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Beste zanger(es),
Welkom bij 4 Maten Glimlach! We staan aan het begin 

van een leuke tijd. 
In slechts 4 avonden met leuke nieuwe mensen een koor 

vormen en samen toewerken naar een sfeervol 
theaterconcert met professionele muzikanten. D

niet elke maand toch? Je hebt misschien nog geen idee wat 
je te wachten staat. Laten wij je zeggen wat onze 

verwachting is voor deze periode en het concert waar jij 
deel van bent. 

Wij verwachten
...dat je enthousiast zult worden van het meerstemmig 

zingen  
...dat je leuke nieuwe mensen leert kennen 

...prachtige kleinkunst 
...dat er veel gelachen zal worden 

...dat je verbaast zult zijn over het resultaat van 4 weken 
enthousiaste inzet 

& en natuurlijk dat we een prachtconcert zullen neerzetten 

Wij hebben er ontzettend veel zin in om aan de slag te 
gaan! Bij deze ontvang je het tekstboek waar we tijdens de 

avonden gebruik van maken. Print het uit, of neem het 
digitaal mee op je E-reader/Ipad. De zwarte afgedrukte 

tekst is voor het koor, grijs is voor de solisten. We zien 
elkaar snel!

; -)     |     ;-)      |     ;-)     |    ;-)    

Martin Brand & Henk Doest
viermatenglimlach@gmail.com

mailto:viermatenglimlach@gmail.com
mailto:viermatenglimlach@gmail.com
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Moe (Toon Hermans/Frans Halsema) 
 

O, ik vind de mensen vaak zo mat 
Nooit een glimlach op een zebrapad 
Hoe ze kijken in de tram 
Hij naar haar en zij naar hem 
Ik denk wel eens: "De mensen zijn 't zat" 

Elk onder z'n eigen grijze hoed 
Zelden maar een opgewekte snoet 
En op 't cafe-terras 
Puilt de slagroom uit 't glas 
Ik denk wel eens: "Het gaat ons veel te goed" 

Pa is moe, moe is moe 
Broer is moe en zus is moe 
Oom is moe, tante moe 
Iedereen is moe 
Voorjaarsmoe, najaarsmoe 
Zomermoe en wintermoe 
Weekendmoe, levensmoe 
Waar moet 't naar toe 

Moe van 't politiek geleuter 
Moe van kranten en TV 
Moe van al 't gepietepeuter 
Moe en zo blase 

Moe van 't praten, moe van 't leven 
Moe van zuur en moe van zoet 
Moe van alsmaar pootjes geven 
Moe van zoveel overvloed 

Daarom schreeuwen de reclames in 't vermoeide op de plaat 
Als ik pips zie, neem ik Pepsi en dan kom ik lekker popsie uit 't bad 

En de blijheid komt uit flesjes, de energie zit in een pil 
Uit ampullen en injecties komt reserve levenswil 
Lieve mens, waar is de prikkelende tintel in je bloed 
Lieve mens, waar is die blijheid en de bloemen op je hoed 
Hoe bestaat 't, is de koek al op, wat heb je dan gehad 

Als ik de mensen zie, die moeie mensen zie 
Dan denk ik vaak: "De mensen zijn 't zat” 
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O, ik wil niet zeggen dat ik meer ben dan een ander 
Misschien wel minder, maar wat doet 't er ook toe 
Ik wil alleen maar zeggen aan ieder die 't wil horen 
Het is niet waar, we zijn geen sikkepitje moe 
 
KOOR OPKOMST 

Kom, gooi de loper uit, rooie loper uit 
Voor elke pasgeboren baby, elke bruidegom en bruid 
Kom, gooi de loper uit, de rooie loper uit 
Voor elke zilv'ren jubilaris en voor de lente aan je ruit 

Ik wil 't daglicht drinken uit m'n beide handen 
En op een duintop heerlijk ademen in 't groen 
Ik voel nog zoveel vuur in 't gouwe zonlicht branden 
Er is zo veel, ontzettend veel te doen 

Want de zon in je kop, de maan is in top 
De sterren zijn nog lang niet uitgeblust 
En de maan in je kop, de nacht is niet kort 
De verliefden zijn nog lang niet uitgekust 
 
koor + Martin: 
Dag zon, dag zon, dag zalig hemelding 
D'r is geen macht die ooit je kracht zal doven 
Drapeer vandaag dat kleed van licht 
Rond ons vermoeide aangezicht 
En leer ons weer in 't geluk geloven 

Ramses Shaffy Medley 
A. 
Shaffy Cantate   
AAAHHHHH 

B. 
SAMMY 
Sammy, loop niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen 
Waarom loop je zo gebogen Sammy, met je ogen Sammy op de vlucht  
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daar is de blauwe lucht 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Sammy loop niet zo verlegen, zo verlegen door de regen 
                                  Sammy loop niet zo verlegen, zo verlegen door de regen  
Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy, van de stad 
                                                                      Sammy ,          van de stad 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy want dan wordt je lekker nat 

 
Sammy, kromme kromme Sammy,  
Dag Sammy,          domme domme Sammy 
       Dag    Sammy domme domme Sammy 
Kijkt niet om zich heen  
                           kijkt niet om zich heen  
Doet alles alleen  
                          Doet alles alleen….  
En vindt de wereld heel gemeen 
                             heel gemeen 

C. 
LAAT ME 
Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht 
Ik voel me altijd wat verloren al toont de spiegel mijn gezicht 
Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht  
Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht 
 
Laat me, Laat me, Laat me mijn eigen gang maar gaan 
Laat me, Laat me, ik heb het altijd zo gedaan  (refrein 2 x) 
 
D. 
ZING VECHT HUIL BID 
Zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder...  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 

Ja zuster, Nee zuster  
Niet met de deur’n slaan - Ja zuster, nee zuster 
Niet op de stoel’n staan - Ja zuster, nee zuster 
Denk om de bur’n - Ja zuster, nee zuster 
Het zijn heel dunne mur’n - Ja zuster, nee zuster 
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Laten wij allemaal doen wat we willen 
Zonder te schreeuwen en zonder te gillen 
 
Doe wat je ‘t liefste doet - Ja zuster, nee zuster  
Dan zit je altijd goed - Ja zuster, nee zuster 
Ja zuster... 

