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DOOR DE NOVITII VAN 1939 TE
GEVEN OP MAANDAG 25 SEPTEMBER
IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN
EN WETENSCHAPPEN
LEDEN EN OUD-LEDEN VAN HET U .S .C . EN LEDEN VAN
BEVRIENDE CORPORA HEBBEN VR IJ E N T O E G A N G
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Attentie!

Attentie!
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Het doet ons zeer veel genoegen,
dat wij in staat zijn U dit Groenentooneel nog zonder stagnatie te
kunnen doen toekomen.
Wi) maken U er echter op attent,
dat U voor volgende uitvoeringen

Uw distributie-kaart
van noode zult hebben!
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Attentie!

Attentie!

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl1111111IIIIII~IIlilllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111

Pro gramma
I . JOE KNAX EN ZIJN WACHT NIET TOT STRAX
RASCALS.
II . LUSTRAL PARADISE TROUBLE'S .
III . CORRECTIE .
IV. B. O.

Pauze
VOOR-OORLOGSCH SPEL IN TWEE BEDRIJVEN
VOORA.FGEGAAN DOOR EEN PROLOOG

Siichtsche
Ieelijkers
Idjken U aan
OF

De tij€I gaat wel, gehruikt haar snel
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Ondanks het net afgekondigde

Hamster verhod
is het ons nog net gelukt op het laatste nummer van de distributie
kaart een aantal musicijnen to engageeren .
Wij zullen deze bloeiende jongelingen voor U profijt en van
leer laten trekken in een ensemble dat zich met het oog op steun
uit zekere verkeerde richtingen, noemde

Joe Knax
met zijn wacht niet tot strax Rascals
Deze jongelui die met een eeuwig versche perverse vingervlugheid zoowel eigen als anderer instrumenten weten to bespelen, zullen U brengen :
l . „DER KLEINE HARMONICA-SPIELER" .
2. ,,THE FIRST QUARREL" .
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Op een nachtelijke omzwerving rondom de Dom stuitte ons
speciale-nachtleven .-verslager op een klompje treurige jongelingen in verfromfraaide pretpakken . Zij bleken al hun geld omgezet to hebben en waren al gauw bereid tegen een niet onbillige
salarieering rondborstig het publiek van hun treurige ervaringen
kond to doen en brengen hier voor U, de wereldschlager, die zijn
triomphtocht rond ,,the seven seas" reeds heef t aangevangen .

Las traI paradise
Troubles
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(Whiste while you work)

Zeg, hebt U 't al gehoord
Wat in Figi is gebeurd?
In 't groote havendrankfestijn
Is menig man gesmoord .
De vrouwen vierden feest
Als nooit nog is geweest,
Na Tivoli was 't niet genoeg
En kwam de havenkroeg .
Zoo'n meisjeslustrum doet
De muurbloempjes veel goed,
Champagne, whiskey, bier en wijn,
Laat Gretchen daar cocotte zijn,
Nu weet ze hoe het moet
En wat ze als meisje doer,
Als ze eens eindelijk spreken laat
De stem van wijn en bloed .
Tooneelspel gaf reeds aan
Hoe het verder is gegaan,
Want zelf s in spheer van sneeuw en us
Daar raakten hartjes van de wijs .
Een kersebloesem bar
Bracht een ieder tot elkaar
En daarna zoo'n souper dansant
Maakt partner zeer galant .
En in zoo'n zwijmelroes
Dan is verlief d gesmoes
Gauw in staat, om inderdaad
Te zorgen, dat er „love" ontstaat .
Maar ach, hoe is het nou,
Wat deed haast ied're vrouw?
Ze liet, toen 't lustrum over was,
Haar man staan in de kou .
Foei!
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Het Drukfoutenduiveltje blijkt zijn luster vorig jaar op het lied

Utrechtsch JVlet r o
bot gevierd to hebben .
Dit heeft daardoor een geheel andere strekking gekregen, die
tot ernstige protester van de zijde van de hoofdambtenaren der
P. T . T. geleid heeft .
Wij maker de Heeren hiervoor wel onze excuses en later hier
de gecorrigeerde en zeer zeker oorspronkelijk bedoelde versie
volgen
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Midden in Nederland gelegen,
Knooppunt van alle vliegtuigwegen ;

