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Afscheid    In A, capo F# 

Ochtendlicht dat valt door de gordijnen   G Bm 
Langzaam dringt de wereld tot me door   Em D 
Vale kleuren die verschijnen    G Bm 
Vogels in een ochtendkoor     Em D 
Op het kussen jouw van slaap gezwollen ogen G Bm 
Een blote schouder boven het dekbed uit  Em D 
Een impressie veelte snel vervlogen   C Em 
Ik weet het, onze droom is uit    C D 

Want we zijn schepen zonder havens   G D Em 
Treinen op verschillend spoor    G D Em 
Och was het fijn je te ontmoeten    Am7 G 
Maar nu moet ik er echt vandoor    F G 

Nog eenmaal streel ik jouw lichaam 
Dat nu nog naast me ligt 
Ik zie het tijdelijk geluk in je ogen 
Stralend van jouw gezicht 
Ik zou wel altijd bij je willen blijven 
Maar dat is niet reëel 
Want we weten om het leven te delen 
Verschillen we teveel 

Want we zijn…. 

We zullen het nog even rekken met een eitje 
Met een snee geroosterd brood 
Maar we weten het verdriet dat we nu voelen 
Is vanmiddag minder groot 
Want we wisten waar we aan begonnen 
Gisterenavond in ’t café 
Even samen voor de boze wereld  
Schuilen met z’n twee 

Want we zijn…. 

Ja we zijn…. 
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Bejaarde     In G, capo F#, bluesharp G 

Mijn wilde haren zijn verdwenen    Fmaj7 
Ik ben bijna helemaal kaal     Cmaj7 
Dat zit verankerd in mijn genen    Fmaj7 
Die bepalen het allemaal     Cmaj7 
Ik ga ook steeds minder horen    Fmaj7 
Ik volg met moeite een gesprek    Cmaj7 
Krijg apparaatjes in mijn oren    Dmaj7 
Ook al staat dat misschien wat gek   G    G7 

Mijn spieren worden steeds maar slapper 
Dus ook daar doe ik wat aan 
Door tweemaal wekelijks heel dapper 
Naar de sportschool toe te gaan 
Ik heb steeds maar overal pijntjes  
Ga de dokter keer op keer 
Maar die zegt me dan heel fijntjes: 
Dat is de leeftijd meneer 

Hier voor u op het toneel staat een bejaarde  F  G  C 
Hoewel vergeleken met McCartney best wel jong F  G  C 
En dat ik zijn succes nooit evenaarde   F  G  C  Am 
Komt omdat.... hij beter zong    F  G  C 

Mondharmonica 


Ik heb nog geen last van impotentie 
Daar zorgt Viagra echt wel voor 
Wel moet ik steeds vaker plassen 
Nou ja, dat kan er nog mee door 
Ik zit al jaren aan de leesbril 
Sinds kort ook multifocaal 
Omdat het oog ook wel wat wil 
Zie ik het weer scherp allemaal 

Hier voor u op het toneel staat een bejaarde 
Hoewel vergeleken met Mick Jagger best wel jong 
En dat ik zijn succes nooit evenaarde 
Komt omdat.... hij beter zong 

Mondharmonica


Hier voor u op het toneel staat een bejaarde 
Hoewel vergeleken met Bob Dylan best wel jong 
En dat ik zijn succes nooit evenaarde 
Komt omdat.... hij beter mondharmonica speelde 

Mondharmonica 
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Blik op de weg  In Dm, capo A, DOD 62 

Je keek weer even op je scherm, belandde bijna in de berm  Am  
Hou je blik op de weg, let op      G Am 

Kijk eens voor je naar die fiets, als je zit te appen zie je niets 
Hou je blik op de weg, let op 

Hou eens op met dat gesprek want je slingert als een gek 
Hou je blik op de weg, let op 

Let op, let op, hou je blik op de weg, let op (2x)   C  Am  G  Am 

Je zoekt naar je pakje shag, in de zakken van je jack 
Hou je blik op de weg, let op 

Breng je het shaggie naar je mond, valt je pakje op de grond 
Hou je blik op de weg, let op 

Je moet hoesten van de rook en je ogen tranen ook 
Hou je blik op de weg, let op 

Let op, let op, hou je blik op de weg, let op (2x) 

