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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! 
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01. 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 
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 
 
02. 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 



 3 

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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03. Stiekem gedanst 
Ik stond maar wat te drinken wat te hangen 
Ik dacht en keek en dacht wat om me heen 
Niemand om me even op te vangen 
Niemand bijzonder, niemand in het algemeen 
 
Drie uur 's nachts, zeven januari 
Het panterbloesje en de spijkerbroek 
De armen bloot, de korte zwarte haren 
En ik stond daar ergens op een hoek 
 
refr. Ik heb stiekem met je gedanst 
    Ik hoop dat je het leuk vond 
     Ik heb stiekem met je gedanst 
     Stiekem met je gedanst 
 
Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken 
Ik was die jongen met die vage blik 
Ik was die jongen die losjes wou lijken 
Niet te onschuldig en zeker niet te dik 
refr. 

    
Ik heb gedanst zonder te bewegen 
Met een gemak zoals je zelden ziet 
Misschien kom ik je morgen tegen 
Misschien is het wel beter van niet 
refr. 
 
04. 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 
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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 
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) 
 
05. Mandolinen in Nicosia 
refr.:  Mandolinen zongen zacht in Nicosia 
     In het middernachtelijk uur  

Onder een hemel van azuur 
      Mandolinen zongen zacht in Nicosia 
      Hun exotische muziek, in een nacht vol romantiek 
      Mandomandolinen in Nicosia 
      Mandomandolinen voor Maria 
 
De druivenplukkers trokken door het land 
Andreas nam Maria bij de hand 
Ze dansten en ze dronken een paar glazen 
Maria raakte spoedig in extase 
Het werd een nacht vol hartstocht en vol vuur 
Tot aan het vroege morgenuur 
refr. 
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Maar druivenplukkers trekken altijd voort 
En zoeken hun geluk van oord tot oord 
Maria ligt nu 's nachts te vergeefs te wachten 
Gepijnigd door wanhopige gedachten 
Andreas heeft z'n nieuwe avontuur 
Ergens in een druivenschuur 
refr. 
 
06. Doris Day 
Retetetet (5x) 
 
Ik ken ’n heel leuk tentje 
Daar speelt een prima bandje 
En iedereen die kent je 
Hou je mond, nee niets te maren 
Poets je schoenen, kam je haren 
 
Refr.  Hé, er is geen bal op de tv 

Alleen een film met Doris Day 
En wat dacht je van net twee 
Ein Wiener operette 
Nee, er zit een knop op je tv 
Die helpt je zo uit de puree 
Druk ‘m in en ga maar mee 
De bloemen buiten zetten 

 
Ah bah wat een misère 
Als Marco staat te blèren 
Of een documentaire 
Kan dan niemand ons bevrijden 
Van Willem Duys en Van der Meijden 
En hoor ze nou es slissen 
In spelletjes en kwissen 
Een mens kan zich vergissen 
Maar dit is toch al te lullig 
Imbeciel en onbenullig 
Refr. 
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Bahahahahah… 
Refr. 
HoiHoiHoi (4x) 
 
07. Ik voel me zo verdomd alleen 
Krijg toch allemaal de kolere 
Val voor mijn part allemaal dood 
Ik heb geen zin om braaf te leren 
Ik eindig toch wel in de goot 
Kinderen willen niet met me spelen 
Noemen me rat en wijzen me na 
De enige die me wat kan schelen 
Die is er nooit, dat is m'n pa 
 
M'n moeder kan me niet verdragen 
Nooit doe ik iets voor haar goed 
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen 
Schelden is alles wat ze doet 
Geen wonder dat m'n pa is gaan varen 
Ik mocht niet mee, ik ben te klein 
Ik moet 't in m'n eentje klaren 
Tot 'ie ooit weer terug zal zijn 
 
refr.: Had ik maar iemand om van te houwen 
     Twee zachte armen om me heen 
    Die mij altijd beschermen zouwen 
     Ik voel me zo verdomd alleen 
 
Misschien als vaders schip er is 
Als 'ie weer terug is van de zee 
Zegt 'ie nog eens "luister Cis" 
Waarom vaar je niet met me mee 
Ik ben toch ook nog maar een kind 
Kan 't niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind 
Maar hoe, dat is een groot probleem 
refr. 
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Die mij altijd beschermen zouwen 
Ik voel me zo verdomd alleen 
 
