
Heavenly Creature Producties en Saarein  

presenteren 

 
Zingen in Saarein 

 
10 – 10 - 10 

 

 
 

 
Beste mensen, 

 
De MeeZing kent 1 spelregel. En die luidt: 

 
NIET DOOR HET ZINGEN HEEN PRATEN. 

 
 
 

We zingen 3 maal een half uur.  
Afgewisseld met een half uur pauze.  

Voor een praatje krijg je alle gelegenheid tussen de  
zangblokken door en natuurlijk na afloop. 

 
Ontzettend bedankt voor je medewerking. Heel veel zangplezier 

Dia en Irene 



 2 

01. Aan de Amsterdamse grachten 
Aan de Amsterdamse grachten  
Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand 
Amsterdam vult mijn gedachten 
Als de mooiste stad in ons land 
Al die Amsterdamse mensen 
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein 
Niemand kan zich beter wensen 
Dan een Amsterdammer te zijn 
 
Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam 
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam 
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor 
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor 
Aleen de bomen, de bomen, hoog boven het verkeer 
En over het water gaat er een bootje net als weleer 
Refr. 2x 
 
02. Ik krijg een heel apart gevoel 
refr.:  Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 
     Als jij me aankijkt lieve schat 
      Wat moet ik zonder jou beginnen 
      Hoor je 't bonzen van m'n hart 
      Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 
      Al raak ik jou maar even aan 
      Dan wordt het warm en koud van binnen 
      Ik kan niet zonder jou bestaan 
 
De eerste liefde in je jonge leven 
Brengt meestal veel onzekerheid 
Aan wie moet je de ware liefde geven 
Bij 1 ben je die twijfels zomaar kwijt 
Dat is de ware man 
Je snapt niet hoe dat kan 
refr. 
 
Geen mens kan zonder liefde in z'n leven 
Zolang ons wereldje nog draait 
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Met jou hoop ik nog heel vaak te beleven 
Dat fijn gevoel dat ware liefde zaait 
En als jij naar me kijkt 
Dan zing ik tegelijk 
refr.(2x) 
 
Dan wordt het warm en koud van binnen 
Ik kan niet zonder jou bestaan 
 
03. Toen ik je zag 
Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg 
Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgenvroeg 
Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw 
Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou 
 
refr. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet 
     Dat kun je ook niet weten, ik heb je pas 1 keer ontmoet 
     En toen heb je mij misschien niet eens gezien 
 
Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet 
Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie 
Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat 
Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat 
refr. 
 
Als ik jou zou vragen "drink jij wat van mij" 
Zou je dan lachen, blijft 't daarbij 
Ik moet 't toch proberen, ik weet alleen niet hoe 
Niet langer verlegen, ik wil, ik zal, ik ga naar je toe 
 
Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag 
Ik ben veranderd, een ander, sinds die ene lach 
Ik geef me over, je hebt me, verzetten heeft geen zin 
Ik ben veranderd, een ander, en dit is pas 't begin 
 
Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet 
Dat kun je ook niet weten, ik heb je pas 1 keer ontmoet 
En toen heb je mij misschien, ja heel misschien niet eens gezien 
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04. Droomland 
Heerlijk land van mijn dromen  
Ergens hier ver vandaan 
Waar ik zo graag wil komen  
Daar waar geen leed kan bestaan 
 
Droomland, Droomland 
Oh ik verlang zo naar Droomland 
daar is steeds vree, dus ga met me mee 
samen naar 't heerlijke Droomland 
 
Ik ben daar zo graag aan het dwalen 
Hoor naar den voog’len lied 
’t Is of ze mij verhalen 
van al het schoons dat men ziet 
 
Droomland… 
(3x) 
 
05. Samen zijn 
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 't 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 je heen 
      Want samen zijn 
      Ja samen zijn 
      Dat wil toch iedereen 
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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. 
 