Je gaat rijden met een date, en het is maar dat je het weet 
Hou je blik op de weg, let op 

Je weet waar je kijken moet, als zij haar bloesje open doet 
Hou je blik op de weg, let op 

Wat ook steeds je aandacht trok, was haar ultrakorte rok 
Hou je blijk op de weg, let op 

Let op, let op, hou je blik op de weg, let op (2x) 

In je kist lig je nu dood, je reed per ongeluk door rood 
Je hield je blik niet op de weg, lette niet op 
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Cemetery of love                                Capo G# 

I’m following the casket of my love    Am Dm Am 
I’m following the casket of your love    Am Dm Am 
Boldfaced in the wind down the cemetery gate   Bm C 
A flower in my hand, in my eye a tear that’s too late  Bm C 
The pigeon laughs the sparrow sings    G Am 
The raven’s silent he just shakes his wings   G Am 
On the cemetery of our love      Em Am 
On the cemetery of our love     Em Am  
On the cemetery of our love     Em Am 

Let’s laugh and be merry there’s no need to cry  D A 
Tomorrow a bright sun will shine     G D 
Let’s drink and be happy I wipe the tears from my eyes D A 
Tomorrow there’s another one I’ll call mine   G D 

The priest’s saying prayers on the grave 
Cupid’s saying prayers on his own grave 
The wind blows away the ashes from the grave 
I’m trying not to cry, pretending to be brave 
My feelings buried away with the casket of lust 
My love is gone in the mud and the dust 
On the cemetery of our love  
On the cemetery of our love  
On the cemetery of our love  

Let’s laugh and be merry there’s no need to cry 
Tomorrow a bright sun will shine 
Let’s drink and be happy I wipe the tears from my eyes 
Tomorrow there’s another one I’ll call mine 

I’m following the casket of my love 
I’m following the casket of your love 
Boldfaced in the wind down the cemetery gate 
A flower in my hand, in my eye a tear that’s too late 
The pigeon laughs the sparrow sings 
The raven’s silent he just shakes his wings 
On the cemetery of our love  
On the cemetery of our love  
On the cemetery of our love  
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Dansen op je graf 
 
 
Ik zie je daar nu zo zitten    Am E Am 
In de kamer bij ons op de bank   Am E Am 
Je bloesje tot je navel geopend   Dm Am 
En voor je een halve fles drank   F E 
In mijn kop blijft het malen    Am E Am 
Ik krijg mijn gedachten niet stil   Am E Am 
Ik zeg: gezondheid lieverd    Dm Am 
Maar wat ik eigenlijk zeggen wil, is:  F E 
Loopt voor jou het leven af     Dm Am    
Dan zal ik dansen op je graf   E Am E Am 
Loopt voor jou het leven af    Dm Am    
Dan zal ik dansen op je graf   E Am E Am 
 
We hadden een goede relatie 
We voelden elkaar haarfijn aan 
Ik zou voor jou, zei ik dikwijls  
Door het heetste vuur zijn gegaan 
Ik kon niet zonder jouw liefde 
Mijn hartstocht laaide steeds op 
Maar dat vuur dat is nu verdwenen 
En het maalt maar steeds door mijn kop: 
Loopt voor jou het leven af    
Dan zal ik dansen op je graf 
Loopt voor jou het leven af    
Dan zal ik dansen op je graf 
 
Brug: 
Jij was mijn vrouw, jij was mijn vrouw  F E 
Jij leek mijn ideale vrouw    F E 
Maar met de huwelijkse trouw   F E 
Nam jij het zelden heel erg nauw   F G 
 
Ach nee jij bent meer van de crematie 
Dat heb je me al eens verteld 
En bovendien is dat goedkoper 
Jij doet immers alles voor geld 
Mij kan het uiteindelijk niets schelen 
Als ik maar verlost ben van jou 
Ik zal je geen ogenblik missen 
Jij eens zo beminnelijke vrouw  
‘k Wou dat het nu al zover was 
Dat ik kon strooien met je as 
‘k Wou dat het nu al zover was 
Dat ik kon strooien met je as 
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Juliette 

DOD: mod F4, delay 37, reverb 3 (preset 52) 

