niet meer weet 
Niet meer weet 
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Vrij zijn 

 
Haar zijden zachte haren vallen wild langs haar gezicht 
amper achttien jaar maar zoveel ouder in dit licht 
iedereen danst om haar heen maar niemand komt dichtbij 
misschien 'n uur, misschien een nacht  
maar altijd blijft ze vrij 
(oh oh oh oh) 
totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt 
(oh oh oh oh) 
zal ze naast je staan maar komt de morgen, zal ze gaan 
 
Refrein: 

Vrij zijn 
ze wil alleen maar vrij zijn 
liefde komt ooit 
ze wil nu alleen maar  
vrij zijn 
onbezorgd en vrij zijn 
liefde 
liefde komt ooit 
als ze niet meer vrij wil zijn 

 
Soms is ze bang en eenzaam en verlangt ze terug naar toen 
geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoen 
maar ze wil het leven proeven zonder regels of gezag 
juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag 
 
(oh oh oh oh) 
ze lacht de wereld uit en danst haar twijfels weg 
(oh oh oh oh) 
verliefd kijkt ze je aan maar als je meer wilt zal ze gaan 
 
Refrein 
 
En ze danst en ze lacht en ze gaat je te lijf 
voor 'n uur, voor ’n nacht maar denk niet dat ze blijft 
 
Refrein 
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Vrijgezel 
 
Hij is zo zielig zo alleen, 
z'n eten haalt ie uit de muur, 
de eenzaamheid drijft hem voort, 
dat is vaak wat men van hem denkt, 
is niet getrouwd, heeft geen gezin, 
z'n bed blijft koud, de hééle nacht, 
en ook z'n flat, is vast een bende, 
Omdat er niemand, als ie thuis komt op hem wacht.. 
 
Refrein: 

Maar een vrijgezel die gaat pas slapen.. 
Als ie alle sterren heeft gezien, 
als ie van zijn vrijheid heeft genoten, 
als ie zegt t'was fijn, bedankt, tot ziens! 
Een vrijgezel die gaat pas slapen, 
als ie al z'n zinnen heeft geblust, 
pas wanneer de vogels weer gaan zingen, 
gaat ie naar huis terug… 
 

Hij heeft het ooit wel geprobeerd, 
Hij trouwde voor z'n goed fatsoen, 
Hij heeft er heel wat van geleerd, 
Nee, echt hij zal het nooit meer doen.. 
Hij kon niet sus, Hij mocht niet zo.. 
Z'n kroegie zag hij maar mondjesmaat, 
en elke avond, weer kassie kijken.. 
Totdat ie van verveling omviel van de slaap.. 
 
Refrein (2x) 

 
Walking down canalstreet 
 
Walking down canalstreet 
knocking every door 
goddamn son of a bitch 
I couldn't find a whore. 
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Finally found a whore 
she was small and thin 
goddamn son of a bitch 
I couldn't get it in. 
 
Finally got it in 
working all about 
goddamn son of a bitch 
I couldn't get it out. 
 
Finally got it out 
it was red and sore 
the moral of the story is 
to never fuck a whore. 

 
Wat zou je doen 
 
Wat zou je doen 
Als ik hier opeens weer voor je stond? 
Wat zou je doen 
Als ik viel, hier voor je op de grond? 
Wat zou je doen, als ik dat was? 
 
Wat zou je doen 
Als ik je gezicht weer in mijn handen nam? 
Wat zou je doen 
Als ik met mijn mond dichtbij de jouwe kwam? 
Wat zou je doen, als ik dat deed? 
 
Refrein: 

Zou je lachen, zou je schelden? 
Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? 
Zou je janken, zou je vloeken? 
Zou je zeggen dat je me niet meer kent? 
Zou je lachen, zou je schelden - van verdriet? 
 

Wat zou je zeggen 
Als ik met mijn vingers door je haar zou gaan? 
Wat zou je zeggen 
Als we samen voor de spiegel zouden staan? 
Wat zou je zeggen, als ik dat deed? 
 
Wat zou je zeggen 
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Als ik vertelde over al die tijd? 
Wat zou je zeggen 
Als ik zei: "Ik heb van al die tijd toch echt geen spijt"? 
Wat zou je zeggen, wat zou je doen, als ik dat deed? 
 
Refrein  
 
Wat zou je doen 
Als ik hier opeens weer voor je stond? 
Wat zou je doen 
Als ik viel hier voor je op de grond? 
Wat zou je doen, als ik dat deed? 
 
