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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. 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  

 
 
02. Je ne regrette rien 
Non! Rien de rien 
Non! Je ne regrette rien 
Ni le bien qu'on m'a fait 
Ni le mal tout ça m'est bien égal! 
 

Non! Rien de rien  
Non! Je ne regrette rien 
C'est payé, balayé, oublié 
Je me fous du passé! 
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Avec mes souvenirs 
J'ai allumé le feu 
Mes chagrins, mes plaisirs 
Je n'ai plus besoin d'eux! 
 

Balayées les amours 
Avec leurs trémolos 
Balayés pour toujours 
Je repars à zéro  
 

Non! Rien de rien 
Non! Je ne regrette rien 
Ni le bien, qu'on m'a fait 
Ni le mal, tout ça m'est bien égal! 
 

Non! Rien de rien 
Non! Je ne regrette rien 
Car ma vie, car mes joies 
Aujourd'hui, ça commence avec toi! 
 
 

 
 

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 
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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 
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. 
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04. Even aan mijn moeder vragen 
Blonde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen 
Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei 
"Graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond" 
Ik vroeg "waarom ga je niet met mij?" 
En dit is wat ze zei: 
 

refr.: Even aan m'n moeder vragen 
      Ik zweer je dat ze dat zei 
     Ze lachte d'r niet eens bij 
     Even aan m'n moeder vragen 
      Dat is toch uit de tijd meid 
     Je kunt 't ook bij mij kwijt 
 

En ze keek me aan, 't Was meteen gedaan  
Vanaf toen alles voor een zoen 
refr. 
 

Nou dat kom je maar weinig tegen 
Zo'n juffrouw verdient alle zegen 
Ik dacht dat 't was uitgestorven 
Maar ik heb een afspraak voor morgen 
Ze moet ook al voor twaalven thuis zijn 
Maar dat zal me een grote zorg zijn 
Annemarie, Annemarie 
 

Ze drinkt enkel maar limonade 
Die ik dan voor haar mag gaan halen 
Sigaretten die vindt ze smerig 
Popmuziek kan ze niet waarderen 
Elke deur hou ik voor haar open 
Ik ga zelfs met haar hondje lopen 
Annemarie, Annemarie 
refr.(2x)  
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05. Hallelujah  
Hallelujah, sing a song  
Hallelujah, we'll follow along  
With a simple word, a single word  
We'll bless the sky, the tree, the bird  
And we'll fill our heart with joy  
Hallelujah  
 

refr.  Hallelujah, sounds of love  
   Hallelujah, the sunshine above  
   Hallelujah, the bells will go ringing  
   And dinging from dawn 'till night  
   Hallelujah  
 

Hallelujah, day by day  
Hallelujah, don't throw it away  
Fly and spread your wings, have a try  
Be free again like a butterfly  
Come along and sing with us  
Hallelujah  
refr. 
 
 

Hallelujah, hand in hand  
Hallelujah, all over the land  
Hallelujah, let's try from the start  
And sing it with all our heart  
Hallelujah  
refr. 
 

Hallelujah, the bells will go ringing  
And dinging from dawn 'till night  
Hallelujah 
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06. 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. 
 
Die mij altijd beschermen zouwen 
Ik voel me zo verdomd alleen 
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07. Het werd zomer 
't Leek al zomer, toch was het pas eind mei 
Zo'n dag waarvan je denkt "die gaat niet meer voorbij" 
M'n vrienden kwamen langs maar ik wilde alleen 
Aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen 
Toen zag ik jou, je riep me met je ogen 
Ik keek je aan, en kreeg een vreemd gevoel 
Want ik begreep wat jij me wilde vragen 
Kom dichter bij me 
 

Ik was zestien, en jij was achtentwintig 
En van de liefde wist ik nog niet veel 
Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen 
Ik was geen kind meer 
 

Je was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar 
Je droeg niets anders dan je lange blonde haar 
Ik was verlegen en wist niet wat te doen 
Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen 
 

"Ik begrijp 't", hoorde ik je zeggen 
Je bent zo jong nog, en weet niet wat je moet 
Wees maar niet bang, de nacht zal 't je leren 
Kom dichter bij me 
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We liepen samen verder langs 't strand 
En als een jongen/meisje pakte ik je hand 
Maar als een man/vrouw zag ik de zon weer opgaan 
En 't werd zomer (zomer) 
't Werd zomer (zomer) 
 

't Werd zomer, voor 't eerst in heel m'n leven 
't Werd zomer, de allereerste keer 
En ik was een man/vrouw toen de zon weer opkwam 
En 't werd zomer (zomer) 
En 't werd zomer 
Toen was het zomer 
 
 

 
 
