
18e meezingfestival waterland 

Te Monnickendam 

 

Zaterdag 9 juli 2022 

Opening om 11.15 uur in de R.K. Kerk door de burgemeester van Waterland, Marian van der Weele. 

Ook dit jaar weer zal een deskundige jury de optredens van de koren gaan beoordelen. Gekeken en 
vooral geluisterd gaat worden naar vele facetten wat dan voor ieder koor een juryrapport oplevert. En 
uiteindelijk kan er dan maar een het “GOEISTE” koor zijn. 

Om 16.45 uur, tijdens de samenzang, zal de jury de wisselbeker uitreiken aan het “GOEISTE” koor. 
Dit was in 2019 het koor Ontroerend Goed uit Wormerveer. 

Mooi Griekenland 
 
In Griekenland daar zijn de huisjes wit en lacht de zon door alle straten 
De stoelen staan daar buiten en de mensen zitten met elkaar te praten 
En verderop daar danst een meisje voor toeristen op haar blote voeten 
Een oude visser komt voorbij, hij is wel moe, toch zal hij even groeten. 
 
Refrein: 
Mooi Griekenland 
Jouw blauwe zee verwarmt het zand waar wij vaak lagen in de zon 
Mooi Griekenland 
In alle kleuren hangen bloemen aan een klein balkon 
Mooi Griekenland 
Jouw ranke vissersboten snijden door de zilv’ren zee 
Mooi Griekenland 
Er klinkt heel zacht een melodie en iedereen zingt mee 
 
De avondzon die kleurt het plein oranje waar de mensen zich vermaken 
De vogels zitten uitgeblust te rusten op de warme lemen daken 
Een jongen en een meisje lopen weg, zij zullen zich wel niet vervelen 
De stilte wordt verbroken door ’t orkest, want zij gaan de sirtaki spelen. 
 
Refrein: (zie boven) (2x) 
 
L.O.V.E. Liefde 
 
L, is van die lieve lach .. van jouw 
O, ik neem je graag in .. ogenschouw 
V, is van verlegen .. en ook van verlangen 
E, dat is van eeuwig want je bent niet te vervangen 
 
Liefde helpt je als het .. tegenzit 
Liefde krijgt jou wel weer .. op de rit 
Twee .. zijn er voor nodig .. meer is overbodig 
Lief d’is iets van jou en mij 
 
Instrumentaal: 
 
L, is van die lieve lach van jouw 
O, ik neem je graag in ogenschouw 
V, is van verlegen en ook van verlangen 
E, dat is van eeuwig want je bent niet te vervangen. 
 
L, is van die lieve lach .. van jouw 
O, ik neem je graag in .. ogenschouw 
V, is van verlegen .. en ook van verlangen 
E, dat is van eeuwig want je bent niet te vervangen 
 
Liefde helpt je als het .. tegen zit 
Liefde krijgt jou wel weer .. op de rit 



Twee .. zijn er voor nodig .. meer is overbodig 
Lief d’is iets van jou en mij. 
C’est la vie 
 
Het zonnetje gaat schijnen, de zomer is in ’t land 
De wolken die verdwijnen, dus gaan we naar het strand 
Een dagje fijn naar Zandvoort, de duinen en de zee 
Lekker languit liggen zonnen met een grote parasol 
Even weg van alle zorgen en we zingen, leve de lol 
 
Refrein: 
C’est la vie, ik zet vandaag de bloemetjes 
Buiten hoor de vogeltjes weer fluiten falderie 
C’est la vie, ik heb er lang van liggen dromen 
Van een lange hete zomer falderie 
C’est la vie, ik laat de  hele boel maar waaien 
En ga lekker pootje baaien falderie 
C’est la vie, je moet genieten van het leven 
Want het duurt toch maar heel even falderie 
 
We pakken een terrasje en drinken rode wijn 
Dan denk ik bij m’n eigen, kon dit maar eeuwig zijn 
Vakantie hier in Holland, kan zo gezellig zijn 
Lekker languit liggen zonnen met een grote parasol 
Even weg van alle zorgen en we zingen, leve de lol 
 
Refrein: Zie boven 
 
Refrein: 
C’est la vie, jala la la la la 
C’est la vie, jala la la la la 
C’est la vie, ik laat de hele boel maar waaien 
En ga lekker pootje baaien falderie 
C’est la vie, je moet genieten van het leven 
Want het duurt toch maar heel even falderie… 
Heb je even voor mij 
 
(Slagwerk) 
(Voorspel/ jalala jalala …) 
 
Ik kwam jou tegen, oheo 
Jij was verlegen, oheo 
‘k Loop nu al dagen, oheo 
Want ik wil je wat vragen, oheo 
 
(Slagwerk) 
 
Refrein: 
Mannen:  Heb je even voor mij 
Vrouwen:  Heb je even voor mij 
Mannen:  Maak wat tijd voor mij vrij 
Vrouwen:  Maak wat tijd voor mij vrij  
Samen:  Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. 

