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Cantus regels 
Een cantus is een avond waar het genootschap samen zingt onder het genot van 
een biertje. Bij een cantus hoort een aantal regels en namen die hieronder bespro-
ken zullen worden. 

Het Praesidium 
De hoogste autoriteit op de cantus is de voorzitter. Men spreekt                                     
hem aan met senior.  Hij is de baas! Hij wordt bijgestaan door                                         
de zangmeester, die alle liederen inzet en de strafmeester.                                              
Samen vormen zij het Praesidium. 

De corona  
Iedereen die vanavond aanwezig is.  De gehele corona is                                                         
onderworpen aan het gezag van de Praeses. 

Straffen 

De strafmeester mag straffen uitdelen wanneer hij iemand                                                          
zich niet aan de regels houdt, of wanneer iemand het om een bepaalde reden ver-
dient. 

Drinken op Commando 
Na ieder lied volgt er een commando van de voorzitter: 
ad libitum - Je mag zelf kiezen hoeveel je drinkt.  

ad satis - Je moet drinken totdat de Praeses Satis zegt 

ad fundum - Adjte trekken 

 

. 
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Blote titten kartoffelsalat 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

 

Mit dem Arsch in der Sonne und ner 
Büchse in der Hand 

nem Eimer auf dem Kopf liegen wir am 
Strand 

Doch was liegt da hinten? 

Wir sehen einen Waal 

Auf in den Waalkampf scheißegal! 

Der Waal hustet laut was kommt da 
denn raus? 

Es ist die fette Schwester von Klaus und 
Klaus 

Auf die Frage warum er sie gefresen hat 
sagt er: Dicke Titten Kartoffelsalat! 

 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Dicke Titten Olê Dicke Titten Olê Dicke 
Titten, Kartoffelsalat! 

Dicke Titten Olê Dicke Titten Olê Dicke 
Titten, Kartoffelsalat! 

 

Mit der Flinte im Arm und ner Bürste in 
der Hand mit nem Eimer auf dem Kopf 
stehen wir am Waldesrand! 

Doch was steht denn da hinten wir seh-
en da ein Reh? Auf in die Rehhalle der 
Kopf tut weh! 

Das Reh hustet laut, was kommt da den 
Raus? 

Micaela Schäfer und sie zieht sich aus! 

Auf die Frage: Warum es sie gefressen 
hat? 

 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Dicke Titten Olê Dicke Titten Olê Dicke 
Titten, Kartoffelsalat! 

Dicke Titten Olê Dicke Titten Olê Dicke 
Titten, Kartoffelsalat! 

 

(Ich bin Hacke Voll hey!) 

 

Noch mehr Eier! 

Wo sind die Titten für Ikke?! 

 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Olê Olê Olê, Dicke Titten, Kartoffelsalat! 

Dicke Titten Olê Dicke Titten Olê Dicke 

Titten, Kartoffelsalat! 

Dicke Titten Olê Dicke Titten Olê Dicke 

Titten, Kartoffelsalat! 
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Sterrenstof vervolg 
Vroeger was Young Yayo alleen nog 
maar Young 

Geen rapcentjes, geen tapen, geen 
stang 

Totdat hij uit het niks op tv kwam 

Ineens changde z'n hele leven, bam 

Shows in het weekend, geld op de bank 

Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt 
het nog dan 

Hij wilde proeven van elke soort drank 

Men probeerde hem te zeggen hij was 
telkens zo lam 

En na een tijdje zat ik crazy in de put 

Toen uit de lucht kwam vallen Lady 
Luck 

Ze werd zijn baby en hij was haar baby 
terug 

En alle vlinders in zijn buik zeiden nee 
tegen die drugs 

Ik heb m'n Moccaprinsesje op m'n 
bankje 

Stemklankje, brengt nog steeds brood 
op 't plankje 

Soms denk ik terug, hef m'n drankje 

Met de sterren in de lucht ik zeg dank 
je 

De wereld is weer plat ja 

Op je bolle bips na 

Golflengte afstand 

Van je hemellichaam 

Ze is van spectrale klasse 

Ooh, onaardse krachten (yeah) 

Losgebarsten toen ze naar me lachte 

Je kijkt terug in de tijd 

Als je naar d'r kijkt 

Ja ze is praktisch 

Internagelaktisch 

Sorry als ik overdrijf 

Zelfs als ik naar boven kijk 

Zelfs als ik ooit deadde ben 

Dan weet je dat ik ergens ben 

Dan ben ik alsnog, in de lucht als ster-
renstof 

Dan ben ik loessoe in de sky met dia-
monds om m'n nek bitch 

Diamonds om m'n nek 

Loessoe in de sky met diamonds om 
m'n nek bitch 

Diamonds om m'n nek 

Diamonds om m'n nek 

Diamonds om m'n nek 

Diamonds om m'n nek  
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De Regels 
1. Sluit altijd je boekje na het lied. Op een open boek mogen                                            

glazen gezet worden die vervolgens allen leeg gedronken                                            
moeten worden. 

