
1. Aan de Amsterdamse grachten 
 

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 

Alleen de bomen dromen, hoog boven ‘t verkeer 
En over ‘t water gaat er een bootje net als weleer  



Aan de Amsterdamse grachten 
Heb ik heel m’n 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  



‘k Heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien 
En nimmer kreeg ik genoeg van ’t reizen nadien 
Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij 
Naar Hollands kust en de stad aan Amstel en IJ 

Waar oude bomen dromen, hoog boven ’t verkeer 
En over ‘t water gaat er een bootje net als weleer  



Aan de Amsterdamse grachten 
Heb ik heel m’n 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  



2. Boeketje rode rozen 
 

Ik stuur jou een boeketje rode rozen 
Een voor elke kus die jij me gaf 

Waarom heb jij die ander toch gekozen 
Keerde jij voorgoed je van mij af 

Ik hoor je nog steeds zeggen: 
“Lieveling, ik hou van jou” 

Maar woorden zijn slechts woorden 
Je bleef me toch niet trouw 

Ik stuur je een boeketje rode rozen 
Een voor elke kus die jij me gaf  



Ik heb zoveel in stilte reeds geleden 
Jij was steeds voor mij het liefst op aard 
Wat heb ik veel in stilte toch gebeden 
Jouw geluk was voor mij alles waard 

Al heb je mij bedrogen 
Mij nooit voor iets gespaard 
Blijft toch altijd jouw beelt’nis 

Diep in mijn hart bewaard 
Ik stuur je een boeketje rode rozen 

Een voor elke kus die jij me gaf  



3. De Zuiderzeeballade 
 

Opa, kijk in vond op zolder 
’n foto van die ouwe boot 

Is dat nog van voor de polder 
Van die oude vissersvloot 
Jochie, dat is een gelukkie 

‘k was dat prentje jaren kwijt 
‘k Heb nou weer een heel klein stukkie 

Van die goeie ouwe tijd. 
  



Daar is het water, daar is de haven 
Waar j’ altijd horen kon: we gaan aan boord 

De voerman laat er nu paarden draven 
En aan de horizon ligt Emmeloord 

Eens ging de zee hier tekeer 
Maar die tijd komt niet weer 

Zuiderzee heet nu 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 
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 ‘k nog even wacht, zien wij elkaar 

Toen ging de zee zo tekeer 
In een razend verweer 

Ongestraft sloeg niemand haar neer 
Nu jaren later hier paarden draven 

Zie ik de hand en macht van onzen Heer 
  



Waar is het water, waar is de haven 
Waar j’ altijd horen kon: we gaan aan boord 

De voerman laat er nu paarden draven 
En aan de horizon ligt Emmeloord 

Eens ging de zee hier tekeer 
Maar die tijd komt niet weer 

Zuiderzee heet nu IJsselmeer 
Waar eens de golven het land bedolven 
Golft nu een halmenzee, de oogst is rijp 

  



4. Het leven is goed … 
 

Het leven is goed in m'n Brabantse land 
Het land waar m'n wieg heeft gestaan 

Daar heb ik voor altijd m'n hart aan verpand 
Dat land doet mijn hart sneller slaan 

 
De bossen, de vennen, de purperen hei 

Een dorpje dat past in je hand 
De Peel en de Kempen en de Meierij 

M'n heerlijke Brabantse land 
  



Refrein 
 

Dat kleine café waar m'n stamtafel staat 
Een pleintje met bomen omrand 

De boerenkapel speelt een deuntje op straat 
M'n heerlijke Brabantse land 

 
Refrein 

 
Dat land van m'n jeugd waar je iedereen kent 

Geen verschil is in rang of in stand 
Dat land waar je rijk bent al heb je geen cent 

M'n heerlijke Brabantse land 



Instrumentaal 
 

Dit land waar ons moeder ons groot heeft gebracht 
M'n vriend'lijk gemoedelijke land 

Dat land waar 't leven nog echt wordt geleefd 
M'n eerlijke heerlijke, machtige prachtige, gastvrije 

