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Zingen in Saarein 

 
12 september 2010 

 

 
 

 
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 
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01. Tulpen uit Amsterdam 
refr.: Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam 
     Als de lente komt pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam 
     Als ik wederkom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam 
     Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste 
     Wat m'n mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam 
 
Jan uit de polder zei "Antje, ach kind ik mag je zo graag 
Hoe moet dat nou liefste Antje, morgen ga ik naar Den Haag" 
En bij die oeroude molen klonk onder een hemel zo blauw 
"Ik heb je zo lief, en jij hebt me lief, ach Antje ik blijf jou altijd trouw" 
refr. (2x) 
 
Zeggen tulpen uit Amsterdam! 
 
02. Als de zon schijnt 
Als ie boven aan de hemel staat is 't net of alles beter gaat 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
Iedereen komt uit z'n winterslaap door die mooie rooie koperen knaap 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
Niemand is zich meer van kwaad bewust,  
alle narigheid wordt uitgeblust 
Wat is het leven fijn als de zon schijnt 
En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist 
Wat is het leven fijn als de zon schijnt 
 
Heel de wereld is een bloemtapijt, en de buurvrouw een mooie meid 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
Zilveren vogels vliegen door de lucht,  
ieder drama wordt een dolle klucht 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
Alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het deeg 
Wat is het leven fijn als de zon schijnt 
Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur,  
overal hangt zo'n zalig, zoete geur 
Wat is het leven fijn als de zon schijnt 
 
Wat is het leven fijn als de zon schijnt 
En terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol 
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Wat is het leven fijn in de zon 
Als de zon er toch niet was geweest  
was er nooit een reden voor een feest 
Oh, wat is het leven fijn  
Als de zon schijnt (4x) 
 
03. De wandelclub 
Wij zijn dol op de bossen, daar kunnen we hossen 
Daar kunnen we klossen 
Wij zijn dol op de heide, op de weide en op de natuur 
Geef ons de frisse weide want je kunt er 
Zo genieten zonder, ha, heerlijk Hunter 
Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline 
Van je pingelepingelepingelepingelepong 
Picknicken is zo fijn 
Niks pikken voor de lijn 
Dat mag voor ons overbodig zijn 
 
refr.: Jo met de banjo, en Lien met de mandoline 
        Kaatje met 'r mondharmonikaatje 
        Truitje met 'r luitje, je moet dat cluppie zien 
        Dol op een man, dol op een man 
        We zijn zo dol op een mandoline 
 
Wij zijn zonnige zussen, wij zijn niet te kussen,  
Wij zijn niet te kussen 
Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur 
Wij zijn 't C.B.H. der slakkenhuizen 
Wij zijn dol op hagedis en waterluizen 
Geen Kareltje en geen Wimpies 
We stappen in onze gympies 
Van je pingelepingelepingelepingelepong 
Bij ons is alles puur 
Wij hebben nog figuur 
Wij zijn een stuk ongerept natuur 
refr. 
 
Wij zijn dol op de merels, we motten geen kerels,  
We motten geen kerels 
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Wij beschermen de diertjes, de miertjes, de piertjes, in de natuur 
Wij gaan soms veertien dagen lang kamperen 
Zonder hi, zonder ha, zonder heren 
Wij willen geen limousine 
Wij willen de mandoline 
Van je pingelepingelepingelepingelepong 
Het klinkt aan alle kant 
Wanneer 't zonnetje brandt 
Wij zijn de ronden van Nederland 
refr. 
 
04. 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 
 
refr.:  Laat me, laat me 
      Laat me m'n eigen gang maar gaan 
      Laat me, laat me 
      Ik heb 't altijd zo gedaan 
  
Ik zal m'n vrienden niet vergeten 
Want wie me lief is, blijft me lief 
En waar ze wonen, moest ik weten 
Maar 'k verloor hun laatste brief 
Ik zal ze heus wel weer ontmoeten 
Misschien vandaag, misschien over 'n jaar 
Ik zal ze kussen en begroeten 
't Komt vanzelf weer voor elkaar 
refr. 
 