2. Naar het toilet mag alleen bij toestemming van de voorzitter.  

3. De cantusleider bepaalt wie er gestraft zal worden. 

4. Tijdens het zingen mag niet gedronken worden. 

5. Het meezingen van liederen is verplicht, tenzij door de cantusleider 
anders wordt aangegeven. 

6. Bij schade worden de kosten betaald door de veroorzaker. 

7. Meedoen is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk 
voor schade, blessures of ander letsel. 

6. Legitimatie is verplicht. Er wordt alleen alcohol verstrekt aan perso
 nen van 18 jaar en ouder. 

 

Veel plezier! 
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Sterrenstof 
Nou kijk je gappie leeft zoet als een 
sappie 

Ballin' ook al was mamma altijd 
wappie 

Een goed begin is het halve werk 

Maar een goed begin is maar de 
helft 

De tweede helft, maar ikke hoef 
geen help 

Efelien was elf, ik deed alles zelf 

Ik ging zelf naar school, nu kom ik 
zelf op tv 

En ik lach in mezelf want de sletten 
ik breng 

Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken 

Alle dikzakken willen op me lijken 

Maar broeder, vergeet dat ding 

Stap opzij, ze wil een handtekening 

 

Kaleidoscoop in z'n oogst 

Ik kijk omhoog, m'n pupillen 
worden groot 

De wereld is weer plat ja 

Op je bolle bips na 

Golflengte afstand 

Van je hemellichaam 

Ze is van spectrale klasse 

Ooh, onaardse krachten (yeah) 

Losgebarsten toen ze naar me lach-
te 

Je kijkt terug in de tijd 

Als je naar d'r kijkt 

Ja ze is praktisch 

Internagelaktisch 

Sorry als ik overdrijf 

Zelfs als ik naar boven kijk 

Zelfs als ik ooit deadde ben 

Dan weet je dat ik ergens ben 

Dan ben ik alsnog, in de lucht als 
sterrenstof 

Dan ben ik loesoe in de sky met dia-
monds om m'n nek bitch 

Diamonds om m'n nek 

Loessoe in de sky met diamonds om 
m'n nek bitch 

Diamonds om m'n nek 

Diamonds om m'n nek 

Diamonds om m'n nek 

Diamonds om m'n nek 

 

(zie volgende pagina) 
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Koning pinteman 
Het is het eind van de week  

En je maag is flink van streek 

Want hij komt iets te kort 

Sherry wisky pils of port 

Maar voor deze avond heb je plan-
nen in verschiet 

Je kunt haast niet wachten tot je al 
die pinten ziet 

Daar sta je eindelijk met je maten in 
de kroeg 

Deze avond is nog jong met vele 
drankjes voor de boeg 

Maar een slecht getrainde vrind 
krijgt de hik al naar een pint 

Ik zeg kijk maar eens goed hoe kon-
ing pintenman dat doet 

 

Het beleid van koning pintenman 

Is een regiem wat haast niet 
strakker kan 

Deze leider bestempelt ons lot 

de Pinteman onze god 

 

 

 

 

Je begint al flink te merken  

Dat de pilsners goed werken 

Je verstand wil nog meer 

Je besteld een koude heer 

Maar na enkele uren  

Word de toestand zeer kritiek 

Het gaat achteruit 

Met elke vorm van moteriek 

Je gaat hangen aan de bar 

Je houten kameraad 

Maar je mompelt in de taal die de 
barman niet verstaat 

Dan denk je aan de keren 

Dat je weer hebt mogen leren 

Hoe die dronken pinteman 

Subliem een pint bestellen kan 

 

Het beleid van koning pintenman 

Is een regiem wat haast niet 
strakker kan 

Deze leider bestempelt ons lot 

de Pinteman onze god. 
(2x) 
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Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
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Let it go 

 

The snow glows white on the mountain 
tonight 
Not a footprint to be seen 
A kingdom of isolation  
And it looks like I’m the queen 
The wind is howling like this swirling 
storm inside 
Couldn’t keep it in, heaven knows I’ve 
tried 
 
Don’t let them in, don’t let them see 
Be the good girl you always have to be 
Conceal, don’t feel, don’t let them 
know 
Well, now they know 
 
Let it go, let it go 
Can’t hold it back anymore 
Let it go, let it go 
Turn away and slam the door 
I don’t care what they’re going to say 
Let the storm rage on 
The cold never bothered me anyway 
 
It’s funny how some distance makes 
everything seem small 
And the fears that once controlled me 
can’t get to me at all 
It’s time to see what I can do 
To test the limits and break through 
No right, no wrong, no rules for me 
I’m free 
 