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 je heen 
Want samen zijn 
Ja samen zijn 
Met z'n twee te leven, een te zijn 
 
06. Twee motten 
refr.:   Er wonen twee motten, in mijn ouwe jas 
      En die twee motten, die wonen d'r pas 
      Je raakt gewoonweg van je stuk as je 't ziet dat pril geluk 
      Hij vreet me hele jas kapot 

Alleen voor haar die dot van een mot 
     Ik noem haar Charlotte, en hem noem ik Bas 
      Die dotten van motten, in me ouwe jas 
 

Ik voelde me eerste een beetje belaagd 
Ik dacht "'t is net of 'r wat aan me knaagt" 
Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten 
Ik dacht nog even ‘hoe heb ik ’t nou’ 
Maar toen begreep ik 't al gauw 
Ik zag twee motten in die gaten zitten praten 
Ik greep meteen naar de DDT  
maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee 
En besloot meteen, ik zal dat echtpaar dan maar laten 
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refr. 
 
Ik ben een geboren eenzaam mens 
Maar 't was me eigen wijze wens 
Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen 
Puh, en dan zeggen m'n relaties tegen mij 
"Hee joh, breng toch die jas naar de stomerij 
Want dat vod dat begint al knapjes te verminderen" 
Maar ja, zo'n vagebond als ik die komt pas reuze in z'n schik 
Met zo'n ouwe jas, twee motten en tien mottenkinderen 
 
Een familie motten woont 'r in m'n jas 
Ik laat ze ravotten als een kleuterklas 
Nou zitten ze boven in me kraag en eten zich een volle maag 
Ze vreten m'n hele jas kapot omdat een mot toch leven mot 
Die lieve Charlotte en mottige Bas 
Met hun dotten van motten wonen in m’n jas 
 
07. Alles kan een mens gelukkig maken 
Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort 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 mijn huis me irriteren 
Dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit 
 
refr.   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, oohhh 
(2x) 
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Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom 
Geen idee geen benul wat gebrek aan liefde is 
Vandaag kocht ik m'n derde videorecorder 
Van 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 voor dat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan 
Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad 
refr. 
 
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 
refr. (2x)  
 
08. Vriendschap  
Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed 
Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee 
Als ik in het water sprong, dook hij er achteraan 
Een mooiere vriendschap, kon er in m'n ogen niet bestaan 
Totdat hij verhuisde naar een andere stad 
Ik heb als ik het goed heb nog een kaart van hem gehad 
 
refr.  Een keer trek je de conclusie 
  Vriendschap is een illusie 
  Vriendschap is een droom 
  Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom 
 
Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deed 
Als zij begon te zoenen, dan vree ik met haar mee 
Als ik begon te janken, kwam ze naast me staan 
Een mooiere vriendschap, kon er in m'n ogen niet bestaan 
Tot het moment dat ze spontaan mijn naam vergat 
En bleek dat ze een ander vriendje had 
refr.  
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Als het gaat om geld 
Als het gaat om vrouwen 
Als het gaat om alles wat je lief hebt 
Wie kun je dan vertrouwen? 
♫♫ 
 

Een keer trek je de conclusie 
Vriendschap is een illusie 
Vriendschap is een droom 
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom  
 
09. Kleine jodeljongen 
refr.: Oh kleine jodeljongen, jij heb voor mij gezongen 
     En jouw liedje was mij in gedachten 
     En de bergen met hun wond're nachten 
     Oh 't is alsof m’n oren, zacht zilv'ren klokjes horen 
     Die jou jub'lend door het dal 
     De lente brengen overal 
     Liedje en het wondere melodietje 
     Uit het land der bergen bied je 
     Al die pracht van het heelal 
 

Kleine jodeljongen waarom zing je niet 
Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet 
Lonken jou de lichten van de stad zo aan 
Ben je daarom uit je dorp gegaan 
refr. 
♫♫ 
Refr. 
 