Knooppunt van alle handelswegen ;

Hier kunnen zij elkaar goed treffen,
Dat zal een ieder natuurlij k besef f en .
Kapiteins, automobilisten,

Vrachtrijders, automobilisten,

Studenten en telefonisen,

Kooplui en lorrepavanisten,

Gaan flu ook nimmer t'rug naar huffs toe :

Voordat ze reizen t'rug naar huffs toe

Hebben hier een rendezrvous .
Mannen met netgeplooide broeken

Mannen met rose-onderbroeken

Weten waar zij het moeten zoeken ;
Snellen dan drif tig zonder dralen
Naar bovenpostkantoorluchtwachtlokalen.

Naar onderpostkantoormannenlokalen .

Wij zijn de mannen der militie

Wij zijn de mannen der politic

Welkomen graag deez' coalitie,

Joegen uiteen die coalitie,

Wasschen de handen in de onschuld,
Eeren hierbij hun geduld .

Hebben dat schandaal onthuld .
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Van vele kanten werden wij opmerkzaam gemaakt op het bestaan van de z .g .

Body Odeur.
Toen we de news jets dieper in deze zaak staken, bleken de meer
ningen hieromtrent zeer verdeeld . we hebben toen twee lieftallige
personages bereid gevonden jets op B. O . gebied to presteeren .
Zij zullen hierin zooveel mogelijk meeningen aan het woord laten .
Aangezien een ieder weet, dat een vrouw hierin nauwelijks naar
de kroon gestoken kan worden, zullen dan ook twee leden der
zwakke kunne, n .1 . de

B. O. SISTERS
hun lied brengen .
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B. O . LIED .
(Hij Ho) .

B. O ., B . O .,
Er was ereis een vloo
Dat leelijk die-, met veel plezier, dat stak toch zoo!
Ei als een waar sadist,
Die bijt, en krabt en grist,
Gaf men dit tuig, de naam B . O ., als Bloed-Opzuig!
Cato, Cato,
Uit Paramaribo
Wat dik en vet en zee- genet, deed aan B . O .
Want als vermagering,
Zij aan de ringen hing,
En elke dag deed zij de : Beenen-Oef ening!
B. O ., B . O .,
Wat stinkt hier nu toch zoo?
Zij braden wee- een vleeschcroquette in schapenvet .
Maar voor de etensgeur,
Doe dicht de keukendeur ;
B . O . der Societeit is vaak een Braad-Odeur .
B. O ., B . O ., de allerbeste geur :
Dat is op onze Kroeg de ware Bier-Odeur!
Tot heel diep in de nacht,
Als 't warme bedje wacht.
Dan ruikt het zoo, naar bier- en brandewijn^B . O .!
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Pauze
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Leelqkers
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lie tijct gaat wet geLrui[ haur snel
In een proloog en twee bedrijven,

DRAMATIS PERSONAE
JAJEM SENILATSKIE r afr en uitgeleefde sul .
IMPJE DURBIN
een luchtig achttien lentes gevalletje .
Lord SCHARRELHAND r wereldreiziger in verbandwatten .
HEINEKJE FOKKEMAER

drank-- en minzuchtig marketenster .
BOORENS r rustig steward, kofferspecialist .
LEEZIE
koetsier incognito .
DUNNE DIRK r goed mensch .
HELMGEEST r slaapdronken en . verroest .
CHORI :
Oude lollebollen.
Stichtsche Leelijkerds .
Japansche douanebeambten.
Internationals concessiebezoeksters .