08. 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 
 
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) 
 
09. De vlieger 
M’n zoon was gist’ren jarig 
Hij werd acht jaar oud, mijn schat 
Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad 
Naar zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee  
Daar keek hij niet naar om 
Want zijn vlieger was hem alles alleen wist ik niet waarom 
 
En toen op zeek’re morgen zei hij “Vader, ga je mee? 
De wind die is nu gunstig dus ik neem mijn vlieger mee” 
In zijn ene hand de vlieger in de andere een brief 
O, ik kon hem niet begrijpen maar toen zei mijn zoontje lief: 
 
“Ik heb hier een brief voor mijn moeder 
Die hoog in de hemel is 
Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger 
Tot zij hem ontvangt, zij, die ik mis 
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En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou 
Dat ik niet kan wennen aan die and’re vrouw 
Ik heb hier een brief voor mijn moeder 
Die hoog in de hemel is” 
 
En als zij dan leest… 
 
10. Zo heerlijk rustig 
Heel alleen aan het strand 
Lekker lui in het zand 
Zo heerlijk rustig 
Met je hoed heel gracieus 
Op de punt van je neus 
Zo heerlijk rustig 
Er kwam een bootje over zee 
Dat nam al je misere mee 
En je ligt heel alleen 
Alles is om je heen 
Zo heerlijk rustig 
Er klinkt een mondharmonika 
Die speelt do re mi fa sol la 
Tra la li tra la la 
Zo heerlijk rustig, ja ja 
 
En een deuntje ontstaat 
In dezelfde maat 
Zo heerlijk rustig 
Heeft een heel eigen taal 
En het klinkt allemaal 
Zo heerlijk rustig 
De man met de mondharmonika 
De kinderen met hun pa en ma 
En de golven op zee 
Deinen rustigjes mee 
Zo heerlijk rustig 
En in de lucht daar drijven nou 
Wat witte wolkjes in het blauw 
Niet te gauw, niet te gauw 
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Maar heerlijk rustig, ja ja 
 
En heel stil, heel tevrêe 
Zakt de zon in de zee 
Zo heerlijk rustig 
Zet de lucht en het strand 
In een laaiende brand 
Zo heerlijk rustig 
En plotseling zwijgt de muzikant 
De kinderen zitten hand in hand 
Maar de zee ruist nog voort 
Dat is al wat je hoort 
Zo heerlijk rustig 
De mensen blijven even staan 
Voordat ze weer naar huis toe gaan 
En ze zuchten voldaan 
"Wat was dat rustig" 
Ja ja 
 
11. ’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 
 
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 
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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. 
 
12. Terug naar de kust 
Ik weet niet wat het is maar er is iets mis  
Hoe zou dat toch komen 
't Liefst loop ik alleen, niemand om me heen 
In mezelf te dromen 
'k Wil terug naar de kust 
Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust 
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m'n jeugd voorbijging 
 
'k Voel me hier niet goed waar ik wonen moet 
Tussen al die mensen 
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Laat me nu maar gaan achter de meeuwen aan 
En mijn vage wensen 
'k Wil terug naar de kust 
Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust 
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m'n jeugd voorbijging 
 
Oh, hoe kom ik hier vandaan 
Was ik maar niet weggegaan 
'k Hoor de branding in m'n hoofd 
Had ik eerder maar geloofd 
Wat die stem toen heeft voorspeld 
Dat geluk verdwijnt voor geld 
Mist en regen, westenwind 
Zeg mij of ik 't ooit weer vind 
♫♫ 
 
‘k Wil terug naar de kust… 
 
Oh, hoe kom ik hier vandaan… 
 
Mist en regen, westenwind 
Zeg mij of ik 't ooit weer vind 
[herhaal tot einde] 
 
13. Over de muur 
Oost-Berlijn, Unter den Linden 
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels 
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan 
En iedereen werkt, hamers en sikkels 
Terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld 
40 Jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt 
 
Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan 
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan 
Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is 'ie waard 
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard 
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En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten 
Over de muur, over het IJzeren Gordijn 
Omdat ze soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn 
Omdat ze soms in het Westen, soms ook in het Oosten willen zijn 
 