Ik ben gelukkig niet verankerd 
Soms woon ik hier, soms leef ik daar 
Ik heb m'n leven niet verkankerd 
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Ik heb geen bezit en geen bezwaar 
Ik hou van water en van aarde 
Ik hou van schamel en van duur 
D'r is geen stuiver die ik spaarde 
Ik leef gewoon van uur tot uur 
refr. 
 
Ik zal ook wel eens een keertje sterven 
Daar kom ik echt niet onderuit 
Ik laat m'n liedjes dan maar zwerven 
En verder zoek je 't maar uit 
Voorlopig blijf ik nog jouw zanger 
Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan 
Ik blijf nog lang en liefst nog langer 
En laat me blijven wie ik ben 
refr. 
 
05. Ja Zuster, Nee Zuster medley 
Niet met de deuren slaan,  ja zuster, nee zuster 
Niet op de stoelen staan, ja zuster, nee zuster 
Denk aan de buren, ja zuster, nee zuster  
’t Zijn heel dunne muren, ja zuster nee zuster 
 
Laten we allemaal doen wat we willen 
Zonder te schreeuwen en zonder te gillen 
 
Doe wat je’t liefste doet, ja zuster, nee zuster 
Dan is het altijd goed, ja zuster, nee zuster  
Ja zuster, nee zuster 
 
Fuchsia 
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 ’t balkon 
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Ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie 
En als ik ’s avonds op visite ga 
Dan breng ik overal geluk 
Geef een stekkie van de fuch 
Ik geef een stekkie van de fuchsia 
Van de fuch fuch fuch sia 
 
Ladumaar meneer 
Ladumaar meneer het hoeft niet meer 
Liever als het even kan een andere keer 
Mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer 
Ladumaar ladumaar ladumaar meneer 
 
Meneer de Bree uit Wijk aan Zee 
Brengt elke dag een grote zak tomaten voor me mee 
’t Is goed bedoeld in ’t algemeen 
Maar als ik hem zie komen dan roep ik al meteen: 
 
Ladumaar meneer het hoeft niet meer 
Kom als het even kan een andere keer 
‘k Eet vanavond liever eens een appel of een peer 
Ladumaar ladumaar ladumaar meneer 
 
M’n opa 
Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 
Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 
Restaurantje spelen en mijn opa was de kok 
Bokkenwagen spelen en mijn 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 voor mij 
In heel Europa, m’n ouwe opa 
Niemand zo aardig voor mij 
M’n ouwe opa. 
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Op de step 
Op de step, op de step 
Ik ben zo blij dat ik hem heb 
 
En nou eens even zien, waar rij ik nou naar toe 
Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe 
Toen zag ik de pastoor, ‘bent u misschien bekend 
Weet u misschien de weg naar Purmerend’ 
‘Jazeker wel’, zei de pastoor, ‘je gaat rechtuit en alsmaar door                                            
Kijk zie je die kapel, die ken je ongetwijfeld wel 
En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend 
Dag vent’ 
 
Op de step, op de step 
Ik ben zo blij dat ik hem heb 
 
In een rijtuigie 
In een rijtuigie, in een rijtuigie 
In een rijtuigie, rejen we naar Vinkeveen 
Op een dag in maart, zo kallem en bedaard 
En maar schommelen  
En maar kijken naar de kont van het paard 
In een rijtuigie, in een rijtuigie 
In een rijtuigie helemaal naar Vinkeveen 
 
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 die dan naar toe? Hé! 
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest, Parijs geweest 
Zodat ie nou alleen maar Franse kranten leest 
Bonjour en voulez-vouz 
Hij heeft zoiets elegants, hij geeft kopjes op z’n Frans 
Hij gaat met de rozenkrans naar de Franse kathedraal 
Allemaal (allemaal) (2x) 
Ja, de kat van ome Willem is brutaal, oh lala 
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Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest, Parijs geweest 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Bonjour en voulez (2x) 
Bonjour en voulez-vous  
 