 
08. Weet je wat we doen 
Weet je wat we doen, we doen geen klap vandaag 
ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag 
jij mag er even uit voor thee met een beschuit 
maar dan weer gauw bij mij en onderuit 
 
Weet je wat we doen we blijven lui vandaag 
samen loom languit, ik heb zo'n bui vandaag 
de dekens zijn zo fijn, de lakens net satijn 
het licht wordt zacht gezeefd door het gordijn 
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't is al kwart over elf, ik word langzaam mezelf 
ik ga zorgeloos om met de tijd 
heel royaal, ik kom weer op verhaal 
en al ben ik niet moe, ik wil nergens naar toe 
en je maakte voor mij een ontbijt 
ideaal, je snapt het helemaal 
mag het nog zo blijven 
 
Weet je wat we doen we gaan een dagje schuil 
buurman wast de wagen, die van ons mag vuil 
het gras blijft ongemaaid, de heg blijft ongesnoeid 
ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeit 
 
Weet je wat we doen met onze telefoon 
leg hem van de haak dat is toch heel gewoon 
een dagje geen gedoe en liever geen geluid 
de deurbel af, de radio op uit 
 
Weet je wat we doen, we doen niet mee vandaag 
als ik maar niks hoef ben ik oké vandaag 
ik lig hier warm en zacht en als ik rustig wacht 
dan gaat de dag weer over in de nacht 
 
Lalalala ... 
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09. 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. 
♫♫ 
 
Bahahahahah… 
Refr. 
 
♫♫ HoiHoiHoi (4x) 
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10. Ich bin wie du 
Ich bin wie du 
wir sind wie Sand und Meer 
und darum brauch ich dich so sehr. 
Ich bin wie du 
wir sind wie Tag und Nacht 
und für einander immer nur da 
immer nur da 
 

Und du weißt 
dennoch lass ich dir die Freiheit 
weil man sich dann leichter treu bleibt 
ich genauso wie du 
Grade das 
das macht unsre Liebe anders 
das macht unsre Liebe so anders und ich finde das gut. 
 

Ich bin wie du 
wir sind wie Sand und Meer 
und darum brauch ich dich so sehr. 
Ich bin wie du 
wir sind wie Tag und Nacht 
und für einander immer nur da 
immer nur da. 
 

Was auch kommt 
wir beide werden uns nie trennen 
wir lernen uns nur besser kennen. 
Ich genauso wie du 
Grade das 
das macht unsre Liebe anders 
das macht unsre Liebe so anders und ich finde das gut. 
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11. 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 
 
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… 
 

 
 



 14 

12. More than a woman 
Oh, girl I've known you very well, I've seen you growing everyday 
I never really looked before, but now you take my breath away. 
Suddenly you're in my life part of everything I do 
you got me working day and night just trying to keep a hold on 
you. 
 
Here in your arms I found my paradise my only chance for 
happiness 
and if I lose you now I think I would die. 
Oh say you'll always be my baby, we can make it shine 
We can take forever just a minute at a time. 
 
More than a woman, more than a woman to me (2x) 
more than a woman, oh, oh, oh. 
 
There are stories old and true of people so in love like you and me 
and I can see myself let history repeat itself. 
Reflecting how I feel for you, thinking 'bout those people then I 
know  
that in a thousand years I'd fall in love with you again. 
This is the only way that we should fly, this is the only way to go 
and if I lose your love I know I would die. 
Oh say you'll always be my baby, we can make it shine 
We can take forever just a minute at a time. 
 
More than a woman… (repeat chorus) 
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13. Mama 
Mama, je leerde me lopen 
Op eigen benen te staan 
Straks gaat de deur voor mij open 
Om door het leven te gaan 
Maak je geen zorgen voor morgen 
Mama, toe droog toch die traan 
 
refr.: Mama, je bent de liefste van de hele wereld 
     Mama, de allerliefste van de hele wereld 
      Later, wanneer ik ga trouwen 
      Zal ik een huisje gaan bouwen 
      Als je dan soms alleen zult zijn 
      Kom dan bij mij in mijn huis 
      Mama, de liefste van de hele wereld ben jij 
      Oh, lieve mama 

Je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij 
 
(hele lied herhalen) 
 
Mama, mama! 
 
14. Oh Johnny 
Ik heb je zo vaak horen zingen 
Jouw stem hoor ik haast iedere dag 
Maar een ding wou ik je nog vragen 
Ik heb maar een wens als het mag 
 
Oh Johnny zing een liedje voor mij alleen 
Oh Johnny want voor mij ben je nummer een 
Zing een lied met een lach en een traan 
In je stem klinkt de hele Jordaan 
Oh oh oh Johnny zing een liedje voor mij alleen 
Oh Johnny zing het zacht voor je heen 
Dan voel ik spontaan 
Mijn hart open gaan 
Oh Johnny voor onze Jordaan 
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Je zingt over jouw Westertoren 
Die jij in gedachten ziet staan 
Jouw stem is voor mij als een parel 
De parel van onze Jordaan 
Refr. 
 
