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Mannen hebben spillebenen mannen hebben spillebenen mannen hebben 
spillebenen mannen hebben spillebenen mannen hebben spillebenen mannen 
hebben spillebenen mannen spillebenen mannen hebben spillebenen … 
Vrouwen hebben dikke billen vrouwen hebben dikke billen vrouwen hebben dikke 
billen vrouwen hebben dikke billen vrouwen hebben dikke billen vrouwen hebben 
dikke billen vrouwen hebben dikke billen vrouwen hebben dikke billen … 
Om onze stembanden warm te maken zingen we tongbrekende zinnetjes in de 
verschillende toonsoorten van laag naar hoog en weer terug. Met succes. Hilariteit 
alom en we zingen als nachtegaaltjes. 
 
Voor het lied Duiffies vormen de mannen een koortje. Zij zingen de coupletten. De 
dames zingen het refrein. Geen nachtegaaltjes, die mannen. Maar wel mooi. 

Douw niet zo duifies 
Dring niet zo duifies, 
Iedereen komt aan de beurt, 
Niet in mijn oren prikke, 
Zijn zulke dommerikke, 
Oh wat ben jij mooi gekleurd. 
 
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, 
 
Douw niet zo Duifies, 
Dring niet zo Duifies, 
Iedereen krijgt hier toch zat, 
Pas op mijn nieuwe sokke, 
En niet zo schrokkebrokke, 
Jij hebt al zoveel gehad. 
 
Duifies Duifies kom maar bij ons, 
Wat een mooie veertjes, 
Wat een lekker dons, 
Duifies Duifies wat zijn ze mak, 
17 Duifies bovenop het dak. 

(muziek Harry Bannink, tekst Annie M.G. Schmidt, uit Ja 
Zuster, Nee Zuster)  

 

De duiffies passen prima bij het thema van vanmiddag. Want de koormiddagen lijken 
dan altijd wel zo spontaan en ongedwongen. Er wordt wel degelijk van te voren een 
programma gemaakt. Mieke en Gertje doen dit beurtelings. Aan de hand van een 
thema kiezen zij liedjes en muziek. Het thema van vandaag is drieledig: Als de winter 
vlucht voor de lentelucht/ inspiratie/ winterkost. 
 
De winterkost komt tot uiting in het lied  

Als hier een pot met bonen staat 



En daar een pot met brie 
Dan laat ik de pot met bonen staan 
En dans met mijn Marie 

Wat er in de winter gedronken wordt, wordt niet geheel duidelijk in het lied Wat zullen 
we drinken. Sla het vat maar aan. Een vat bier, een vat wijn? Op internet vind ik een 
andere versie van het lied en ja, er wordt bier gedronken. Veel bier. (De andere 
versie van het lied staat onder dit Terugblikje.) 

Wat zullen we drinken zeven dagen lang 
Wat zullen we drinken wat een dorst (2x) 
Er is genoeg voor iedereen 
Dus drinken we samen 
Sla het vat maar aan 
Ja, drinken we samen, niet alleen (2x) 
 
Dan zullen we werken zeven dagen lang  
Dan zullen we werken voor elkaar (2x) 
Dan is er werk voor iedereen 
Dus werken we samen 7 dagen lang 
Ja, werken we samen, niet alleen (2x) 
 
Eerst moeten we vechten  
niemand weet hoelang 
eerst moeten we vechten voor ons belang (2x) 
Voor het geluk van iedereen 
dus vechten we samen 
samen staan we sterk 
Ja, vechten we samen, niet alleen (2x) 

 
 