06. 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  
 
07. ’t Is weer voorbij die mooie zomer 
Nanana naa na naa… 
 
Je hebt 'r maandenlang naar uitgekeken 
De kouwe winter wou maar eerst niet om 
Traag en langzaam kropen langs de weken 
Maar eindelijk daar was 'ie toch, de zon 
De nachten kort de dagen lang 
De ochtend vol van vogelzang 
't Scherpe hoge zoemen van een mug 
Dan denk je, ha daar is-t-ie dan 
Dit wordt minstens een zomer van een eeuw 
Maar lieve mensen, oh, wat gaat 't vlug 
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refr.: ‘t Is weer voorbij die mooie zomer 
       Die zomer die begon zowat in mei 
       Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
       Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij 
 
De wereld was toen vol van licht en leven 
Van haringgeur vermengd met zonnebrand 
'n Parasol om 't felle licht te zeven 
En in je kleren schuurde zacht 't zand 
We speelden golf en jeu de boules 
We zonden zalig in een stoel 
We dreven met een vlot op de rivier 
We werden wekenlang verwend 
Maar ach, aan alles komt 'n end 
Nu zit ik met m'n dia's in de regen hier 
refr. 
Nanana naa na naa… 
 
Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen 
'k Heb 's nachts allang weer m'n pyjama an 
Dan had je es in juli moeten komen 
Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand 
En 's morgens vissen in de zon 
En zwemmen zover als je kon 
We voeren met 'n boot 'n end op zee 
't Is jammer dat 't over ging 
't Is allemaal herinnering 
Daar doen we 't dan de hele winter maar weer mee 
Refr. 
 
08. Een roosje, m’n roosje 
Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting 
En hij weet nog precies wat ze zei 
Hij vergeet nooit toen zij in z'n armen 
Voor 't eerst zei "de liefste ben jij" 
Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag 
Haar grapjes, haar ernst en haar trouw 
En hij weet nog precies hoe ze lachte 
Toen hij zei "'k maak een liedje voor jou" 
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refr.:  Ik geef je een roosje m'n Roosje 
     Ik geef je een roos elke dag 
      En ik hou van jou, tot de wei zonder dauw 
      En de echo niet lacht om een lach  
 
Ik zag ze zo vaak in ons straatje 
Een oud heel tevreden lief paar 
Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee 
Want ze hielden zoveel van elkaar 
Ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes 
En zij gaf de kleinste een zoen 
Ze schuifelden saam naar het hoekje 
En hij zong z'n liedje van toen 
refr. 
 
Nu loopt hij alleen door 't straatje 
En staat stil bij de dropjesdrogist 
Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje 
Dat niet weet dat hij oma zo mist 
Dan plukt hij een roos uit een tuintje 
Dat mag want men kent zijn verdriet 
Dan zet hij die bloem bij haar steentje 
En zingt daar heel zachtjes haar lied 
 
Ik geef je een roosje m'n Roosje 
Ik geef je een roos elke dag 
Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij 
Ik kom nu heel gauw als het mag 
 
09. Zuiderzeeballade 
Opa, kijk ik vond op zolder 
'n Foto van een ouwe boot 
Is dat nog van voor de polder 
Van die oude vissersvloot 
Jochie, dat is een gelukkie 
Ik was dat prentje jaren kwijt 
'k Heb nu weer een heel klein stukkie 
Van die goede ouwe tijd 
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Daar is het water, daar is de haven 
Waar j'altijd horen kon "we gaan aan boord" 
De voerman laat er nou paarden draven 
En aan de horizon leit Emmeloord 
Eens ging de zee hier te keer 
Maar die tijd komt niet weer 
Zuiderzee heet nou IJsselmeer 
Een tractor gaat er nou greppels graven 
'k Zie tot de horizon geen schepen meer 
 
- “Kijk, die jongeman ben ikke 
Ja, ikke was de kapitein, hehe 
Hiero, en die grote dikke 
Ja, dat moet malle Japie zijn” 
- “Opa, en die blonde jongen 
Vooraan bij de fokkeschoot 
Opa, zeg nou wat”,  - “Die jongen  
is je ome, die is dood” 
In 't diepe water, ver van de haven 
In die novembernacht, voor twintig jaar 
Door 't brakke water is hij begraven 
Maar als ik nog even wacht zien wij elkaar 
Toen ging de zee zo te keer 
In een razend verweer 
Ongestraft slaat niemand haar neer 
Nu jaren later hier paarden draven 
Zie ik de hand en macht van onze Heer 
 
