Beste deelnemers van de eerste online Beiaardcantus van Brugge
Normaal zaten we nu gezellig samen te zingen op het binnenplein van het Belfort. Door
de maatregelen rond het coronavirus werd beslist dat de derde editie van de Beiaardcantus niet zou plaatsvinden.
“Dankzij het initiatief dat schepen Blontrock samen met zijn diensten nam voor een
livestream van de bespeling van de Brugse beiaard, zagen we plots de mogelijkheid om
een online editie te brengen van de Beiaardcantus. Een mooie gelegenheid om online
samen te komen.”
Wij, van Sphere vzw, zijn trots om voor de eerste maal een online Beiaardcantus Brugge
te organiseren i.s.m. de Stad Brugge. Bij deze een kneukeltje voor het stadsbestuur en
in het bijzonder schepen Blontrock en stadsbeiaardier Wim Berteloot.
“Het lied ‘Io Vivat! zal alvast voor allen een diepere betekenis krijgen in deze tijden”.
Dit is een feest voor jong en oud!

Uitleg Liederenboek / Codex:
- Woorden: (bis) = 2 x zelfde zin zingen; (Ter) = 3 x zelfde zin zingen;
- Voor de studenten plaatsen we de paginanummers van de Codex bij de liedjes:
(Codex Gent en West-Vlaanderen = SCG + nr.; Codex KVHV = KVHV + nr.);
- De refreinen staan in het vet.

WIN WIN WIN!
Stuur ons foto’s en filmpjes door!
De tofste foto en het tofste filmpje winnen een duoticket voor de real life editie van
de beiaardcantus!
Meer info over de beiaardcantus kun je vinden op www.beiaardcantusbrugge.be
Relax, sit back and enjoy.
Mathias, Maxime, Manu & Bram
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NED
STUDENTIKOZE CULTUUR IN BELGIË
De Belgische studentikoze cultuur ontstaat eind
19e eeuw. Duitse studententradities waaien over
naar onder meer Gent, Leuven, Brussel en later
ook Brugge. Zo worden de eerste studentenverenigingen opgericht. Eén van de vele gebruiken binnen
een studentenvereniging is een cantus.
Een cantus is een samenkomst van studenten,
die lid zijn van (eenzelfde) vereniging(en), waar
verbroederen, elkaar beter leren kennen en het
zingen van liederen centraal staat. Dit gaat meestal
gepaard met het drinken van een aantal glazen bier
of water.
Cantussen kunnen ook begeleid worden door instrumenten. Vroeger waren piano’s en accordeons
zeer gebruikelijk op een cantus. Dit gebruik kende
echter een terugval. Dit is zich stilaan aan het herstellen met begeleiding van gitaren, violen en zelfs
studentenfanfares.
Een volgende stap was om de beiaard een cantus
te laten begeleiden, wat zorgt voor dit uniek evenement.
STUDENTIKOZE CULTUUR IN BELGIË DE
BRUGSE BEIAARD & DE BEIAARDCULTUUR
UNESCO-ERKENNING
Voor de Brugse Beiaardcantus worden de 47 klokken van het Belfort door de Stadsbeiaardier bespeeld. Gezien de klokken over de hele stad kunnen gehoord worden, kan iedereen meegenieten
van deze unieke studenten- en beiaardcultuur.
De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke
Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. Vandaag is de beiaard het
grootste muziekinstrument ter wereld.
De beiaardcultuur is sinds 2014 in de UNESCO werelderfgoedlijst opgenomen omwille van het borgen
van immaterieel cultureel erfgoed.