Oh Johnny zing een liedje voor mij alleen 
Oh Johnny zing het zacht voor je heen 
Dan voel ik spontaan 
Mijn hart open gaan 
Oh Johnny voor onze Jordaan 
 

 
 
15. Feestpotpourri 
Vader, waarom hebben de giraffen 
Toch zo’n hele lange nek 
Jongenlief vraag dat maar aan je moeder 
Die vertelt ’t jou direkt 
Wanneer je vader zo’n nek had was ie blij 
Want dan bleef z’n borrel langer in de glij 
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Wanneer de armen en de rijken 
In artis naar de apies kijken 
Dan zijn we allemaal zo blij als vader’s trots 
Zien e z’n evenbeeld op de apenrots, hatchee 
Dan gaan we apennootjes delen 
Dan is’t feest voor groot en klein 
Want in september moet je voor ’n heitje 
In onze Amsterdamse Artis zijn. 
 
Zoek op z’n tijd wat vrolijkheid 
Dat is niet overbodig 
Zoek op z’n tijd wat vrolijkheid 
Want heus dat heije nodig 
Jaag al je zorgen en je pech 
Met ’n gezonde glimlach weg 
En well’k lot je ook bereikt 
Zoek op z’n tijd wat vrolijkheid 
 
Laat maar waaien, laat maar waaien 
Alles komt weer terecht 
Laat maar waaien, laat maar waaien 
Al gaat ie ook nog zo slecht 
Zing dan bij alles wat je doet  
Heus dan komt het goed 
Laat maar waaien, laat maar waaien 
Wij gaan toch niet naar de haaien 
 
En leve de opera en leve de opera 
Daar kan je lachen van je 
Falderalderalderalderalderaldera 
En leve de opera en leve de opera 
Daar kun je lachen van je falderaldera 
 
Ik droom dag en nacht van de Lindengracht 
Waar de lommert staat en de toren slaat 
Waar je echt op z’n tijd zo kan zwieren 
Waar je jofel je bruiloft kan vieren 
Waar je voor ’n cent bij ’t pierement 
Met je baaien aan 
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Zo lekker draaien kan 
Maar waar’t gaat om ’t recht 
In je overhemm’tje vecht 
Dat doen ze allenig maar in de Jordaan 
 
Oh sabberdiosia 
Sabberdie jee jee jee oladio 
Oh, sabberdiosia 4x 
 

 
 
16. Laat me alleen 
refr.:  Laat me alleen, alleen met al m'n verdriet 
      't Is beter dat ik nu geen mensen zie 
      Niemand, niemand, niemand die me troosten kan 
     Ik verloor m'n toekomst en m'n doel 
      Laat me alleen, alleen met al m'n verdriet 
      Een glimlach, dat wordt pure parodie 
      Iemand, iemand, iemand die gelukkig was 
      En verloor, begrijpt wat ik nu voel 
 

Daar staat haar laatste glas 
Wat sigaretten, haar laatste boeket 
En ik voel haar hand op m'n schouder 
En haar stem: "alles komt wel weer goed" 
Maar dat kan ik niet geloven 
Want dit afscheid was heel anders dan voorheen 
Dit was definitief, ik ben nu alleen 
En haar had ik zo lief 
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refr. 
 
"Ach, 't komt toch wel vaker voor 
Straks komt je glimlach weer 
Ben je 't weer vergeten" 
Dat zegt iedereen in mijn omgeving  
Maar ik weet: dat is niet waar 
Deze tranen drogen niet 
Dit gevoel gaat nooit voorbij 
Want verdriet om echte liefde 
Is te zwaar om mee te dragen 
Want zij houdt niet meer van mij 
 
Laat me alleen, zeur niet tegen mij 
Ik mis haar, de wond is nog te vers 
Als ik alleen ben voel ik haar dichtbij 
 
refr. 
 
Laat me alleen 
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17. 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 
 

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 
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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 
 
18. 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 
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. 
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Ik zal ook wel 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. 
 
