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Laat het nooit afgelopen zijn. Dat is de titel van het gedicht dat Margriet voor 
vandaag gekozen heeft. Vandaag zingen we weer voor het eerst na de 
zomervakantie. Een vakantie waarvan sommigen denken laat hij nooit afgelopen zijn, 
en die voor anderen niet snel genoeg gaat. Hoe dan ook, nu weer heerlijk samen 
zingen en plezier maken.  
 
Margriet vertelt het gedicht gekozen te hebben met in haar gedachten haar 
schoonvader Jean. Jean, ons koorlid van het eerste uur. Jean, die op 4 augustus jl. 
is overleden. De manier waarop hij bij het namenlied altijd luid en langgerekt 
Johààànes zong, blijft ons altijd bij.  
 
Het gedicht van Freek de Jonge is treffend en zorgt voor herkenning en gegrinnik.  

"Kinderen zijn hinderen", zei vader trots 
Zelf heb ik een jongen en een meid 
Net ben je bevrijd van poep en kots 
Trakteren ze je op hun puberteit 
Je portemonnee ligt omgekeerd 
Zeker samen Lego kopen 
Je vulpen leeg, je video gedemonteerd 
"Is dit nu eindelijk afgelopen" 

Na afloop van haar voordracht bekent Margriet dat ze dit keer best zenuwachtig was. 
“Nou”, zegt Anna ad rem, dan ben je vast blij dat het afgelopen is!” 
 
We zingen ook het lievelingslied van Jean: Duiffies uit de serie Ja Zuster Nee Zuster. 

Duifies Duifies kom maar bij Gerritje 
Zal je niet vechten om 1 zo'n erretje 
Duifies Duifies wat zijn ze mak 
17 Duifies bovenop het dak. 

Daarna het lied Dat gaat naar Den Bosch toe. 
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje, 
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve meid. 
Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve Gerritje? 
Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve meid? 
Brandewijn met suiker, zoete lieve Gerritje, 
Brandewijn met suiker, zoete lieve meid. 
Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? 
Wie zal dat betalen, zoete lieve meid? 
Den eerste boer den beste, zoete lieve Gerritje, 
Den eerste boer den beste, zoete lieve meid. 

“Hé”, zegt Nico, “dat is dan twee keer Gerritje!” 
 
 
Leuk om te weten: 
In Den Bosch staan twee standbeelden van Gerritje. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandewijn_(drank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sucrose


Eén is van de hand van Leo Geurtjens. Deze is van 1958 en staat op de hoek van de 
Lepelstraat en de Korenburgstraat, midden in het oudste deel van de stad. Het beeld 
is een voorstelling van een zingend vrouwtje met naast haar een haan. 
Het tweede beeld is van Ed van Rossum en is in Lombardje (binnenstad Den Bosch) 
geplaatst in 1985. Dit beeld is een vrolijk rennende vrouw arm in arm met een al even 
vrolijke boer. 
(bron: Wikipedia) 
 
Voor de zomer stopten Riet en Wilma met hun werk voor het Geheugenkoor. Als 
afscheidscadeau gaven ze het koor de tekst en de muziek van het lied De 
Klaverjasclub. Vandaag zingen we het weer. Het couplet is wat moeilijker. Het refrein 
is eenvoudig en meeslepend. Het heeft een deuntje dat nog uren in je hoofd blijft 
spelen. Of, zoals bij Gertje, de hele zomer. 
 
Er is nog geen vervanger voor Riet. Daarom valt Mark een keer in. Hij speelt ook een 
mooie solo: het door hemzelf geschreven nummer A brand new day. Zoals vanouds 
genieten! 
 
Tenslotte het lied De klokken van Haarlem. 

De klokken van Haarlem, die klinken zoet van toon; 
van tingelingeling, van tingelingeling,  
van tingelingeling, zo schoon.  
Soms klinkt er door hun feest'lijk koor  
een zwaarder galm plechtstatig door:  
bim bam bim bam bim bam in 't oor.  
En over de velden sterft d'echo van 't geluid  
langzaam, langzaam, langzaam uit. 

Anna vertelt dat dit lied over de Damiaatjes gaat, de klokken in de Grote Kerk van 
Haarlem. Deze klokken klingelen elke avond tussen negen en half tien. Dat is de tijd 
waarin vroeger de buitenlui de stad nog konden verlaten voordat de stadspoorten 
sloten.  
 
En daarmee is er alweer een einde aan deze koormiddag. Een goed begin van het 
nieuwe koorseizoen! 
 
Groet, 
Marja Ruts 
 
 
Laat het nooit afgelopen zijn 
 
We zaten samen bij de open haard 
Moeder huilde, vader hield zich groot 
Er werd weemoedig naar het vuur gestaard 
Niemand durfde zeggen: "Opa is dood" 
Nee, ze zeiden wat je zeggen moet: 
"Hij wou met jou die bal nog kopen 
Gisteren ging het weer zo goed 
En nou is het afgelopen" 
 



Laat het nooit afgelopen zijn 
Nee, het mag niet aflopen 
Al doet jouw lichaam nog zo'n pijn 
Ik wil met jou die bal nog kopen 
Laat het nooit afgelopen zijn 
 
We liepen hand in hand door 't plantsoen 
Ik zag ons al als bruidegom en bruid 
Mijn lippen tuitten al bij voorbaat van haar zoen 
En ze durfde niet te zeggen: "Het is uit" 
We liepen samen door, tot aan het hek 
Ik hield voor haar het poortje open 
Toen zei ze: "Het klinkt misschien een beetje gek 
Maar tussen ons is het afgelopen" 
Laat het nooit afgelopen zijn 
Nee, het mag niet aflopen 
Al is de liefde nog zo klein 
Laat me nog een beetje hopen 
Laat het nooit afgelopen zijn 
 
"Kinderen zijn hinderen", zei vader trots 
Zelf heb ik een jongen en een meid 
Net ben je bevrijd van poep en kots 
Trakteren ze je op hun puberteit 
Je portemonnee ligt omgekeerd 
Zeker samen Lego kopen 
Je vulpen leeg, je video gedemonteerd 
"Is dit nu eindelijk afgelopen" 
 
O, laat het nooit afgelopen zijn 
Nee, het mag niet aflopen 
O, laat het nooit afgelopen zijn 
Nee, het mag niet aflopen 
Ik hou ze nog zo graag een beetje klein 
Maar o, die disco staat zo open 
Laat het nooit afgelopen zijn 
 
Wie er ook ontwapenen wil 
De ander gaat er steevast tegenin 
Altijd: "Hij wil niet, ik wil wel" 
Niemand durft te zeggen: "Ik begin" 
Krijgt de een de kolder in zijn kop 
Hoeft hij zijn pen maar in de inkt te dopen 
Drukt een ander voor hem op de knop 
En dan is het afgelopen 
 
Laat het nooit afgelopen zijn 
Nee, het mag niet aflopen 
Hoewel woorden zinloos zijn 



Hou het doek nog even open 
Laat het nooit afgelopen zijn 
 
Uit: de Mythe (1983) 
Tekst: Freek de Jonge 
Muziek: Willem Breuker 
 
 
 