Brabantse land 
  



5. Droomland 
 

Heerlijk land van mijn dromen 
Ergens hier ver vandaan 

Waar ik zo graag wil komen 
Daar waar geen leed kan bestaan 

 
Droomland, droomland 

Oh ik verlang zo naar droomland 
Daar heerst steeds vree, ga met mij mee 

Samen naar ’t heerlijke droomland 
  



Ik ben daar zo vaak aan ’t dwalen 
‘k Hoor daar der vogelen lied 

’t Is of ze ’t mij verhalen 
Van al dat moois dat men ziet 

 
Droomland, droomland 

Oh ik verlang zo naar droomland 
Daar heerst steeds vree, ga met mij mee 

Samen naar ’t heerlijke droomland  



Zwerver gij vindt daar vrede 
Zieke gij kent geen pijn 

Daar wordt geen strijd gestreden 
Daar w’ allen vrienden toch zijn 

 
Droomland, droomland 

Oh ik verlang zo naar droomland 
Daar heerst steeds vree, ga met mij mee 

Samen naar ’t heerlijke droomland 
  



6. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren 
 

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren 
Zij bekronen je lieve gezicht 

Zij verzachten de sporen der jaren 
Na een leven van werken en plicht 

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren 
Voor je rimpels van zorgen en pijn 

Ik wil trachten voor hen die ze dragen 
Altijd een bron van vreugde te zijn  



Voor die lieve, oude mensen 
Met hun diep doorgroefd gelaat 

Heeft mijn hart een gastvrij deurtje 
Dat altijd wijd open staat 

Omdat hen het harde leven 
Zowel leed als vreugde bracht 

Hebben zij nu grijze haren 
En een blik zo wij en zacht 

  



Ik heb eerbied voor jouw grijze haren 
Zij bekronen je lieve gezicht 

Zij verzachten de sporen der jaren 
Na een leven van werken en plicht 

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren 
Voor je rimpels van zorgen en pijn 

Ik wil trachten voor hen die ze dragen 
Altijd een bron van vreugde te zijn  



7. Het kleine café aan de haven 
 

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 café aan de haven 
Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
Daar in dat kleine café 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 er 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 café 

 
Refrein  



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 

Het enige wat je aan eten kunt krijgen 
dat is daar een hardgekookt ei 

De mensen die zijn daar gelukkig gewoon 
ja de mensen die zijn daar nog blij 

 
Refrein 

  



8. De lichtjes van de Schelde 
 

De tijd zit erop en we varen weer thuis 
Het duurt nog maar enkele weken 

Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis 
Dan zullen w'elkander weer spreken 

Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf 
Kijk 's avonds maar goed in de krant 

Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf 
Totdat ik weer t'rugkom in 't land 

  



Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 
Ik weet dat jij op mij zult wachten 

En dat je aan de kaai zult staan 
Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Is 't of ik in je ogen kijk 
Die zo heel veel liefs vertellen 
Dan ben ik als een prins zo rijk  



Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou 
Dat hoef ik je niet te verklaren 

Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw 
Maar toch moet hij altijd weer varen 

En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor 
En krijg ik voorgoed averij 

Denk dan aan de kind'ren en sla je er door 
Maar spreek ze dan dikwijls van mij  



Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 
Ik weet dat jij op mij zult wachten 

En dat je aan de kaai zult staan 
Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Is 't of ik in je ogen kijk 
Die zo heel veel liefs vertellen 
Dan ben ik als een prins zo rijk 

  



9. De vlieger 
 

M'n zoon was gisteren jarig 
Hij werd acht jaar oud m’n schat 

Hij vroeg aan mij een vlieger 
En die heeft hij ook gehad 

Naar z'n bal, z'n fiets, z’n treinen 
Nee daar keek hij niet naar om 
Want z'n vlieger was hem alles 

Alleen wist ik niet waarom 
  



En toen op zek’re morgen 
Zei hij: vader ga je mee 

De wind die is nu gunstig 
Dus ik neem m'n vlieger mee 
In z'n ene hand een vlieger 

In de andere een brief 
Ik kon hem niet begrijpen 

Maar toen zei m'n zoontje lief  



Ik heb hier een brief voor m’n moeder 
Die hoog in de hemel is 

Deze brief bind ik vast aan m’n 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 andere vrouw 

Ik heb hier een brief voor m’n moeder 
Die hoog in de hemel is  



Orkest en parlando: 
 

Ik heb hier een brief voor m’n moeder 
Die hoog, die hoog in de hemel is 

Deze brief bind ik vast aan m’n vlieger 
Tot zij hem ontvangt, zij, zij die ik mis 

  