10. Voorbij 
Vrienden hebben mij zo vaak gezegd:  
"Jij, jij blijft niet lang alleen"  
Die woorden heb ik steeds weerlegd  
Mijn hart behoorde aan geeneen  
Ik had m'n portie liefde wel gehad  
De ware hield niet meer van mij  
Ik was verliefdheid meer dan zat  
Toen kwam jij voorbij   
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Voorbij Voorbij Voorbij   
 
Het rare was: ik had 't niet verwacht  
Ik vond je leuk, zo voor 1 keer  
Maar toen je wegging in de nacht  
Verlangde ik naar jou en naar veel meer  
Ik kende je van lichaam, niet van naam  
'k Weet wel wat je bij het afscheid zei  
Je gaat toch niet staan wachten bij 't raam  
Ik kom nog wel een keer ineens voorbij   
Voorbij     Voorbij     Voorbij  Oh, voorbij      
 
De angst of iemand van me houdt      
Die angst is nu voorgoed voorbij      
Voorbij is mijn onzekerheid      
't Zoeken naar de ware      
Voorbij is het verlangen naar      
Wat jij hebt losgemaakt in mij      
Voorbij   
Voorbij     Voorbij     Voorbij  Oh, voorbij      
 
Die dagen gingen zo voorbij  
Ik miste je aanwezigheid  
Jouw geur omringde mij  
Kom langs, ik wil je nooit meer kwijt   
Voorbij     Voorbij     Voorbij  Oh, voorbij      
 
De liefde krijg je niet cadeau  
Wachten op is niet besteed aan mij  
Voor beiden is het beter zo  
Of kom je weer een keer voorbij  
Voorbij Voorbij Voorbij Voorbij... 
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11. Ik ben Gerrit 
refr.: Ik ben Gerrit en ik steel als de raven 
     'k Ben een boef in de ogen der braven 
     Maar wat moet je nou als je niks hebt 
    In deze wereld waar je steeds wordt genept 
 
Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank 
Moeder kon dat niet betalen 
Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank 
Ik liep door de straten te dwalen 
 
De bakker die keek niet, ik pikte een brood 
En heb dat mijn moeder gegeven 
Het was wel gestolen maar 't smaakte ons goed 
Zo zijn we in leven gebleven 
refr. 
 
Zo groeide ik op, ja voor galg en voor rad 
Het stelen dat kon ik niet laten 
Ik heb in mijn leven al heel wat gejat 
En ik zit nooit zonder dukaten 
Ik 'k ben nu beroemd en berucht in 't land 
Een brandkast die kan je me geven 
't Begon met een broodje, nu zit ik geramd 
En zo blijft 't de rest van mijn leven 
♫♫ 
refr. 
 
Ik ben Gerrit 
 
12. Voor Haar 
Zij verstaat de kunst van bij me horen 
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee 
In mijn ogen woont ze, in mijn oren 
Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee 
Soms begint ze in mijn hart te zingen 
Waar het nacht wordt heeft ze lichtjes aangedaan 
En door haar weet ik dan door te dringen 
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Tot de onvermoede schat van ons bestaan 
Zo alleen maar wil ik verder leven 
Schuilend bij elkaar 
 

En als ik oud moet worden, dan alleen met haar 
Zij kent al mijn dromen en mijn wanen 
Al mijn haast en al mijn hoon en mijn spijt 
Als ik lach kent zij alleen de tranen 
Die daar achter liggen in de tijd 
Zo alleen maar wil ik verder leven 
Schuilend bij elkaar 
 

En als ik oud moet worden, dan alleen met haar 
Zij is meer dan deze woorden zeggen 
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee 
Maar wie weet een wonder uit te leggen 
En een wonder draag ik met me mee 
 
13. Ach Margrietje 
Refr. Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, 

Ook al zie je mij niet meer 
Door je tranen heen zul jij weer lachen 
net zoals die laatste keer 
En al denk je, dat komt nooit meer 
dat komt nooit, nee nooit meer terug 
Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien 
ook al zie je mij niet meer 

 
En zit je vaak te dromen, kun je s’nachts niet slapen 
denk je nog te veel aan toen 
Wie zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen 
je kunt er niet veel meer aan doen 
Je leven kan al leeg zijn, in vijf jaar kun je oud zijn 
ik weet wat je bedoelt 
De zon hoeft niet te schijnen, kind’ren niet te lachen, 
maar denk aan wat je hebt gevoeld 
Refr. 
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Dan wil ik weer bij jou zijn, met je kunnen praten 
stil om wat jij zegt 
omdat jij van mij bent, je ogen weer zie lachen 
om iets wat je niet zegt 
Dan kan men wel vinden, zoiets gebeurt wel vaker 
en iedereen heeft zo’n herinnering 
Die kreet zal wel terecht zijn, het zal je niet veel helpen 
Misschien als ik dit zing 
Refr. 
 
