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1. De Marie Louise  
Bart Kaëll 
 

De Marie-Louise danst op en neer 

Ze gaat dwars door de woeste orkaan 

En de huilende wind 

Gaat weer wild tekeer 

Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan 

We werpen de netten van 's morgens tot 's avonds 

Een mager vangst, maar je werkt als een beest 

Nog twee dagen, dan de veilige haven 

Dan gaan we aan wal en vieren we feest 

De Marie-Louise danst op en neer 

Ze gaat dwars door de woeste orkaan 

En de huilende wind 

Gaat weer wild tekeer 

Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan 

De ouwe brengt ons wel 

Naar veiligere oorden 

De meester na God, kapitein van z'n schuit 

Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden 

Al ligt hij soms dronken in z'n kajuit 

De Marie-Louise danst op en neer 

Ze gaat dwars door de woeste orkaan 

En de huilende wind 

Gaat weer wild tekeer 

Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan 

Je valt in je kooi, je voelt je geborgen 

Er knaagt iets in jou, en je denkt weer aan thuis 

Je vraagt je weer af: wie zal voor ze zorgen 

Als 't schip vergaat, met man en muis 

De Marie-Louise danst op en neer 

Ze gaat dwars door de woeste orkaan 

En de huilende wind 

Gaat weer wild tekeer 

Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan 

La la la 

Maar de Marie-Louise 

Zal nooit vergaan 

De Marie-Louise danst op en neer 

Ze gaat dwars door de woeste orkaan 

En de huilende wind 

Gaat weer wild tekeer 

Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan 
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2. Drink rode wijn 

Joe Harris 

 

'T Was winteravond en zo guur toen ik naar huis toe liep 

Uit een cafeetje klonk muziek die mij naar binnen riep 

Ik had geen haast, ik had het koud en zocht vertier 

Daar zaten mannen met bruine ogen en met gitzwart haar 

En uit de jukebox klonk muziek, heel vreemd, een soort gitaar 

Toen zei een man die mij zag staan: wees welkom hier 

 

Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen 

Drink rode wijn, want dan denk je niet aan morgen 

Doe net als ik want de eenzaamheid kan vreeslijk zijn, mijn hart doet pijn 

Drink rode wijn, als je wilt dan kun je blijven 

Drink rode wijn om de heimwee te verdrijven 

Zo ver van huis in een vreemde wereld koud als steen 

 

En ze vertelden me van hun blauwe meren en muziek 

Van oude huizen, groene heuvels, vol van romantiek 

En van hun vrouw die men zo mist en zo bemint 

Want ze gaan werken ver van huis en hun geboorteland 

Al hun spaargeld gaat naar huis, naar 't land van zee en strand 

Hier ver vandaan daar is hun thuis, hun vrouw en kind 

 

Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen 

Drink rode wijn, want dan denk je niet aan morgen 

Doe net als ik want de eenzaamheid kan vreeslijk zijn, mijn hart doet pijn 

Drink rode wijn, als je wilt dan kun je blijven 

Drink rode wijn om de heimwee te verdrijven 

Zo ver van huis in een vreemde wereld koud als steen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SzvgbdGAUXfU_6nSxigfnRthLfA:1603890360830&q=Joe+Harris+Musicus&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLFML6iqWMQq5JWfquCRWFSUWazgW1qcmVxaDABMzksSIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-09yZrdfsAhWPjqQKHZkoBqoQMTAAegQIAhAD


3. Malle Babbe 
Rob de Nijs 

 