Starend in de open haard    G  D 
Zie ik een oude vlam    C  G 
Het was me heel wat waard   G  D 
Als ze nu bij me kwam    C  G 
Juliette, ik wou wel maar jij wou niet  Em Bm Em D 
Juliette, je deed me zo'n verdriet   idem 

Dansend in de discotheek 
Ik keek alleen naar jou 
Zodat de avond prachtig leek 
De ideale vrouw 
Juliette, steeds weer lachte je blij 
Juliette, alleen naar hem en niet naar mij 

Toen heb ik een pistool gekocht 
In een penoze kroeg 
En je die avond opgezocht 
Een kogel was genoeg 
Juliette, de muren kleurden rood 
Juliette, je bent voor eeuwig dood 
Juliette, nu ben je er niet meer 
Juliette, maar soms doet het me zeer 
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Knettergek    In A, zonder capo, DOD 52 

Ik lees alle kranten, volg het nieuws van alle kanten,  A 
ik kijk het journaal op tv.  
Zie veranderde mensen, nieuwe tendensen,  
krijg het allemaal mee.  
Zie bossen kwijnen, gletsjers verdwijnen,    D 
wacht tevergeefs op een Elfstedentocht, 
Hoor de mensen klagen en door blijven zagen     A 
over roken waar dat vroeger nog mocht.  
En dan tocht het ook nog bij ons in de flat   G 
En lig jij met de buurman in bed    D 
Ik word er gek van      A 
Knettergek van  

Ik hoor vrouwen protesteren tegen acties van heren  
die hun macht gebruiken voor seks 
En dan zijn er mensen die mijn lifestyle verwensen,  
ze bevorderen mijn schuldcomplex 
De burgemeester van Hoorn heeft het vertrouwen verloren,  
had een vriendje een opdracht beloofd 
De minister spreekt schande en hij wast zijn handen  
maar ook hij heeft boter op zijn hoofd 
En intussen hoor ik gekreun door de muur 
Ik hoor je roepen: nog een keer, buur! 
Ik word….. 
Men heeft een kort lontje, al snel krijg je bonje,  
je riskeert je een klap voor je bek 
Wil je een ruzie sussen en springt er tussen  
verklaart men je steevast voor gek 
Er is geen menselijk contact meer, geen blik of een lach meer,  
behalve dan via een tweet 
Maar ook daar vind je trollen die de menselijkheid mollen  
beschaving kennen ze niet 
En nu was je weer niet thuis vannacht 
Terwijl je weet dat ik hier op je wacht 
Ik word….. 
  
De reclamereuzen propageren vrije keuze 
maar hun doelstellingen zie je niet 
Ze willen je leren steeds meer consumeren 
anders gaan er bedrijven failliet 
Ik zou niet meer weten wat ik veilig kan eten 
heel veel voedsel wordt genetisch bewerkt 
Ook al ben je voorzichtig, je blijft medeplichtig 
zonder dat je het merkt 
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En nu vertel je ineens dat je morgen gaat 
Niet meer van me houdt en me dus verlaat  
Ik word er gek van 
Knettergek van 

9



Modern liefdesliedje 

Intro: C Em Gm A7 Dm G C G 

Waarom geef jij me je naam niet op Tinder?   C Em  Gm A7 
Een alias maakt mij niet blij     Dm  G 
Ik wil je echt niet voorgoed aan me binden   C Em Gm A7 
Zoals ik je gisteren nog zei.     Dm G C 
Ik smelt van je foto, verdrink in je ogen,    C  C7 F Fm 
Word warm van die glimp van je dij…    A7  Dm 
Wanneer geef je mij nou je naam eens op Tinder?  C Em Gm A7 
Ach kom nou, doe het voor mij.     Dm G C 

Herhaal intro: C Em Gm A7 Dm G C G 

Ik heb alleen maar een heel klein pensioentje 
Die lening aan jou, die hakt er in 
Ik verlang nu al weken naar één keer een zoentje 
Mijn liefje, geef me mijn zin. 
Ik heb je toch heel goed geholpen intussen 
Ik weet jouw problemen zijn groot 
Die vijfduizend euro kon ik eigenlijk niet missen 
Maar voor jou sta ik graag in het rood. 