14. Een muis in een molen in mooi Amsterdam 
Er was eens een muisje in mooi Amsterdam 
Die zat in een molen heel stiekem verscholen 
Hij zong elke morgen: ‘Wat is het toch fijn, 
Een muis in een molen in Mokum te zijn.’ 
 
Refr.  Ik zag een muis! 
  Waar? 
  Daar op de trap 
  Waar op de trap? 
  Nou daar! 
  Een kleine muis op klompjes 
  Nee, ’t is geen grap 
  ’t Ging van klip, klippedieklap op de trap 
  O ja! 
 
Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw 
En piep zei de muis in’t voorhuis, ik trouw 
En dus zongen ze samen: ‘Wat is het toch fijn, 
Een muis in een molen in Mokum te zijn.’ 
Refr. 
 
Ma muis kreeg een vijfling en allen gezond 
En dus aten de muisjes beschuitjes met muisjes 
En iedereen zong toen: ‘Wat is het toch fijn, 
Een muis in een molen in Mokum te zijn.’ 
Refr. 
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De muizenfamilie werd vreselijk groot 
De molenaar vluchtte, hij was als de dood 
Voor de muizen die zongen: ‘Wat is het toch fijn, 
Een muis in een molen in Mokum te zijn 
Refr. 
 
De muizen die hebben het fijn naar hun zin 
De molen staat leeg, want geen mens durft erin. 
 
15. 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 't leven z'n ware gezicht 
Kom bij me liggen 
Sla je lijf om me heen, ik heb 't koud gehad 
We moeten winnen 
De schijn is gemeen, het wordt van ons verwacht 
Vanavond toont de liefde haar ware gezicht 
 
Refr.: En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor 

't Is zo stil in mij en de wereld draait maar door 
't Is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor 
't 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 gisteren was 
En vanavond toonde jij je ware gezicht 
Kom bij me liggen 
Sla je lijf om me heen, ik heb 't koud gehad 
Je hoeft niets meer te zeggen 
De waarheid spreekt al uit ons oogcontact 
En vanavond tonen wij ons ware gezicht 
refr. 
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Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt 
Iedereen lijkt maar niemand is wie je denkt 
 
Stil in mij 
Zo stil in mij (5x) 
 
16. De glimlach van een kind 
Jij bent zo wijs, dat zegt een kind 
Jij bent zo grijs, dat zegt een kind 
Jij bent getrouwd, dat zegt een kind 
Jij bent al oud, dat zegt een kind 
Dan denk je "ja, een rimpel meer" 
Je wordt al echt een ouwe heer 
Maar voor je denkt "hoe moet dat nou" 
Pakt ze je hand en lacht naar jou 
 
Refr.  De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft 

De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft 
Dat leven is de moeite waard 
Met soms wel wat verdriet 
Maar met liefde, geluk en plezier in 't verschiet 

 
De glimlach van een kind 
Dat met een trein speelt of een pop 
Zo'n glimlach maakt je blij 
Daar kan geen feest meer tegenop 
Wat geeft het of je ouder wordt 
Dat maakt toch niks meer uit 
Want je voelt je gelukkig al heb je geen duit 
Refr. 
 
Lalala…  
 
17. Als het om de liefde gaat 
refr.:   Nanananananana      
 Wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn      
 Nanananananana      
 Wat zou je doen om nog vandaag van mij te zijn      
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 He, moet ik origineel zijn of is dat nog te vroeg      
 Doe jij maar gewoon, da's gek genoeg      
 Nanananananana      
 't Is nog de vraag, ben ik van jou of jij van mij   
 
Ach, wat is het moeilijk om een eerlijk mens te zijn  
Als het om versieren gaat  
Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt  
Je bent bang dat je een flater slaat  
Ja mensen, doe gewoon, we doen al gek genoeg   
Vooral als het om liefde gaat   
refr.   
 