Je schuimt de straten af 

En volgt het dievenspoor 

Met schooiers en soldaten 

Hun petten op een oor 

Je tilt je rokken op 

En lacht naar iedere man 

Die in het donker wel durft 

Wat overdag niet kan 

En bij nacht 

In de kroegen hier 

Gaat je naam in het rond 

Bij het blond schuimend bier 

Ik ken ze een voor een 

De heren van fatsoen 

Ik zal ze nooit vergeten 

Zoals ze jou wel doen 

Hoe vaak heb jij zo'n kop 

Bezopen, stom en geil 

Niet aan je borst gedrukt 

Je lijf nat van zijn kwijl 

En bij nacht 

In de kroegen hier 

Gaat je naam in het rond 

Bij het blond schuimend bier 

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 

Lalalalalala 

Lalalalalala 

En zondags in de kerk 

Dan zit daar zo'n meneer 

Stijf als een houten plank 

Met spijkers in zijn kop 

Te kijken in zijn bank 

Een zwart lakens pak 

Om zijn zondige lijf 

Bang voor de duivel 

En bang voor zijn wijf 

En zuinig een cent 

In het zakje doen 

Zo koopt hij zijn ziel weer terug 

En zijn 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 

Malle Babbe kom 
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4. Heb je even voor mij 
Frans Bauer 

 

Ik kwam jou tegen 

Jij was verlegen 

'K loop nu al dagen, 

Want ik wil je wat vragen 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Ieder uur van de dag 

Denk ik steeds aan jou lach, 

Alleen jij maakt mij 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 

Ik zit te dromen 

Of jij zult komen 

Laat het me weten 

Ik kan jou niet vergeten 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Ieder uur van de dag 

Denk ik steeds aan jou lach, 

Alleen jij maakt mij 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 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Ieder uur van de dag 

Denk ik steeds aan jou lach, 

Alleen jij maakt mij 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 
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5. Je hebt me 1000 maal belogen 
Laura Lynn 

 

Jij zegt dat je graag vrij wil zijn 

Niemand zeg jij krijgt je klein 

Jij hield helemaal niet van mij 

Daarom vraag ik jou waarom jij 

Je hebt me duizend maal belogen 

Je deed me duizend keer zo'n pijn 

Ik ben met jou zo hoog gevlogen 

Maar de hemel was niet vrij 

Jij was de wind onder mijn vleugels 

Ik denk zo vaak nog aan je lach. 

Dat wil ik overdoen met jou deze nacht. 

Ik zoek naar je hand zoek naar jou 

Meestal in de nacht mis ik jou 

Wie omhelst me nu zoals jij 

Aan wie kan ik al mijn dromen kwijt 

Je hebt me duizend maal belogen 

Je deed me duizend keer zo'n pijn 

Ik ben met jou zo hoog gevlogen 

Maar de hemel was niet vrij 

Jij was de wind onder mijn vleugels 

Ik denk zo vaak nog aan je lach. 

Dat wil ik overdoen met jou deze nacht. 

Waar ben jij als ik van je droom 

Waar ben jij als ik stiekem ween 

Je hebt me duizend maal belogen 

Je deed me duizend keer zo'n pijn 

Ik ben met jou zo hoog gevlogen 

Maar de hemel was niet vrij 

Jij was de wind onder mijn vleugels 

Ik denk zo vaak nog aan je lach. 

Dat wil ik overdoen met jou deze nacht. 

Jij was de wind onder mijn vleugels 

Ik denk zo vaak nog aan je lach. 

Dat wil ik overdoen met jou deze nacht. 

Dat wil ik overdoen met jou deze nacht. 
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6. Laat De Zon In Je Hart 
Willy Sommers 

 

Een lach, een groet, een blij gezicht 
Een vogel zwevend naar het licht. 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. 
Een kind dat lacht en naar je zwaait, 
Een fietser die de hoek omdraait. 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. 
Het leven gaat zo snel voorbij, 
Dat geld voor jou maar ook voor mij... 

Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even. 
Oh aat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even. 

Het strand, de zee, de volle maan 
De hemel waar de sterren staan. 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. 
En ben je soms niet goed gezind 
Denk aan de glimlach van een kind. 
Ja dat maakt je weer blij ja dat maakt je weer vrolijk. 
Het leven gaat zo snel voorbij, 
Dat geld voor jou maar ook voor mij... 

Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even. 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even. 

Ben je niet gelukkig heb je soms verdriet 
Denk dan aan de zon en zing dit lied. 