Ik heb hier een brief voor m’n moeder 
Die hoog in de hemel is 

Deze brief bind ik vast aan m’n 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 andere vrouw 

Ik heb hier een brief voor m’n moeder 
Die hoog in de hemel is  



10. ’t Is weer voorbij die mooie zomer 
 

Na na na naa na naa … 
Je hebt 'r maandenlang naar uitgekeken 
De kouwe winter wou maar eerst niet om 
Traag en langzaam kropen al die weken 
Maar eindelijk daar was 'ie toch de zon 

De nachten kort, de dagenlang 
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, o wat gaat ’t vlug 



't Is weer voorbij die mooie zomer 
Die zomer die begon zowat in mei 

Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
Maar voor je 't weet is heel die zomer 

alweer lang voorbij 
 

Na na na naa na naa …  



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 zaten 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  



't Is weer voorbij die mooie zomer 
Die zomer die begon zowat in mei 

Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
Maar voor je 't weet is heel die zomer 

alweer lang voorbij 
 

Na na na naa na naa …  



Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen 
'K Heb 's nachts allang weer m'n pyjama an 

Dan had je 's 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  



't Is weer voorbij die mooie zomer 
Die zomer die begon zowat in mei 

Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
Maar voor je 't weet is heel die zomer 

alweer lang voorbij 
 

Na na na naa na naa …  



11. Kleine Greetje uit de polder 
 

Ik weet in de polder een huisje te staan 
Verborgen door bloemen en struiken 

Een slootje ervoor met een stoepje eraan 
En vensters met rood-witte luiken 

Daar ga ‘k ieder jaar met vakantie naartoe 
Ik voer daar de kippen en melk er de koe 

Ik maai en ik zaai er zo’n beetje 
En zoen in het klompenhok Greetje  



Kleine Greetje uit de polder 
Kind van 't lage land 

Blond van haar en blauw van ogen 
Geef mij toch je hand 

Kleine Greetje uit de polder 
Zeg me nu eens gauw 

Als het koren rijp is 
Word je dan m’n vrouw  



Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd 
Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn 

Toen vroeg ik haar weer  
maar ze schudde haar hoofd 

Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn 
Toen had ze geen tijd want toen werd er gehooid 

Toen moesten zo nodig de piepers gerooid 
Een koe werd mama dus had Greetje 
Geen tijd om te trouwen, dat weet je  



Kleine Greetje uit de polder 
Kind van 't lage land 

Blond van haar en blauw van ogen 
Geef mij toch je hand 

Kleine Greetje uit de polder 
Zeg me nu eens gauw 

Als het koren rijp is 
Word je dan m’n vrouw  



'k Werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe 
En zou haar eens duid'lijk bevelen 

Dat hooien noch rooien noch lot van de koe 
Mij langer een ziertje kon schelen 

Ik kwam bij het slootje met ’t stoepje eraan 
En bleef op de brug vol verbijstering staan 

Ik mocht er niet binnen want weet je 
Er was mond- en klauwzweer bij Greetje  



Kleine Greetje uit de polder 
Kind van 't lage land 

Blond van haar en blauw van ogen 
Geef mij toch je hand 

Kleine Greetje uit de polder 
Zeg me nu eens gauw 

Als het koren rijp is 
Word je dan m’n vrouw  



12. Kleine kokette Katinka 
 

Elke morgen om half negen 
Komen wij Katinka tegen 
Blauwe ogen, blonde lok 
Hel geel truitje, korte rok 

Maar ze trippelt zwijgend naast haar ma 
Daarom zingen alle jongens haar verlangend na  



Kleine kokette Katinka 
Kijk nou eens een keertje om 
Stiekempjes over je schouder 

Je ma ziet het toch niet dus kom 
Kleine kokette Katinka 

Ben je verlegen misschien 
We willen zo graag nog heel even 
Een glimp van je wipneusje zien  



Elke morgen, zon of regen 
Komen wij Katinka tegen 
Hakjes tik-tak op de stoep 
Korte rok met nauwe coup 

Maar haar blik verraadt geen nee of ja 
Daarom zingen alle jongens haar verlangend na  



Kleine kokette Katinka 
Kijk nou eens een keertje om 
Stiekempjes over je schouder 

Je ma ziet het toch niet dus kom 
Kleine kokette Katinka 

Ben je verlegen misschien 
We willen zo graag nog heel even 
Een glimp van je wipneusje zien  