Let it go, let it go 
I am one with the wind and sky 
Let it go, let it go 
You’ll never see me cry 

Here I stand and here I’ll stay 
Let the storm rage on 
 
My power flurries through the air into 
the ground 
My soul is spiraling like frozen fractals 
all around 
And one thought crystallizes like an icy 
blast 
I’m never going back 
The past is in the past 
 
Let it go, let it go 
And I’ll rise like the break of dawn 
Let it go, let it go 
That perfect girl is gone 
Here I stand in the light of day 
Let the storm rage on 

The cold never bothered me anyway , 
yeah  
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Het dondert en het bliksemt 
 
Het dondert en het bliksemt en het 
regent meters bier, 
Het wordt dus pompen of verzuipen 
da's de enige manier. 
Om de juiste koers te varen met de 
wind in onze rug, 
Geniet met volle teugen, zulke tijd 
komt nooit terug. 
 
Behoed je voor het ergste, wees zeer 
goed voorbereid 
Hou het hoofd maar boven water 
In dees turbulente tijd. 
Straks gaat het gebeuren het is eens en 
dan nooit meer, 
De hemel breekt pas open en dan gaat 
het hier tekeer. 
 
't dondert en 't bliksemt en 't regent 
meters bier, 
Het wordt dus pompen of verzuipen 
da's de enige manier. 
Om de juiste koers te varen met de 
wind in onze rug, 
Geniet met volle teugen, zulke tijd 
komt nooit terug. 
 
Laat de tijd zijn werk doen, 't leven gaat 
zoals het gaat 
Maar zorg dat je er bij bent, dat je weet 
dat je bestaat. 
Laat de vreugdevuren branden, doe het 
onrecht in de ban 
Geniet met volle teugen, pluk de dag 
zoveel je kan. 
 
't dondert en 't bliksemt en 't regent 

meters bier 
Het wordt dus pompen of verzuipen 
da's de enige manier. 
Om de juiste koers te varen met de 
wind in onze rug, 
Geniet met volle teugen, zulk een tijd 
komt nooit terug. 
 
't dondert 
en 't blik-
semt en 't 
regent 
meters 
bier 
Het wordt 
dus pom-
pen of ver-
zuipen da's 
de enige 
manier. 
Om de 
juiste koers 
te varen 
met de 
wind in 
onze rug, 
Geniet met 
volle teu-
gen, zulke 
tijd komt 
nooit te-
rug. 
 
Om de 
juiste koers 
te varen 
met de 
wind in  37 

 

Hier aan de kust 

 

 

De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht 
Boven het vlakke land trilt stil de warme 
lucht 
He! iemand slaat soms onverwacht 
maar zeker 
op de vlucht 
Alarmfase Twee is hier nauwelijks nog 
berucht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet  

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de mensen onbewust 
Zin in mosselfeesten krijgen 
En van eten slechts nog zwijgen 
Als ze zat zijn en voldaan 
En weer rustig slapen gaan  

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar eenieder onbewust 
In het Duits wordt aangesproken 
Waar de ketting is gebroken 
En alle schepen zijn verbrand 
Maar er is niets aan de hand  

Vlissingen ademt zwaar 
En moedeloos vannacht 
De haven is verlaten, 
want er is nog maar een vracht 
En die moet in het donker buitengaats 
worden gebracht 
Gedenkt de goede tijden van zuiverheid 
en kracht  

 

Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en 
ziet  

Hier aan de kust, de Zeeuwse 
kust 
Waar de zomer onbewust 
Met een noodgang wordt geno-
ten 
En waar wild en onverdroten 
Iedereen zijn gang kan gaan 
Tot men zat is en voldaan  

 
Hier aan de kust, de Zeeuwse 
kust 
Waar de liefde van de lust 
Steeds maar weer zal gaan ver-
liezen 
Omdat ze nooit kan kiezen 
Tussen goed en niet zo kwaad 
Maar dat is zoals het gaat  

 
Hier aan de kust 
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annabel 
Iemand zei: “Dit is Annabel, ze moet naar het station. 
Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel.” 
Ik zei: “Da’s goed,” en reed zo stom als ik kon. 
We kwamen aan bij een leeg perron 
en ik zei: “Het zit je niet mee.” 
En in de verte ging de laatste wagon 
en Annabel zei: “Okay, ik ga met je mee.” 
 
Refrein: 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
 
En later lagen we samen, zoals dat heet 
een beetje moe, maar voldaan. 
Er kwam al licht door de ramen, 
ze zei: “Ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan.” 
Ik zei alleen nog: “Tot ziens, Annabel,” 
en dacht: “Ik zie jou nooit meer terug.” 
Ik dacht: “Ik draai me om en slaap nog even door,” 
maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. 
 