Oh laat de zon in je hart 

Ze schijnt toch voor iedereen 

Geniet van het leven 

Want het duurt toch maar even. 

Oh aat de zon in je hart 

Ze schijnt toch voor iedereen 

Geniet van het leven 

Want het duurt toch maar even. 
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7. De dag dat het zonlicht niet meer scheen 
John Terra  
 

Op een avond stond hij daar 

Zo verloren aan de bar 

En vertelde mij hoe zwaar 

Het noodlot hem trof 

Want mijn job die ben ik kwijt 

En ik denk vol bitterheid 

Ik stond altijd klaar en heb 

geploeterd, 'k heb geploeterd voor twee 

En waar ik kon hielp ik mee 

en ik weet nog hoe mijn huweijk verliep 

Want ze ging er vandoor toen ik nog sliep 
 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

Mijn geluk voorgoed verdween 

Had het leven geen betekenis meer 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

Stond ik helemaal alleen 

En toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer 
 

Hij bedronk zich in die kroeg 

Van mensen had ie echt genoeg 

En zijn vrienden lieten hem meteen in de steek 

Niemand hielp hem met de daad 

Niemand gaf hem goeie raad 
 

Toen ik weggaan wilde riep hij: 

Vreemde, help een vreemde vannacht 

Want ik heb niemand meer die op me wacht 

Vreemde, laat ook jij me niet alleen 

Anders zie ik misschien de morgen niet meer 
 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

Mijn geluk voorgoed verdween 

Had het leven geen betekenis meer 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

Stond ik helemaal alleen 

En toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer 
 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

Mijn geluk voorgoed verdween 

Had het leven geen betekenis meer 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

Stond ik helemaal alleen 

En toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer 



8. Kronenburg park 
Frank Boeijen 

 

Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht 

Als ik jou zie, &#039;s avonds in het park 

De autolichten beschijnen je lichaam 

Zonder ogen, zonder herinnering 

Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad 

Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was 

De woorden die bij jou horen zijn goedkoper dan ik dacht 

In 1 seconde ging het regenen vannacht 

Ga die wereld uit 

1 seconde, en rij snel door die wereld uit 

Ga die wereld uit 

1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs 

En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt 

Op zoek naar het geluk in Kronenburg Park 

Thuis wacht een vrouw onwetend op haar man 

Ze heeft nooit iets gevoel van zijn ontevredenheid 

En alles blijft bij het oude als hij naar huis rijdt 

Ga die wereld uit 

1 seconde, en rij snel door die wereld uit 

Ga die wereld uit 

1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs 

En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt 

Aaaah 

En alles blijft bij het oude 

Als hij naar huis rijdt 

Ga die wereld uit 

1 seconde, en rij snel door die wereld uit 

Ga die wereld uit 

1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs 

En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt 

Aaaah... 
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9. Mia 
Gorki 
 
Toen ik honger had kwam ik naar je toe 

Je zei, eten kan je als je de afwas doet 

Mensen als jij moeten niet moeilijk doen 

Geef ze een kans voor ze stom gaan doen 

De middenstand regeert het land 

Beter dan ooit tevoren 

Mia heeft het licht gezien 

Ze zegt, niemand gaat verloren 

Voorlopig gaan we nog even door 

Op het lichtend pad, het verkeerde spoor 

Mensen als ik vind je overal 

Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal 

En sterren komen, sterren gaan 

Alleen Elvis blijft bestaan 

Mia heeft nooit afgezien 

Ze vraagt, kun jij nog dromen? 

De middenstand regeert het land 

Beter dan ooit tevoren 

Mia heeft het licht gezien 

Ze zegt, niemand gaat verloren 

Sterren komen en sterren gaan 

Alleen Elvis blijft bestaan 

Mia heeft nooit afgezien 

Ze vraagt, kun jij nog dromen? 