ENG
STUDENT CULTURE IN BELGIUM

k

Belgian student-minded culture emerged at the
end of the 19th century. German student traditions
spread and came to Ghent, Leuven, Brussels and
later on Bruges. At that time the first student associations were founded. One of many customs within a
student association is a cantus.
A cantus is a gathering of students who are members of (the same) association(s), where fraternizing, getting to know each other and singing songs
is the main goal. This usually is accompanied by
drinking couple of glasses of beer or water.
A cantus used to be accompanied by instruments.
In the past, pianos and accordions were very common in a cantus. However, this custom lost popularity and for a period it looked like it would not be
returning. Luckily this is gradually recovering with
the usage of guitars, violins and even student marching bands.
The next step was to have the carillon accompany a
cantus, which makes this a unique and for many a
once in a lifetime event.
THE CARILLON IN BRUGES AND UNESCO RECOGNITION OF THE CARILLON CULTURE
At the carillon cantus in Bruges, the 47 bells of the
Belfry are played by the city carillonneur. The entire
city can enjoy this unique student and carillon event
as the bells can be heard over the whole city.
The carillon culture commenced around 1500 in
the Southern Netherlands and is the oldest musical
mass medium in history. Today the carillon is the
largest musical instrument in the world.
The carillon culture has been included in the UNESCO World Heritage List since 2014, in terms of safeguarding intangible cultural heritage.
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1 | Io Vivat						

(SCG: 37; KVHV: 213)

Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!
Doloris est antidotum!
Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Nos jungit amicitia,
Et vinum praebet gaudia.

2 | Gaudeamus Igitur				
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus; (bis)
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus. (bis)
Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere , (bis)
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere. (bis)
Pereat tristitia, pereant osores, (bis)
Pereat diabolus,
Quivis antiburchius
Atque irrisores! (bis)

6

(SCG: 38; KVHV:214)

3 | Er waren drie studentjes			

(SCG: 120; KVHV:223)

Er waren drie studentjes
van dingela, domela, deine,
er waren drie studentjes
aan d’universiteit (ter)
er waren drie studentjes
aan d’universiteit.
De eerste was een blokker
en hij heeft zich doodgeblokt
De tweede was een vrijer
en hij heeft zich dood gevrijd
De derde was een rolder
en hij heeft zich doodgerold
Er waren geen studenten
aan d’universiteit
De profs die vlogen buiten
uit d’universiteit
De doos die werd gesloten
van dengela, domela, deine,
De vice die moest gaan doppen,
tot in der eeuwigheid (ter)

7

4 | ’t Vliegerke 					
’k Ben nie al te zot van ’t spel, maar ’k vange gere musschen;
Marblen, toppen kan ik wel, maar daarin ben ik nie fel!
’k Zie tegenwoordig overal, en ook al in mijn strate,
Jongens schuppen op nen bal, maar ik spele ’t liefst van al:
Mee mijne vlieger, mee zijne steert,
Die gaat omhoge, ’t is ’t ziene weerd;
’k Geve maar klauwe, op mijn gemak,
’k Heb nog drij bollekes in mijne zak!
Mietje van de koolmarsjant, een meiske uit mijn strate,
Keurde mijne cerf-volant, en ze had er ’t handje van,
Want zo rap alsof de wind was ze aan ’t spelen mee mijn klauwen,
En ze zei: “’t Es ’t spele weerd, want hij heeft ne goeie steert!”.
Ja, mijne vlieger, mee... twee bollekes...
Tsjeef liet zijne vlieger op van tsjoepe, tsjoepe, tsjoepe,
Maar hij stuikt’ op zijne kop, en muile dat hij trok;
Zijn spankoorde was veel te kort en mee zijn tsietse klauwe,
En daarbij was zijne steert geen sjieke toebak weerd.
Maar mijne vlieger, mee... één bolleke...
Overlaast op ’t St.-Denijsplein, mijne vlieger was aan ’t zweven,
’t Er kwam een wijf, een groot venijn, en ze zei: “Da mag nie zijn,
Hij hangt te veel in mijne weg!”; ze begost eraan te sleuren,
En op één, twee, drij, pardaf, de koorde schoot eraf!
Hij was gaan vliegen, al mee de wind,
’k Stonde te schriemen, ’k was maar een kind,
Mijne bol klauwe, diene ging ne gang,
Da zal ’k onthouden, mijn leven lang!