KORTE INHOUD
Omdat de tijd toch al zoo snel gaat, zal het niemand verbazen dat de
PROLOOG
ons onmiddellijk in een spheer van 60 jaar terug verplaatst, waar een aftandsche
menigte, behoorend tot de bekende kaste der lollebollen, op een voor hun doen
merkwaardig juiste wijze een critieke blik op het tegenwoordige gemotoriseerde,
gemachineerde en geneutraliseerde leven werpt . Ook een aantal Stichtsche
leelijkers slaan hierop een korte blik in hun niet meer maar ook zeker niet minder
dan 60-jarig verleden! Maar, hierdoor geenszins ontmoedigd, heffen zij een
strijdlied aan, waarin een zekere „jalousie de metier" tegenover de jongere
generatie maar al to duidelijk tot uiting komt .
Plotseling bemerkt Jajem Senilatskie dat men niet bij het verleden stil most
staan en zijn pikhaak wanhopig uitslaand naar het laatste hen overgebleven stein
gertje n.1 . het motto een Oude bok houdt ook wel van een groen blaadje, west
hij zich' tot een derde en definitief laatste puberteit op to schroeven en wel door
middel van een luchtig zacht, dock fit gevormd lente gevalletje, Impje Durbin
geheeten . Zij legt hem hierop haar positie open en bloot in een droef, schrijnend
realistisch lied, waaruit blijkt, dat de mannen haar het snoepen reeds lang geleerd hebben . Beiden besluiten dan ook op elkaar in en in elkaar op to gaan en
dit in een Snoepreisje tot uiting to brengen .
Zoodoende doortrilt a11e acteurs een driftige tendenz tot zwaaien en zij willen
flu paarsgewijs hun jeugdideaal in de huidige wereld ; tot uiting brengen . Kordaat
valt het gordijn hierop neer om zich in het
EERSTE BEDRIJF
voor de verbaasde oogen der toeschouwers to openen voor een cafe op de grens
van de beroemde en geinundeerde internationals concessie to Tiensin, alwaar
eenige Japanners een uitweg zoeken voor hun geprikkelde koortsfantasien door
elkaar to vertellen van hun grage en veel omvattende deshabillage praktijken .
Aangelokt door dranklucht verschijnt schuchter Heinekje Fokkemaer in de
deuropening, maar alras zich in de spheer thuis voelend prijst zij haar waar met
nadruk aan . Haar elixer pervers, goed voor busts en mobilisatiepsychose, vindt
gretig aftrek.
Eenige internationals concessie bezoekers, moe door het ingespannen geschiedenis vorschen bij diplomaten waardoor zij zeer historisch geworden zijn,
komen nu rust en lafenis zoeken.
Edoch, Lord Scharrelhand, onze koene wereldreiziger in verbandwatten, van
dit strijdr en vrijterrein groote afzetsmogelijkheden verwachtende, zoekt zijn arr
tikel to plaatsen.
Daar ziet een ieder tot zijn onuitsprekelijk genoegen het heerlijke Impje Durbin
weer verschijnen, die kennelijk haar beaujour heeft, en dit niet onder stoelen of
banken steekt . Ze wordt dan ook gevolgd door Jajem Senilatskie en zijn schare
lollobollen, die to uitgeput zijn om uit Impjes wijze woorden veel riem to snijden .
De rustig Stewart, komt het gezelschap nu verontrusten met het schrikwek
kend relaas van hoe een kleine oorzaak in een huwelijk groote gevolgen kan
hebben . De concessiebezoeksters schijnen dit ook buiten een huwelijk niet onmogelijk to achten en pleiten dientengevolge voor non interventie .
Ondertusschen heeft de wisselwerking der sexen niet nagelaten tusschen
Boorens en Heinekje Fokkemaer zijn bekende, onontkoombare band to smeeden .
Boorens gloedvolle, recht op haar zaak afgaande declaratie mist haar uitwerking
niet, maar doet ook bij onze marketenster alle vrouwelijke schroom verdwijnen .
Dit schoone voorbeeld ontlokte aan alle spelers een massaal lustlied . Edoch,
Jajem Senilatskie is de eenige der aanwezigen die er iets van begrijpt, en stelt

