
50 Glück auf – Het zwarte goud van onze mijnen 
 
 
Zij dalen in donkere schachten, 
waar nooit eens 'n zonnetje lacht. 
Zij zwoegen er dagen en nachten, 
terwijl hun gezin angstig wacht. 
 
Refrein 

Het zwarte goud van onze mijnen 
lokt jong en oud diep in de schacht. 
Daar zal voor hen geen zon meer schijnen 
want in de mijn regeert de nacht. 
Gluck auf, Gluck auf, klinkt hun groet. 
Gluck auf, kameraad, 't ga je goed. 

 
Al zijn het nu slepers of houwers, 
die kompels daarginds in de mijn. 
Ze vormen de moedige sjouwers, 
waar iedereen trots op kan zijn. 
 
Refrein 
 
En diep in de schoot van de aarde, 
waar menig gevaar wordt doorstaan, 
ontluikt als 'n blijvende waarde, 
'n vriendschap die nooit zal vergaan. 
 
Refrein 
  



81 Wat ‘n leven 
 
 
Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb 
Dan begin ik er beslist eens aan 
Aan ik weet niet wat, maar je zult zien dat 
Iedereen er zal verstomd van staan 
 
Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb 
Morgen of een andere dag misschien 
Dan doe ik eens echt iets waarvan men zegt 
Nee, dat hebben we nog nooit gezien 
 
Maar ik heb de hele dag toch al zoveel te doen 
Eten, drinken, slapen, zoals 't hoort 
Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de noen 
Enzovoort, enzovoort, wat 'n leven 
 
Maar als ik eens vijf minuten tijd heb 
Dan kan je er zeker van op aan 
Dat ik op een keer, maar wie weet wanneer 
Mogelijk eens aan de slag zal gaan 
 
Maar ik heb de hele dag toch al zoveel te doen 
Eten, drinken, slapen, zoals 't hoort 
Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de noen 
Enzovoort, enzovoort, wat 'n leven 
 
Maar als ik eens vijf minuten tijd heb 
Dan kan je er zeker van op aan 
Dat ik op een keer, maar wie weet wanneer 
Mogelijk eens aan de slag zal gaan 
 
 

Louis Neefs  

  



107 Mooi zijn alle vrouwen 
 
 
Ze dragen kleren van satijn en zijn beeldschoon 
Of een jeansbroek en dat vinden zij gewoon 
Al zijn ze schoonheidskoningin 
Al zit hun schoonheid binnenin 
Ik breng aan elke vrouw een eerbetoon 
 
Mooi, mooi, mooi zijn alle vrouwen 
Zo mooi dat je van allen kunt houden 
Want elke vrouw is apart 
Geef hen voor altijd een plaats in het diepst van je hart 
 
Mooi, mooi, mooi zijn alle vrouwen 
Zo mooi dat je van allen kunt houden 
Ze mogen jong zijn of oud 
In elke vrouw klopt voor jou 
Ook een hart van puur goud 
 
Elke vrouw bezit een lach 
Die wond'ren doet 
Wat jij fout doet, maakt zij door haar glimlach goed 
Ze mogen blond zijn, bruin of grijs 
Verlegen of juist eigenwijs 
Ik breng aan elke vrouw een warme groet 
 
Mooi, mooi, mooi zijn alle vrouwen 
Zo mooi dat je van allen kunt houden 
Want elke vrouw is apart 
Geef hen voor altijd een plaats in het diepst van je hart 
 
Mooi, mooi, mooi zijn alle vrouwen 
Zo mooi dat je van allen kunt houden 
En wie of waar ze mogen zijn 
Ik zing voor iedere vrouw nu mijn mooiste refrein 
 
Mooi, mooi, mooi zijn alle vrouwen 
Zo mooi dat je van allen kunt houden 
Want elke vrouw is apart 
Geef hen voor altijd .... 
 
 

Luc Steeno 

 
  



109 Aan de kaai in het schipperskwartier. 
 
 
Dwalend door Antwerpse straten komt ge in ’t Schipperskwartier. 
Daar hebt ge 't gauw in de gaten, dat is de wijk van plezier. 
Men hoort een harmonicadeuntje en waar het dansorgel draait, 
iedere zeeman z’n benen dansende, walsende, zwaait. 
 

Aan de kaai in ’t Schipperskwartier staat een klein cafeetje. 
Stuurman, kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn. 
Als het orgel speelt doe doe doe kunt ge er heerlijk dansen. 
Aan de kaai in ’t Schipperskwartier is het meest plezier. 

 
Daar zijn er klanken en kleuren uit landen van ver over zee. 
Daar zuchten dromende meisje: “Zeeman, voer mij met je mee?”. 
Daar wordt het heimwee vergeten bij 't gouden, schuimende bier. 
Daar wordt geliefd en geleden, dat is het Schipperskwartier. 
 

Aan de kaai in ’t Schipperskwartier staat een klein cafeetje. 
Stuurman, kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn. 
Als het orgel speelt doe doe doe kunt ge er heerlijk dansen. 
Aan de kaai in ’t Schipperskwartier is het meest plezier. 

 
Soms is er in dat cafeetje, een oud babilonisch kabaal. 
Zeelieden van alle landen spreken hun eigen taal. 
maar de patroon en zijn vrouwke horen het liefste de klank 
van zilv'ren dollars en gulden, of van den simpele frank. 
 

Aan de kaai in ’t Schipperskwartier staat een klein cafeetje. 
Stuurman, kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn. 
Als het orgel speelt doe doe doe kunt ge er heerlijk dansen. 
Aan de kaai in ’t Schipperskwartier is het meest plezier. 