8

(SCG: 398; KVHV:481)

5 | De Gilde viert					

(SCG: 96; KVHV:216)

De gilde viert, de gilde juicht,
Wat zit gij daar en blokt en buigt Nog over uwe boeken?
De wijsheid ligt maar in de kan; Die ze elders zoeken wil, die kan,
Doch laat hem, laat hem zoeken.
Het beste biertje lust hem niet, Het liefste liedje sust hem niet,
Het mooiste meisje kust hem niet!
Hoog het glas! Hoog het hart!
Hoog het lied!
De beker ruist, de beker schuimt!
Sa makkers, fris en opgeruimd
Het glas aan uwe lippen!
Die op zijn kamer koekeloert,
En, geestvesnipp’rend, dwaasheen snoert,
Drink water als de kippen!
Refrein
Het pijpke dampt in monkelmond En spreidt wellustig in het rond
Studentikoze geuren!
Die steeds aan pekamenten kluift En perkamenten reuken snuift, Krijgt 		
perkamenten kleuren!
Refrein
De gilde juicht, de gilde viert, Hoera! de pet omhoog gezwierd, En nog 		
eens hard geklonken!
De blokker ligt reeds log en loom, Gekweld door naren blokkersdroom,
Met droge keel te ronken.
Refrein
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6 | Trink trink brüderlein trink			
Das Trinken, das soll man nicht lassen,
das Trinken regiert doch die Welt,
Man soll auch den Menschen nicht hassen,
der stets eine Lage bestellt.
Ob Bier oder Wein, ob Champagner,
nur lasst uns beim Trinken nicht prahlen,
es trank den Champagner schon mancher,
und konnt ihn nachher nicht bezahlen.
Trink, trink, Brüderlein trink,
lass doch die Sorgen zu Haus!
Trink, trink, Brüderlein trink,
zieh doch die Stirn nicht so kraus.
Meide den Kummer und meide den Schmerz,
dann ist das Leben ein Scherz. (Bis)

Das Lieben, das Trinken, das Singen
schafft Freude und fröhlichen Mut.
Den Frauen, den musst du eins bringen,
sie sind doch so lieb und so gut.
Verlieb dich solange du jung bist,
die Hauptsach, du bist noch nicht blau,
denn wenn man beim schönsten Trunk ist,
bekommt man sehr leicht eine Frau.
Refrein
Der Moses, der hat, gar nicht übel,
ein elftes Gebot noch erdacht,
das steht aber nicht in der Bibel,
und hat so viel Freude gemacht.
Man hat es uns unterschlagen,
weil Trinken und Saufen es preist.
Ich aber, ich will es euch sagen,
Ja, wisst ihr denn auch wie es heißt?
Refrein
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(SCG: 258; KVHV:384)

7 | De Blauwvoet 					

(SCG: 72; KVHV:348)

Nu het lied der Vlaamse zonen,
Nu een dreunend kerelslied,
Dat in wilde noordertonen
Uit het diepste ons herten schiet.
Ei! het lied der Vlaamse zonen,
Met zijn wilde noordertonen,
Met het oude Vlaams Hoezee
Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!
‘t Wierd gezeid dat Vlaanderen groot was,
Groot scheen in der tijden wolk,
Maar dat Vlaanderland nu dood was,
En het vrije kerelsvolk.
Refrein
Maar dan klonk een stemme krachtig
Over ‘t oude noordzeestrand
En het stormde groots en machtig,
In dat dode Vlaanderland.
Refrein
Weg de bastaards, weg de lauwaards.
Ons behoort het noorderstrand,
Ons de kerels, ons de Klauwaards,
Leve God en Vlaanderland!
Refrein
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8 | Clementine					
1. In a cavern, in a canyon,
Excavating for a mine,
Dwelt a miner, fortyniner,
And his daughter Clementine.
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling Clementine!
Thou art lost and gone forever,
Dreadful sorry, Clementine.
2. Light she was and like a fairy,
And her shoes were number nine;
Herringboxes, without topses,
Sandals were for Clementine.
Refrein
4. Ruby lips above the water
Blowing bubbles mighty fine
But alas I was no swimmer,
So I lost my Clementine.
Refrein
8. How I missed, her, how I missed her,
How I missed my Clementine!
But I kissed her little sister,
I forgot my Clementine
Refrein
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(SCG: 334; KVHV:544)