13. Mooi was die tijd 
 

Mooi was die tijd 
Toen wij verliefd en samen waren 

Nog jong en onervaren 
Net als een droom vloog ieder uur snel voorbij 

Mooi was die tijd 
Maar dat geluk, die mooie uren 

Konden niet eeuwig duren 
Wat ook de reden is 

Toch blijf jij voor altijd in mijn gedachten 
En herinner je mij aan die nachten 

Want die tijd is voor ons te snel voorbijgegaan 



Mooi was die tijd 
Het paradijs dat wij bezaten 

Kan ik nog niet verlaten 
Voor altijd draag ik die herinnering mee 

Jij bent voor mij 
Die ene echte vriend gebleven 

Ik wil nog meer beleven 
Wat ook de reden is 

Toch blijf jij voor altijd in mijn gedachten 
En herinner je mij aan die nachten 

Want die tijd is voor ons te snel voorbijgegaan  



14. Oma 
 

Op ’n dag vertelde mijn lieve oma 
Dat zij op weg ging heel alleen 

Voor haar allerlaatste reis 
Naar een heel mooi paradijs 

Ze zei toen: Lieve jongen 
Als ik daar aan kom 

Zing jij dan nog jouw lied voor mij 
Want dan voel ik mij niet zo alleen  



Ik zing dit lied voor jou alleen 
Breng witte rozen voor jou mee 
Oh lieve oma, waar 'k van hou 

'i Is hier zo eenzaam zonder jou 
Ik zing dit lied voor jou steeds weer 
En droog m'n tranen keer op keer 

Oh lieve oma, 'k hou van jou 
Van jou, van jou  



Bij oma thuis logeren met al m’n vriendjes 
Wat was dat toch 'n mooie tijd 

We speelden scrabble en Yahtzee 
En altijd deed m'n oma mee 

En we zongen samen, de mooiste liedjes 
Die oma kende van weleer 

Maar haar mooie stem klinkt nu niet meer 
  



Ik zing dit lied voor jou alleen 
Breng witte rozen voor jou mee 
Oh lieve oma, waar 'k van hou 

'i Is hier zo eenzaam zonder jou 
Ik zing dit lied voor jou steeds weer 
En droog m'n tranen keer op keer 

Oh lieve oma, 'k hou van jou 
Van jou, van jou 
Van jou, van jou  



15. Over vijfentwintig jaar 
 

Zij waren pas enkele uren een paar 
Ze fluisterden zachtjes en kusten elkaar 

De bruidegom voorspelde z'n bruid met een lach 
Hoe hij de toekomst zag:  



Over vijfentwintig jaar 
Zal ik jou nog steeds beminnen 

Ook al hebben wij grijs haar 
Want we blijven jong van binnen 

Over vijfentwintig jaar 
Komen wij met onze kinderen 

Voor een feest bij elkaar  
Als het zilveren paar 

Over vijfentwintig jaar  



De blijde voorspelling kwam werkelijk uit 
Zij werden de zilveren bruigom en bruid 

De man gaf zijn bruidje een klinkende zoen 
En zei, precies als toen  



Over vijfentwintig jaar 
Zal ik jou nog steeds beminnen 

Ook al hebben wij grijs haar 
Want we blijven jong van binnen 

Over vijfentwintig jaar 
Komen wij met onze kinderen 

Voor een feest bij elkaar  
Als het gouden paar 

Over vijfentwintig jaar  



16. Nie kniezen, nie zeuren 
 

Nie knieze, nie zeuren, da’s hartstikke fout 
Vergeet nie te lève, want straks bende oud 
Nie knieze, nie zeuren, da’s hartstikke fout 
Vergeet nie te lève, want straks bende oud  



Soms lijkt alles triestig, zwarter dan de nacht 
Maar ’t wordt weer helder as ge weer ’s lacht 
Lachen is een wonder, alles komt weer recht 

Weg verdriet en zurreg, lève is niet slecht 
 

Nie knieze, nie zeuren, da’s hartstikke fout 
Vergeet nie te lève, want straks bende oud 
Nie knieze, nie zeuren, da’s hartstikke fout 
Vergeet nie te lève, want straks bende oud  



Wie kan mij vertellen wor den hemel is 
Boven bij de vogels of onder bij de vis 

Ik zal ’t oe vertellen, den hemel die is hier 
Daarom beste mensen, makt toch veul plezier 