19. Een reisje langs den Rijn 
Laatst trokken we uit de loterij een aardig prijsje 
'k Zei tot mijn vrienden: 'Maak met mij een aardig reisje.' 
Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen 
'Vooruit!' riep ik, 'wij maken fijn een reisje langs den Rijn!' 
In een wip, sakkerloot, zat het clubje op de boot  
 

refrein: 
Ja, zoo'n reisje langs den Rijn, Rijn, Rijn 
's Avonds in den maneschijn, schijn, schijn 
Met een lekker potje bier, bier, bier 
Aan den zwier, zwier, zwier 
Op d'rivier, vier, vier 
Zoo'n reisje met een nieuwerwetsche schuit, schuit, schuit 
Allemaal in de kajuit, juit, juit 
't Is zoo deftig, 't is zoo fijn, fijn, fijn 
Zoo een reisje langs den Rijn  
 

Zoo kwamen we met prachtig weer het eerst bij Keulen 
Mijn tante walste over ’t dek als een jong veulen; 
Oome Kees nam zijn harmonica en ging aan 't trekken 
En dadelijk zong kromme Teun 'Deutschland! wie bist du schön!' 
Nichtje Saar, welk gevaar, riep: 'Houdt op, ik word zoo naar!'  
Refrein 
 

Bij Mannheim kwam er bliksem, het begon te waaien 
Mijn tante riep: 'Het schip vergaat, we zijn voor de haaien!' 
Zij vloog naar de commandobrug en riep: 'Kap'teintje 
Beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltasch 
O kap'tein! maak geen gein, geef me een slokkie brandewijn!'  
refrein  
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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. 
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21. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben 
Mijn lieve god, hoe is 't mogelijk dat ik je hier ontmoet? 
Ik dacht dat ik jou nimmer meer zou zien 
Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht,  
maar ik denk nu wat is 't goed 
Meesterlijk en aardig bovendien 
 
En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben 
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken 
Omdat ik steeds ben blijven dromen  
dat 't toch zover zou komen 
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben 
 
Want alles wat er vroeger was leek onherroepelijk voorbij 
Het was verdomd een hele tijd 
We waren jonger en ik hield niet meer van jou  
dan jij van mij 
We scheidden, maar ik raakte je niet kwijt 
refr. 
 
Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan 
Met anderen in ons hart en in ons huis 
Maar nu ik je weer gevonden heb laat ik je niet meer gaan 
We komen samen uit en samen thuis 
refr. 
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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 
 
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. 
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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. 
 

 
 
Toegift 1: Dokter Bernhard 
Dokter Bernhard, u moet me zeggen hoe gaat het met hem nu 
Dokter Bernhard, ik kan alleen maar bidden voor hem en u 
Elke keer denk ik weer, hij ligt daar zo alleen 
Dokter Bernhard, help me, breng hem door het ergste heen 
 
refr.:   Zeg me alleen de waarheid maar 
      Is hij nu niet meer in gevaar 
      Dokter, ik ben zo bang 
      Heel m'n leven was altijd alleen voor hem 
      Heel m'n leven is niets meer zonder hem 
      Alles geven wil ik, maar hou hem bij mij 
      Oh, ik mis hem 
      Ik hou zo van hem en ik mis hem 
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Maakt u zich niet zoveel zorgen, net was ik nog bij hem 
Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem 
Maar gisteravond was hij op, hij heeft me zelfs gekust 
D'r is ook niets bijzonders nu maar 't is beter dat hij rust 
refr. 
 
Hallo… Nee, nee, nee! 
 
 
 

 
 
 
Toegift 2: Telkens weer 
Telkens weer haal ik mij in mijn hoofd 
Dat ik die hemel krijg die mij wordt beloofd 
Telkens weer wordt alle blauw weer grauw 
Sta ik teleurgesteld buiten in de kou 
Maar telkens weer denk ik, er komt er een 
Waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef 
Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer 
Liefde voor altijd, telkens weer 
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Telkens weer slaat wat er vroeger was 
Weer als een vlam omhoog uit de oude as 
Telkens weer alsof het nooit geneest 
Blijft er die pijn bestaan om wat is geweest 
Maar telkens weer denk ik… 
♫♫ 
 
Maar telkens weer denk ik... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegift 3: De Mallemolen 
Refr.  In de mallemolen van het leven,  
   draai je allemaal je eigen rondje mee 
   De molen draait ook zonder jou,  
   je paard blijft nooit lang leeg,  
   dus kom draai met die mallemolen mee 
 
Bij de mallemolen van het leven,  
staat iedereen te wachten in een rij 
Wachten tot je mee mag doen,  
het duurt misschien wel even,  
maar voor iedereen is er een paardje bij 
Refr. 
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Eenmaal in de molen van het leven,  
in ’t begin ben je misschien een beetje bang 
Dan zal iemand je vasthouden totdat je het alleen kunt, 
want de mallemolen angst duurt nooit te lang 
Refr. 
 
En die mensenlevens mallemolen  
gaat door tot je er draaierig van bent 
Maar jij blijft je toch vasthouden  
al vind je het niet leuk meer,  
want langs de molen is te onbekend 
Refr. (2x) 
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