Sterren komen, sterren gaan 

Alleen Elvis blijft bestaan 

Mia heeft nooit afgezien 

Ze vraagt, kun jij nog dromen? 
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10. Dit is de allereerste keer 
Rita Deneve 

 

Dit is de allereerste keer 

dat ik de liefde tegenkwam 

Jij kuste mij en ‘k was verloren 

nu staat mijn hart in vuur en vlam 

 

Dit is de allereerste keer 

dat ik ontdek hoe liefde smaakt 

‘k Ben in jouw strikken nu gevangen 

voor ik het wist was het te laat 

 

Jij kwam in mijn leven 

zo onverwacht 

Jij lachte maar even 

Ik had nooit gedacht 

dat jouw tovermacht 

mij zo een schok zou kunnen geven 

 

Dit is de allereerste keer 

‘k Was nooit verliefd zoals op jou 

Ik loop al wakende te dromen 

omdat ik zoveel van je hou 

 

Jij kwam in mijn leven 

zo onverwacht 

Jij lachte maar even 

Ik had nooit gedacht 

dat jouw tovermacht 

mij zo een schok zou kunnen geven 

 

Dit is de allereerste keer 

‘k Was nooit verliefd zoals op jou 

Ik loop al wakende te dromen 

omdat ik zoveel van je hou 

 

Dit is de allereerste keer 

Ja, 't is de allereerste keer 

 

 

 



11. Dag zuster Ursula 
Rob de Nijs 
 

Diploma's hangen aan de muur 
Mijn bedje ligt gespreid. 
Mijn vrijheid heb ik nu niet meer 
Alleen maar vrije tijd. 
Het gaat niet goed en het gaat 
niet slecht 
Het gaat ertussenin. 
Maar ik wil niet om het leven 
heen 
Ik wil er midden in. 
Dag allerliefste van mijn hart 
Ik zeg je nu vaarwel. 
Ik wou met jou de hemel in 
Maar jij koos zelf de hel. 
Het spijt me, lieve schoonpapa 
Ik dank heel veel aan u. 
Het huis dat u ons gaf 
Kwam regelrecht uit Avenue. 
Dag vader en dag moeder 
Dag Zuster Ursula. 
Ik zie het hier niet zitten 
Ik ga naar Amerika. 
Dag vader en dag moeder 
Dag Zuster Ursula. 
Ik zie het hier niet zitten 

Ik ga naar Amerika. 
Dag lieve rest van Nederland 
Dag lieve allemaal. 
Blijf maar rustig zitten 
In het Land van Maas en Waal. 
Ik kan alleen maar lachen 
Ik stap eruit, ik ga 
Mijn rugzak en mijn tentje mee 
De vlinders achterna. 
Dag vader en dag moeder 
Dag Zuster Ursula. 
Ik zie het hier niet zitten 
Ik ga naar Amerika. 
Dag vader en dag moeder 
Dag Zuster Ursula. 
Ik zie het hier niet zitten 
Ik ga naar Amerika. 
Dag vader en dag moeder 
Dag Zuster Ursula. 
Ik zie het hier niet zitten 
Ik ga naar Amerika. 
Dag vader en dag moeder 
Dag Zuster Ursula. 
Ik zie het hier niet zitten 
Ik ga naar Amerika. 
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12. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 
Corry Konings 
 

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 mijn hart? 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 

Al raak ik jou maar even aan 

Dan wordt 't 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 één ben je die twijfels zo maar kwijt 

Dat is de ware man 

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 mijn hart? 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 

Al raak ik jou maar even aan 

Dan wordt 't warm en koud van binnen 

Ik kan niet zonder jou bestaan 

Geen mens kan zonder liefde in z'n leven 

Zolang ons wereldje nog draait 

Met jou hoop ik nog heel vaak te beleven 

Het fijn gevoel dat ware liefde zaait 

En als jij naar me kijkt 

Dan zing ik tegelijk 

Ik krijg een heel 
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13. De Clown 
Ben Cramer 

 

