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Zolang de liefde maar blijft 
winnen  
 
 
Zolang de Oostenwind blijft waaien 
Zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien 
Zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen 
Komen bloemen uit de knop 
Zolang de kippen blijven leggen 
Komen kuikens uit de dop 
 
 
Zolang het vuur zal blijven branden 
(als het vuur brandt, schieten vonken op) 
  g    f#    e     e      e     e     F# F#  g 
  d    d     d     c       c     c      d   d   d  
   b   b     b     a      g    g      a   a   b  
 
Schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
(Zo de zee rolt en er werkt komt) 
 g  f#   e    e    e   e     g    f# 
 d   d   d     c    c    c     e    d 
 b   b   b    a     a   a   c     c 
 
En er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen 
Aaaaahhhhh    gaat zoals het moet 
 F#    g  ——  e       e     e      e 
 d   ————  c       c       c      c 
 b————— a       a   a      a  

En alles gaat zoals het moet 
          
En als de liefde maar blijft winnen 
d    e   f#  g g   f#     f#     e  e 
d    d   d    d  d d      d       d   c 
f#  g    a   b  b  b     b       b   g 
 
Komt het allemaal wel goed 
e         e    e    e     d     d 
c           c     c    c    b      b  
b            b     a    a     g        g 
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Zolang de lente maar blijft komen 
En dan de zomer 
Dan de herfst 
Als de winter maar blijft dromen 
Van nieuwe bladeren aan de bomen 
Zolang de maan gewoon blijft zorgen 
Aaaaahhhhh    licht en eb en vloed 
Voor het zilveren licht en eb en vloed 
En als de liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 

Is Dit Nu Later? - Stef Bos 
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We speelden ooit verstoppertje 
In de pauze op het plein 
We hadden grote dromen 
Want we waren toen nog klein 

De ene werd een voetballer 
De ander werd een held 
We geloofden in de toekomst 
Want de meester had verteld 

Jullie kunnen alles worden 
d— 
——————-  
b———————-g 
tenoren melodie 

Als je maar je huiswerk kent 
b————-a  b    a    a 
f#————e  f#  e   c#  

Maar je moet geduldig wachten 
bes—————————— 
F#——————————- 

Tot je later groter bent 
Bes——as    b bes bes 
F#————g f#   f# 

Is dit nou later         (alt ‘is dit nou later’ echo) 
b  b  bes  bes f# 
                 f#-f#-F#-F#-F# 
F# F# e   e    d 

Is dit nou later als je groot bent    (alt ‘is dit nou later’ echo)  
b  b   a    a g  g   b a      g  
                  g - g- g  -g g- 
f# F# e   e   d  d  f# e      d 
Een diploma vol met leugens  
bes—————————- 
F#—————————- 
c#—————————- 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Waarop staat dat je volwassen bent  
bes———————as  b  bes  bes 
F#————————-g   f#   f# 
c#———————b   d     c#c# 

Is dit nou later 
Is dit nou later als je groot bent  
Ik snap geen donder van het leven 
a———————————b a 
F#————a   e——————-   
c#—————————b   d  c# 
   
 
Ik weet nog steeds niet wie ik ben 
a   a      a   bes     bes  bes as  bes 
e————-f#———————— 
c#————-d     c#     c#   b  C# 

Is dit nou later - (later, later, later, later, later, later, later) 
b   b  bes bes f# F#   F#    F#     as     as    g       g   
f# F#  F#  f# d   d     d      d       e      e      e       e     
c#  d  c# c#   b   b    b      b       b       b     a       b      

We spelen nog verstoppertje 
Maar niet meer op het plein 
En de meeste zijn geworden 
Wat ze toen niet wilde zijn 

We zijn allemaal volwassen 
sopranen melodie 
d     d    d   d  d   c# c#  b 
b————————— f# 
          
         Wie niet weg      is gezien (tegenstem!) 

          d      d     d        d  d   d 
          b     b      b        b   b   b 

En ik zou die hele choas 

d   d   c#—————— 
b   b    bes—————— 

Nu toch helder moeten zien 
c#—— d  c#   c#  b    c# 
bes——b  bes  bes as bes 
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Maar ik zie geen hand voor ogen 
En het donker maakt me bang   (unisono) 