West-Berlijn, de Kurfuerstendamm 
Er wandelen mensen langs porno- en peepshow 
Waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan 
En de neonreclames die glitterend lokken 
Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken 
Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt 
 
Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan 
Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan 
Goed! Je mag demonstreren maar met je rug tegen de muur 
En alleen als je geld hebt dan is de vrijheid niet duur 
 
En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten 
Over de muur, over het IJzeren Gordijn 
Omdat ze soms in het Oosten, soms ook in het Westen willen zijn 
Omdat er brood ligt soms bij de Gedaechtniskirche 
soms op het Alexanderplein 
 
14. 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 
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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 
 
15. Brandend zand 
refr.: Brandend zand en 'n verloren land 
     En 'n leven vol gevaar 
     Brandend zand berooft je bijna van 't verstand 
     En dat alles komt door haar 
 
Zwarte Dino, jij wou Nina die met Rocco was verloofd 
En toen Rocco werd gevonden, werd jouw onschuld niet geloofd 
refr. 
 
In de haven van Marseille danst jouw Nina nu voor geld 
Slechts de golven zingen zachtjes wat van Dino wordt verteld 
refr.(2x) 
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16. Zak ’s lekker door 
refr.: Zak 's lekker door, zak 's lekker door, dat is toch zo fijn 
      Zak 's lekker door, zak 's lekker door, da's goed voor je lijn 
      Zak 's lekker door, zak 's lekker door, het doet heus geen pijn 
      Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn 
 
De trimclub "ouwe taaie" laat je trainen 
Tot je groen en geel voor je ogen ziet 
De dikke buiken en de stijve benen 
Die zie je bij de ouwe taaien niet 
Want of je tachtig bent 
Of nog een jonge vent 
Een ieder is daar in zijn element 
refr.     
 
En is het trimmen 's avonds afgelopen 
En kan geen mens meer op zijn benen staan 
Dan gaan ze nog een lekker pintje kopen 
Voordat ze weer naar moeders pappot gaan 
En in de nacht weer laat 
Dan hoor je langs de straat 
De trimclub dan in kennelijke staat 
refr.(2x) 
 
17. Op een onbewoond eiland 
refr.:  Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus 
      Ja, je voelt je d'r blij want lekker leven is de leus 
      Geen pietsie pech want je hoeft 'r niets 
      Valt er niet van je fiets, ligt op je luie haidewiets 
      Drinkt met je billen bloot melk uit een kokosnoot 
         Je wordt vanzelf groot 
      Op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn 
      Op een onbewoond eiland daar zou ik willen zijn 
 
'k Had vanmorgen al voor dag en dauw  
een punaise in m'n voet 
Marmelade op m’n linkermouw,  
Ei te zacht, ik word niet goed 
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En toen 'k m'n fiets besteeg, je raadt 't reeds 
M'n beide banden lek en leeg 
En de tram die ik toen nam  
Bleef steken in een steeg 
refr. 
 
'k Moest vanmiddag bij de dokter zijn 
Spuitje antigriep gehaald 
Nou die vogel deed me reuzepijn 
En natuurlijk brak de naald 
En toen k ‘me douchen zou, je raadt 't reeds 
Stond ik te krijsen van de kou 
Nooit geluk, de geiser stuk,  
Je weet al wat ik wou 
refr. 
 
18. Oh, Oh Den Haag 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
In Moerwijk willen wonen 
Na het eten een partijtje voetbal in de tuin 
De ouders langs de lijn 
En in december met de hele buurt op jacht 
Om kerstbomen te rausen 
Op oudejaarsavond fikkie stoken 
Vooral die autobanden rookten fijn 
 

Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe 
Naar ADO willen kijken 
In het Zuiderpark, de lange zij, de warme worst 
Supporters om je heen 
Lekker kankeren op Theo van de Burg 
En die lange van Vianen 
Want bij elke lage bal dan dook die eikel 
Er steevast overheen 
 

ref.: Oh oh Den Haag mooie stad achter de duinen 
     De Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein 
     Oh oh Den Haag ik zou met niemand willen ruilen 
     Meteen gaan huilen als ik geen Hagenees zou zijn 
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Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
Een nachie willen stappen 
Op m'n Puch een wijffie halen 
En daarna dansen in de Marathon 
En na afloop op het Rijswijkse plein 
Een harinkie gaan happen 
De dag daarna een kater dus naar Scheveningen 
Lekker bakken in de zon 
refr. 
 