Margriet en Nelly verzorgen de gedichten. Zij gaan in hun zoektocht naar een 
geschikt vers vooral af op hun gevoel en stemming. Want om een gedicht goed voor 
te kunnen dragen, moet het je in de eerste plaats natuurlijk zelf erg aanspreken.  
Vandaag is het de beurt aan Margriet. Zij vertelt dit keer een gedicht aangereikt te 
hebben gekregen met de vraag het voor te lezen. Ze wil dit wel doen, maar geeft 
meteen aan zelf niet zo goed te weten wat ze met de tekst moet. Eerst maar een 
goed plekje vinden van waar ze voor iedereen goed te zien en te verstaan is. An stelt 
voor dat ze erbij gaat zitten. Er is nog een stoel vrij in een hoekje bij de piano. Nee, 
Margriet blijft liever staan. “En”, voegt ze er met een knipoog aan toe, “ik wil ook wel 
een staande ovatie”.  
Tijdens de voordracht gebeurt er iets in de zaal. An gaat zachtjes meezingen. Ans 
zingt mee. Corrie zingt mee. En meer zangers blijken het lied te kennen. An weet wel 
hoe het komt dat Ans en zij het lied kennen. “Wij hebben vroeger allebei van 
mevrouw Tussenbroek les gehad.  Vandaar.” 
Snel worden er een paar stoelen in het midden gezet waarop An en Ans 
plaatsnemen. Corrie staat achter hen. En samen zingen ze het lied Wees gegroet 
volschone lentetijd: 
  



Wees gegroet volschone lentetijd: 
Als de winter vlucht voor de lentelucht 
En de zon het nieuwe leven wekt 
Als een bloesemkroon met haar teder schoon 
In de hof de naakte twijgen dekt 
 
Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijd 
Wees gegroet volschone lentetijd 
Wees gegroet, wees gegroet 
Wees gegroet, volschone lentetijd 
 
Ja, ons harte gloeit nu ‘t viooltje bloeit 
Nu ons ‘t madeliefje tegen lacht 
En met blijde klank brengen w’onze dank 
Voor de zonneglans, der bloemenpracht 
 
Zo weerklinkt ons vrolijk lied dan wijd en zijd 
‘k Heb u lief, o schone lentetijd 
‘k Heb u lief, ‘k heb u lief 
‘k Heb u lief, o schone lentetijd 

(J.A. Böringer / C. van Rennes) 
Margriet beloont hen met een staande ovatie! En zo is ook dit item onverwacht een 
groot succes! 
 
Dan nog het derde deel van het thema: de inspiratie. De inspiratie zit besloten in het 
enthousiasme waarmee we zingen, spelen en dansen. Zoals in het optreden van 
Nico. In zijn ene hand heeft hij zijn mondharmonica. In de andere hand een papiertje 
waarop de nummers van de medley staan die hij wil spelen. Al snel zingt iedereen 
mee. Als nachtegaaltjes … 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Marja Ruts 

Lawine Boys - Wat zullen we drinken 

Wat zullen we drinken?! 7 dagen lang 
Wat zullen we drinken?! wat een dorst 
Wat zullen we drinken?! 7 dagen lang 
Wat zullen we drinken?! wat een dorst 
 
Er is genoeg voor iedereen 
Dus drinken we samen  
Sla het vat maar aan 
Ja drinken we samen niet alleen 
 
Er is genoeg voor iedereen 
Dus drinken we samen  
Sla het vat maar aan 
Ja drinken we samen niet alleen 



 
Dan zullen we feesten 7 dagen lang 
Dan zullen we feesten met elkaar 
Dan zullen we feesten 7 dagen lang 
Dan zullen we feesten met elkaar 
 
Dan is er bier voor iedereen 
Dus drinken we samen  
7 dagen lang 
Dus drinken we samen niet alleen 
 
Dan is er bier voor iedereen 
Dus drinken we samen  
7 dagen lang 
Dus drinken we samen niet alleen 
 
Wat zullen we drinken?! 7 dagen lang 
Wat zullen we drinken?! wat een dorst 
Wat zullen we drinken?! 7 dagen lang 
Wat zullen we drinken?! wat een dorst 
 
Dan is er bier voor iedereen 
Dus drinken we samen  
Sla het vat maar aan 
Dus drinken we samen niet alleen 
 
Dan is er bier voor iedereen 
Dus drinken we samen  
Sla het vat maar aan 
Dus drinken we samen niet alleen 
 
Wat zullen we feesten 7 dagen lang 
Wat zullen we feesten met elkaar 
Wat zullen we feesten 7 dagen lang 
Wat zullen we feesten met elkaar 
 
Want er is plaats voor iedereen 
Dus feesten we samen  
Laat je lekker gaan 
Dus feesten we samen niet alleen 
 
Want er is plaats voor iedereen 
Dus feesten we samen  
Laat je lekker gaan 
Dus feesten we samen niet alleen!! 

 
 