Refrein 
Je zou lachen, je zou schelden 
Je zou zeggen dat ik een klootzak ben 
Je zou janken, je zou vloeken 
Je zou zeggen dat je me niet meer kent 
Je zou lachten, je zou schelden - van verdriet 

 
Wat zullen we drinken 
 
(Elk couplet 2x) 
 
Wat zullen we drinken, zeven dagen lang? 
Wat zullen we drinken? Wat een dorst. 
 
Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen, 
sla het vat maar aan. 
Ja, drinken we samen, niet alleen. 
 
Dan zullen we werken, zeven dagen lang. 
dan zullen we werken, voor elkaar. 
 
Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, 
zeven dagen lang. 
Dus werken we samen, niet alleen. 
 
Eerst moeten we vechten, niemand weet hoelang. 
Eerst moeten we vechten, voor ons belang. 
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Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen, 
samen staan we sterk. 
Dus vechten we samen, niet alleen. 

 
We are the champions 
 
I’ve paid my dues, time after time. 
I’ve done my sentence, but committed no crime. 
And bad mistakes, I’ve made a few. 
I’ve had my share of sand kicked in my face, 
but I’ve come through 
(And I need to go on, and on, and on, and on) 
 
Refrein: 

We are the champions my friend. 
And we’ll keep on fighting till the end. 
We are the champions, we are the champions. 
No time for losers, 
‘cause we are the champions of the world. 

 
I’ve taken my bows and my curtain calls. 
You brought me fame and fortune, 
and everything that goes with it, I thank you all. 
But it’s been no bed of roses, no pleasure cruise. 
I consider it a challenge, 
before the whole human race and I ain’t gonna lose 
 
(And I need to go on, and on, and on, and on) 
 
Refrein (2x) 

 
We will rock you 
 
Buddy you're a boy make a big noise 
Playin' in the street gonna be a big man some day 
You got mud on yo' face 
You big disgrace 
Kickin' your can all over the place 
Singin' 
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We will, we will rock you! 
We will, we will rock you! 
 
Buddy you're a young man hard man 
Shouting in the street gonna take on the world some day 
You got blood on yo' face 
You big disgrace 
Wavin' your banner all over the place 
 
We will, we will rock you! 
(Sing it) 
We will, we will rock you! 
 
Buddy you're an old man poor man 
Pleadin' with your eyes gonna make 
You some peace some day 
You got mud on your face 
Big disgrace 
Somebody betta put you back into your place 
 
We will, we will rock you! 
(Sing it) 
We will, we will rock you! 
(Everybody) 
We will, we will rock you! 
We will, we will rock you! 
(Alright) 

 

What shall we do with the drunken sailor? 
 
What shall we do with the drunken sailor ( 3 X ) 
early in the morning 
 

Refrein: 
Hurray, up she rises  ( 3 X ) 
early in the morning 

 

Put him in the long-boat 'till he's sober 
 
Pull out the plug and wet him all over 
 
Heave him by the leg in a runnin' bowlin' 
 
That's what we do with a drunken sailor 
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Wij gaan op berenjacht 
 
Refrein: 

Wij gaan op berenjacht 
En wij zijn niet bang 
Want we hebben geweren 
En kogels ook 

 
We komen bij een grote boom 
We kunnen er niet onderdoor 
We kunnen er niet overheen 
We kunnen er niet omheen 
We moeten er doorheen 
Zagen (16x) 
 
We komen bij een grote rivier 
Zwem (16x)  
 
We komen bij een groot moeras 
Sop (16x) 
 
We komen bij een heel groot hol 
We kijken in het hol 
We ruiken in het hol 
We voelen in het hol 
We voelen iets zachts 
We voelen iets harigs 
EEN BEER! 
 
Terug door het moeras, sop (7x) 
Door de rivier, zwem (7x) 
Door de boom, zagen (7x) 
Hè hè, wij zijn op berenjacht en wij zijn niet bang 
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Wilhelmus 
 
Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik van Duitse bloed 
Den vaderland getrouwe 
Blijf ik tot in de doet 
Een prinse van Oranje 
Ben ik vrij onverveerd 
De koning van Hispanje 
Heb ik altijd geeerd 
 
Mijn schild ende betrouwen 
Zijt gij, o God, mijn Heer 
Op U zo wil ik bouwen 
Verlaat mij nimmer meer 
Dat ik doch vroom mag blijven 
Uw dienaar t'aller stond 
Die tirannie verdrijven 
Die mij mijn hert doorwondt 

 
Yellow submarine 
 
In the town where I was born 
Lived a man who sailed to sea 
And he told us about his live 
In the land of submarines 
So we sailed unto the sun 
Till we found the sea of dreams 
And we lived beneath the waves 
In our yellow submarine 
 
Refrein: 

We all live in a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine 
(2X) 

 
And our friends are all on board 
Many more of them live next door 
And the band begin the play: 
 
Refrein 
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And we lived a life of dreams 
Everyone of us has all we need 
Skies of blue and sea of green 
In our yellow submarine 
 
Refrein 

 
Yesterday 
 
Yesterday, all my troubles seemed so far away. 
Now it looks as so they are here to stay. 
Oh, I believe in yesterday. 
 