Refrein 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel 
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Hey jude 
Hey, Jude, don't make it bad 
Take a sad song and make it better 
Remember to let her into your 
heart 
Then you can start to make it better 
 
Hey, Jude, don't be afraid 
You were made to go out and get 
her 
The minute you let her under your 
skin 
Then you begin to make it better 
 
And anytime you feel the pain, 
Hey, Jude, refrain 
Don't carry the world upon your 
shoulders 
For well you know that it's a fool 
Who plays it cool 
By making his world a little colder 
 
Nah, nah nah, nah nah, nah nah, 
nah nah 
 
Hey, Jude, don't let me down 
You have found her, now go and get 
her 
Remember to let her into your 
heart 
Then you can start to make it better 
 
So let it out and let it in, 
Hey, Jude, begin 
You're waiting for someone to per-

form with 
And don't you know that it's just 
you, 
Hey, Jude, you'll do 
The movement you need is on your 
shoulder 
 
Nah, nah nah, nah nah, nah nah, 
nah nah yeah 
 
Hey, Jude, don't make it bad 
Take a sad song and make it better 
Remember to let her under your 
skin 
Then you'll begin to make it better, 
better, better, better, better... oh! 
 
Nah, nah nah, nah nah, nah, nah, 
nah nah, 
Hey, Jude  
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Tietenlied 
Gisteren was het leven nog gewoon 
zoals het was..  
Speelde ik op straat.. 
En was m'n klas gewoon m'n klas.. 
Ik dacht dat het zo hoorde.. 
En dat alles blijven zou.. 
Ik was ook wel eens vervelend.. 
Maar ik had alles wat wou.. 
 
Ik was net als alle anderen.. 
Er was niks geks aan mij.. 
Ik had heus ook wel eens ruzie.. 
Maar ik hoorde er toch bij.. 
Met voetbalplaatjes, flippo's en ik 
speelde met m'n pop.. 
Maar sinds een uur geleden staat 
m'n wereld op z'n kop.. 
 
Refrein:  
Ik zat in bad, gewoon in bad.. 
Een beetje met het sop te klieren.. 
Je weet wel met die vlokken-
schuim.. 
M'n buik en schouders te versieren.. 
Voel ik ineens 2 kleine bobbels.. 
Waar volgens mij eerst nog niks 
zat.. 
Niet veel, maar toch het zijn echt 2 
bobbels.. 
En dat hoort niet.. 
Ik hoor plat.. 
 
Dus sinds een uur ben ik nu niet 
meer te genieten.. 

HELP.. HELP.. HELLUP.. 
Ik krijg tieten.. 
 
Tieten.... zij krijgt tieten.. 
Tieten.. echte tieten.. 
 
Hoe moet dat nou met gym.. 
En van de zomer op het strand.. 
Dan zien ze die 2 dingen.. 
En dan val ik door de mand.. 
Nu kan ik nog een trui aan.. 
Zodat je nergens wat van ziet.. 
Want niemand mag het weten.. 
En vooral de jongens niet.. 
 
Yvonne heeft ze ook wel.. 
Maar dat is alleen maar vet.. 
Zal ik zeggen dat ik ziek ben.. 
Dan lig ik een jaar in bed.. 
Ik ga niet meer naar school.. 
Ik neem desnoods een krantenwijk.. 
Want dit word steeds maar erger.. 
Als ik naar m'n zussen kijk.. 
 
Refrein 
 
Dus sinds een uur ben ik nu niet 
meer te genieten.. 
HELP.. HELP.. HELLUP..  
Ik krijg tieten.. 
 
Tieten.... zij krijgt tieten.. 
Tieten.. echte tieten.. (x2) 
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brabant 

 

 

Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog 
Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog 
De dagen zijn kort hier de nacht begint vroeg 
De mensen zijn stug er der is maar 1 kroeg 
Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag 
Dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn 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 brand nog licht 
 
Ik mis hier de warmte van een dorpscafé 
De aanspraak van mensen met een zachte G 
Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets 
Was men maar op Brabant zo trots als een Fries 
In het zuiden vol zon woon ik samen met jou 
Tis daarom dat ik zo van Brabanders hou 
 
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 brand nog licht 
 
De Peel, en de Kempen en de Meierij 
Maar het mooiste aan Brabant ben jij dat ben jij 
 
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 brand nog licht 
 
En dan denk ik Brabant want daar brand nog licht 
En dan denk ik Brabant want daar brand nog licht 
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De vlieger 
M’n zoon was gisteren jarig, hij werd acht jaar oud, de 
schat. 
Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. 
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 die andere morgen zei hij “Vader, ga 
je mee? 
De wind die is nu gunstig dus ik neem mijn 
vlieger mee.” 
In z’n ene hand de vlieger, in de andere hand 
een brief. 
Ik kon het 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 bindt ik vast aan m’n vlieger, 
Zodat zij hem ontvangt, zij die ik mis. 
En dat ze dan leest, hoeveel ik van haar 
houd, 
Dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw 
Ik heb hier een brief voor m’n moeder, 
Die hoog in de hemel is. 
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Lola montez 