B 
DE KAT VAN OME WILLEM 

De kat van ome Willem is op reis geweest 
op reis geweest, op reis geweest 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
waar ging ‘ie dan naar toe? Hoi! 

Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest, Parijs geweest  
Zodat ‘ie nou alleen maar Franse kranten leest  
Bonjour en Voulez Vous 
 
C 
EEN STEKKIE 
Wil u een stekkie, een stekkie een stekkie  
Wil U een stekkie van de fuchsia 
Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie  
Heb u een plekkie voor de fuchsia 

Het is een makkelijke plant 
Hij eet als ‘t ware uit de hand  
Een beetje mest een beetje zon  
Hij doet het best op het balkon 

Ik geef een stekkie, een stekkie een stekkie  
En als ik ‘s avonds op visite ga 
Dan breng ik overal geluk 
Ik geef een stekkie van de fuch 
Ik geef een stekkie van de fuchsia  
Van de fuch, fuch, fuch-sia 
 
D 
IN EEN RIJTUIGIE 
In een rijtuigie, in een rijtuigie  
In een rijtuigie, helemaal naar Vinkeveen 
Op een dag in maart, zo kalm en bedaard 
En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard 
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E. 
TWIPS 
Twips, twips, twips 
Eerst je handen op de heupen, dan je handen op de bips  
Twips, twips, twips 
‘t Is voor nette oude dames net zo goed als voor de hips Twips, twips, twips, 
Voor de diender in de tram 
Als je zesentachtig bent, als je moe bent en verkouden 
En je ziet een beetje pips 
Twips, twips, twips, twips, twips 

Twips, twips, twips, 
(instrumentaal) 
Twips, twips, twips,  
(instrumentaal) 
Twips, twips, twips,  
‘t Is zo makkelijk te leren  
Ook voor middelbare heren, als je krakerig en oud bent En je ziet een beetje pips 
Twips, twips, twips, twips, (1 minder!!) 

MIJN OPA 
Elke zondag middag bracht ‘ie toffee’s voor me mee (hey!)  
Ik weet nog de spelletjes, die opa met me dee (hey) 
Restaurantje spel’n en m’n opa was de kok  
Bokkewag’n spel’n en m’n opa was de bok 
M’n opa, m’n opa, m’n opa 
In heel europa was er niemand zoals hij  
M’n opa, m’n opa, m’n opa 
En niemand was zo aardig voor mij 
In heel Europa, m’n ouwe opa  
Nergens zo iemand als hij  
Niemand zo aardig Niemand zo aardig  
Niemand zo aardig als hij M’n ouwe opa (hey!) 
(kanon) 
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Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij) 

Aaahhhtje 
g————————-    a————————— 
e————————-    f—————————- 
d————-c—b———d————————— 
 
Mag ik dan bij jou? 
c     c    c    c    b  
e    e     e    e   d 
c    g     g    a    g  

Als de oorlog komt,  
En als ik dan moet schuilen,  
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt,  
Waar ik niet bij wil horen,  
Mag ik dan bij jou? 
 
Als er een regel komt  
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn,  
Wat ik nooit geweest ben,  
Mag ik dan bij jou? 
c     c    c    c    b  
e    e     e    e   d 
c    g     g    a    g  
 
Mag ik dan bij jou schuilen,  
                   Bij jou schuilen 
                    c    c    d   b 
                    g    g    g   e 
                    e    e    d  d 
 
Als het nergens anders kan? 
b     b     b     a    a  a     a  
g     g     g   f-e     f   e    d (melodie) 
d    d     c    c      c   c   c  
 
En als ik moet huilen,  
g   g     c  b      b  a  
g   g     g   g      g  e  
d   d    d   d     d  c  
 
Droog jij m’n tranen dan? 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c          c   c    c  c     b  
g           g  g     g   g   g  
e           e  d    d   c    d (melodie) 
 
Want als ik bij jou mag,  
                als ik bij jou mag 
                 c   c   c     d   b    
                 g    g   g    g  e 
                 e    e   e  d   d  
 

 
Mag jij altijd bij mij.  
b      b  a  a   a   a  
g     g  f-e  f   e   d (melodie) 
c———————- 

Kom wanneer je wilt,  
unisono  
 
k hou een kamer voor je vrij.  
c   c     c    c   c   c       c   b  
g——————————— 
e    e   e    e  d    d       c  d (melodie) 

Als het onweer komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt,  
En ’t is mij te donker,  
Mag ik dan bij jou? 
 
Als de lente komt,  
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt,  
En ik weet het zeker,  
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen,  
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag,  
Mag jij altijd bij mij.  
Kom wanneer je wilt,  
Ik hou een kamer voor je vrij  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Als het einde komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt,  
En als ik dan alleen ben,  
Mag ik dan bij jou? 