 
Nie knieze, nie zeuren, da’s hartstikke fout 
Vergeet nie te lève, want straks bende oud 
Nie knieze, nie zeuren, da’s hartstikke fout 
Vergeet nie te lève, want straks bende oud  



17. Op een mooie pinksterdag 
 

Op een mooie pinksterdag, 
Als het even kon 

Liep ik met mijn dochter aan het handje 
In het parrekie te kuieren in de zon 

Gingen madeliefjes plukken, 
Eendjes voeren eindeloos 

Kijk nou toch je jurk wordt nat 
Je handjes vuil 
En papa boos  



Vader was een mooie held 
Vader was de baas 

Vader was een duidelijke mengeling van 
Onze lieve Heer en Sinterklaas 

Ben je bang voor ’t hondje 
Hondje bijt niet 

Papa zegt dat hij niet bijt 
Op een mooie pinksterdag 

Met de kleine meid  



Als het kindje groter wordt 
Roossie in de knop 

Zou je tegen alle grote jongens willen 
zeggen handen thuis en lazer op 

Heb u dat nou ook meneer 
Jawel meneer 

Precies als iedereen 
Op een mooie pinksterdag 

Laat ze je alleen  



Morgen kan ze zwanger zijn 
Kan ook nog vandaag 

Kan van de behanger zijn 
Of van een Franse zanger zijn 

Of iemand uit Den Haag 
Vader kan gaan smeken en gaan preken 

Tot hij purper ziet 
Vader zegt pas op m’n kind 

Dat hondje bijt 
Ze luistert niet  



Vader is een hypocriet 
Vader is een nul 

Vader is er enkel en alleen maar voor de 
Centen en de rest is flauwekul 

Ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter 
Aan het handje lopen kon 

Op een mooie pinksterdag samen in de zon 
Op een mooie pinksterdag samen in de zon 

Samen in de zon  



18. Rockin’ Billy 
 

Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy 
Of is nu al Je liefde voorbij 

Heus ik twijfel nou toch wel een beetje 
't Is zo eenzaam op de boerderij  



Waarom schrijfje me nooit Rockin' Billy 
Sinds je naar dat Amerika ging 

Want je zei dat ik over mocht komen 
Als je eenmaal daar was lieveling 

'kK Heb nu in geen twee jaar een brief meer gezien 
Heb je geen pen en papier daar misschien  



Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy 
Of is nu al Je liefde voorbij 

Heus ik twijfel nou toch wel een beetje 
't Is zo eenzaam op de boerderij  



In Amerika zou je beginnen 
Een fabriekje in leverpastei 

Jij had daarvoor geen money, Rockin' Billy 
Dus dat leende je even van mij 

'k Heb eerst nog geaarzeld omdat ik niet wou 
Maar jij beloofde me liefde en trouw  



Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy 
Of is nu al Je liefde voorbij 

Heus ik twijfel nou toch wel een beetje 
't Is zo eenzaam op de boerderij  



Je nam ook al mijn meubels en kleren 
Naar dat verre Amerika mee 

Want je zou vast ons huis in gaan richten 
En dus zei ik maar zuchtend okee 

Stuur me alsjeblieft weer m'n mooie matras 
Want daarin zit m'n geld en m’n pas 

  



Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy 
Of is nu al Je liefde voorbij 

Heus ik twijfel nou toch wel een beetje 
't Is zo eenzaam op de boerderij 

 
Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy 

Of is nu al Je liefde voorbij  



19. Rode rozen 
 

Rozen op trouwdag, dat is lang gelee 
Toch mag je zo’n dag nooit vergeten. 

Maar de drukte van ’t leven 
Dat brengt het vaak mee 

Dat moet je elkaar maar vergeven. 
Maar dit is de dag en wij vieren het feest 

Op het samenzijn zo vele jaren 
En hier zijn je rozen, het zijn er veel 
Ik heb lang genoeg kunnen sparen  



Rode rozen, door mij gekozen 
Voor de schat waar ik zoveel van hou 

Rode rozen, door mij gekozen 
Voor je liefde en je trouw 

Heel je leven aan mij gegeven 
En aan heel de kinderschaar 
Daarom krijg je rode rozen 
Een rode roos voor elk jaar  