 

Feel the fire where she walks 
Lola Montez so beautiful 
Shady and a tempered dame 
Blinding your eyes with her spider 
dance 
 
Her performance utterly erotic sub-
versive to all ideas 
And for public morality 
And cool as she was she didn't care 
See the miner throw his gold 
Lifting her skirt howling loud like a 
wolf 
Hell raising and full of sin 
When Lola was dancing and sho-
wing her skin 
 
Wherever she walks 
She'll be captivating all the men 
Don't look in her eyes 
You might fall and find the love of 
your life heavenly 
But she'll catch you in her web 
The love of your life, yeah. 
 
Feel the fire where she walks 
Lola Montez so beautiful 
Shady and a tempered dame 
Blinding your eyes with her spider 
dance 
 
Well notorious I have been 
But never for fame that's what she 
said 

Dear Henry taste my whip 
Never to see any words you print 
 
Wherever she walks 
She'll be captivating all the men 
Don't look in her eyes 
You might fall and find the love of 
your life heavenly 
But she'll catch you in her web 
The love of your life, yeah. 
 
Oh Lola I'm sure that the love would 
have been 
The key to all your pain 
The key to all your pain 
No words will later come 
Did the spider bite your tongue 
We will surely not forget 
We will surely not forget 
The Lola spider dance 
 
Whoa! 
 
Don't look in her eyes 
You might fall and find the love of 
your life heavenly 
But she'll catch you in her web 
The love of your life, yeah  
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Don’t stop believing 
Just a small town girl 
Livin' in a lonely world 
She took the midnight train goin' 
anywhere 
Just a city boy 
Born and raised in south Detroit 
He took the midnight train goin' 
anywhere 
 
A singer in a smoky room 
A smell of wine and cheap perfume 
For a smile they can share the night 
It goes on and on, and on, and on 
 
Strangers waiting 
Up and down the boulevard 
Their shadows searching in the 
night 
Streetlights, people 
Living just to find emotion 
Hiding somewhere in the night 
 
Working hard to get my fill 
Everybody wants a thrill 
Payin' anything to roll the dice 
Just one more time 
Some will win, some will lose 
Some were born to sing the blues 
Oh, the movie never ends 
It goes on and on, and on, and on 
 
Strangers waiting 
Up and down the boulevard 
Their shadows searching in the 

night 
Streetlights, people 
Living just to find emotion 
Hiding somewhere in the night 
 
Don't stop believin' 
Hold on 
to the 
feelin' 
Street-
lights, 
people 
 
Don't 
stop be-
lievin' 
Hold on 
Street-
lights, 
people 
 
Don't 
stop be-
lievin' 
Hold on 
to the 
feelin' 
Street-
lights, 
people  
 
 

 311 

 

Blonde haren, blauwe ogen 
Uit een sprookjesboek geslopen 
Kwam ze voor m'n ruitje staan en 
zei 
"Graag een kaartje van vijf gul-
den 
Voor de film van vanavond" 
Ik vroeg "waarom ga je niet met 
mij" 
En dit is wat ze zei 
Refrein: 
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 
 
Refrein 
 
Nou dat kom je maar weinig te-
gen  
 

Even aan mijn  

moeder vragen 

 

 
Zo'n juffrouw verdient alle zegen 
Ik dacht dat 't was uitgestorven 
Maar ik heb een afspraak voor mor-
gen 
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 ha-
len 
Sigaretten die vindt ze smerig 
Popmuziek kan ze niet waarderen 
Elke deur hou ik voor haar open 
Annemarie, Annemarie 
 
Refrein (2x)  
 
 
Ik ga zelfs met haar hondje lopen 
Annemarie, Annemarie 
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Het is een nacht 
Je vraagt of ik zin heb in een siga-
ret 
Het is twee uur 's nachts, we liggen 
op bed 
In een hotel in een stad, waar nie-
mand ons hoort 
Waar niemand ons kent, en nie-
mand ons stoort 
Op de vloer, ligt een lege fles wijn 
En kledingstukken die van jou of 
mij kunnen zijn 
Een schemering, de radio zacht en 
deze nacht heeft alles 
Wat ik van een nacht verwacht 
 
Refrein 
 
Het is een nacht, die je normaal 
alleen in films ziet 
Het is een nacht, die wordt bezon-
gen in het mooiste lied 
Het is een nacht waarvan ik dacht 
dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met 
jou 
 