En ik wacht en ik wacht       Em  
En ik smacht en ik smacht      Am  
En ik smeek en ik smeek      Em  
Al meer dan een week…      Dm  G 

Waarom geef jij me je naam niet op Tinder? 
Mijn lief, asjeblieft maak me blij 
Ons contact is intens, het kan ook veel minder 
Zoals je me gisteren zei. 
Ik kijk naar je foto, verdrink in je ogen, 
Word warm van die glimp van je dij… 
Wanneer geef je mij nou je naam eens op Tinder? 
Ach kom nou, doe het voor mij. 
Ik vraag je, doe het voor mij 
Ik smeek je, doe het voor mij. 

10



Onbeantwoorde liefde 

Probeerde je te bellen, op je mobiel     C   Bm   Am   G   C   Bm   Am 
Bleef het maar proberen, omdat ik voor je viel   C   Bm   Am   G   C   Bm   Am 
Kreeg steevast je voicemail, inspreken na de toon   C   Bm   Am   G   C   Bm   Am 
Altijd onbereikbaar, da's toch ongewoon.    C   Bm   Am   G   C   Bm   Am 
Je stuurde me een appje, was het helemaal zat   F E F E 
Wou niet met me praten, had het helemaal gehad   F E F G 

Spotte je op Facebook, volgde je op Instagram 
Mijn iPhone gaf een piepje, als je online kwam 
Berichtte je op Twitter, via SMS 
Probeerde je te volgen, zonder veel succes 
Toen stond ik dagen, te posten in jouw straat 
In zon en wind en regen, vroeg tot 's avonds laat 

Want ik wil je zien       C Am 
Ik wil je voelen       C Am 
Ik wil je zoenen       C Am 
Ik wil met mijn handen door je haren woelen   C Am Dm G 
Ik wil je pakken       C Am 
Ik wil je omarmen       C Am 
Ik wil met je vrijen, ik wil jou      C Am Dm  G C 

Je stapte naar de rechter, eiste een straatverbod 
Je wilde geen contact meer, ik ga er aan kapot 
Mag je niet meer bellen, niet meer in jouw buurt 
Rijden, fietsen, lopen, voel me weggestuurd 
Kan me er niet aan houden, dan maar in de cel 
Ik blijf het proberen, ik leef in de hel 

Want ik moet je zien 
Ik moet je voelen 
Ik moet je zoenen 
Ik moet met mijn handen door je haren woelen 
Ik moet je pakken 
Ik moet je omarmen 
Ik moet met je vrijen, Ik hou van jou! 
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Onderweg 
Nu ik hier zo loop door de stad   Em 
Met zijn stille straten    C D 
Hoor ik plotseling met verbazing dat  Em  
Ik in mezelf loop te praten    C D 
Dat ik de dingen zeg die    Em Am 
Ik je straks zal zeggen    Em Am 
Dat ik van je hou      Em 
En dat ik blij ben je te zien.    C D 
Ik ben onderweg naar jou    Em G D Em 

Ik was te lang alleen, zoveel maanden lang 
Zoveel stille uren 
En het lege huis maakte me steeds weer bang 
Alleen maar kille muren 
Die dagen zijn verdwenen 
Dat is goddank voorbij 
Omdat jij er bent 
En ik niet alleen meer hoef te zijn. 
Ik ben onderweg naar jou 

Overdag schijnt de zon    Bm Em 
Nu kijk ik naar de maan    Bm Em 
Dat zijn mooie dingen    Bm Em 
Waar ik weer stil bij kan staan   Am D 

Nu ik hier zo loop op de straat 
Met zijn oude huizen 
Merk ik plotseling dat het gaat 
Dat ik weer kan fluiten 
Ik kan weer luidkeels zingen 
Ik kan weer vrolijk zijn 
Omdat ik geniet 
Van de dingen om me heen 
Ik ben onderweg naar jou. 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Relatie blues 
 
Als jij er niet bent, voel ik me eenzaam 
En ben je er wel, is 't ook niet goed 
Ik twijfel over de relatie 
Ik weet niet hoe het verder moet 
 
Geregeld noem ik jou een kutwijf 
En jij noemt mij een slappe zak 
Bij deze echtelijke conversatie 
Voel ik me niet op mijn gemak 
 