De roos van mijn leven 
Was jij steeds mijn schat 

Ik heb ze geplukt in al die jaren 
Een roos met een doorntje 

Kwam ook op ons pad 
Dat zullen wij samen bewaren 

We deelden steeds samen in lief en leed 
En laat ons nu samen verpozen 

Ik ben heel alleen naar de winkel gegaan 
En kocht daar voor jou deze rozen  



Rode rozen, door mij gekozen 
Voor de schat waar ik zoveel van hou 

Rode rozen, door mij gekozen 
Voor je liefde en je trouw 

Heel je leven aan mij gegeven 
En aan heel de kinderschaar 
Daarom krijg je rode rozen 
Een rode roos voor elk jaar  



20. Sophietje 
 

Zij dronk ranja met een rietje 
Mijn Sophietje 

Op een Amsterdams terras 
Zij was Hollands als het gras 
Als een molen aan een plas 

Ik wist niet wat ik moest zeggen 
Uit moest leggen 

Iets wat Cupido wel weet 
Dat zij mij meteen iets deed 

Meteen iets deed  



Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn 
In Helsinki en Londen en Berlijn 
Waar ik op de wijde wereld was 

Zij mochten er wel zijn 
Maar de mooiste van de mooisten is Sophie 

In de liefde is zij zeker een genie 
Want een meisje als Sophietje 

Is een lentesymphonie  



In haar stem hoor ik een liedje 
Melodietje 

't Is een liedje met een lach 
Dat ik hoor sinds ik haar zag 

Sinds ik haar zag 
 

Instrumentaal  



Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn 
In Helsinki en Londen en Berlijn 
Waar ik op de wijde wereld was 

Zij mochten er wel zijn 
Maar de mooiste van de mooisten is Sophie 

In de liefde is zij zeker een genie 
Want een meisje als Sophietje 

Is een lentesymphonie  



Zij dronk ranja met een rietje 
Mijn Sophietje 

Op een Amsterdams terras 
Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was 



21. Twee ogen zo blauw 
 

Twee ogen zo blauw 
Zo innig en trouw 

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou 
Twee ogen zo blauw  



Als de lente de bomen en struiken 
Weer met geuren en kleuren bestrooid 

Dan begint ook het hart te ontluiken 
Want de liefde verandert toch nooit 

Elke jongen kiest zich dan een meisje 
En hij fluistert haar zachtjes in ’t oor 

Het sinds eeuwen geliefkoosde wijsje 
En dat vindt in haar hartje gehoor 

  



Twee ogen zo blauw 
Zo innig en trouw 

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou 
Twee ogen zo blauw  



Heeft hij haar tot zijn vrouwtje gekozen 
Blij het oog op de toekomst gericht 

Gaat hun pad ook niet altijd op rozen 
Iets toch maakt dat hun levensstrijd licht 
Want bij vreugde en leed hen beschoren 
Verschijnt dra, wat voor immer hen bindt 

Als de eersteling hen wordt geboren 
Moeder zingt, bij de wieg van haar kind 

  



Twee ogen zo blauw 
Zo innig en trouw 

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou 
Twee ogen zo blauw  



Als de grijsaard, vermoeid en versleten 
Niets in 't leven van waarde meer acht 

Als door allen verlaten, vergeten 
Hij alleen op het einde maar wacht 

Is hem toch de herinn'ring gebleven 
Die hem koestert in 't eenzaamste uur 

’t Is zijn laatste sprank warmte in ’t leven 
En hij neurt, bij het knappende vuur 

  



Twee ogen zo blauw 
Zo innig en trouw 

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou 
Twee ogen zo blauw  



22. Zilverdraden tussen ’t goud 
 

Lieveling we worden oud hoor 
Kijk eens naar mijn grijze haar 

Nee schud daar nou niet je hoofd voor 
‘k Zie er elke dag een paar 

Langzaam aan verdwijnt de levenslach 
Langzaam aan komt d’ oude dag 

Zilv’ren draden tussen ‘t goud 
Ja mijn schat, wij worden oud 

  



Ja mijn vrouw, je hebt gelijk hoor 
‘t Leven was niet enkel zon 

Maar ons harte werd er rijk door 
En die rijkdom overwon 

En al komt ‘t zilver tussen ‘t goud 
Jij wordt voor mij nimmer oud 
Ik zie jou altijd voor mijn geest 

Zo je vroeger bent geweest 
  



Altijd zal jij voor mij blijven 
‘t Meisje met ‘t gouden haar 

Dat portret zit diep in d’ harten 
Nee, laat nu die traantjes maar 

In verdriet smolt beider smart ineen 
Schoner denkbeeld is er geen 

Liefde blijft al zijn we oud 
Al komt zilver tussen goud (2x) 

23.  
  