De Clown 
Hij was maar een clown, in 't wit en in 't 
rood 
Hij was maar een clown, maar nu is hij 
dood 
Hij lachte en sprong, in 't felgele licht 
Maar onder die lach zat een droevig 
gezicht 
Refrein 
De herinnering blijft aan die clown met z'n 
lach 
Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag 
Niemand kende de pijn van zijn stille 
Verdriet 
Want er was op het einde niemand die hij 
Verliet 
Hij woonde alleen, in een wagen van hout 
Hij was maar een clown, en zo werd hij 
oud 
Z'n hoed was te klein, en z'n schoenen te 
groot 
Hij was maar een clown, maar nu is hij 
dood 
Op een avond, hij viel, net als elke keer 
Het publiek lachte luid, maar voor hem 
was het uit 
Hij was maar een clown, in 't wit en in 't 
rood 
Hij was maar een clown, maar nu is hij 
dood 
Refrein, herhalen 
Hij was maar een clown 
In 't wit en in 't rood 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 
Hij lachte en sprong 
In 't fel gele licht 
Maar onder die lach 
Zat een droevig gezicht 
De herinnering blijft 
Aan die clown met z'n lach 
Hij heeft alles gegeven 
Tot de laatste dag 
Niemand kende de pijn 
Van z'n stille verdriet 
Want er was op het einde 
Niemand die hij verliet 
Hij woonde alleen 
In een wagen van hout 
Hij was maar een clown 
En zo werd hij oud 
Z'n hoed was te klein 
En z'n schoenen te groot 

Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 
Op een avond, hij viel 
Net als elke keer 
Het publiek dat lachte luid 
Maar voor hem was het uit 
Hij was maar een clown 
In 't wit en in 't rood 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij doodHij was maar een 
clown, in 't wit en in 't rood 
Hij was maar een clown, maar nu is hij 
dood 
Hij lachte en sprong, in 't felgele licht 
Maar onder die lach zat een droevig 
gezicht 
Refrein 
De herinnering blijft aan die clown met z'n 
lach 
Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag 
Niemand kende de pijn van zijn stille 
Verdriet 
Want er was op het einde niemand die hij 
Verliet 
Hij woonde alleen, in een wagen van hout 
Hij was maar een clown, en zo werd hij 
oud 
Z'n hoed was te klein, en z'n schoenen te 
groot 
Hij was maar een clown, maar nu is hij 
dood 
Op een avond, hij viel, net als elke keer 
Het publiek lachte luid, maar voor hem 
was het uit 
Hij was maar een clown, in 't wit en in 't 
rood 
Hij was maar een clown, maar nu is hij 
dood 
Refrein, herhalen 
Hij was maar een clown 
In 't wit en in 't rood 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 
Hij lachte en sprong 
In 't fel gele licht 
Maar onder die lach 
Zat een droevig gezicht 
De herinnering blijft 
Aan die clown met z'n lach 
Hij heeft alles gegeven 
Tot de laatste dag 
Niemand kende de pijn 
Van z'n stille verdriet 
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Want er was op het einde 
Niemand die hij verliet 
Hij woonde alleen 
In een wagen van hout 
Hij was maar een clown 
En zo werd hij oud 
Z'n hoed was te klein 
En z'n schoenen te groot 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 

Op een avond, hij viel 
Net als elke keer 
Het publiek dat lachte luid 
Maar voor hem was het uit 
Hij was maar een clown 
In 't wit en in 't rood 
Hij was maar een clown 
Maar nu is hij dood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Als een leeuw in een kooi 
Willy Sommers 

 

Geen film op tv, geen zin in ’t café. 

En ik huiver van de kou 

De radio dramt door, maar al wat ik 

hoor 

Klinkt even grijs en grauw. 