Ik ben nog wakker, en ik staar naar 
het plafond 

En ik denk aan hoe de dag, lang geleden 
begon 
Het zomaar, er vandoor gaan met jou 
Niet wetend waar de reis eindigen zou 
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad 
En heb ik net de nacht van mijn leven ge-
had 
Maar helaas, er komt weer licht door de 
ramen 
Hoewel voor ons de wereld 
Vannacht heeft stilgestaan 
 
Refrein 
 
Maar een lied blijft slechts bij woorden 
De film is in scene gezet 
Maar deze nacht met jou 
Is levensecht 
 
Refrein 
 
En ik hou alleen nog maar van jou 
En ik hou alleen nog maar van jou 

 325 

 

  

leef 
Op een vrijdag in de kroeg 
Ergens in Amsterdam 
Zat aan de bar met een glas een 
oude wijze man 
Hij zei dat die nog maar een paar 
dagen had 
Dus pak het leven, pak alles en ga er 
mee op pad 
 
En hij zei:  
Leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
En leef, pak alles wat je kan 
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
ga 
Pak alles wat je kan 
 
Hij vertelde dat ie zich had gewerkt 
in het zweet 
Geld verdiend als water 
Maar nooit echt had geleefd 
Z’n vrouw was bij hem weg 
Voor een ander ingeruild 
Af en toe gelachen 
Maar veel te veel gehuild 
 
En hij zei: 

Leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
Leef, pak alles wat je kan 
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
ga 
Pak alles wat je kan 
 
En leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
Leef, pak alles wat je kan 
 
Leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
Leef, pak alles wat je kan (x2) 
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Countryroads 
Almost heaven: West Virginia, Blue 
Ridge Mountains, Shenandoah Ri-
ver. 
Life is old there, older than the 
trees, 
younger than the mountains, gro-
wing like a breeze. 
 
Refrein: 
Country roads, take me home, 
to the place I belong. 
West Virginia, mountain mama, 
take me home, country roads. 
 
All my mem’ries, gather ‘round her, 
miner’s lady, stranger to blue water. 
Dark and dusty, painted on the sky, 
misty taste of moonshine, teardrop 
in my eye. 
 
Refrein 
I hear her voice, in the morning 
hours she calls me. 
The radio reminds me of my home 
far away. 
And driving down the road I get a 
feeling 
that I should have been home yes-
terday, yesterday 
 
Refrein (2x) 
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Het regent zonnestralen 

 

 

Op een terras ergens in Frankrijk in de 
zon 
Zit een man die het tot gisteren nooit 
won 
Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de 
bocht 
Zonder hem, zonder Herman want die 
had hem net verkocht 
 Herman in de zon op een terras  
Leest in ‘t AD dat ‘ie niet meer in leven 
was 
Zijn auto was volledig afgebrand 
En de man die hem gekocht had 
Stond onder zijn naam in de krant 
 
O, O, O. Even rustig ademhalen 
‘t Lijkt of het regent als altijd 
Maar het regent en het regent zonne-
stralen 
 
Een week geleden in een park in Am-
sterdam 
Had hij zijn leven overzien en schrok 
zich lam 
Hij was een man wiens leven nu al was 
bepaald 
En van al zijn jongensdromen 
Was alleen het oud worden gehaald 
 
O, O, O. Even rustig ademhalen 
‘t Lijkt of het regent als altijd 
Maar het regent en het regent zonne-
stralen 

Op een bankje in het park kwam 
het besluit 
Noemt het dapper, noem het 
vluchten 
Maar ik knijp er tussenuit 
Nu een week geleden en hier zat 
‘ie dan maar weer 
Met meer vrijheid dan hem lief 
was 
En nu wist ‘ie het niet meer 
 
Herman leest wel honderd keer de 
krant 
Het staat er echt, pagina achttien, 
zwart omrand 
Hield ‘ie vroeger al zijn meningen 
en al zijn dromen stil 
Nu is ‘ie niets niet niemand ner-
gens meer 
Kan dus gaan waar ‘ie maar wil 
 
Herman rekent af en staat dan op 
Hij heeft eindelijk de wind weer in 
zijn kop 
‘k Heb een tweede kans gekregen 
en da’s meer dan ik verdien 
Maar als dit het is, is dit het 
En we zullen het wel zien 
 
O, O, O. Even rustig ademhalen 
‘t Lijkt of het regent als altijd 
Maar het regent en het regent 
zonnestralen 
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Een beetje verliefd 

In een discotheek, zat ik van de week 
En ik voelde mij daar zo alleen. 
‘t Was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk 
Ik verlangde zo naar jou hier aan m’n zij. 
 
Ja, ik denk nog steeds, hoe het was geweest, 
Toen je naast me zat hier aan de bar. 
Ik vroeg: “Drink je mee?”, dat vond jij okay, 
Toen je proostte, naar me keek werd ik zo 
week…. 
 