voor om terug to grijpen en wel op de schoonste liederen in de afgeloopen jaren
die door ons geliefd Tooneel zijn gebracht . Daar alle aanwezigen inderdaad de
daad bij het woord voegen, hopen wij vurig dat gij hetzelfde zult doen .
Zonder blikken of bloozen brengt het
TWEEDS BEDRIJF
U in een dranketablissement in Wijk C . Niet zonder eenige schrik vinden wij
hier de Stichtsche leelijkers terug die door de drank overmeesterd hun jeugdr
zonden weer in zich voelen opwellen . Daar immers de appel niet ver van de
boom valt zal een ieder begrijpen dat de bekende figuur Dunne Dirk ook nog
een woordje mee wil spreken.
Van Gend en Loos bezorgt een surprisekoffer, waarin Boorens bew ijst dat
een vos zijn streken nooit verliest .
Plotseling verschijnt een drankzuchtig als koetsier vermomd beer, Leezie ger
heeten, die een ieder van zijn avontuurtjes vertelt .
De tongen van de lollebollen raken los en zij slaan aan 't roddelen, zij vinden
niet veel goed in Utrecht, maar meenen toch ook een lichtpuntj e to moeten
plaatsen .
Maar : Liebe bliiht auf alle wegen . Jajem en Impje weten dit treffend to onder-strepen .
lYe drank vloeit bij stroomen . Waarom zou Jajem flu eens niet zijn naam eer
aan doen? Hij doet dat dan ook .
Toch blijken de twee aanwezige paren, nog een waarschuwing over het huwelijk in het vet to hebben . De aanwezigen zijn niet onder de indruk maar wijden
zich aan de drank. Is bet een alcoholvisioen? Neen, bet is een waarachtige
Helmgeest die met hot geluid bier zijn klaagzang zingt . Het ware besef van
plicht blijkt toch nog aanwezig en een jubelend slotkoor maak( einde aan dit
60ste Groenentooneel .
Edoch :

PROLOOG.
Koor van oude 60-jarige lollebollen .

OPENINGSKOOR
...
(Het regiment gaat voorbij )

Gedurende flu zestig jaar, zijn Ieuten aan het trachten,
Om met hun heele domme schaar, een dichtspel to verkrachten .
Reeds zestig jaren groeit en bloeit: het geliefd Tooneel .
Het strijdt en arbeidt onvermoeid en roem valt het ten deel!
En immer spreekt een woordje mee : scherts en parodie,
Maar 't essentieel van 't U . S. T . : dat blij f t de travesti .
En in ons heele Corpsbedrijl, vol mores en traditie,
Bezet Tooneel ook buiten kij I een eersterangsch positie .
In ouderdom staat bovenaan, het U . S . Concert,
Misschien zou 't wel wat beter gaan, wanneer het jonger werdi
De avondjes zijn doodsch en stil, sums een vreemd paskwil :
Muziek klinkt zonder vuur en plans : een oude wijvenn krans .
Olympia op schermgebied, kan steeds wat goeds presteeren,
Maar waarom van ons Corps toch niet, gaan meerderen Iloreeren?
Floret en degen, bokshandschoen, blijven kampioen ;
Doch waar is (stoer en magnifiek) : waar is de gymnastiek?
Sphaerinda strijdt uit alle macht : zie die mannenkracht ;
En torst als schoone zegepraal : ook menige bokaal!
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De Koninklijke Weerbaarheid blijft dapper doormarcheeren,
En last zich door de Leidsche nijd toch nooit intimideeren .
Voorop schrijdt Utrechts Commandant, sabel in de hand ;
En dan komt pas Pro Patria, een heel eind achterna!
Wie haald' het in zijn stomme brein : (dat moet Leiden zijn),
Het beeld van onzen Commandant, verknippen kort en klein?
Wie zich met eitjes voederen en naar de meisjes wijzen :
't Is Triton's schaar, die desondanks, steeds sleuren met de prijzen .
Een vreemd geval dat is Coers' lied : zingers doers zij niet ;
Het duurt toch heusch was al to lang: Coers' lied breng ons gezang!
Heel anders is de Laskeriet, reuze rare vent,
Want hij zings steeds zijn eigen lied, obscuur en onbekend .
Nog anderen in 't U . S. C ., die onze aandacht vergers,
Bellerophon en A . D . C., en U . Sac op de bergeni
Maar boven in het Corpsgebouw, heel hoog in den nok,
Daar staat de regisseur en zwaait: zijn kleine wandelstok .
Reeds honderd lange jaren staat, d' Lltrechtsche Senaat,
Aan 't hoofd van het Studenten Corps, tot spijt van elke knor .
Wij heele oude mannenschaar, wij willen gaan beleven,
En zien of 't Corps in 60 jaar, hetzelfde is gebleven!
Wij wenschen dat het U . S. T ., eeuwig, op den duur,
Blij f t strij den voor bet U . S. C . met niet to blusschen vuur!
En na deez' allereerste zang, klink' uit ieders keel,
Een luid hoera, en 't leve lang : ons zeer gelief d Tooneel!
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Koor van OUDE STICHTSCHE LEELIJKERDS zingers hors
2.
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STRIJDLIED
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(Pack Parade)