Mamma, mamma… 
  
bes—————— 
F#——————- 

Mag het licht aan op de gang 

bes——- b b  bes ————— 
f#———————————-  

Is dit nou later 
Is dit nou later als je groot bent 
Een diploma vol met leugens 
Waarop staat dat je de waarheid kent 
Is dit nou later 
Is dit nou later als je groot bent 
Ik snap geen donder van het leven 
Ik weet nog steeds niet wie ik ben 
Is dit nou later 

Brigitte Kaandorp - Gezellige-meezing-medley  

Als je midden op het woeste water in een lekke roeiboot zit 
En 1 riem is afgebroken en de schuimkoppen zijn wit 
En het is koud en bijna donker en het wordt zwaar in je gemoed 
Dan moet je toch gewoon maar denken, het komt allemaal wel weer goed  

Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal  
Het komt allemaal, allemaal, heus wel weer goed 

Als je mee bent op safari maar je bent ineens je groepje kwijt  
Want je was even gaan plassen ergens in de openheid 
En een kudde wilde buffels draaft je langzaam tegemoet 
Dan moet je rustig blijven zitten, het komt allemaal wel weer goed  

Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal  
Het komt allemaal, allemaal, heus wel weer goed  



tekstboek 4 Maten Glimlach Pagina  58

Zit je midden in een midlife crisis, hangt je boezem op de grond  
Krijg je rimpels in je knieën en steeds slapper wordt je kont 
En je wordt nooit meer nagefloten hoe hip en jeugdig je ook doet  
Dan moet je toch maar blijven hopen, het komt allemaal wel weer goed  
 
Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal  
Het komt allemaal, allemaal, heus wel weer goed  

B. Dit is een meezinger 

Dit is een meezinger 
Om mee mee te zingen 
Dit is een meezinger 
Zingt allemaal mee 
Dit is een meezinger 
Van holadié 
En als iedereen meezingt 
Zingt er niemand niet mee 

Er zijn zoveel liedjes 
Er is zoveel keus 
Ze zijn heel erg vrolijk 
Of juist serieus 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hier komt het refrein van ons liedje weer aan 

Dit is een meezinger, enz… 

Ze gaan over liefde 
Of over de zee 
Of heel verre oorden zoals Zierikzee 
D´r is er één jarig, hoera! hoera! 
Hier komt het refrein dus zing mij maar na 

Dit is een meezinger, enz… 

Men zingt op de fiets 
Aan het strand of in bad 
Op het platteland maar ook wel in de stad 
Vier weverken zouden ter botermarkt gaan 
Hier komt het refrein van ons liedje weer aan 

Dit is een meezinger, enz… 

Je hebt toch twee longen 
Je hebt toch een stem 
Straks gaat iedereen weer naar huis met de tram 
Op een slof en één voet-bal-schoen 
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Je kunt haast niet weigeren 
Voor je fatsoen 

Dit is een meezinger, enz.. 

 

Samen zijn - Willeke Alberti 

M'n vriendje, mag ik even met je praten  
Want 't verward me, wat er met ons twee gebeurt  
Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt  
Als je alleen bent  
Want 't is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn  
Heb jij dat ook, gevoel van onrust dat 't niet voor altijd  
Door kan blijven gaan  
Zal die twijfel voor ons blijven bestaan  
 
refr.:  
Samen zijn  
Is samen lachen, samen huilen  
Leven door dichtbij elkaar te zijn  
Samen zijn  
Is sterker dan de sterkste storm  
Gekleurder dan 't grauwe om ons heen  
Want samen zijn  
Ja samen zijn  
Dat wil toch iedereen  
 
M'n vriendje, mag ik even aan je hangen  
Je warmte voelen, ook al is 't maar heel kort  
Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekruipt  
Als je me aankijkt  
Want 't is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeend zijn  
Heb jij dat ook, gevoel van tijdloosheid, dat 't wel voor altijd  
Door kan blijven gaan  
Door die gevoelens blijf ik naast je staan  
 
refr.  
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Kom dan bij mij - Brigitte Kaandorp 
 
als het zwaar word om je hart 
als de tranen bijna stromen 
als de wanhoop aan je trekt 
as   as  as    as    as  as   g 
as   as   as   as    as   as   c 
as   as   as   as    as   as   c 
 
met een brok in je keel en een knoop in je maag 
g      g    f      f  f  es   es  es   f        f   f     f — 
c       c    as   as as  es   es  es  c#    c#  c# c#— 
c        c   as    as  as es   es  es c#   c#  c    bes— 
 