Omarm me (Blof) 
Vrouwenkoor en Barbara 
Hoe ver je gaat 
Heeft met afstand niets te maken  
Hoogstens met de tijd  
 
En ik weet niet hoe het komt 
Dat ik weg wil  
Maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand 
Dus hier sta ik met een uitgestoken hand     

  Lief, ga dan mee en omarm me 
s:  a    a    a    as    as  as    b   b 
a:  d   b    a    d       b  a     d   d  
 
   Omarm me, omarm me Lief, ga dan mee Omarm me   
s:  b     b     b    d   b    a    a    a     a    as     as   b     b    
a:  d     d     d    d   d   c#  e-d b      a    d      a    d      d    

   Omarm me, omarm me  
    b    b      b    d   b     a 
    d    d       d   d    d     c# 

En breng me nergens heen   

Mannenkoor en Martin 
Hoe diep je gaat 
Heeft met denken niets te maken   
Hoogstens met een wil   
 
Martin 
En het voelt alsof ik weet waar ik heenga   
Het leidt me in het donker   
En het spot met mijn verstand  
Hier sta ik met mijn uitgestoken hand  
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Lief, ga dan mee en omarm me 
sopranen zelfde als eerste refrein  
alten nemen melodie over  
tenoren nemen altpartij over 

Omarm me, omarm me  
Lief, ga dan mee en omarm me    
Omarm me, omarm me  
En breng me nergens heen    

  Aaaah…. (3x) 
s:  b———————- a————————— 
a:            g—————e—————————- 
t:                     f#    d c# 

Martin/Barbara 
Lief, ga dan mee 
Omarm mijn lijf en leden       
Omarm mijn waanideeën   
Omarm me, omarm me  
 
Lief, ga dan mee 
a     a    a     as  
melodie  
d     b     a    d  
 
Omarm heel mijn verleden  
as     b————————- 
melodie  
d       d    b——————— 
 
Omarm mijn zeven zeeën  
b—————————— 
melodie  
d    d      b——————- 
 
Omarm me, omarm me 
b———————-a 
melodie  
d     d     d   d    d   c#  
 
En breng me nergens heen  

 
Allen unisono 
Hoe recht je staat 
Heeft met zwaarte niets te maken  
Hoogstens met de wind 
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Zing dan (tekst Ivo de Wijs) 

Koor  
Zing dan, al zit je alles tegen, zing dan een lied    
Zing dan, bij winter, storm of regen, of bij verdriet  
Wordt het bestaan je als geheel, incidenteel, weer wat te veel  
Mijn hemel, wring dan de tranen uit je keel        
        
Zie je nergens meer een beetje zon of zin  
Zie je nergens hoop, of houvast, evenmin  
Spin je als een grote onheilszwarte spin   
Al je ouwe dromen langzaam, langzaam in  
 
Koor:  
Zing dan laat iedereen het horen, ach waarom niet  
Zing dan al voel je je verloren, kom zing een lied  
Gaat het niet goed op het bedrijf, of is het thuis alweer gekijf 
Mijn hemel, zing dan de longen uit je lijf  
 
Martin en Barbara:  
Voel je hoe de nacht zich zacht rondom je sluit  
Voel je hoe de kou zich vasthecht op je huid  
Zie je geen geluk en hoor je geen geluid  
Loop je door de stad, maar kom je er niet uit  

Koor:  
Zing dan en laat de wereld horen : "Dit is mijn lied."  
Zing dan : "Ik heb een hoop verloren, maar ik geniet."  
Vind je de dagen van het jaar weer veel te zwaar, een mer a boire  
Mijn hemel, dwing dan je lippen van elkaar  
 
Zing dan, al is de dag van morgen een grijs gebied  
Zing dan en spot met al je zorgen, je bent weer quitte  
Zing, al je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij  
Mijn hemel, zing dan en zing vooral voor mij  
   
Zing dan, al is de dag van morgen een grijs gebied  
Zing dan en spot met al je zorgen, je bent weer quitte  
Zing, al je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij  
Mijn jongen, zing dan en zing vooral voor mij  
 
Zing, al je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij  
Mijn jongen, zing dan en zing vooral voor mij 
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Nog een glas Wodka (Stef Bos) 
 
Nog een glas wodka  
Iets warms voor mijn hart  
Nog een glas wodka  
Dan gaan we dansen op de grote markt  
 
Nog een glas wodka  
Het wordt al helder m'n hoofd  
Nog even en ik zie alles    
Waar ik nooit in heb geloofd 
 
Nog een glas wodka  
En jij bent de mooiste vrouw  
Ik heb nog een glas nodig om te zeggen  
Dat ik van je hou  
 
refr.:  
Ik hou van jou, ik hou van jou  
a   as    as   as   as a    a     a 
e    e    e     e    e   e  e    e 
c   b      b    b    b  c    c    c  
 
Ik weet niet wat ik zeg  
a   as     as     as as as 
e    e      e      e  e e  
c    b     b      b   b  b  
    
Maar ik hou van jou  
as      as  a     a    a 
e        e  e     e    e 
b        b  c     c    c  
 
Ik weet dat ik dit lieg 
a     a     a    a   a   a  
e    f      f     f    f   f 
c     c     c   c    c   c  
 
Dat ik alles mooier zie  
a       a   a   a    a      a  
f      f     f   f     f        f  
c     c     c   c    c      c  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Maar ik hou van jou, ik hou van jou  
a        a    b    b   b   b   c     b   b  
f         f    g      g   g   g  a      g    g  
c        c    d     d  d   d   e    d    d  
 
Nog een glas wodka  
a        a    a      a  
e        e    e      e  
c         c   c      c  
Jij wordt mooier met elk glas  
Jij bent een ander dan degene  
Die je daarnet nog was  
 
Nog een glas wodka  
a       a     a      a  
e        e    e      e 
c       c     c      c  
 
Olie op het vuur  
De mooiste dingen kosten weinig  
Liefde is niet duur  
 
Nog een glas wodka 
a        a    a     a  
e        e    e    e 
c        c    c     c  
 
Ik heb iemand nodig 
as  as    as  a    b 
e    e     e    e   e 
d    d     d   d   d  
 
Nog een glas wodka  
a       a    a       a  
e       f    f        f 
c       c    c       c  
 
Wat ik zeg dat mag je nooit geloven  
a       a    g   g    g     g   g     g    g  
f       f      e  e    e      e   e   e    e 
c       c    c   c    c     c    c   c     c  
 
refr.(2x)  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instrumentaal  
 
 
Nog een glas wodka  (echo:    een glas wodka -     een glas wodka  2 x) 
                                                 a     a       a          as    as    as     
                                                 e     e       e         e       e    e 
                                                  c     c      c          b       b   b 