Ach, wat is het moeilijk om een eerlijk mens te zijn  
Als het om de liefde gaat  
Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt  
Je bent bang dat je een flater slaat  
Ja mensen, doe gewoon we doen al gek genoeg   
Vooral als het om liefde gaat   
Refr. 
 
Nanananananana  
Wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn   
Nanananananana  
Wat zou je doen om nog vandaag van mij te zijn 
 
Nanananananana Nanananananana Nanananananana... 
 
18. Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen, toe vergeet de strijd 
Toe vergeet de nijd, laat me niet alleen 
En die domme tijd vol van misverstand 
Ach vergeet hem, want 't was verspilde tijd 
Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord 
Ons geluk vermoord, kom dat is voorbij 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
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Lief, ik zoek voor jou in 't stof van de wegen 
De paarlen van regen, de paarlen van dauw 
Ik zal heel mijn leven werken zonder rust 
Om jou licht en lust, goud en goed te geven 
Ik sticht een gebied waar de liefde troont 
Waar de liefde loont, waar jouw wil geschiedt 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
 
Laat me niet alleen, ik bedenk voor jou 
Woorden rood en blauw, taal voor jou alleen 
En met warme mond zeggen wij elkaar: 
Eens was er een paar dat zichzelf weer vond 
Ook vertel ik jou van de koning die 
Stierf van nostalgie hunkerend naar jou 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
Want uit een vulkaan die was uitgeblust 
Breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan 
En op oude grond ziet men vaak het graan 
Heel wat hoger staan dan op verse grond 
Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht 
Daglicht mint de nacht, mijn hart mint jouw hart 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
 
Laat me niet alleen, nee, ik huil niet meer 
Nee ik spreek niet meer, want ik wil alleen 
Horen hoe je praat, kijken hoe je lacht 
Weten hoe je zacht, door de kamer gaat 
Nee ik vraag niet meer, 'k wil je schaduw zijn 
'k Wil je voetstap zijn, ‘k wil je adem zijn 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
Laat me niet alleen, laat me niet alleen 
 
19. Ik zie een ster 
De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet  
En meer van dat soort kreten slaakte jij  
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Maar kiften lieve schat, dat is het ook niet  
Zing jij nou maar een lied, een heel romantisch lied  
Dan speel ik er een stukkie orgel bij   
 
refr.: Ik zie een ster      

Hij staat nog ver      
Maar strakjes komt ie dichterbij      
Ik zie een lach      
Een lieve lach      
Die is alleen bestemd voor mij   
(2x) 

 
Dit lied is voor een ander niet te vatten  
Geen mens weet wat je met die ster bedoelt 
Jij moet die mensen niet zo onderschatten  
't Is gewoon heel lief bedoeld, 
dat heb je best gevoeld 
Toe, zing het dan nog een keertje voor mij   
refr.  
 
Koppig zijn is niks, want alleen is maar alleen  
Wees de minste, want wie is er van steen   
refr.... 
 
20. Ik heb je lief 
Weet niet of je zit te wachten 
Op een vriendelijk woord van mij 
Als ik jou oproep in gedachten                                       
Maakt me dat veel beetjes blij 
Voel het als ik jou zie zitten 
Als ik je alleen maar ruik 
Zit in 100.000 vlinders 
Die zoet zweven in mijn buik 
 
Ik heb je lief, mijn hele leven 
't Is veel meer dan houden van 
't Is alsof je in mijn bloed zit 
Ik zonder jou niet leven kan 
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Jouw mooie ogen doen me smelten 
Zet me zo in vuur en vlam 
Ik voel 't enkel bij jou aanblik 
Ik krijg het ook van Rotterdam 
 

'k Heb je lief (3x) 
Wat moet ik zonder jou 
't Zijn 4 hele kleine woordjes 
En al maakt je dat een beetje bang 
'k Heb je lief, 4 jaargetijden lang 
 