Waar is het water, waar is de haven 
Waar j'altijd horen kon "we gaan aan boord" 
De voerman laat er z'n paard nou draven 
En aan de horizon leit Emmeloord 
Eens ging de zee hier te keer 
Maar die tijd komt niet meer 
't Water leit nou achter de dijk 
Waar eens de golven het land bedolven 
Golft nou een halmenzee, de oogst is rijp 
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10. Naar de speeltuin 
Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe 
Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat 
't Is een eind bij ons vandaan daarom gaat de karavaan 
's Morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat 
 
refr. Heeft mama een goede bui 
     En is papa niet te lui 
     Nou, dan gaan we naar de speeltuin 
     Ma draagt broodjes in een mand 
     Pa de trommel met verband 
     En dan gaan we naar de speeltuin 
    En we wippen en we draaien en we schommelen zo fijn 

Tot we mis'lijk van het draaien en de limonade zijn 
Heel de dag is het dan feest 
Tot we'r uizien als een beest 
En we heerlijk naar de speeltuin zijn geweest 

 
Kleine Piet vliegt van de wip, valt z'n tanden door zijn lip 
Hij brult als een wilde als papa verbinden wil 
Mien draait in een molen rond, jankend als een jonge hond 
Want ze wil er uit en dat ding dat staat niet stil 
refr. 
 
Komen wij dan 's avonds thuis, vuil van zand en stof en gruis 
Dan zegt papa boos: "Dat was beslist de laatste keer" 
Maar we zeuren al weer gauw "Mama, wanneer gaan er nou 
nog 'ns naar de speeltuin" En spoedig gaan we weer 
refr. 
 
11. Oh, Waterlooplein 
Ik liep een beetje door de stad, ik had geen doel, ik deed maar wat 
Toen bleek ineens, ik stond er weer, als iedere keer 
Die oude plek in Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam 
En waar ik altijd weer wil zijn het Waterlooplein 
 
refr.: O, Waterlooplein, o, Waterlooplein 
    't Is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook weer rijk 
    't Is weemoed met een scheutje gein, het Waterlooplein 
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Een vogelkooi, een manke stoel, een naaimachine zonder spoel 
Een oud bureau, 't kost bijna niets, een roestige fiets 
De koopman zegt: “'t is echt antiek”, je zeurt en pingelt om een piek 
Zo hoort het ook, zo moet het zijn op 't Waterlooplein 
Refr. 
 
Een Keulse pot, een kolenkit, een steelpan waar een gat in zit 
Een naakte etalagepop, maar dan zonder kop 
Die Amsterdamse rommelmarkt van alles bij elkaar geharkt 
Een zooitje en toch is het fijn, mijn Waterlooplein 
Refr. 
 
12. Heb je even voor mij? 
Jalalalala, jalalalala  
 
Ik kwam jou tegen oheo, jij was verlegen oheo 
Loop nu al dagen oheo, want ik wil je wat vragen oheo 
 
refr.:  Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij  
    Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw 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.  
Jalalalala, jalalalala  

 
Ik zit te dromen oheo, of jij zult komen oheo 
Laat het me weten oheo, ik kan jou niet vergeten oheo 
Refr (2X)   
 
13. Costa del sol 
't Was aan de Costa del Sol, daar sloeg m'n hartje op hol 
Hij sprak me van ‘amore’, ik was finaal verloren 
Hij speelde op z'n gitaar en streelde zacht door m'n haar 
Nooit zal ik hem vergeten, hem en de Costa del Sol 
 
refr.:  Het was zo fijn bij maneschijn 
     En Spaanse wijn om samen te zijn 
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Ik ben in m'n landje terug, regen en donkere lucht 
Toch blijf ik heerlijk dromen wat mij is overkomen 
Ik hoor nog steeds zijn gitaar en voel z'n hand in m'n haar 
Nooit zal ik hem vergeten, hem en de Costa del Sol 
refr. (2x) 
 
14. Het dorp 
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 boeren kinderen 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 
 
Refr.  En langs het tuinpad van m’n vader 
   Zag ik de hoge bomen staan 
   Ik was een kind en wist niet beter 
   Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan 
 