9 | Krambambouli					

(SCG: 112; KVHV:232)

“Krambambouli”, zo wordt geheten
Dat schuimend blond studentennat
Wie zou d’r op aard iets beters weten
In alle pijn en smart als dat?
Van ‘s avonds laat tot ‘s morgens vroeg drink ik mijn glas krambambouli,
Krambimbambambouli, krambambouli (bis)
En brandt mijn hoofd en mijne wangen,
Of bree kt mijn herte van verdriet,
Of krult mijn maag in duizend tangen
Of bibbert ‘t lijf gelijk een riet,
Ik lach met al die medici en drink mijn glas krambambouli,
Krambimbambambouli, krambambouli (bis)
Waar ik als edelman geboren,
Keizer zoals Maximiliaan,
Ik stichtte een orde uitverkoren
En als devies hing ik daaraan:
“Toujours fidèle et sans souci, c’est l’ordre du krambambouli,”
Krambimbambambouli, krambambouli (bis)
Is moeders geld nog uitgebleven
En heb ik schulden met de macht,
Heeft ‘t zoete lief me niet geschreven
De post van thuis droef nieuws gebracht,
Dan drink ik uit melancholie een schuimend glas krambambouli,
En is mijn geld al naar de donder
Dan peezuig ik van elke schacht,
Al heb ik geld, al zit ik zonder,
Eens wordt het heelal tot stof gebracht,
Want dat is de filosofie, naar de geest van krambambouli,
Krambimbambambouli, krambambouli (bis)
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10 | What shall we do with the drunken sailor
What shall we do with the drunken sailor (ter)
Early in the morning?
Hooray and up she rises, (ter)
Early in the morning.
Put him in the long-boat till he’s sober.
Refrein
Pull out the plug and wet him all over.
Refrein
Put him in the scuppers with a hosepipe on him.
Refrein
Heave him by the leg in a running bowlin’.
Refrein
That’s what we’ll do with the drunken sailor.
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(SCG: 321; KVHV:396)

11 | Sarie Marais

				

(SCG: 227; KVHV:437)

My Sarie Marais is so ver van my hart,
Maar ’k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.
O bring my trug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon:
Daar onder in die mielies by die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais,
Daar onder in die mielies by die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais.
Ek was so bang, dat die kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur;
Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier.
Refrein
Die kakies is mos net soos ’n krokodillepes
Hul sleep jou altyd watertoe.
Hulle gooi jou op ’n skip vir ’n lange lange trip
Die josie weet waarna toe.
Refrein
Verlossing het gekom,
en die huistoe gaan was daar,
Trug na die ou Transvaal,
My liewelingspersoon sal seker ook daar wees
Om my met ’n kus te beloon.
Refrein
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12 | Ohe kameraad

				

Trek aan de riemen, wij varen,
flink op de maat van een lied.
Klieft onze boot door de baren,
weg alle zorgen en verdriet.
Ohé kameraad, ohé kameraad,
vaar mee kameraad, vaar mee kameraad.
De zeilen haal op, haal op.
De vlag in de top, in de top.
Ohé kameraad, ohé kameraad,
vaar mee kameraad, vaar mee kameraad.
De zeilen haal op, haal op.
De vlag in de top, in de top !
Zijn wij niet jong en vol leven,
wij vrezen regen noch zon.
Stormen, zij doen ons niet beven,
‘t druipende nat: “’k lach er om”.
Refrein
Dreigen de stormen van ‘t leven,
Vikings dan goed opgelet.
Volgt het parool u gegeven.
‘t Klinkt: “Sta je man, sta je wet !”
Refrein (bis)
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(SCG: 204; KVHV:487)

13 | When Johnny comes marching home

(SCG: 326; KVHV:497)