24. Valkenswaard 
 

Valkenswaard, je bent het echte en het ware 
Valkenswaard, je bent de stad van de sigaren 

Valkenswaard, je bent zo mooi beslist 
Ik zit zo geerne aan de koele waterkant 

Met een heerlijk schuimend glas trappist 
Zo met m’n liefje op het Venbergs terras 
Met een heerlijk schuimend glas trappist 

  



25. Brabant 
 

Een muts op m’n hoofd, m'n kraag staat omhoog 
Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog 

De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg 
De mensen zijn stug en d'r is maar een kroeg 
Als ik naar m'n hotel loop, na een donkere dag 

Dan voel ik m'n huissleutel diep in m’n zak 
  



En ik loop hier alleen  
In een te stille stad 

Ik heb eigenlijk nooit last  
Van heimwee gehad 

Maar de mensen ze slapen, 
De wereld gaat dicht 

En dan denk ik aan Brabant, 
Want daar brandt nog licht 

  



Ik mis hier de warmte van een dorpscafé 
De aanspraak van mensen met een zachte 'g' 

Ik mis zelfs 't zeiken op alles om niets 
Was men maar op Brabant zo trots als een Fries 

In 't zuiden vol zon woon ik samen met jou 
't Is daarom dat ik zo van Brabanders hou 

  



 
En ik loop hier alleen  
In een te stille stad 

Ik heb eigenlijk nooit last  
Van heimwee gehad 

Maar de mensen ze slapen, 
De wereld gaat dicht 

En dan denk ik aan Brabant, 
Want daar brandt nog licht 

  



De peel, en de Kempen en de Meijerij 
Maar 't mooiste aan Brabant ben jij , dat ben jij 

En ik loop hier alleen  
In een te stille stad 

Ik heb eigenlijk nooit last  
Van heimwee gehad 

Maar de mensen ze slapen, 
De wereld gaat dicht 

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt 
nog licht (2x) 

  



26. Brandend zand 
 

Brandend zand en een verloren land 
En een leven vol gevaar 

Brandend zand berooft je bijna van ’t verstand 
En dat alles komt door haar 

 
Zwarte Dino, jij wou Nina 

die met Roco was verloofd 
En toen Rocco werd gevonden 

Werd jouw onschuld niet geloofd 
  



Brandend zand en een verloren land 
En een leven vol gevaar 

Brandend zand berooft je bijna van ’t verstand 
En dat alles komt door haar 

 
In de haven van Marseille 

Danst jouw Nina nu voor geld 
Slechts de golven zingen zachtjes 

Wat van Dino wordt verteld 
 

Refrein (3x)  



27. De Troubadour 
 

Hij zat zo boordevol muziek 
Hij zong voor groot en klein publiek 

Hij maakte blij, melancholiek 
De troubadour 

Voor ridders in de hoge zaal 
Zong hij in stoere sterke taal 

Een lang en bloederig verhaal 
De troubadour 

  



Maar ook het werkvolk uit de schuur 
Hoorde zijn lied vol avontuur 
Hoorde bij 't nachtelijke vuur 

De troubadour, de troubadour 
 

En in de herberg van de stad 
Zong hij een drinklied op het nat 

Voor wie nog staan kon en wie zat 
De troubadour, de troubadour 

 
La lala lai … 

  



Hij zong in 't klooster stil zijn lied 
Van een mirakel dat geschiedt 

Ook als geen mens het wonder ziet 
De troubadour 

Van vrouwen in fluweel of grijs 
Zong hij de harten van de wijs 

Zijn liefdeslied ging mee op reis 
De troubadour 

  



Hij zong voor boeren op het land 
Een kerelslied van eigen hand 
Hij was van elke rang en stand 
De troubadour, de troubadour 

 
Zo zong hij heel zijn leven lang 
Zijn eigen lied, zijn eigen zang 

Toch gaat de dood gewoon zijn gang 
De troubadour, de troubadour 

  