Voel het heel vaak als je opstaat 
Of na een zomerse bui 
Ik wordt al week bij de gedachten 
Jij die loopt in mijn lievelingstrui 
't Is mijn hand die jij plots vastpakt 
Als ik domweg naast jou fiets 
't Komt ook, dat is nou het gekke, 
Zelfs door helemaal niets 
 

'k Heb je lief (3x) 
Wat moet ik zonder jou 
't Zijn 4 hele kleine woordjes 
En al maakt je dat een beetje bang 
'k Heb je lief, 14 bloemencorso's lang 
 

Ik proef het tijdens ons zoenen 
Of als je plotseling lacht 
Ik zie het in vallende sterren 
Na heftig vrijen in de nacht 
't Is die tinteling, dat briesje 
Maakt jou helemaal voor mij 
Ik denk als ik jou zo ziet lopen 
God, er gaat een engeltje voorbij 
 

'k Heb je lief (3x) 
Wat moet ik zonder jou 
't zijn 4 hele kleine woordjes 
En als maakt je dat een beetje bang 
'k Heb je lief, 104 kerstbomen lang 
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21. Amsterdam  
In dat Oud-Amsterdam, in de buurt van de haven 
Gaan de zeelui zich laven, drinken 't hek van de dam 
In dat Oud-Amsterdam, liggen zeelieden dronken 
Als een wimpel zo lam, in de dokken te ronken 
In dat Oud-Amsterdam, krijgt een zeeman de stuipen 
Tot hij zich, grauw van gram, in 't bier wil verzuipen 
Maar in Oud-Amsterdam zie je zeelui ontkatert 
Als de ochtendzon schatert, over Damrak en Dam 
 
In dat Oud-Amsterdam, zie je zeelieden bikken 
Zilv'ren haringen slikken, bij de staart, uit de hand 
Van de hand in de tand smijten zij met hun knaken 
Want ze zullen 'm raken, als een kat in 't want 
En ze stinken naar aal, in hun grofblauwe truien 
En ze stinken naar uien, daarmee doen ze hun maal 
Na dat maal staan ze op, om hun broek op te hijsen 
En dan gaan ze weer hijsen, tot 't boert in hun krop 
 
In dat Oud-Amsterdam zie je zeelieden zwieren 
En dan de meiden versieren, lijf aan lijf, warm en klam 
En draaien hun bals als een went'lende zon 
Op de klank, dun en vol, van een accordeon 
En zo rood als een kreeft happen zij naar wat lucht 
Tot opeens, met een zucht, de muziek 't begeeft 
Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt 
Dan hun Mokumse meid weer terug in het licht 
 
In dat Oud-Amsterdam gaan de zeelui aan 't drinken 
Aan 't drinken en drinken, en daar nog 'es op drinken 
Tot 't Oude Kerksplein op een thuishaven lijkt 
En de hoer in 't kozijn net als moedertje kijkt 
En haar borst is de borst van verloofde of vrouw 
En daarna weer zo'n dorst, en de nacht wordt al grauw 
Want op terug naar de schuit en de kater breekt aan 
En ze snikken 't uit, tegen meerpaal en kraam 
In dat Oud-Amsterdam, in 't Oud-Amsterdam 
In dat Oud-Amsterdam 
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22. Zij gelooft in mij 
Ze lag te slapen, ik vroeg haar gisterenavond: ‘wacht op mij’ 
Misschien ben ik vanavond eerder vrij 
Ze knikte 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 het, heb ik nooit genoeg 
Hoe was 't, dat is alles wat ze vroeg, wat ze vroeg  
 
refr.:  Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst voor 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 
      Tot een 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 wie ik ben 
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 mijn kracht, dat is mijn kracht 
refr. 
 
 
 
 
 

De volgende MeeZing vindt plaats  
op zondag 14 november tussen 17.00 en 20.00 uur.  

 
Surf naar www.heavenlycreature.nl en kies uiterlijk  

7 november je favoriet.  