When Johnny comes marching home again,
Hurrah! Hurrah!
We’ll give him a hearty welcome then,
Hurrah! Hurrah!
The men will cheer, the boys will shout,
The ladies they will all turn out,
And we’ll all feel gay when Johnny comes
marching home.
The old churchbells will peal with joy,
Hurrah! Hurrah!
To welcome home our darling boy,
Hurrah! Hurrah!
The village lads and lasses say,
With roses they will strew the way,
And we’ll all feel gay when Johnny comes
marching home.
Get ready for the jubilee,
Hurrah! Hurrah!
We’ll give the hero three times three,
Hurrah! Hurrah!
The laurel wreath is ready now,
To place upon his royal brow,
And we’ll all feel gay when Johnny comes
marching home.
Let love and frienship on that day,
Hurrah! Hurrah!
Their choicest treasures then display,
Hurrah! Hurrah!
And let each one perform some part
To fill with joy the warrior’s heart,
And we’ll all feel gay
When Johnny comes marching home.
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14 | Home on the range 				
Oh give me a home where the buffalo roam,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.
Home, home on the range,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.
Where the air is so pure, and the zephyrs so free,
The breezes so balmy and light,
That I would not exchange my home on the range,
For all of the cities so bright.
Refrein
How often at night when the heavens are bright,
With the light from the glittering stars,
Have I stood there amazed and asked as I gazed,
If their glory exceeds that of ours.
Refrein
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(SCG: 328; KVHV:541)

15 | Jan Klaassen de trompetter			

(SCG: 214; KVHV: /)

Jan Klaasen was trompetter in het leger van de Prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
Het leger sloeg z’n tenten op voor Alkmaar in ‘t veld
En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held
De kroeg werd als strategisch punt door ‘t hoofdkwartier bezet
De officieren brulden: “Jan, kom speel op je trompet!”
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud
Maar Jan Klaasen sliep in de armen van de dochter van de schout
Refrein
De Prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie
“Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie.
Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed.
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z’n trompet
En niemand die Jan Klaasen zag die bij de stadspoort zat
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad
Refrein
Jan Klaasen zei:”Vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar.
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar.”
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij
Maar het leger is nooit teruggekeerd van de Mokerhei
Geen mens die van Jan Klaasen ooit iets teruggevonden heeft
Maar alle kinderen kennen hem; hij is niet dood, hij leeft!
Refrein
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
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16 | Die Lore 					
Im Wald, im grünen Walde (bis)
Da steht ein Försterhaus
Da schauet jeden Morgen,
So frisch und frei von Sorgen,
Des Försters Töchterlein hinaus. (bis)
Tiralala, tiralala ) bis.
Tira, tira, tiralala, lala )
Lore, Lore, Lore, Lore
Schön sind die Mädchen
Von siebzehn, achtzehn Jahr.
Lore Lore, Lore, Lore
Schöne Mädel gibt es überall.
Und kommt der Frühling in das Tal,
Grüsst mir die Lore noch einmal. (bis)
Ade, ade, ade.
Der Förster und die Tochter, (bis)
Die schossen beide gut.
Der Förster schoss ein Hirschelein
Die Tochter traf ein Bürschelein
Tief in das junge Herz hinein. (bis.)
Refrein
Steh’ ich auf Bergeshöhen. (bis).
Schau’ in die Täler hin.
Dann sehe ich so gerne
Aus weiter, weiter Ferne,
Das Haus der jungen Försterin. (bis)
Refrein

(SCG: 270; KVHV:454)

17 | My Bonnie 					

(SCG: 302; KVHV:461)

My Bonnie is over the ocean.
My Bonnie is over the sea.
My Bonnie is over the ocean.
O bring back my Bonnie to me.
Bring back, (ter) my Bonnie to me, to me
Bring back, (bis) O bring back my Bonnie to me.
O blow ye winds over the ocean,
O blow ye winds over the sea,
O blow ye winds over the ocean,
And bring back my Bonnie to me.
Refrein
Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed,
Last night as I lay on my pillow,
I dreamed that my Bonnie was dead.
Refrein
The winds have blown over the ocean,
The winds have blown over the sea,
The winds have blown over the ocean,
And brought back my Bonnie to me.