Suddenly, I'm not half the men I used to be. 
There's a shadow hanging over me. 
Oh, yesterday came suddenly. 
 
Why she had to go I don't know she wouldn't say. 
I said something wrong, now I long for yesterday. 
 
Yesterday, love was such an easy game to play. 
Now I need a place to hide away. 
Oh, I believe in yesterday. 
 
Why she had to go I don't know she wouldn't say. 
I said something wrong, now I long for yesterday. 
 
Yesterday, love was such an easy game to play. 
Now I need a place to hide away. 
Oh, I believe in yesterday. 
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YMCA 
 
Young man, there's no need to feel down. 
I said, young man, pick yourself off the ground. 
I said, young man, 'cause you're in a new town 
there's no need to be unhappy. 
 
Young man, there's a place you can go. 
I said, young man, when you're short on your dough. 
you can stay there, and I'm sure you will find 
many ways to have a good time. 
 
Refrein: 

it's fun to stay at the Y-M-C-A. 
it's fun to stay at the Y-M-C-A. 
they have everything for you men to enjoy, 
you can hang out with all the boys ... 
it's fun to stay at the Y-M-C-A. 
it's fun to stay at the Y-M-C-A. 
you can get yourself cleaned, you can have a good meal, 
you can do whatever you feel ... 

 
Young man, are you listening to me? 
I said, young man, what do you want to be? 
I said, young man, you can make real your dreams. 
but you got to know this one thing! 
 
No man does it all by himself. 
I said, young man, put your pride on the shelf, 
and just go there, to the Y-M-C-A. 
I'm sure they can help you today. 
 
Refrein 
 
Young man, I was once in your shoes. 
I said, I was down and out with the blues. 
I felt no man cared if I were alive. 
I felt the whole world was so tight ... 
 
That's when someone came up to me, 
and said, young man, take a walk up the street. 
there's a place there called the Y-M-C-A. 
they can start you back on your way. 
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It's fun to stay at the Y-M-C-A 
It's fun to stay at the Y-M-C-A 
They have everything for you men to enjoy 
You can hang out with all the boys 
 
Y-M-C-A, it's fun to stay at the Y-M-C-A 
Young man, young man, there's no need to feel down 
Young man, young man, pick yourself off the ground 
 
Y-M-C-A... just go to the Y-M-C-A.  
Young man, young man, are you listening to me?  
Young man, young man, what do you wanna be? 
It's fun to stay at the Y-M-C-A…  
 
You are the one that I want 
 
Danny: 
I got chills. 
They're multiplyin'. 
And I'm losin' control. 
'Cause the power 
you're suplyin', 
it's electrifyin'! 
 
Sandy: 
You better shape up, 
'cause I need a man 
and my heart is set on you. 
You better shape up; 
you better understand 
to my heart I must be true. 
 
Allemaal: 
You're the one that I want. 
You, oo, oo, honey. 
The one that I want. 
You, oo,oo, honey. 
The one that I want 
You, oo, oo 
are what I need. 
Oh, yes indeed. 
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Sandy: 
If you're filled 
with affection 
you're too shy to convey, 
meditate in my direction. 
Feel your way. 
 
Danny: 
I better shape up, 
'cause you need a man 
Sandy: I need a man 
who can keep you satisfied. 
Danny: 
I better shape up 
if I'm gonna prove 
Sandy: 
Bad a prove 
that my faith is justified. 
 
Danny: 
Are you sure?  
Samen: 
Yes, I'm sure down deep inside. 
 