Want als ik in de spiegel kijk       
Zie ik altijd iemand  
Die ik niet wil zijn  
 
Nog een glas wodka  
Alle liedjes hebben het zelfde refrein  
Als je wilt zal ik het schreeuwen  
Vannacht, hier,  midden op het plein  
 
refr.(2x)  
 
Nog een glas wodka  
Nog een glas wodka  
 
Ik hou van jou  
a———— 
f———— 
c———— 
Ik hou van jou 
a—————- 
f—————-  
c—————- 
  
Ik hou hou hou hou hou van jou 
a    b     b     b     b     b   b    b  
f     g     g     g      g     g   g     g   
c    d     d    d      d     d   d    d  
 
Nog een glas    wodka! 
b        b      b              c 
g        g       g              a 
d        d      d             e 
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Jaloezie (Frans Elhart /Adele 
Bloemendaal) 
 
Ik moet mezelf leren 
Jou vrij te laten 
Ondanks de piraten 
En kapers op de kust 
Ik moet mezelf leren 
Je te respecteren 
En erop vertrouwen 
Dat je nooit een ander kust 

En mezelf genezen  
Van mijn jaloezie  
En mezelf genezen 
Van de utopie 
Van het altijd en eeuwig 
Hand in hand samenzijn 
Het eeuwig samenzijn 

Ik moet mezelf leren 
Met vallen en opstaan 
Ik moet mezelf leren 
Dat je’n eigen leven hebt 
Ik moet mezelf vertellen  
En het ook onthouden 
Dat ik op je kan bouwen 
En niets te vrezen heb 

En mezelf genezen  
Van mijn jaloezie  
En mezelf genezen 
Van de utopie 
Van het altijd en eeuwig 
Hand in hand samenzijn 
Het eeuwig samenzijn 

Ik moet mezelf leren 
Je niet te willen binden 
Te houden van je vrinden 
Die houden ook van jou 
Ik moet mezelf leren 
Je niet te controleren 
Je te laten blijken 
Dat ik je vertrouw 
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En mezelf genezen  
Van mijn jaloezie  
En mezelf genezen 
Van de utopie 
Van het altijd en eeuwig 
Hand in hand samenzijn 
Het eeuwig samenzijn 

Boudewijn de Groot Medley 
Verdronken Vlinder 
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier 
Zomaar drijven, na het vliegen in de wolken drijf je hier 
 
AAhhhhh - melodielijntje koor  
  bes g   f               bes  g 
   g   es    a             f     d      
   d  bes  c             d   bes 
 
Met je kleuren die vervagen 
Zonder zoeken zonder vragen 
Eindelijk voor altijd rusten  
En de bloemen die je kuste 
Geuren die je hebt geweten 
Alles kan je nu vergeten 
Op het water wieg je heen en weer 
g      g      g         f      f     f    f    f  
d     d   es es     c       c    c   d   d 
bes————-  c        c     c  bes bes 
 
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier 
f—————————a    a    a   a    g   g     g     f   f 
d    d   d   d    d     d    f       f      f     es       es    d d   
bes———————- d—————- c———— bes 
 
Om te leven dacht ik je zou een vlinder moeten zijn 
f      g   bes   bes  bes bes bes bes  a  a    a  bes  bes 
d—es—f————g————-f————————- 
melodie  
 
Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn 
f      g    bes    bes   bes bes  bes bes a   a  a bes bes 
f—————————-g—————f—————— 
melodie  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Maar ik heb niet langer hinder van jaloersheid op een vlinder 
Als zelfs vlinders moeten sterven laat ik niet mijn vreugd bederven 
Ik kan zonder vliegen leven 
Wat zou ik nog langer geven 
Om een vlinder die verdronken is in mei  
Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn   (bes op 1/8) 
 
B. 
MEESTER PRIKKEBEEN 
 
F# 
Meester Prikkebeen, Meester Prikkebeen 
sopranen melodie -  beginnen op bes 
alten op f# 
tenoren beginnen op c# 
 
Mensen lopen langs hem heen 
Hij blijft alleen meester Prikkebeen.  
 
Dames: En morgen verdwijnen ze over het land 
(mannen: Morgen verdwijnen ze over het land) 
Het nieuwe jaar is wijd en groen 
(mannen: Een bloemenwei is leeg en groen) 
Samen: Nooit zien ze hem weer 

Wie weet wat de dagen 
Dit jaar zullen doen 
Zij speelt met de kat 
En hij zwaait met zijn hand 
Vaarwel en tot ziens 
(mannen:Vaarwel en tot ziens) 
vrouwen Misschien tot ziens 
mannen: Misschien tot ziens. 

Meester Prikkebeen, Meester Prikkebeen 
Mensen lopen langs hem heen 
Hij blijft alleen meester Prikkebeen. 
 
C. 
ALS DE ROOK OM JE HOOFD IS VERDWENEN 
Valt het je op dat de zon feller schijnt  
als de rook om je hoofd is verdwenen.  
Valt het je op dat de wind harder waait        
als je hem tegen hebt in plaats van mee.       
't Is koeler in huis dan aan zee                     
als de rook om je hoofd is verdwenen.  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Je kerft je naam in de nerf van een boom  
f    f       a  a  melodie 
c   c      f     f    f     f     g  f      e      f 
c   c      c     c  
en niemand weet ooit wie je bent.  
melodie  
f    f     d      c          g   f    g  a  
c    c    bes    a       d    c   c   c 
 
De boswachter glimlacht als hij je herkent,  
melodie  
g     g      e  d     d   e 
d      d     c  b    b   c  
 
je drijft langzaam mee met de stroom    (o o  o) 
                                                              c  b  as  
                                                              a  as e    
                                                              e  d  b 
 
Als de rook om je hoofd is verdwenen.  
melodie  
e    g   a 
c    d  e  
 
Als de rook om je hoofd is verdwenen.  