21

18 | Molly Malone / Cockles and Mussels
In Dublin’s fair city
Where the girls are so pretty
I first set my eyes on sweet Molly Malone
As she wheeled her wheelbarrow
Through the streets broad and narrow
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”
Alive, alive, oh
Alive, alive, oh
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”
She was a fishmonger
And sure, t’was no wonder
For so were her mother and father before
And they wheeled their barrow
Through the streets broad and narrow
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”
Alive, alive, oh
Alive, alive, oh
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”
She died of a fever
And sure, so one could save her
And that was the end of sweet Molly Malone
Now her ghost wheels her barrow
Through the streets broad and narrow
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”
Alive, alive, oh
Alive, alive, oh
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”
Alive, alive, oh
Alive, alive, oh
Crying “cockles and mussels, alive, alive, oh”

(SCG: 309; KVHV:537)

19 | Leef – André Hazes Jr.

		

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 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 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 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.
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

(SCG: /; KVHV:/)

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
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!

23

20 | Het Land van Maas en Waal
Onder de groene hemel in de blauwe zon,
speelt het blikken harmonieorkest,
in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de lange stoet de bergen in,
van het circus Jeroen Bosch.
We praten en we zingen, we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen,
ligt het land van Maas en Waal.
Ik loop gearmd met een kater voorop.
Daarachter twee konijnen met een trechter op hun
kop.
En dan de grote snoeshaan,
die legt een glazen ei.
Wanneer je ‘t schudt,
dan sneeuwt het op de Egmondse Abdij.
Ik reik een meisje mijn koperen hand.
Dan komen er twee Moren met hun slepen in hun
hand.
Dan blaast er de fanfare,
ter ere van de schaar.
Die trouwt met de vingerhoed,
ze houden van elkaar.
En onder de purperen hemel, in de bruine zon,
speelt nog steeds het harmonieorkest,
in een grote regenton.
Dan trekt over de heuvel en door het grote bos,
de lange stoet de bergen in,
van het circus Jeroen Bosch.
We praten en we zingen, we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen,
ligt het land van Maas en Waal.
We zijn aan de keizer van Spanje ontsnapt.
Die had ons in zijn bed en zijn provisiekast betrapt.
We staken alle kerken met brandewijn in brand.
‘t Is koudvuur, dus het geeft niet,
het komt niet in de krant.
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20 | Het

(SCG: 216; KVHV:/)
Het leed is geleden, de horizon schijnt.
Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt.
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak.
En eten ‘s avonds zandgebak,
op het feestje bij Klaas Vaak.

20 | Het Lan

En onder de gouden hemel, in de zilveren zon,
speelt altijd het harmonieorkest,
in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de stoet voorgoed de bergen in,
van het circus Jeroen Bosch.
We praten en we zingen, we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen,
ligt het land van Maas en Waal. (bis)

21 | Zeg eens meisje – Paul Severs

		

(SCG: /; KVHV:/)

Dam-dam-dam
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bieDam-dam-dam
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie
Zeg eens meisje
Waar ga jij vanavond heen
Zeg eens meisje ben je zo alleen
Zeg eens meisje ik heb een idee
(Dam-dam-dam
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie)
Zeg eens meisje
Ik weet hier een leuk cafe
Zeg eens meisje echt iets voor ons twee
Zeg eens meisje
Ik wil met je mee
(Dam-dam-dam
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie)
Ik wil met je meegaan
Voor jou door het vuur gaan
Want ik vind je heel apart
Ik wil je leren kennen
Jou eens flink verwennen
En dat komt uit heel mijn hart
Kom wees niet verlegen
Niemand houdt je tegen
Daarom vraag ik met een lach
Laten we proberen
Ons te amuseren
elke daaaaaag
Dam-dam-dam
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bieDam-dam-dam
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie
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22 | Black velvet band
It was in the city of London,
apprentice to trade I was bound
And many the bright amusements
But a certain misfortune came over me,
which caused me to stray from the land
Far away from me friends and relations,
betrayed by the black velvet band
And her eyes they shone like diamonds
I thought her the queen of the land
And her hair it hung over her shoulder
Tied up with a black velvet band
As I was walking down Wapping,
meaning not long for to stay,
I chanced to see his fair young maid,
come walking down Ratclife highway
Her face it was handsome and comely,
her neck it was slim like a swan
And her hair hung over her shoulder,
tied up with a black velvet band
Refrein
I strolled along with this pretty fair maid,
till a gentleman passed us by
I could see she was meaning to be robbing of him,
by the look in her dark roving eye.
She nicked a gold watch from his pocket
and dropped it clear into my hand.
And the peelers they quickly arrested me,
bad luck to the black velvet band
Refrein