 

Ik draai hier rond en rond en rond 

Als een leeuw in een kooi 

Aan wanhoop ten prooi 

Ik loop verloren in de kille nacht 

Toch hou ik de wacht 

Maar je komt niet naar me toe 

Het heeft geen zin meer dat ik op je 

wacht 

Ik blijf alleen vannacht 

‘k word m’n leven langzaam moe 

 

Wat had je dan toch wel van mij 

verwacht 

Wat had je dan gedacht 

Of wat wil je dat ik doe 

Wil je misschien nog dat ik op je 

wacht 

Zie ik jou vannacht 

Kom je toch weer naar me toe 

 

Ik draai hier rond en rond en rond, 

als een leeuw in een kooi. 

Aan wanhoop ten prooi. 

 

‘k verveel me hier dood 

M’n kop zit vol schroot 

En ik voel me vreselijk down 

Je weet waar ik woon 

Ik heb telefoon, maar ik hoor toch 

niks van jou 

 

Ik draai hier rond en rond en rond 

Als een leeuw in een kooi 

Aan wanhoop ten prooi 

Ik loop verloren in de kille nacht 

Toch hou ik de wacht 

Maar je komt niet naar me toe 

Het heeft geen zin meer dat ik op je 

wacht 

Ik blijf alleen vannacht 

‘k word m’n leven langzaam moe 

 

Wat had je dan toch wel van mij 

verwacht 

Wat had je dan gedacht 

Of wat wil je dat ik doe 

Wil je misschien nog dat ik op je 

wacht 

Zie ik jou vannacht 

Kom je toch weer naar me toe 

 

Ik draai hier rond en rond en rond, 

als een leeuw in een kooi. 

Aan wanhoop ten prooi. 

 

Ik loop verloren in de kille nacht 

Toch hou ik de wacht 

Maar je komt niet naar me toe 

Het heeft geen zin meer dat ik op je 

wacht 

Ik blijf alleen vannacht 

‘k word m’n leven langzaam moe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Zeg 'ns meisje 
Paul Severs 
 

Dam-dam-dam 
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie- 
Dam-dam-dam 
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie 
Zeg eens meisje 
Waar ga jij vanavond heen 
Zeg eens meisje ben je zo alleen 
Zeg eens meisje ik heb een idee 
(Dam-dam-dam 
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie) 
Zeg eens meisje 
Ik weet hier een leuk cafe 
Zeg eens meisje echt iets voor ons twee 
Zeg eens meisje 
Ik wil met je mee 
(Dam-dam-dam 
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie) 
Ik wil met je meegaan 
Voor jou door het vuur gaan 
Want ik vind je heel apart 
Ik wil je leren kennen 
Jou eens flink verwennen 
En dat komt uit heel mijn hart 
Kom wees niet verlegen 
Niemand houdt je tegen 
Daarom vraag ik met een lach 
Laten we proberen 
Ons te amuseren 
Elke dag 
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16. Daar in dat kleine café aan de haven 
Pierre Kartner 
 

De avondzon valt over straten en pleinen, 

De gouden zon zakt in de stad. 

En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, 

Ze hebben de dag weer gehad. 

De neonreclame die knipoogt langs ramen, 

Het motregent zachtjes op straat. 

De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open 

staat. 
 

Daar in dat kleine cafe aan de haven, 

Daar zijn de mensen gelijk en tevree. 

Daar in dat kleine cafe aan de haven, 

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 
 

De toog is van koper toch ligt er geen loper, 

De voetbalclub hangt aan de muur. 

De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, 

Een pilsje dat is der niet duur. 

Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm, 

Geen monsieur of madam, maar W.C. 

Maar 't glas is gespoeld in het helderste water, 

Ja, 't is daar een heel goed cafe 
 

Daar in dat kleine cafe aan de haven, 

Daar zijn de mensen gelijk en tevree. 

Daar in dat kleine cafe aan de haven, 

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 
 

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. 

Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. 

Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen dat is daar een hardgekookt ei. 

De mensen die zijn daar gelukig gewoon, ja de mensen die zijn daar nog blij! 
 

Daar in het kleine cafe aan de haven, 

Daar zijn de mensen gelijk en tevree. 