TESTAMENT 
Voor mijn ouders is het album met de plaatjes, 
die zo vals getuigen van een blijde jeugd.  
Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes 
die een kind opvoeden in eer en deugd. 
 
En verder krijgen z'alle dwaze dingen terug 
die ze mij teveel geleerd hebben die tijd.  
Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
groot te worden zonder diep berouw en spijt. 
 
En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden 
maar die hebben al genoeg van mij gehad. 
Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienen 
Al de drank die ze van mij hebben gejat. 
 
Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen 
die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft. 
Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen 
sopranen melodie 
b———————-c#————d——- 
a    b—————- a————————- 
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die neem je mee zolang je verder leeft.  
f#    g      g    g    g  f#    e    d c#    # 
d———————-c#————-  d 
b———————-a——————— 

JIMMY  
Hoe sterk is de eenzame fietser 
die kromgebogen over zijn stuur 
tegen de wind 
zichzelf een weg baant? 
Hoe zelfbewust de voetbalspeler 
die voor de ogen van het publiek 
de wedstrijd wint,  
zich kampioen waant? 
Hoe lacht vergenoegd de zakenman 
zonder mededogen die concurrent 
verslagen vindt,  
zelf haast failliet gaand.  
 
En ik zit hier tevreden 
bes—————— 
f#——————- 
tenoren melodie 
 
met die kleine op mijn schoot.  
De zon schijnt, er is geen reden 
met rotweer en met harde wind 
te gaan fietsen met dat kind. 

oeh          oeh… (2x)   aah…      ahh.. (2x)  
f# g# bes  bes g# f#      b c# es   es c#  b 
c# es f#    f# es  c#      f# as b      as f# 
bes  b  c#  c# b bes      es  e  f#    f# e es 
 
Als ie maar geen voetballer wordt,  
b——————- 
as—————— 
e——————— 
ze schoppen hem misschien half rot 
 
 
papapapa 
b————a 
f#————e 
es————c# 
 
Maar liever dat nog 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f#—————— (3e keer inzetten)   laatste 2 x naar b moduleren 
es—————-c#                                                    f# 
b—————                                                         es 
 
dan het bord voor zijn kop 
van de zakenman, 
want daar wordt hij alleen maar slechter van. 

AVOND  
Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken 
en te hopen dat je licht het doet. 
Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker 
want binnen is het warm en licht en goed. 
             Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. 
tenoren  e e e 
alten:     g g   g 
 
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen 
en ik ken je diepste angst.  
 
Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij. 
a——- 
e——-  
 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,  
ik geloof, ik geloof in jou en mij. 
 
En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten, 
vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. 
 
En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. 
c——————- 
a——————- 
maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,  
ik geloof, ik geloof in jou en mij.  
Ik geloof, ik geloof, ik geloof,  
ik geloof, ik geloof in jou en mij.  
 
En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. 
maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,  
ik geloof, ik geloof in jou en mij.  
Ik geloof, ik geloof, ik geloof,  
ik geloof, ik geloof in jou en mij 
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Leun Op Mij (Ruth Jacott) 
Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt. 
Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt.. 
Leun op mij.. 
Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn.. 
Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn 
Leun op mij  
f#     f#  F# e 
melodie  
a————- 
 
Kom maar hier.. en leun op mij  
e        a      as      a    f#     e   e  
c#      f#      e       Ff#  d    c#  c# 
a        c#    b       c#    a    a    a 
     
Kijk niet terug maar kijk naar mij.. 
Al het wachten is voorbij. 
Leun op mij  

Leun op mij 

Als het lijkt alsof niemand om je geeft.. 
Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft.. 
Leun op mij  
f#     f#  F# e 
melodie  
a————- 

En als je hart gebroken is.. 

Leun op mij. 
f#     as  a———- 
d      e   f# 
a      b   c# 

Kom maar hier..en leun op mij.. 
Kijk niet terug maar kijk naar mij.. 
Al het wachten is voorbij... 
Leun op mij 
Leun op mij 

Kom maar hier en leun op mij.. 
Kijk niet terug maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij 
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Leun op mij 
Leun op mij 
Leun op mij 

Mensch durf te leven (Dirk Witte) 
 
Je leeft maar heel kort, maar 'n enkele keer                  (koor tegenstem!) 
En als je straks anders wilt, kun je niet meer! 
Mensch, durf te leven! 
Vraag niet elken dag van je korte bestaan: 
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gadaan? 
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind? 
En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman weer vindt, 
En - wat heeft 'Het Fatsoen" voorgeschreven? 
Mensch, durf te leven! 

De menschen bepalen de kleur van je das, 
De vorm van je hoed, en de snit van je jas 
En - van je leven! 
Ze wijzen de paadjes, waar langs je mag gaan, 
En roepen 'o foei!' als je even blijft staan, - 
Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk, 
Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk, 
En wat j' aan de armen moet geven. 
Mensch, is dat te leven? 

De menschen - ze schrijven je leefregels voor, 
Ze geven je raad, en roepen in koor: 
Zoo moet je leven! 
Met die mag je omgaan, maar die is te min. 
Met die moet je trouwen, - al heb je geen zin. 
En daar moet je wonen, dat eischt je fatsoen - 
En je wordt genegeerd als je 't anders zou doen, 
Alsof je iets ergs had misdreven, 
Mensch, is dat leven? 

Het leven is heerlijk, het leven is mooi. 
Maar - vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi! 
Mensch! durf te leven! 
Je kop in de hoogte, je neus in de wind, 
En lap aan je laars hoe een ander het vindt! 
Hou een hart vol warmte en van liefde in je borst, 
Maar wees op je vierkante meter een Vorst! 
Wat je zoekt kan geen ander je geven! 
Mensch, durf te leven! 
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De verzoening (Frank Boeijen) 
 
Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd,  
naar het licht op zoek naar het donker.  
Verlangen naar verlangen, uit dat harnas van spijt,  
jaloezie en belangen.  
Onderweg spuwden stuurlui aan wal hun gal,  
ze hebben nooit iets bereikt, ik bleef eigenwijs.  
 