(SCG: 316; KVHV:/)

23 | Ik hou van U
We waren bijna echt vergeten
hoe schoon de zomer wel kan zijn
zonder zorgen en zonder regen
hoe schoon de zomer hier kan zijn
We waren uit het oog verloren
hoe warm een weiland wel kan zijn
open de vensters en open de ogen
en zie hoe schoon de zomers zijn
ja, ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
geef me een kus!
geef me een kus
geef me een kus
en vlug, voor de laatste bus!
We waren bijna echt vergeten
hoe schoon de zomer wel kan zijn
zonder zorgen en zonder regen
hoe schoon de zomer hier kan zijn
ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
ja, ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u

		

(SCG: /; KVHV:/)

ik hou van u
ik hou van u
ja, ik hou van u
ja, ik hou van u
ik hou van u
geef me een kus!
geef me een kus
geef me een kus
en vlug, voor de laatste bus!
geef me een kus!
geef me een kus
geef me een kus
en vlug, voor de laatste bus!
ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
oh, ik hou van u
ik hou van u
ik hou van u
lalalalala
lalala
lalala
lalalalala
lalalalala
lalalala
geef me een kus!
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24 | The wild rover

					

I’ve been a wild rover for many’s a year,
I’ve spent all my money on whisky and beer.
But now I’m returning with gold in great store,
And I never will play the wild rover no more.
And it’s no nay never, no nay never no more,
Will I play the wild rover, no never no more.
I went into an alehouse, I used to frequent,
I told the landlady my money was spent.
I asked her for credit, she answered me nay,
such custom as yours I can have every day.
Refrein
I went up from my pocket ten sovereigns bright,
And the landlady’s eyes opened wide with delight.
She says I have whiskies and wines of the best,
And the words that I told you were only in jest.
Refrein
I’ll go home to my parents, confess what I’ve done,
And I’ll ask them to pardon their prodigal son.
And when they’ve caressed me, as oft times before,
Then I never will play the wild rover no more.
Refrein
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(SCG: 303; KVHV:547)

25 | Loch Lomond

					

(SCG: 301; KVHV:538)

By yon bonnie banks and by yon bonnie braes,
Where the sun shines bright on Loch Lomon’
Where me and my true love were ever wont to be
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomon’.
Oh you’ll take the high road,
and I’ll take the low road,
And I’ll be in Scotland before you,
But me and my true love will never meet again,
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomon’.
I mind where we parted in yon shady glen,
On the steep, steep side of Ben Lomon’
Where in deep purple hue,
the Highland hills we view
And the moon coming out in the gloaming.
Refrein
The wee birdies sing and the wild flowers spring
And in sunshine the waters are sleeping;
But the broken heart will ken
no second spring again,
And the world does not know
how we are greating.
Refrein
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26 | 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 a 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
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Bedankt voor jullie aanwezigheid
Oed ant ges! / aan het gras houden!
=
aanmoediging om vol te houden!
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Boek ons:
Als Brugse studentenfanfare treden wij bij diverse (studentikoze) evenementen
in de Brugse regio (opening academiejaar, cantussen, galabals, kroegentochten, rommelmarkten, straatfeesten, braderieën, etc…) op.
Waar jouw vereniging een muzikale insteek zou willen hebben dus.
Wij staan garant voor heel wat ambiance, aarzel dus zeker niet om ons te
contacteren!
Lid worden:
Ben je zelf een (oud-)student en heb je een link met het wondermooie Brugge?
Een gevoel voor muziek, bespeel je een instrument of ben je een kei in het
zorgen voor sfeer en ambiance, dan verwelkomen wij je graag in onze studentenfanfare!
Meer info: www.adomnesbrugge.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/studentenfanfareBrugge en instagram: www.instagram.com/adomnesbrugge