Wat leefden ze eenvoudig toen 
In simpele huizen tussen groen 
Met boeren bloemen en een heg 
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 
Het dorp is gemoderniseerd 
En nou zijn z’op de goeie weg 
Want ziet hoe rijk het leven is 
Ze zien de televisiquiz 
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 
Refr. 
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De dorpsjeugd klit wat  bij elkaar 
In minirok en beatle-haar 
En joelt wat mee met beatmuziek 
Ik weet wel ’t is hun goede recht 
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 touwtje springen 
Dat dorp van toen, het is voorbij 
Dit is al wat er bleef voor mij 
Een ansicht en herinneringen 
 
En langs het tuinpad van m’n vader 
Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind, hoe kon ik weten 
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan 
 
15. Kon ik maar even bij je zijn 
Kon ik nog maar bij je zijn, kon ik nog maar even met je delen 
Wat zo gewoon lijkt voor zo velen, zolang het 'r maar is 
Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even van je leren 
Wat ik niet eens meer wil proberen, omdat ik je zo mis 
 
Kon ik maar even bij je zijn, ik moet nog zoveel aan je vragen 
Wat doet 't ongelooflijk veel pijn 
Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou 
 
Kon ik nog maar bij je zijn, kon ik nog maar echte liefde voelen 
Ik weet nu wat ze daarmee bedoelen, toch leek 't zo gewoon 
Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even met je praten 
Zoals we vroeger uren zaten, oh, was 't nog maar zo 
 
Kon ik maar even bij je zijn, ik wil nog zoveel aan je vragen 
Wat doet 't ongelooflijk veel pijn,  
Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen 
 
Alles wat ik ooit verzin dat zou ik laten gaan 
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Oh, als ik 't maar ruilen kon voor jou 
Kon ik maar even bij je zijn, ik moet nog zoveel aan je vragen 
Wat doet 't ongelooflijk veel pijn 
Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou 
 
Kon ik maar even naast je staan Ik wil nog zo graag bij je horen 
Was je nu maar niet zover bij mij vandaan 
Dan kon ik je nog laten zien wat ik nog voel voor jou 
Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou 
 
16. Malle Babbe 
Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor 
Met schooiers en soldaten, hun petten op 1 oor 
Je tilt je rokken op en lacht naar ied're 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 1 voor 1, de heren van fatsoen 
Ik zal ze nooit vergeten zoals ze jouw wel doen 
Hoe vaak heb jij zo’n kop, bezopen, stom en geil 
Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van z'n kwijl 
 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in 't rond 
Bij het blondschuimend bier 
 
refr.: Malle Babbe kom 
     Malle Babbe kom hier 
     Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier 
     Malle Babbe is rond 
     Malle Babbe is blond 
     Een zoen op je mond Malle Babbe je lekkere kont 
 2x 
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En zondags in de kerk 
Dan zit daar zo'n meneer 
Stijf als een houten plank 
Met spijkers in z'n kop te kijken in z'n bank 
Het zwart lakens pak om z'n zondige lijf 
Bang voor de duivel en bang voor z'n wijf 
Een zuinige cent in het zakje doen 
Zo koopt 'ie z'n ziel weer terug en z'n fatsoen 
En jij moet achteraan in het donker ergens 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 bij nacht in de kroegen hier 
Ik je naam weer hoor 
Bij het blondschuimend bier 
refr. 2x 
 
17. Als een wilde orchidee 
Al heb ik ook nog zoveel meisjes gekend 
Jij steeg naar mijn hoofd gelijk wijn 
Je hebt me niet lang met je liefde verwend 
Toch zal er geen ander ooit zijn 
 

Je bent als een wilde orchidee 
Die niets dan de zonzijde ziet 
Je brak vele harten en ook dat van mij 
Je liefde en trouw waren spoedig voorbij 
Je bent als een wilde orchidee 
Die slechts van bewondering leeft 
Doch komen de tijden, dat men je gaat mijden 
Weet dan dat nog één om je geeft. 
 