Refrein: 
Een beetje verliefd, ik dacht een beetje ver-
liefd. 
Als ik wist wat jij toen dacht, had ik nooit op 
jou gewacht. 
Als een kind zat ik te dromen, deze nacht ben 
jij voor mij. 
Maar die droom ging snel voorbij. 
 
Jij stond op en zei: “Houd m’n plaatsje vrij. 
Ik moet even weg, maar ben zo terug.” 
Ach, die kruk bleef leeg, tot ik in de gaten 
kreeg 
dat je wegging zonder mij, ik was weer al-
leen. 
 
Refrein 
 
 

 323 

 

  

pianoman 

 

It's nine o'clock on a Saturday 
The regular crowd shuffles in 
There's an old man sitting next to me 
Making love to his tonic and gin  
 
He says, "Son can you play me a memo-
ry 
I'm not really sure how it goes 
But it's sad and it's sweet 
And I knew it complete 
When I wore a younger man's clothes"  
 
Refrein: 

Sing us a song you're the piano man 
Sing us a song tonight 
Well we're all in the mood for a melody  
And you've got us feeling alright  
 
Now John at the bar is a friend of mine 
He gets me my drinks for free 
And he's quick with a joke or to light up 
your smoke 
But there's someplace that he'd rather 
be  
 
He says, "Bill, I believe this is killing me" 
As a smile ran away from his face 
"Well, I'm sure that I could be a movie 
star 
If I could get out of this place"  
 
Now Paul is a real estate novelist 
Who never had time for a wife 
And he's talking with Davy, who's still in 
the Navy 
And probably will be for life  
 

And the waitress is practicing politics 
As the businessmen slowly get stoned 
Yes they're sharing a drink they call 
loneliness 
But it's better than drinking alone  
 
Refrein  
 
It's a pretty good crowd for a Saturday 
And the manager gives me a smile  
'Cause he knows that it's me they've 
been coming to see 
To forget about life for a while  
 
And the piano sounds like a carnival 
And the microphone smells like a beer 
And they sit at the bar and put bread in 
my jar 
And say "Man what are you doing he-
re?"  
 
Refrein 
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Let it be 
When I find myself in times of 
trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it 
be 
And in my hour of darkness 
She is standing right in front of 
me 
Speaking words of wisdom, let it 
be 
 
Refrein: 
Let it be, let it be, let it be, let it 
be 
Whisper words of wisdom, let it 
be 
 
And when the broken hearted 
people 
Living in the world agree 
There will be an answer, let it be 
For though they may be parted  
There is still a chance that they 
will see 
There will be an answer, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it 
be 
There will be an answer, let it be 
 
Refrein 
 
And when the night is cloudy 
There is still a light that shines on 
me 
Shine on until tomorrow, let it be 
I wake up to the sound of music 
Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it 
be 
Let it be, let it be, let it be, let it 
be 
There will be an answer, let it be 
 
Refrein 

 
 
 

 315 

 

Blonde haren, blauwe ogen 
Uit een sprookjesboek geslopen 
Kwam ze voor m'n ruitje staan en 
zei 
"Graag een kaartje van vijf gul-
den 
Voor de film van vanavond" 
Ik vroeg "waarom ga je niet met 
mij" 
En dit is wat ze zei 
Refrein: 
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 
 
Refrein 
 
Nou dat kom je maar weinig te-
gen  
 

Even aan mijn  

moeder vragen 

 

 
Zo'n juffrouw verdient alle zegen 
Ik dacht dat 't was uitgestorven 
Maar ik heb een afspraak voor mor-
gen 
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 ha-
len 
Sigaretten die vindt ze smerig 
Popmuziek kan ze niet waarderen 
Elke deur hou ik voor haar open 
Annemarie, Annemarie 
 
Refrein (2x)  
 
 
Ik ga zelfs met haar hondje lopen 
Annemarie, Annemarie 
 
Refrein (2x) 
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Ik voel me zo verdomd 

 alleen 
Krijg toch allemaal de klere 
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 het in m'n eentje klaren 
Tot-ie ooit weer terug zal zijn 
 
 
 

Refrein: 
Had ik maar iemand om van te 
houden 
Twee zachte armen om me 
heen 
Die mij altijd beschermen zou-
den 
Ik voel me zo verdomd alleen 
 
Misschien als vader schipper is 
Als-ie weer terug is van de zee 
Zegt-ie nog eens: luister Cis 
Waarom ga je niet met me 
mee 
Ik ben toch ook nog maar een 
kind 
Kan het niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het geluk 
nog vind 
Maar hoe dat is een groot pro-
bleem 
 
Refrein 

 321 

 