 
 
  



33 Viva Espagna 
 
 
Ole! 
Ole! 
 
Na die mooie, warme reis door 't zonnige Spanje 
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans 
Heel m'n kamer straalt van rood en van oranje 
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan 
De Spaanse furie heeft me zo verward 
Dat temperament veroverde m'n hart 
 
refrein: 

Ik hou van dansen en muziek (e viva Espagna) 
 Van oude trots en romantiek (e viva Espagna) 

Een serenade aan 't balkon (e viva Espagna) 
Geef mij maar alle dagen zon (Espagna por favor) 

 
In m'n handen klepperen de castagnetten 
En de flamenco die stamp ik met m'n voet 
Ik draag enkel Andalusische toiletten 
En op m'n hoofd staat een grote, zwarte hoed 
Bij Spaanse vino en gitaarmuziek 
Beleef ik steeds weer echte romantiek 
 
refrein 
 
Nu zit ik weer eenzaam in m'n eigen kamer 
Terwijl de regen m'n dromen overspoelt 
'k Zou de muren willen wegslaan met een hamer 
Want er is niets wat m'n Spaanse vuur nog koelt 
Met bandarillos stevig in de hand 
Verjaag ik kou en regen uit ons land 
 
refrein 
 
Ole! 
 
Lalaala lalalalalaa e viva Espagna 
Lalaala lalalalalaa e viva Espagna 
Lalaala lalalalalaa e viva Espagna 
Lalaala lalalalalaa Espagna por favor 
 

 
Imca Marina  



123 Mijn winterroosje 
 
 
M'n winterroosje, verlaat me niet meer 
Keer nooit van je leven naar het Noorden weer 
Oh winterroosje, het is er zo koud 
En daar is er niemand die als ik van je houd 
 
M'n winterroosje, vaak heb ik beweerd 
Dat bloemen verwelken maar dat was verkeerd 
Oh winterroosje, nooit had ik gedacht 
Dat een roosje kon bloeien voorgoed in m'n hart 
 
Als je aan m'n zijde staat 
Dan wordt iedere dag een feest 
En wie zo iets niet verstaat 
Is nog nooit verliefd geweest 
 
La la la ... 
 
Als je in m'n armen bent 
Heb ik al wat ik verlang 
'k Heb me zo aan jou gewend 
Dat ik jou niet missen kan 
 
M'n winterroosje, verlaat me niet meer 
Keer nooit van je leven naar het Noorden weer 
Oh winterroosje, beloof me vannacht 
Dat ik jou mag bewaren voorgoed in m'n hart 
 
La la la ... 
 
 

Will Tura 

  



77 Houden van 
 
Houden van kun je bij Shakespeare niet leren 
Romeo en Julia die zijn al lang dood 
Je hoort over liefde veel onzin beweren 
Van liefde in boeken zijn de letters te groot 
Het heeft immers meer met koffie te maken 
Met twee koude voeten 's winters in bed 
Met eventjes blij zijn en dan weer verdrietig 
Tot opeens iemand zegt 
“Hier een sigaret” 
 
Refrein: 

Houden van, houden van 
't Is vaak niet bijzonder 
't Is vaak niet zo'n wonder 
Maar geen mens die zonder kan 
Houden van, houden van 
't Is weinig poëtisch 
't Is weinig profetisch 
Maar geen mens die zonder kan 

 
Houden van kun je de buurman niet leren 
De ene zoent zus en de ander zoent zo 
Wie zo mooi model stond valt straks van z'n sokkel 
Soms is het hard knokken 
Soms krijg je 't cadeau 
Het heeft immers meer met warmte te maken 
Met twee zachte armen 's nachts om je heen 
Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden 
Tot opeens iemand zegt 
“Ik zeg toch niet nee” 
 
refrein 
 
Houden van kun je maar heel langzaam leren 
Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij 
't Staat niet in boeken, 't staat niet geschreven 
Wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij 
Het heeft immers meer met geloven te maken 
Met twee grijze ogen die kijken je aan 
Met eventjes boos zijn en dan weer verdrietig 
Tot opeens iemand zegt 
Weg met die traan 
 
refrein 
Houden van, houden 
Geen mens die zonder kan (4x)   Miel Cools  



55 Limburg Allein 
 
 
Dao woo ich geboare bin, 
Woo m’n awwesjhoes nog steijt. 
De taal, die ich toch zo gouwd kin, 
Woo ich haw mien leif en leijd. 
 
Limburg , Limburg allein 
Dao geit niks boave 
Zo is t’r mer ein 
Es mie awd Limburg, Limburg allein 
Dao geit niks boave zo is t’r mer ein  
 
Gaon ich nao de vreamde hear, 
Of wiet oet Limburg weg, 
Heur ich immer toch zo gear, 
‘t gowd, ‘t kaod , ‘t slech. 
 
Limburg , Limburg allein 
Dao geit niks boave 
Zo is t’r mer ein 
Es mie awd Limburg, Limburg allein 
Dao geit niks boave 
Zo is t’r mer ein 
 
Zeuk ich mich e maedje oet, 
Is dat e Limburgs keindj. 
Dao wo ich mich aanvertroew, 
En nörgens e baeter vinj. 
 
Limburg , Limburg allein 
Dao geit niks boave 
Zo is t’r mer ein 
Es mie awd Limburg, Limburg allein 
Dao geit niks boave 
Zo is t’r mer ein 
 
 

Jo Erens 1954 