(koor: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah…..)                    dan moet je komen 
        f     g    as-as———            as———— g     es———————- 
        c#  es    f   es———             f————es      c#————c   c—- 
       bes  c    c#    c                       bes————     bes bes bes bes as 
  
als het zwaar word om je hart  
en je weet niet wat het is 
 
dan moet je komen 
 
als de herfst je overvalt 
als de zomer is verdwenen 
als de angst je overmant 
met een brok in je keel en een knoop in je maag 
als de hefst je overvalt  
en je weet niet wat je moet 
dan moet je komen 
 
ik geef je een glas wijn  
es  es  es es   es     g    
c     c   c   c    c      es   
c————————— 
 
en een zakdoek om te snuiten 
g    g    as as      g    f  f  es 
es   es   f   f       es   d  d   c 
c——————————-g 
 
ik draai een mooie plaat 
es  es     es   es es    g 
c     c      c    c   c     es 
c————————— 
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en de kachel gaat op tien 
g    g    a  a     g  f     f 
es    es   f  f      es   d c 
c————————-a 
 
ik leg je op de bank 
e  e  e   e    e   as 
c   b  b   b   b    e  
b——————— 

onder een warme deken 
e——————- as—- 
b  b    b    b  b    e   e  
b—————————  
 
de gordijnen  zal ik sluiten 
as———————   g  g 
e    e   bes   bes  bes es es 
bes—————————- 
 
en binnen maak ik licht 
g   as  as   as    as   g 
es  f    f     es     d    es 
bes———————— 
 
en we gaan nog niet naar buiten       
en we drinken en we wachten 
en we wachten en we drinken 
en we drinken en we wachten 
tot het voorbij is 
 
als het koud is in je ziel  
als je moeder is begraven 
als je bang bent voor de nacht 
met een brok in je keel en een knoop in je maag 
als het koud is in je ziel  
en je weet niet wat te doen 
kom dan bij mij (unisono) 
 

Koor: KOM BIJ ME, DICHT BIJ ME 
         as      bes  c   as     bes  c 
         es       f    as  es       f    as   
        c         c#   es   c       c#  es 
         KOM BIJ ME 
         c    bes  bes 
          as  as    f# 
         es   es    c#
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Land van Maas en Waal /  
Jan Klaassen de Trompetter 

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 het schudt dan sneeuwt het 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.  

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 
  

Jan Klaasen was trompetter in het 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  
 
Mannen: 
Het leger sloeg z'n tenten op voor Alkmaar in 't veld  
En 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!"  
 
Dames:  
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud  
Maar Jan Klaasen sliep in de armen van de dochter van de schout  
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(refrein)  

Dames: 
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 een Jan met z'n trompet  
Mannen 
En niemand die Jan Klaasen zag die bij de stadspoort zat  
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad  
 
Jan Klaasen was trompetter in het 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  
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  
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De Dijk - Ik Kan Het Niet Alleen 
oeh 
b 
g 
d 
 
elke morgen  
elke middag  
elke avond  
iedere nacht  
stel dat ik er wel  
maar jij er niet was  
dan was morgen  
morgen waarschijnlijk weer zo'n dag  
 
en ik kan het niet  
b 
g  
d 
 
ik kan het niet  
ik kan het niet   
k-k-kan het niet 
ik kan het niet alleen  
natte ramen (oeh) 
kale muren (oeh) 
lege flessen  
lege flessen op de gang  (waaaah) 
late uren, late uren             
weinig zon  
weinig zon en veel behang  

en ik kan het niet  
ik kan het niet 
ik kan er niet omheen  
k-k-kan het niet 
ik kan het niet alleen  
en ik kan het niet  
ik kan het niet 
ik kan het niet 
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ik heb het geprobeerd  
gedaan wat ik kan  
maar alles gaat verkeerd  
en ik ben ook maar een man  
en ik kan het niet alleen  
elke morgen  (oeh)   
's middags  
's avonds  
maar vooral 's nachts (oeh) 
stel dat ik er wel (waaah) 
maar jij er niet was  
dan was morgen  
morgen waarschijnlijk weer zo'n dag  
 
en ik kan h et niet  
ik kan er niet omheen  
k-k-kan het niet 
ik kan het niet alleen 
 
en ik kan het niet  
ik kan het niet 
ik kan het niet 
  
ik heb het geprobeerd  
gedaan wat ik kan  
maar alles gaat verkeerd  
en ik ben ook maar een man  
en ik kan het niet alleen  

oeh… 
ik kan het niet alleen! 