Toen werd het stil, het lied was uit 
Enkel wat modder tot besluit 

Maar wie getroost werd door zijn lied  
Vergeet hem niet 

Want hij zat zo boordevol muziek 
Hij zong voor groot en klein publiek 

Hij maakte blij, melancholiek 
De troubadour 

 
La lala lai … 

  



28. 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 het is waar ik geboren ben 

  



Dit dorp, ik weet nog hoe het was 
De boerenkind'ren 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 
 

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 simp'le huizen tussen groen 

Met boerenbloemen en een heg 
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 

Het dorp is gemoderniseerd 
En nou zijn ze op de goeie weg 

  



Want ziet, hoe rijk het leven is 
Ze zien de televisiequiz 

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 

 
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 

  



De dorpsjeugd klit wat bij elkaar 
In minirok en Beatle-haar  

En joelt wat mee met beat-muziek 
Ik weet wel het is hun goeie 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 touwtjespringen 
Dat dorp van toen, het is voorbij 

Dit is al wat er bleef voor mij 
Een ansicht en herinneringen 

Toen ik langs het tuinpad van m'n vader 
De hoge bomen nog zag staan 

Ik was een kind, hoe kon ik weten 
Dan dat voorgoed voorbij zou gaan 

  



29. Malle Babbe 
 

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 in de kroegen hier 

Ik je naam weer hoor 
Bij het blond schuimend bier 

Malle Babbe kom …  



30. M’n opa 
 

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 
Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 
Restaurantje spelen en m'n opa was de kok 
Bokkewagen spelen en m'n 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 
M'n opa, m'n opa, m’n opa 

Niemand zo aardig voor mij 
M'n ouwe opa  



Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe 
Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe 

Van de dijk afrollen en m'n opa was de dijk 
Detectiefje spelen en m'n opa was het lijk 

  



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 
M'n opa, m'n opa, m’n opa 

Niemand zo aardig voor mij 
M'n ouwe opa  



Samen naar de apies kijken, samen naar het strand 
En als je geluk had ging je samen naar de brand 

Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw 
Leeuwentemmer spelen en m’n opa was de leeuw 

Altijd als we samen waren hadden we plezier 
Stierenvechter spelen en m’n opa was de stier 

  



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 
M'n opa, m'n opa, m’n opa 

Niemand zo aardig voor mij 
M'n ouwe opa  



31. Naar de kermis 
 

He Ronnie, m’n Ronnie 
Ik had papa beloofd 

Om jou niet te kussen 
Voor dat we zijn verloofd 

He Ciska, m’n Ciska 
Toe trek het je niet aan 

Want straks is het donker 
En kun je stiekem gaan 

  



He Ronnie, m’n Ronnie 
Als dat mijn vader ziet 

Maar Ciska wat denk je 
Hij merkt het zeker niet 

Ik zet wel een ladder 
Onder aan het raam 

We hebben dat samen 
Al zo vaak gedaan 

  



Vanavond gaan de naar de kermis in de stad 
Van de schiettent gaan we naar het reuzenrad 

Op de kermis daar is altijd wat te doen 
En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen 

 
He Ronnie, m’n Ronnie 
Ik ben een beetje bang 
Ik wil met je meegaan 

Maar dan wel niet te lang 
Ja Ciska, ik weet het 
Je vader is niet mis 

Maar dansen met jou 
Is het mooiste wat er is 



Vanavond gaan de naar de kermis in de stad 
Van de schiettent gaan we naar het reuzenrad 

Op de kermis daar is altijd wat te doen 
En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen 

 
Heet zal de zomer wezen 
Langer dan ooit voor deze 

Als je dan hier in mijn armen ligt 
Kus ik zacht jouw gezicht 
Heet zal de zomer wezen 
Je zal in mijn ogen lezen 

Als ik je zo in mijn armen hou 
Mijn schat ik hou van jou  



He Ronnie, m’n Ronnie 
Ik mis je elke dag 

Maar ga nou m’n jongen 
Als pa je hier eens zag 
Tot zo dan mijn Ciska 

En hoor je zacht je naam 
Dan sta ik met m’n ladder 

Onderaan je raam 
  



Vanavond gaan de naar de kermis in de stad 
Van de schiettent gaan we naar het reuzenrad 

Op de kermis daar is altijd wat te doen 
En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen 

 
Vanavond gaan de naar de kermis in de stad 

Van de schiettent gaan we naar het reuzenrad 
Op de kermis daar is altijd wat te doen 

En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen 