Zonder charme, zonder mannen, zonder ideaal,
Is de laatste toevlucht nag ons schoonheidsarsenaal .
Maar met permanent, massage, rouge en zoo meer,
Krijgen w' in de beauty shop onze jeugd niet weer .
Voor ons jonge meisjes
Was geen U . V . S . V. :
Nu vraagt Jan Stud voor zijn fatsoen
Haar op zijn feesten mee.
En al is ze nog zoo leelijk, daar krijgt ze haar kans
Om hem, aan de hack to slaan bij een tango daps .
Maar als wij die meisj es van de Drift-Club dan bezien,
Schrikken wij wel vreeselijk : knap zijn er nauwlijks tiers!
B. O ., bochels, brillen, mager of met vet omplooid,
Maar een mooi f iguurtj e, neeni dat zie j e daar nooit .
Wij makers de mannen
Nog wel met ons tevree :
Want in onze levenspraktijk
Spreekt de ervaring mee .
Al die domme schapen moeten nu maar van de baan
Want nu words het eind'lijk tijd, dat wij vrijen gaan .

3.
JAJEM SENITATSKI last zich niet afleiden, maar zings
(My old Kentucky Home)

Als men oud words
En het levers is nog kort,
Een afpijgering tot het eind,
Zou je fatsoendelijk over willen doers
Waar je vroeger niet zoo mee hebt gezwijnd .
Maar ik ben onmachtig, door mijn seniliteit.
Zelfs Venezia ijs
Of een harde eierspijs
Letters niet dat heel de zaak verslijt.
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Dit lieve ding
Maakte dat het weer eens ging .
't Bracht lente in 't leven mij weer
En ik voel me sterk voor het echtelijke werk,
'k Ga nu zwaaien voor de laatste keer .

IMPJE DURBIN, hem tegemoet tredend, zingt schuldbewust haar

4.
JEUGDHERINNERING
ooeeDoo
OOGGOO
( Vivere,)
;

Rozerood,
werd ik in ochtendgloren,
In de goof
in vieze slob geboren .
Als orgeldraaier en armoedzaaier
Kan mijn Pa nooit iets presteeren .
Ma moest uit naaien ; lief zich wel paaien
1VIee to gaan met dure heereni
Groot gebracht
in een milieu van zonde ;
Niet gewacht
tot refine huw'lij ksstonde;
't Appeltje valt nooit ver van den boom :
Zoodoende aan den eersten den besten, gaf ik mij zonder schroom!

;
'

;

Pruimenmond
met slanke leest en schouders ;
Ongezond,
(het testament der ouders) .
Nog voor de schijn
zei Ma : „Kind er zijn, toch dingen die je nimmer doen kan.
Neem nooit een dropje, flik of Haagsch hopje,
Aan van een onbekenden man ."
Lief deloos zwierf ik toen door de straten,
't Mannenoog kreeg mij snel in de gaten :
En al gauw wist ik het onderscheid
Tusschen onschuldig snoepgoed en steels gesnoepte verdorvenheid .
..... . . . .... . . . .... . . . ..... . . . .... . . . .... . . . . .... . . . ..... . . ..... . . . .... . . . . .... . . . .... . . . . ...... . . . .... . . . ... . . . . . .... . . . ...... . . .... . . . . . .... . . . .... . . . ....
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Alle aanwezigen, die een feestroes in zich voelen opkomen, zingen hierop het
(Boomp'sa daisy)

ZWAAILIED
.•.