Je verlaat het pand, gooit met de deuren 
Ik neem een whisky, soms ook twee 
En als je terugkomt na een tijdje 
Lijkt alles even pais en vree 
 
Als jij er niet bent, voel ik me eenzaam 
En ben je er wel, is 't ook niet goed 
Ik twijfel over de relatie 
Ik weet niet hoe het verder moet 
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Oud 

Toen je 16 was      C Am 
Was je stapel verliefd op haar    F G 
Samen in dezelfde klas     F Am 
En je moest steeds kijken naar    Dm G 
Haar ogen die zo schitterden in haar gezicht  F G C Am 
Dat door het raam van de klas werd verlicht  F G C C7 
Verliefd, verloofd, getrouwd    F G C Am 
Een baan, een huis en twee kinderen   F G C Am 
Samen een nestje gebouwd    F G C Am 
Het werd al tijd, je was bijna 17 jaar   F G C  

Het was snel voor elkaar, 
Zodra je van school af mocht 
De uitzet bijna klaar 
En de dingen die je nog zocht 
Die zette je op een lijst in een digitaal systeem 
Zoek er maar iets uit, iedereen 
Eindelijk was je getrouwd 
Het enige wat ontbrak waren kinderen 
Samen worden we oud 
Dat duurt nog lang, we zijn pas 20 jaar 

We hebben een huis en een hypotheek   Dm C Bm Am 
Met hulp van de ouders, fiscaal aftrekbaar  Dm  G 
We kunnen het betalen, de rente is laag   Dm C Bm Am 
De rest van de wereld, die verrekt maar!  Dm  G 

Nu na een jaar of 4 
Komt de twijfel soms bij je op 
Je denkt wat doe ik hier? 
Raakt ons huwelijk in het slop 
Van verveling en luiers en elke avond tv 
En je kijkt naar de buren en denkt: nee! 
We zijn gelukkig getrouwd 
Met een baan, een huis en twee kinderen 
Maar soms voel je je oud 
Je bent tenslotte al 24 jaar 
Je bent tenslotte al 28 jaar 
Je bent tenslotte al 32 jaar 
Je bent tenslotte al bijna dood 
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Singer’s disease 

You know that raindrops on suntanned leaves   G  Em  
Is just a cliché for feeling bad     Am D 
And sometimes you can’t play your favorite record G  Em 
Without memories that make you sad    Am D 
When the time comes that tears are inside you  G  Em 
They still want you to pay a happy song   Am D 
When you try to make it and know it’s not right  G  Em 
They still say you sounded nice and strong  Am D 

They don’t understand that a singer is human  Em Bm 
More than just a happy song    Em Bm 
The audience drinks the smile from your face   Em Bm 
And tell you to carry on     Em D Em 
Tell you to carry on      Em D Em 

They say that poets, painters and  sculptors 
Need their suffering to do their jobs 
That the paint on the palette, the ink and the concrete 
Is mingled with tears and sobs 
When the singer’s on stage he no longer is a poet 
He’s just a performer of songs 
That’s why they want him to sing and raise his voice  
Maybe spit out his lungs 

They don’t understand that a singer is human 
More than just a happy song 
The audience drinks the smile from your face  
And tell you to carry on 
Tell you to carry on 
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Smartlap      In C, moduleren naar D 

Er was er eens een meisje dat woonde in een krot   C  F  G 
De muren waren bouwvallig en het dak was kapot    C  F  G 

Haar moeder was kreupel en ze hadden geen brood 
Haar vader lag altijd stomdronken in de goot  

Ze sprak tot haar moeder, ach geef me een goed huis 
Mijn kleren zijn versleten en ik zit onder de luis 

Haar moeder sprak ten antwoord: we hebben geen geld 
Want ik heb voor je vader net een lijkkist besteld  

Ze ging toen naar buiten en wie lag daar op de stoep 
Haar vader hij was gestikt in zijn bord erwtensoep  

Moduleren 

Haar moeder verzwakte steeds meer door de smart    D  G  A 
En twee maanden later liep dochter weer in het zwart   D  G  A 

Ziek van ellende en vuil als een beest  
Zei haar moeder vaarwel en gaf toen de geest  