En toen, toen zag ik jou,  
je bent zoveel voor me geweest,  
een moeder, een dochter, de mooiste vrouw.  
Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet,  
won mijn twijfel van ons geluk maar vanavond ben ik hier terug,  
en ik vraag je...  
 
Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief.  
Bemin mij, bevrijd mij van het duister in mijn hoofd,  
mijn straat loopt hier dood.  
 
Wat achtervolgde mij hier naar toe,  
was het de prijs van de roem,  
of het verlangen voor een nacht iemand te vertrouwen.  
Of was het die hyena, die jakhals, die wacht tot ik neerval  
en waarvan ik dacht dat het een vriend was.  
 
Maar zijn wij samen niet sterker dan alles wat mij bedreigt,  
ik sta klaar voor de strijd, met als wapen de waarheid,  
en dat is  
 
Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief.  
Bemin mij, bevrijd mij van dat gevoel van schuld,  
verraad mij met een kus  
 
Heb me lief, heb me lief,  
ik weet meer vragen kan ik niet.  
Wij verzoenen ons vannacht,  
bemin mij,  
streel mij,  
heel mij,  
heb me lief 
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Anders anders (Herman van Veen) 
 
Djamna, djamna, we 
g   g       g    g    g-f 
es  es     es   es    es-d 
c    c        c    c     c -b 
 
Djamna, djamna, we 
as  as     as    as   as-g 
f      f      f     f     f-es 
d     d     d    d      d-c 

Djamna, djamna, we-------------------- (2x) 
bes  bes  bes bes  c  bes  as  g   f   g 
g      g    g     g   as  g     f    es d   es 
es    es    es    es    f es     d   c    b  c 

joh-- joh--joh--joh 
g       f     g     f 
es     d    es     d 
c      b     c       b 

oh-- joh--joh--joh  
g       f     g     f  
es      d   es    d 
c        b    c    b 

Je bent mooi, niet mooier, je bent anders 
mooi 

Je bent lief, niet liever, je bent anders 
lief 

Je bent zacht, niet zachter, je bent anders 
zacht 

Je bent wijs, niet wijzer, je bent anders 
mooi 
lief 
zacht 
weet 

'k hou van jou 
k hou van jou 
'k hou van jou 
anders 
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+ 
(tegelijkertijd) 
Djamna, djamna, we 
g   g       g    g    g-f 
es  es     es   es    es-d 
c    c        c    c     c -b 
 
Djamna, djamna, we 
as  as     as    as   as-g 
f      f      f     f     f-es 
d     d     d    d      d-c 

Djamna, djamna, we-------------------- (2x) 
bes  bes  bes bes  c  bes  as  g   f   g 
g      g    g     g   as  g     f    es d   es 
es    es    es    es    f es     d   c    b  c 

Jij is wit, niet witter, jij is anders  
zwart 

Jij is zwart, niet zwarter, jij is anders 
wit 

Jij is zoet, niet zoeter, jij is anders 
zoet 

Jij is goed, niet beter, jij is anders  
wit 
zwart 
zoet 
goed 
  
eks lief vir jou 
eks lief vir jou 
lief vir jou 
maar anders (2x) 
+ 
(tegelijkertijd) 
Djamna, djamna, we 
g   g       g    g    g-f 
es  es     es   es    es-d 
c    c        c    c     c -b 
 
Djamna, djamna, we 
as  as     as    as   as-g 
f      f      f     f     f-es 
d     d     d    d      d-c 
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Djamna, djamna, we-------------------- (2x)     (LET OP!) 
bes  bes  bes bes  c  bes  as --------a 
g      g    g     g   as  g     f   -------- 
es    es    es    es    f es     d  --------- 
 
instrumentaal 

a---     (Djamna - een noot hoger) 
f--- 
d--- 

eks lief vir jou 
eks lief vir jou 
lief vir jou 
maar anders (2x) 

+ 
 
(tegelijkertijd) 
Djamna, djamna, we 
Djamna, djamna, we 
Djamna, djamna, we-------------------- (2x)

Zei m’n moeder altijd (Robert Long) 
 
Weet je wat m'n moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie bui had 
"Kind (zei m'n moeder altijd) 
Onthou maar goed (zei m'n moeder altijd) 
Wat je ook doet (zei m'n moeder altijd) 
Je moet 't leven positief bekijken 
Dus (zei m'n moeder altijd) 
Onthou mijn raad (zei m'n moeder altijd) 
Word maar niet kwaad (zei m'n moeder altijd) 
Als het niet gaat zoals je graag zou willen  
 
refren':  
Want een mens is mooier als 'ie lacht 
En al is 't nog zo'n donkere nacht 
Als je even zoekt dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht 
(Je kunt de loop der dingen geen andere kant uit dwingen) 
Het hele leven is een lange rij veranderingen  
 
Hehe (zei m'n moeder altijd) 
Zit 't niet mee (zei m'n moeder altijd) 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Zeg dan okay (zei m'n moeder altijd) 
En laat je vredig met de stroom meedrijven 
Want (zei m'n moeder altijd) 
De tijd gaat snel (zei m'n moeder altijd) 
Gebruik haar wel (zei m'n moeder altijd) 
Maar elke tel als je dat kunt fantastisch  
 
refrein  
 
Kijk (zei m'n moeder altijd) 
Een optimist (zei m'n moeder altijd) 
Die zich vergist (zei m'n moeder altijd) 
Die heeft beslist wat minder last van tranen 
Dan een sjacherijn (zei m'n moeder altijd) 
Zo'n fles azijn (zei m'n moeder altijd) 
Die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden  
 
refrein  
 
Kijk (zei m'n moeder altijd) 
Een optimist (zei m'n moeder altijd) 
Die zich vergist (zei m'n moeder altijd) 
Die heeft beslist wat minder last van tranen 
Dan een sjacherijn (zei m'n moeder altijd) 
Zo'n fles azijn (zei m'n moeder altijd) 
Die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden  