Daar in dat kleine cafe aan de haven, 

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 
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17. Laat het gras maar groeien 
Sam Gooris 
 

Elke zomer weer het zelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd 

Elke zaterdag riep vader he dag Sam, 't word tijd dat je'tgras af rijd 

Al men vrienden waren aan't genieten, van vakantie en het mooie weer 

En ik liep daar te zweten als een beek, ik dacht dit is de laatste keer 

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af 

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 

Nee ik rijd het nooit meer af 

Al men vrienden reden met een brommer, en ik zei vader ik word nu 16 

Krijg ik dan ook zo'n prachtig racemachien, Men vader zei we zullen zien 

Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk, ze zei ik heb iets veel beter gezien 

Dus op de tiende april viel ik omver, daar stond een turbo grasmachien 

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af 

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 

Nee ik rijd het nooit meer af 

En in de liefde was het ook niet alles, want alle meisjes waarmee ik begon 

Die hadden een voor een de zelfde droom, een huis met een immens gazon 

Ik dacht dat kan toch niet meer waar zijn, ik verhuis nog eens naar de woestijn 

Want iedereen loopt hiet met een grascomplex, en niemand luistert naar mijn 

refrein 

Nee. 

Men vader zij je moet karakter kweken, het wordt tijd voor een vakantiejob 

Bij K.V. Mechelen mag jij het gras afdoen, de hemel viel toen op mijn kop 

Na al die jaren ben ik allergisch, geen enkele doktor weet nog wat te doen 

Ja elke mens elke vogel elke vis, die zie ik nu voortaan in't groen 

Nee 

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af 

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 

Nee ik rijd het nooit meer af 

Nee ooh nee, ik rijd het nooit meer af 
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18. Bloed, zweet en tranen 
André Hazes 
 

Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. 

Als ik terug kijk in de tijd. 

Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. 

Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend. 

Met bloed zweet en tranen, zei ik, rot hier nu maar op. 

Met bloed zweet en tranen, 

Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. 

Ik heb geluk gekend maar ook verdriet gekend, 

Hoe vaak stootte ik m'n kop. 

Maar toch ik ben tevreden met alles wat ik heb, 

Als je roem voorbij is moet je kijken wie je nog kent. 

Met bloed zweet en tranen, zei ik, rot hier nu maar op. 

Met bloed zweet en tranen, 

Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. 

Ik heb het echt gezien, 

Nee ik heb geen trek. 

Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis 

Ik blijf echt alleen, 

Jah echt alleen. 

Geen gezeur meer aan m'n kop, och rot nu maar op 

Met bloed zweet en tranen, zei ik, rot hier nu maar op. 

Met bloed zweet en tranen, 

Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. 

Met bloed zweet en tranen, zei ik, rot hier nu maar op. 

Met bloed zweet en tranen, 

Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. 
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19. Zij Gelooft In Mij 
André Hazes 
 

Ze lag te slapen, 'k vroeg haar gisteravond 

Wacht op mij 

Misschien ben ik vanavond, vroeger 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 't, heb ik nooit genoeg 

Hoe was het 

Dat was alles wat ze vroeg (wat ze vroeg) 

Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei 

Zij vraagt nooit maak je voor mij eens vrij 

Want ze weet, dit gaat voorbij 

Ik schrijf mijn eigen lied tot dat iemand mij ontdekt en ziet 

Dat een ieder van mijn songs geniet, ze vertrouwt op mij 

Ze gelooft in mij 

Ik zou wachten 

Tot dat de tijd dat ieder mij herkent 

En je trots kan zijn op je eigen vent 

Op straat zullen ze zeggen u bent bekend 

Zolang we dromen, van geluk 

Dat ergens op ons wacht 

Dan vergeet je snel weer deze nacht 

Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht, oh mijn kracht 

Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei 

Zij vraagt nooit maak je voor mij eens vrij 

Want ze weet, dit gaat voorbij 

Ik schrijf mijn eigen lied tot dat iemand mij ontdekt en ziet 

Dat een ieder van mijn songs geniet, ze vertrouwt op mij 

Ze gelooft in mij 
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