Alleen jij maakt mij blij 
Mannen:  Heb je even voor mij 
Vrouwen:  Heb je even voor mij 
Mannen:  Maak wat tijd voor mij vrij  
Vrouwen:  Maak wat tijd voor mij vrij  
Samen:  Zeg me wat ik moet doen want ik wacht op die zoen 

Kom vanavond bij mij 
 
(Tussenspel/ jalala lalala) 
 
Ik zit te dromen, oheo 
Of jij zult komen, / oheo 



Laat het me weten, / oheo 
Ik kan jou niet vergeten, / oheo 
 
(Slagwerk) 
Refrein: zie boven 
(Tussenspel / jalala jalala) 
Refrein: zie boven 
 
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 
 
Refrein: 
Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn 
In Helsinki in 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 ze zeker een genie 
Want een meisje als Sophietje 
Is een lente symphonie 
 
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 
 
Refrein: Zie boven 
 
Zij dronk ranja met een rietje 
Mijn Sophietje 
Op een Amsterdams terras 
Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. 
Och was ik maar 
 
Refrein: 
Och was ik maar bij moeder thuis gebleven 
Och was ik maar met jou niet meegegaan 
Och had ik naar jouw ogen niet gekeken 
Dan had mijn hart nu niet zo’n pijn gedaan 
Ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten 
Met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond 
Och was ik maar bij moeder thuis gebleven 
Och was ik maar met jou niet meegegaan 
 
Toen ik van verlof kwam trof ik in de trein 
’t Allerliefste meisje, die mooie Madelein 
‘k Heb mijn hart verloren, zij gaf mij haar woord 
Maar gisteravond stonde ze met een ander aan de poort 
 
Refrein: Zie boven 
 
Slavenkoor 
 
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid breekt aan 
In je hart zal de zon dan eeuwig schijnen 



Zwarte slaven, het uur van de vrijheid zal slaan 
En je ziel en je lichaam zijn vrij van slavernij 
 
Zwarte slaven, de wereld zal eindelijk verstaan 
Dat een huidskleur geen hindernis mag wezen 
Zwarte slaven, de volk’ren zijn broeders voortaan 
Ja de mensen zijn allen gelijk zijn arm of rijk 
 
M:  Want een man is geen man als hij de vrijheid niet kent 
V:  Nee zo’n man, nee zo’n man is nooit tevreden 
M:  Want een man is pas een man als men de vrijheid hem schenkt 
V:  Is hij vrij, is zijn leed voorgoed voorbij 
 
Laat de wereld ’t overal horen 
Dat geen mens ooit als slaaf werd geboren 
 
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid breekt aan 
En de tijd van verdriet is voorbij want jij bent vrij  
Jij bent vrij, jij bent vrij, al je leed is voorbij 
Jij bent vrij, jij bent vrij, al je leed is voorbij 
Jij bent vrij, jij bent vrij  
 
Falderie faldera 
 
Een frisse ochtendwandeling 
Dat is mijn liefste wens 
En als ik dan mijn liedjes zing 
Ben ik de rijkste mens 
 
Refrein: 
Falderie, faldera, faldera, 
Falde ha ha ha ha ha ha 
Falderie, faldera, 
{Laatse zin couplet} 
 
Ik trek mijn wandelschoenen aan 
Lach opgewekt en blij! 
Ik weet niet waar ik heen zal gaan 
De wereld is van mij. 
 
Refrein: Zie boven 
 
Trek er op uit, voor dag en dauw 
De vrijheid tegemoet! 
Niets, dat ik hiervoor ruilen zou 
Het geeft me levensmoed 
 
Refrein: Zie boven 
 
Zit je ooit in de narigheid 
Neem dan een kloek besluit 
En trek er een van tijd tot tijd 
Al zingende op uit. 
 
Refrein: Zie boven. 
 
 