(+ 1e tegenstem: dit is wat mijn moeder altijd zei als ik  
een kwaaie bui had) 

(+ 2e tegenstem: lalala, etc) 

Het schaep met de vijf pooten 
A 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 

Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe 
Ik wil naar Edam, naar mijn nicht toe 
Maar de treinmachinist is een vreemde sadist 
En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe 
Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein want 
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KOOR: 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
bbbbbb (melodie) 
ggggg 
ddddd 

Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!? 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Dan blijf je nergens meer 
  
Ik wil in de winkel wat kopen 
Pak de lift in plaats van te lopen 
Ineens staat hij stil en hoe hard je ook gil 
Pas na vier dagen doen ze em open 
Ik denk wel even na, voor ik daar weer binnen ga 
  
KOOR 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!? 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Dan blijf je nergens meer  
  
B.  
We benne op de wereld… 

Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten 
We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten, Neen! 
  
We benne op de wereld om mekaar om mekaar 
g----  
e----- 
c--- (melodie)  
om mekaar om mekaar, Te hellepe nietwaar 

Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar 
as---- 
f--- 
c#-- 
om mekaar om mekaar, Te hellepe niewaar 

Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons bedrijven 
Naastenliefde is de kurk waarop we allen drijven 
 
We benne op de wereld om mekaar om mekaar 
om mekaar om mekaar, Te hellepe nietwaar 
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar 
om mekaar om mekaar, Te hellepe niewaar 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Gesproken: Mensen deelt tezamen brood, helpt elkander in de nood (amen) 
 
Als de buurman armoe lijdt, in stilte zit te treuren 
Probeer 'm dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren 
 
We benne op de wereld om mekaar om mekaar 
om mekaar om mekaar, Te hellepe nietwaar 
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar 
om mekaar om mekaar, Te hellepe niewaar 

C:  
Het zal je kind maar wezen 
 
He, jeugd van Nederland,  
denk nou niet dat jullie lekkertjes benne 
Als je je eigen in de spiegel ziet,  
dan moet je toch erkennen 

refr.: 
Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
                                        bes    as      g    f  
                         unisono 

Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
                                         bes  as      g     f 
                                         alten ook melodie 
                                          d     c      bes   a 

Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
                                         es     c#       c   bes 
                                         bes   as     g        f 
                                         g      f      es      d 

Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
  weer unisono melodie 
 
Gesproken: En datteme hippe vogels zijn, dat zalle ze weten 

Zo kent ik ook een kunstenaar  
met haar tot op z'n schouder 
Hij is al vijfenveertig jaar  
en hij leeft nog van z'n ouders 

Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah 
Het zal je kind maar wezen, yeah yeah yeah yeah
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ANNIE MG SCHMIDT MEDLEY 
A: ZEUR NIET 
Barbara 
Als je moe bent 
Als je oud bent 
Als je rillerig en miezerig en koud bent 
Als je man weer met een juffrouw op de pier zit 
Als de echtelijke liefde je tot hier zit 
Als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning 
Als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning 
  
Als je auto op een paal botst 
Als de kat weer op de mat van het portaal kotst 
Als je arm bent als een kerkmuis 
Moet gaan dweilen in een werkhuis 
Ja dat alles kan gebeuren 
Zelfs in technicolorkleuren 
Ga niet zeuren. 
 
Vrouwen (melodie):  
Spring in de gracht 
Of knip je haar af 
Duw oude dametjes 
Van het trottoir af 
Maar zeur niet   (f# d  voor alten - d- a voor tenoren) 
Zeur niet 
Zeur niet 
  
Trap om je heen 
Wees nooit een dame 
En gooi het theeservies 
Dwars door de ramen 
Maar zeur niet 
Zeur niet 
Zeur niet 
 
Mannen:  
Tjongejongejonge wat een toon  
Tjongejongejonge niet gewoon  

Vrouwen 
Doe dat allemaal  
Maak een grof schandaal  
Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet 
Zeur niet, zeur niet, 
zeur niet! 
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B: VLUCHTEN KAN NIET MEER 
Koor: 
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe     (dames - as tenoren: c)  
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe  
Hoe ver moet je gaan  
 
Martin en Barbara: 
De verre landen zijn oorlogslanden  
Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden 
Hoe ver moet je gaan? 
Vluchten kan niet meer 
Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten  
En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente 

Koor: 
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar  
Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar  
We maken ons eigen alternatiefje  
Met of zonder boterbriefje  
M'n liefje, m'n liefje, wat wil je nog meer  

Vluchten kan niet meer  
vluchten kan niet meer 
Mmmmm 
  
C: OP EEN MOOIE PINKSTERDAG 

Mannen (melodie - martin hoge partij) 
Op een mooie Pinksterdag 
Als 't even kon 
Liep ik met m'n dochter aan het handje in het parrekie te kuieren in de zon 
Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos 
Kijk nou toch je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos 

Vader was een mooie held, vader was de baas 
Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas 
Ben je bang voor 't hondje, hondje bijt niet 
Papa zegt dat hij niet bijt 
Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid 
 
Als het kindje groter wordt, roossie in de knop 
Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen "handen thuis en lazer op" 
Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer 
Precies als iedereen 
Op een mooie Pinksterdag 
Laat ze je alleen 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D: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen 

Koor melodie: 
Ik zou je 't liefste in 'n doosje willen doen 
en je bewaren, heel goed bewaren 
Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen 
en telkens zou ik eventjes het deksel opendoen 
en dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren 
Dan lig je in de watten en niemand kan erbij 
Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij 
  
Ik zou je het liefste in een doosje willen doen 
en dan voorzichtig even kijken, heel voorzichtig even kijken 
Dan telkens even kijken en een zoen 
  