Allemaal: 
You're the one that I want. 
You, oo, oo, honey. 
The one that I want. 
You, oo,oo, honey. 
The one that I want 
You, oo, oo 
are what I need. 
Oh, yes indeed. 
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You never walk alone 
 
When you walk 
Through a storm 
Hold your head, up high 
And don`t be afraid, of the dark 
`Coz at the end of the storm 
Is a golden sky 
And the sweet silver song 
Of the lark 
 
Walk on, through the wind 
Walk on, through the rain 
Though your dreams be tossed 
And blown 
 
Walk on, walk on 
With hope, in your heart 
And you`ll never walk alone 
You`ll never walk alone 
Alone 
 
Walk on, walk on 
With hope in your hearts 
You`ll never walk, alone  
You`ll never walk, alone  

 
Zigeunermeisje 
 
Er zat een klein zigeunermeisje 
huilend op een steen 
huilend huilend helemaal alleen 
sta op meisjelief en droog je traantjes af 
kies een kindje uit de kring met wie je dansen mag 
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Zij gelooft in mij 
 
Zij lag te slapen,  
ik vroeg haar gisteravond wacht op mij,  
misschien ben ik vanavond vroeger vrij  
ze knikt wel van ja, maar zij kent mij,  
 
Nu sta ik voor je  
ik ben weer blijven hangen in de kroeg,  
zo'n nacht ze weet 't heb ik nooit genoeg,  
hoe was het, dat was alles wat ze vroeg,  
 
Refrein: 

Want zij gelooft in mij,  
ze ziet toekomst in ons allebei,  
ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij,  
want ze weet dit gaat voorbij,  
ik schrijf m'n eigen lied,  
totdat iemand mij ontdekt en ziet,  
dat 'n ieder van mijn songs geniet,  
ze vertrouwt op mij,  
ze gelooft in mij,  
 

Ik zal wachten,  
tot de tijd dat ieder mij herkent  
en je trots kan zijn op je eigen vent,  
op straat zullen ze zeggen, u bent bekend,  
 
Zolang we dromen,  
van 't geluk dat ergens op ons wacht,  
dan vergeet je snel weer deze nacht,  
jij vertrouwt op mij, dat is m'n kracht,  
 
Refrein 
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Zo ver weg 
 
Passionele nachten 
In het heetst van de strijd 
Die tedere momenten 
Die iedereen ons benijdt 
We staan hier voor een tweesprong 
En we weten niet waarheen 
Ach zouden we niet beter blind zijn 
Voor de wereld om ons heen 
 
Refrein: 

Want ik wil jouw schouder om op te huilen 
Jouw huis om in te schuilen 
Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg 
Zo ver weg van mij 
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg 

 
Zonde van de tijd 
Maar wisten wij toen veel 
En ach, we waren net achttien 
En we hadden nog niet veel gezien 
We deden alles samen 
Nooit kon 't echt kapot 
Ja, in al onze dromen 
Stak de sleutel op 't slot 
 
Refrein 
 
Nu, zoveel jaren later 
En zoveel meer gebeurd 
Ach, we voelen het nog steeds 
Maar velen hebben 't afgekeurd 
Och, laat ze nu maar praten 
Laat ze nu maar doen 
We doen nu wat we voelen 
En denken nog veel aan toen 
 

Refrein 
 

Zo ver weg van mij 
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg 
Zo ver weg van mij 
Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg
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Kampvuur yells 

 
fli - (nazeggen) fli 
flah - flah 
flihflah - flihflah 
flihflahfloh - flihflahfloh 
fiste - Fiste 
cume ladi cumeladi cume ladi fiste - nazeggen 
o naoooooooooooooonone fiste - nazeggen 
ine mine dessa mine oe a poeha de mine – nazeggen 
dessa mine salemine oe a poe a- nazeggen 
bibibliodedodebobo bedidedadewada shedidade tse en toe – nazeggen 
 
Hoe was die?   Goed! 
Hoe was die?   Beter! 
Hoe was die?   KNAL! 
 
B.R.A.V.O. 
Bravo, bravo, bravissimo! 
 
B 
Y 
Z 
Ondergoed 
Bijzonder 
Bijzonder 
BIJZONDERGOED 
 
K.W.A.L.I.T. eitje 
kwali, kwali, kwaliteitje 
 
G.O.E.D.Z.O.O. 
Goed zo, goed zo, goed zo zo 
 
K.O.L.O. dubbel S aal 
kolle kolle kolle kolle 
Kolossaal!! 
 
Hap - hap - happerdehap  
Bik - bik - bikkerdebik 
Eet, smakelijk! 
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Alewiejo 
Alewajo 
Alewiejo wajo woef 
Wie de lof, wie de bof,  
wie de boede, wie de pest 
Wie de dan, wie de mark 
Wiede lof bof bof 
Alewiejo 
Alewajo 
Alewiejo wajo woef 
 

Geef me een B, B! 
Geef me nog een B, B! 
Geef me nog een B, B! 
Wat krijg je dan? BBBBBBB (met je vingers over je onderlip) 

 
 
Soep, soep soep, 
Ballen ballen ballen 
Kile kile kile, hé hé hé 
Soep! 
Ballen! 
Kile! 
Hé! 
Soep ballen kile 
Hé Hé Hé! 
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