Op weg naar het klooster viel dochter in een sloot 
De Here zij met haar want nu is ze dood  

Moraal:  

Mensen leert nu uit dit lied  
Lach om de ellende en treur toch niet  
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Ster 
Mijn god wat ben jij toch geweldig C F G 
Zo knap en intens populair   C F G 
Iedereen ziet dat dat het geval is  C F G 
Zo'n kerel als jij schopt het ver  F G C 

Je zingt graag een lied   Fmaj7 
Speelt op je gitaar    Cmaj7 
En wie je maar ziet    Fmaj7 
Zegt: wie is dat daar?   Cmaj7 
Dan kweel je nog harder,   Fmaj7 
Beroert nog een snaar   Cmaj7 
Verhoogt je volume    Dmaj7 
Maar wel helder en klaar   G G7 

Mijn god wat ben jij ..... 

De mensen die kijken 
En luisteren stil 
Laten bewondering blijken 
Omdat jij dat zo wil 
Je hebt de controle 
Dwingt hen met je stem 
Je timbre steeds voller 
Met nadruk, met klem 

Mijn god wat ben jij.... 

Maar luister je zelf 
Wat men over je zegt 
Nee, je ego verbiedt dat 
En dat vind je terecht 
Je bent immers de beste 
Nummer één favoriet 
En wat anderen vinden 
Interesseert je echt niet 

Want jij vindt jezelf zo geweldig 
Zo knap en intens populair 
Iedereen ziet dat dat het geval is 
 Zo'n kerel als jij schopt het ver 
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Sunday Morning 10:30 am 
 
 
Zondagochtend half elf       C  Am 
Dan klinkt plotseling de bel      C  Am 
Er staan mensen op de stoep.       C  Am 
Best een hele grote groep      C  Am 
En ze zingen in een koor,         C  Am 
Het galmt de ochtendstilte door:       C  Am 
Ik ben zo blij, ik ben zo blij want de Here woont in mij  Am  G  F  G. C 
Ik ben zo blij, ik ben zo blij want de Here woont in mij  Am  G  F  G. C 
Mijn verdorven oude leven      F  G 
Heb ik voor eeuwig opgegeven     F  G     
Halleluja ik ben zo blij want de Here woont in mij    Am  G  F  G  C 
Halleluja ik ben zo blij want de Here woont in mij    Am  G  F  G  C 
 
Ik gooi de deur weer in het slot 
Het is toch werkelijk te zot 
Ik zat net aan een vers croissantje 
En de puzzel in mijn krantje 
Mijn rust wordt vreselijk verstoord 
Want het enige wat je hoort: 
Ik ben zo blij, ik ben zo blij want de Here woont in mij (2x) 
Mijn verdorven oude leven 
Heb ik voor eeuwig opgegeven 
Halleluja ik ben zo blij want de Here woont in mij (2x) 
 
Ik doe de gordijnen dicht 
En ik het demp ochtendlicht 
Dat godsgruwelijk gezang 
Duurt nu al minuten lang 
En als dit de hemel is 
Mag ik blij zijn als ik hem mis 
Ik ben zo blij, ik ben zo blij want de Heer woont niet in mij (2x) 
In mijn zeer verdorven leven  
Heb ik religie opgegeven 
O wat ben ik heden blij want de Heer woont niet in mij (2x) 
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Zandvoort 
We komen naar Zandvoort aan de zee 
We brengen vervuiling en herrie mee 
We rijden over het circuit 
De overlast die deert ons niet 
We komen naar Zandvoort aan de zee 

Bloemendaal staat al uren vast 
En Aerdenhout wordt langzaam vergast 
‘t Station van Haarlem is geen lol 
En buslijn 80 overvol 
Die staat bij de Bavo trouwens al vast 

Refrein  

Aan onze de nationale held 
Verdienen wij vandaag veel geld 
En er is niemand die ons remt 
Want zelfs Groen Links heeft vóór gestemd 
Voor onze nationale held 

Refrein 

Wij weten van de prins geen kwaad 
Kapitalisme, da's hoe het gaat 
Hij belegde al in Amsterdam 
Voordat hij naar de duinen kwam 
Wij weten van de prins geen kwaad 

Refrein 

Muziek:   traditioneel 
Tekst:  OJ Frere 
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