~E03~C ~~EC3~~~o8

Wij willen ZWAAIen, desnoods heel de wereldkloot rond ;
Laat ons flu DRAAIen, want zoo wordt toch een ieder gezond ;
Laat U toch PAAIen, want van dallen krij gt men nooit genoeg :
Laat Uw zorgen maar WAAIen
Want slechts vreugde hebt gij voor den boeg, hoezee!
Wij gaan nu VAren : wijde verten lachen ons toe!
Vormt allen PAren, want het minnen, dat maakt ons niet moe,
Dwars door de BAren, gaan we op naar ons honey moonland,
Werpt thans of Uw be-ZWArren, want ziet, China lokt ons
met haar strand, Hoera!
Heel de refs STOEIen, zonder dat het maar even verveelt,
Zal nooit ver MOEIen, als de zeewind j e lokken maar streelt .
Laat liefde BLOEIen, op dees' „pleasurecruise" van jong geluk ;
Nu geen tijd meer verKNOEIen, want op zoo'n reis is iedereen tuk .
Hoera!

DOEK.

EERSTE BEDRIJF.
Het Tooneel stelt voor een nachtlokaal op bet randje van de internationals
concessie to Tiensin.
EENIGE JAPANNERS zingers bier bun
1.

LiITKLEEDLEEDLIED.

(Blue skies are round the corner)

Wij zijn de satellieten
Vormen een lijfreerewacht,
Manschappen van onzen pracht^
potentaat!
Daags kunnen wij genieten
Van 's konings tactisch bevel :
„Fouilleer een ieder zoo f el,
totdat hij naakt staat" .
Uitkleedpartij, geritsel van zij,
Onderzoek naar wapens van metaal .
Gene op zij, legt of uw kleedij :
Dames, meisj es : zeer speciaal .
Doch hoe wij ook ons best . doers,
Steeds is de vondst bij een beer
Slechts een aftandsch : repeteergeweer!
Wij zijn ontkleedrtrawanten,
Snuf f elen steeds overal,
Hebben een uitzonderings
positie.
Man, vrouw en intersexe
Stoppers wij in een cabins :
Wij moeten nauwgezet zien
naar bun munitie .
Spanning in 't land, geweer in de hand
Allemaal flu snel in neglige ;
Wij, metterdaad, staan ook reeds paraat,
Helpers graag een handje mee .
Maar gaan wij 's nachts naar huffs toe,
Naar onze vrouw Bet of Sien,
Kunnen wij haar charmes niet meer zien!
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HEINEKJE FOKKEMAER verschijnt en

zings haar

2.

BRANDEWIJNLIED
88E03E~E~3EO~~t~3E~E03E03E~3E~ .,.
(Penny Serenade)

Ik wist niet, hoe het vaderland in deze tijd to dienen ;
Maar ik west, waar het hart van een soldaat op is gesteld :
Brandew jn,
mag geliefd zijn bij de burgers ;
Br.-andew jn,
is . het wachtwoord der soldaat .
Want ik dacht : zoo krijg ik misschien nog wel een fijne kerel ;
Maar helaas! al hun lief de concentreert zich op mijn vat ;
Brandewijn,
dat is alles was zij vragen ;
Brandew jn,
most het altijd voor hen zijn .
Op een nacht, kwam Hij toch onverwacht, in mijn leven,
En hij zei : zul j e mij voortaan altijd de eerste dronk geven?
'k Stemde toe en beloofde altijd slechts aan hem to hooren .
Tevergeefsch, hij bedroog mij wreed en lies mij in de steek .
Brandeivijn,
't is de toevlucht der soldaten,
Brandeivjn,
stilt thans ook mijn hartepijn!
Daar komt een kirrend jolt' troep je binnen .
Het zijn de alombekende internationals concessiebezoeksters, die hun visie op de
geschiedenis der diplomaten belichten.
3.

(Wie is Loesje)

Wij vereeren
Alle nests heeren
En bijzonder diplomaten van de bests snort .
Door hun statie
En hun fijne gratis
Worden wij ook keer op keer betooverd en bekoord.
Waar de diplomaten zijn,
Daar is voor ons een festijn .
Wij ontvangen
Wat we maar verlangen :
's Avonds slapen wij in lits jumaux van zacht satijn .
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Hier in 't Oosten, moeten wij veel troosten ;
Want het conf ereeren met Japanners valt niet mee .
Als de heeren,
's Avonds gaan dineeren,
Worden zij ontvangen in de chambre separee .
Lief de beurt hen dan weer op
Van hue conferentiestrop .
Zoo'n concessie
Maakt onze prof essie
Tot een arbeid die de menschheid nooit genoeg waardeert .
Afzetgebied zoekend treedt LORD SCHARRELHAND binnen en introduceert
zich met zijn