I will survive 
First I was afraid 
I was petrified 

Kept thinking I could never live 

Without you by my side 

But I spent so many nights 

Thinking how you did me wrong 

I grew strong 

I learned how to carry on 

And so you're back 

From outer space 

I just walked in to find you here 

With that sad look upon your face 

I should have changed my stupid lock 

I should have made you leave your key 

If I had known for just one second 

You'd be back to bother me 

 

Go on now go walk out the door 

just turn around now 

'cause you're not welcome anymore 

Weren't you the one who tried to hurt 
me with goodbye 

You think I'd crumble 

You think I'd lay down and die 

Oh no, not I 

I will survive 

as long as I know how to love 

I know I will stay alive 

I've got all my life to live 

I've got all my love to give 

and I'll survive 

I will survive 

 

It took all the strength I had 

not to fall apart 

Kept trying hard to mend 

the pieces of my broken heart 

And I spent oh so many nights 

just feeling sorry for myself 

I used to cry 

Now I hold my head up high 

And you see me 

Somebody new 

I'm not that chained up little person 

still in love with you 

And so you felt like dropping in 

and just expect me to be free 

Now I'm saving all my loving 

for someone who's loving me 
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You’ll never walk alone 

 

When you walk through a 
storm 
Hold your head up high 
And don’t be afraid of the 
dark 
At the end of the storm 
There’s a golden sky 
And the sweet silver song of 
a lark 
 
Walk on through the wind 
Walk on through the rain 
Though your dreams be 
tossed and blown 
Walk on, walk on, with hope 
in your heart  } 
And you’ll never walk alone
     } 
You’ll never walk alone 
     }
(2x) 
 
 
 

 317 

 

Ik schuim de straten af 
En volg het dievenspoor 
Met schooiers en soldaten 
Hun petten op één oor 
 
Je tilt je rokken op 
En lacht naar ied’re man 
Die in het donker wel durft 
Wat overdag niet kan. 
 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in het rond bij het blond 
schuimend bier… 
 
Refrein: 
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 
 
Ik ken ze één voor één 
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 
Refrein 
 
 

En zondags in de kerk 
Dan zit daar zo’n meneer 
Stijf als een houten plank 
Met spijkers in z’n kop, te kijken in 
z’n bank 
 
Een zwartmakerspak om z’n zondige 
lijf 
Bang voor de duivel en bang voor z’n 
wijf 
Een zuinige cent in het zakje doen 
Zo koopt ’ie z’n ziel weer terug 
En z’n fatsoen. 
 
En jij moet achteraan 
In het donker ergens staan 
Zoals het hoort 
 
Maar eens dan komt de dag 
Dan luiden ze de klok 
Dan draag jij witte bloemen 
En linten aan je rok. 
 
Wanneer we met elkaar 
Gearmd de kerk uitgaan 
Wat zullen ze dan kijken 
Daar denk ik altijd aan 
 
Als bij nacht in de kroegen hier 
Ik je naam weer hoor bij het blond 
schuimend bier 
 
Refrein 

Malle Babbe 
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opzij 
Opzij, opzij, opzij 
Maak plaats, maak plaats, maak plaats 
We hebben ongelofelijke haast 
 
Opzij, opzij, opzij 
Want wij zijn haast te laat 
We hebben maar een paar minuten 
tijd 
 
We moeten rennen, springen, vliegen,  
Duiken, vallen, opstaan en weer door-
gaan 
We kunnen nu niet blijven 
We kunnen nu niet langer blijven 
staan 
 
Een andere keer misschien 
Dan blijven we wel slapen 
En kunnen dan misschien als het echt 
moet 
 
Wat over koetjes, voetbal 
En de lotto praten 
Nou dag tot ziens, adieu, het ga je 
goed 
 
We moeten rennen, springen, vliegen,  
Duiken, vallen, opstaan en weer door-
gaan 
We kunnen nu niet blijven 
We kunnen nu niet langer blijven 
staan 
 
Een andere keer misschien 
 
 
 

 319 

 

I sit and wait 
Does an angel contemplate my fate 
And do they know 
The places where we go 
When we're grey and old 
'Cause I have been told 
That salvation lets their wings unfold 
So when I'm lying in my bed 
Thoughts running through my head 
And I feel the love is dead 
I'm loving angels instead 
 
Refrein: 
And through it all she offers me pro-
tection 
A lot of love and affection 
Whether I'm right or wrong 
And down the waterfall  
Wherever it may take me 
I know that life won't break me 
When I come to call, she won't for-
sake me 
I'm loving angels instead 
 
When I'm feeling weak 
And my pain walks down a one way 
street 
I look above 
And I know I'll always be blessed 
with love 
And as the feeling grows 
She breathes flesh to my bones 
And when love is dead 
I'm loving angels instead 

 
 
 
 

angels 