Ik zou best nog wel een keertje 
Ach wat leg ik toch te dromen 
Want Den Haag is door de jaren zo veranderd 
Voor mij toch veel te vlug joh 
Dat nieuw Babylon 
Moet dat er trouwens eigenlijk wel zo nodig komen 
Zo komt die ooievaar op Vijverberg 
Dus never nooit meer terug 
refr. 
 

Meteen gaan huilen 
Als ik geen Hagenees zou zijn 
 
19. Ik heb zo waanzinnig gedroomd 
refr.:  Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
     Ik was zo mo-mo-mooi, 't was echt niet gewoon 
     Iedereen riep "hieperdepiep" 
     Daarna werd ik gekust en gekroond 
     Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
    Ik werd met ca-ca-ca-cadeaus overstroomd 
    Iedereen zei: "Hou je van mij" 
      Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd 
 

Eens in ’t jaar dan droom je zo raar 
Dat je 't niet gauw vergeet 
Zilveren zand, 'n Zoen op je wang 
Iedereen wil je mee 
Bij 't ontwaken denk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
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refr. 
 
Diep in de nacht, totaal onverwacht 
Duizelt je hoofd van geluk 
Iedereen lacht, alles wordt licht 
Als men 'n ster voor je plukt 
Bij 't ontwaken denk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
refr. 
 
20. 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 
 
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. 
 
21. Samen een straatje om 
's Avonds in de ouwe wijk, kleine smalle straten 
Zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij 
Buren aan de overkant sluiten de gordijnen 
De lantaarns schijnen en m'n hond kwispelt blij 
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Refrein: Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond 
   Even een straatje om voor ik m'n ogen sluit 
   Samen een straatje om, het laatste uurtje van vanavond 
   En ik vraag me af terwijl ik naar 'm fluit  
   Wie laat wie nu uit 
 
Elke avond als de klok elf keer heeft geslagen 
Gaan z'n ogen vragen  
hij kijkt me vol verwachting aan 
Ook al ben ik lui en moe, ook al is er regen 
Zijn er gladde wegen, hoe dan ook wij gaan 
refr. 
 
(Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond 
Even een straatje om voor ik m'n ogen sluit) 
 
Samen een straatje om, het laatste uurtje van vanavond 
En ik vraag mij af terwijl ik naar 'm fluit  
Wie laat wie nu uit 
 
22. Het laatste rondje 
De kastelein schenkt nog wat in en kijkt dan op z'n klok 
Het is de hoogste tijd 
Iedereen drinkt snel zijn glas leeg, de laatste wordt getapt 
Een jukebox die plots zweeg 
't Is de hoogste tijd wordt er geroepen in de hoek 
De bonnen liggen klaar 
Ach, mag ik vanavond poffen vraagt een mannenstem 
Betaal jij morgen maar 
 
refr.:  Het is tijd, de hoogste tijd 
      U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid 
      Dag mevrouw, en dag meneer, u komt hier toch weer 
 
Er wordt aan de bel getrokken, de laatste die is van mij 
Dan gaan we weer naar huis 
Nou, vooruit, de allerlaatste, wie denkt er aan mij 
Ik heb toch ook een thuis 
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Aan de tafel in de hoek daar zit een man alleen 
hij staart voor zich uit 
Straks wordt ie weer snel vergeten, hij denkt: waar kan ik heen 
Ik heb geen rooie duit 
refr. 
 
De kelner roept: kom op nou mensen, het is de hoogste tijd 
Ook ik heb een gezin 
Want zij weet hoe laat we sluiten, kom ik thuis te laat  
Kom ik er niet meer in 
Nog een mop en even lachen, dan is het voorbij 
De zaak die is nu leeg 
Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond 
Een jukebox die plots zweeg 
refr. 
 
 
 
 

Bedankt voor jullie aanwezigheid, aandacht en vooral.. zang! 
 
 
 
 
 

De volgende MeeZing vindt plaats  
op zondag 12 december tussen 17.00 en 20.00 uur.  

 
Voor het indienen van verzoekjes: surf naar www.heavenlycreature.nl 

en kies uiterlijk  
7 december je favoriet onder Zingen -> Saarein -> samenstellen.  

 
 
 
 
 
  