Al was ik voor jou slechts een kort avontuur 
Een schip dat passeert in de nacht 
Je brandt in mijn hart als een oplaaiend vuur 
Bedenk dat ik steeds op je wacht. 
Je bent… 
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18. De postkoets 
Heel veel jaren geleden op de diligence 
Reed trots en fier een knappe postiljon 
Amor lachte tevreden om zo'n keur van kansen 
En menig hartje dat hij overwon 
 

Ver over berg en dal klonk er 't hoorngeschal 
Steeds als een blij signaal voor allemaal 
Meisjes richtten hun blikken naar de diligence 
Wie van hen won die knappe postiljon 
 

'n Lief blozend blondje, dat trok hem aan 
Hij dorst 't wagen, haar tot z'n vrouw te vragen 
Dra gaf haar mondje toen te verstaan 
Dat zij met hem door 't leven wilde gaan 
 

En over berg en dal hoorde je overal 
‘Leve’ zo klonk 't luid, ‘bruigom en bruid’ 
 

En zo vonden zij beiden de schat van rode rozen 
't Dorp had 't bruidspaar daarmee blij begroet 
Met de vrouw aan zijn zijde die hij had gekozen 
Reed hij een blijde toekomst tegemoet 
 

En over berg en dal klonk nog het hoorngeschal 
Toen als een feestsignaal voor allemaal 
(2x) 
 
19. Paradiso 
refr.:  Paradiso met je palmenstrand 
      Ach die tijd vergeet ik niet 
      Paradiso met je palmenstrand 
      Wat geluk was werd verdriet 
 

'k Zag jou voor 't eerst in Paradiso 
Samen lagen wij daar in de zon 
Eerst leek alles mooi een eldorado 
Later bleek dat wat ik vond geluk was dat niet blijven kon  
refr. 
 
And're meisjes wist je te bekoren 
Steeds een ander steeds "ik hou van jou" 
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Ik die eerst niets kwaad van jou kon horen 
Wist helaas maar al te gauw dat jij mij snel vergeten zou 
refr.(2x) 
 
20. Geef mij maar Amsterdam 
refr.:  Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs 
      Geef mij maar Amsterdam. mijn Mokums paradijs 
      Geef mij maar Amsterdam, met zijn Amstel en het IJ 
      Want in Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk 
      Geef mij maar Amsterdam 
 
Klaverjasclub Schoppen Negen 
Was een weekje in Parijs 
Om de contributie te verteren 
Ome Piet de secretaris 
Had al maanden voor die tijd 
In zijn eentje Frans zitten leren 
Maar toen niemand hem verstond, deed hij mal 
Want hij zong op de Place Pigalle 
refr. (2x) 
 
Op de hoge Eiffeltoren 
Ging de bakker haast om zeep 
Van de hoogte kreeg hij het te pakken 
Als de slager niet toevallig 
Net zijn lange stelten greep 
Had hij nooit geen brood meer gebakken 
Van de schrik gingen ze gauw naar benee 
En toen klonk op de Champs Elysees 
refr. (2x) 
 
Liever in Mokum zonder poen 
Dan in Parijs met een miljoen 
Geef mij maar Amsterdam 
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21. De hoogste tijd 
Geef me nog een laatste biertje 
Voor je me de kroeg uit smijt 
'k Wou nog even afscheid nemen 
Al is het ook de hoogste tijd 
Morgen zit ik ergens anders 
Je bent me weer voor heel lang kwijt 
'k Weet al wat de klanten zeggen 
't Werd ook wel de hoogste tijd 
 
Je vindt nergens op de wereld 
Ooit zo'n stamcafe als dit 
Zo gezellig, zo gewoon 
Maar ook zo gek 
'k Zal ze missen 
Al die mensen, al die meiden, iedereen 
'k Heb al heimwee voordat ik vertrek 
Heb ik nog iets laten liggen 
Sta 'k bij jou nog in het krijt 
Hier heb je mijn laatste tientje 
Je ziet  het is de hoogste tijd 
 
Je vindt nergens op de wereld… 
 
'k Zou nog graag wat blijven hangen 
Maar het kan niet tot mijn spijt 
Nee, ik heb nog niet de hoogte 
Maar 't is gewoon de hoogste tijd 
 

 
 

De volgende MeeZing vindt plaats  
op zondag 10 oktober tussen 16.00 en 19.00 uur.  

 
Surf naar www.heavenlycreature.nl en kies uiterlijk  

3 oktober je favoriet.  