 
E:  Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
 
Solo 
Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe 
Ik wil naar Edam, naar mijn nicht toe 
Maar de treinmachinist is een vreemde sardist 
En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe 
Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein want 
  
Allen: 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!? 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Dan blijf je nergens meer 
  
Martin: 
Ik wil in de winkel wat kopen 
Pak de lift in plaats van te lopen 
Ineens staat hij stil en hoe hard je ook gil 
Pas na vier dagen doen ze  em open 
Ik denk wel even na, voor ik daar weer binnen ga 
  
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!? 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Dan blijf je nergens meer  
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!? 
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 
Dan blijf je nergens meer 
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Country op z’n Hollands: Jan Rot 
 
A. God dank voor het platteland  
(Thank God I’m a country boy) 

mannen melodie:  
Met leven als boer haal je zelden de krant 
Je doet het op je klompen en je doet het met de hand 
Met boerenbedrog of boerenverstand 
Goddank voor het platteland 
 
vrouwen melodie:  
Het leven gaat z’n gang en dan gaat het leven goed 
We voeden een gezin op en we werken voor de poet 
En als we iets niet mogen nou dan doe je hoe het moet 
Goddank voor het platteland 
   
Man, ik heb er mijn troel en ik heb er m’n trekker 
a       a   as   as as    as    as   as  a   a   a    f#  e 
e————————————————-d  c# 
tenoren melodie (c#) 
 
Hou m’n hond bij het hek en de haan is m’n wekker     
idem   
 
Leven in de luwte is een leven lang lekker   
e   e    e   e  a  a    a  a     c#    c#     d  
c# ————e———— as      as      a 
Goddank voor het platteland     
allen melodie 
  

Is het werk gedaan en de zon gaat omlaag      
Dan pak ik mijn fiedel of de zingende zaag   
Maar de kinderschaar slaapt zodat ik me gedraag     
Goddank voor het platteland 
Ik speelde nog het liefste van de zon tot de maan   
Maar mijn god en m’n liefste, nee die doe je dat niet aan 
Dus ik fiedel als ik kan, maar laat ‘m hele dagen staan  
Goddank voor het platteland 
  
Man, ik heb er mijn troel en ik heb er m’n trekker 
Hou m’n hond bij het hek en de haan is m’n wekker 
En leven in de luwte is een leven lang lekker 
Goddank voor het platteland 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B. Paulien 
Paulien, paulien, paulien, paulien  
c#         e          f#        es   e es c# 
c#         e          f#        F# as f#  e 
c#         e           f#       b   c# b  as (melodie) 
 
ik weet het: alsjeblieft laat mij mijn man 
c#  c#    b     
as   as   f# 
Paulien, paulien, paulien, paulien 
pak hem niet alleen omdat het kan 

hij mompelt om je in zijn slaap 
daar lig ik dan, totaal voor aap 
en zie hoe hij wordt gekaapt, paulien               tenoren: PAULIEN:   e  c# 
ik weet dat hij in mum van tijd                                                      c# as 
die man van mij, zou zijn verleid 
maar je stort ons in de narigheid, paulien 
 
Jij hebt aan elke vinger tien 
maar ik zou nooit meer liefde zien 
hij is voor mij, die ene tien, paulien 
ik zeg je dit van vrouw tot vrouw 
mijn levenslot dat ligt bij jou 
en wat je doet, is nu aan jou, paulien 
   
Paulien, paulien, paulien, paulien  
ik weet het: alsjeblieft laat mij mijn man   
Paulien, paulien, paulien, paulien 
pak hem niet alleen omdat het kan 
  
Paulien, paulien, paulien, paulien 
ik weet het: alsjeblieft laat mij mijn man 
Paulien, paulien, paulien, paulien 
pak hem niet hoewel je dat wel kan 
Paulien, 
Paulien 
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Het Dorp - Wim Sonneveld 
 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
waarop een kerk een kar met paard 
een slagerij J. van der Ven.  
Een kroeg, een juffrouw op de fiets  
het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,  
maar 't is waar ik geboren ben.  
Dit dorp, ik weet nog hoe het was,  
de boerenkind'ren in de klas,  
een kar die ratelt op de keien, 
het raadhuis met een pomp ervoor,  
een zandweg tussen koren door,  
het vee, de boerderijen.  
 
Refrein:  
 
En langs het tuinpad van m'n vader  
zag ik de hoge bomen staan.  
Ik was een kind en wist niet beter,  
dan dat nooit voorbij zou gaan.  
 
Wat leefden ze eenvoudig toen  
in simp'le huizen tussen groen  
met boerenbloemen en een heg.  
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,  
het dorp is gemoderniseerd  
en nu zijn ze op de goeie weg.  
Want ziet, hoe rijk het leven is,  
ze zien de televisiequiz  
en wonen in betonnen dozen,  
met flink veel glas, dan kun je zien  
hoe of het bankstel staat bij Mien  
en d'r dressoir met plastic rozen.  
 
Refrein:  
 
En langs het tuinpad van m'n vader  
zag ik de hoge bomen staan.  
Ik was een kind en wist niet beter,  
dan dat nooit voorbij zou gaan.  
 
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar  
in minirok en beatle-haar  
en joelt wat mee met beat-muziek.  
Ik weet wel, het is hun goeie recht,  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de nieuwe tijd, net wat u zegt,  
maar het maakt me wat melancholiek.  
Ik heb hun vaders nog gekend  
ze kochten zoethout voor een cent  
ik zag hun moeders touwtjespringen.  
Dat dorp van toen, het is voorbij,  
dit is al wat er bleef voor mij:  
een ansicht en herinneringen.  
 
Toen ik langs het tuinpad van m'n vader  
de hoge bomen nog zag staan.  
Ik was een kind, hoe kon ik weten  
dat dat voorgoed voorbij zou gaan. 