4.
WATTENLIED

(Two sleepy people)

In mijn jeugd
Had ik geld to veel,
Baadde ik in luxe
Op mijn fraai kasteel ;
Maar dat is alles
Voor altij d van de baan :
Met watten moet ik door dit levee gaan .
Sedertdien
Bracht ik man en vrouw
Hulp in hunne nooden
Waar men dat maar wou .
'k Heb ook in Tientsin
Al veel succes gehad :
Want ieder betreedt er 't oorlogspad .
Door ieder wezen, dat van mijn zegeningen profiteert,
Word ik als een held geeerd .
In alle landen, waar 'k kwam had ik vriendinnen bij de vleet,
Werd liefdesbandd gesmeed,
Stond Amor steeds gereed .
Maar : . . . financieel
Gaat het mij ook goed,
Heb ik niet to klagen,
Want hier vloeit het bloed .
'k Heb weer gevonden
Waarop ik bee gesteld
De lief de voor vrouwen en voor geld!
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Dit gevonden hebbend
maakt hij gaarne ruim baan voor IMPJE, die ondanks haar jeugd, de gecompliceerdheid van de echtelijke staat, waarin zij flu bij toeval min of meer verr
keerd, geheel doorziet en dit weet to uiten in haar

5.
ERV.A,RINGSLIED

(Music Meastro Please)

Ik ben nog maar een jonge vrouw,
Achttien lentes oud,
I /Iaar toch heb ik al lang gemerkt,
Waar naar wij streven,
Ons heele leven :
Lief de van de ware man, onze droomenheld,
Die alles kan en die je steunt en helps,
Met gaven overstelpt .
l ijn man is niet jong meer,
Niet mooi en niet meer stank ;
Maar is mijn toevlucht,
Een die alles weet
En niets vergeet .
Daarom raad ik de meisjes aan :
Trouw een man nooit jong,
Maar wacht tot zij in 't leven staan
En doe dan de sprong .

TREKKERS-KOOK
(I like to whistle)

Onze moderne tijd,
Vol nijd en strijd,
Zoekt spel en drank en f eest :
Verstrooiing voor den geest :
Kroegjes in China,
De Bilt of Palestine,
„'t Kalfje" of Bar Jaffa,
Worden tot een gokkershel .
Het is ontstellend : kind of vrij gezel,
Ieder wij dt zich vurig aan dit trekkersspel .
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Kaarten op zij,
Bridge is voorbij .
Elk bespeelt dit trekrapparaat.
Wat geld er in, een lichtje gaat :
Een reuze fijne automaat!
Dus, geen tijd voor eten,
Want ieder is bezeten
Tegen beter weten
Door het gokr en trekkersspel!

BOORENS, de rustige stewart, meent flu ook een duit in het zakje to moeten
doen en vertelt van zijn weerzinwekkende dock Gend en Looze praktijken :

7.
STTIJLIED

(Mijnheer Dinges)

't Eerste leven
Werd mij gegeven
Door een huisvriend, die wat lang was gebleven .
Werd in een achterbuurt geboren,
Was dus als jongen reeds verloren,
Want door „dames" werd ik uitverkoren.
Eenmaal ega
Van een snort „Eva"
Mistte ik alle soorten comfort op een na .
Hoewel ze slordig en ontrouw was,
Maar in de liefde steeds echt „vrouw" was,
Hield ik haar omdat ze niet zonder berouw was .
Heel de oorzaak,
Dat ik een refs mask,
Is de ruzie met m'n vrouw over schoonmaak :
Ik gaf haar toen een reuze doffer
En sneed haar ijlings in de koffer ;
Als een steward heb ik flu een drankzaak .
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De CONCESSIEBEZOEKSTERS vinden flu de tijd gekomen eenige heeren
to waarschuwen voor al to veal vriendelijkheid en zingers hun

~3E03~880E

8.

NON INTERVENTIELIED
ass
(Umbrella Man)

Mitrailleurgeknetter,
Born, granaatgespetter,
Dat haalt niets uit .
Vijanden to mollen,
Lagers op to rollers,
Brengt toch geen buit .
Grenzen van concessies blijken altijd weer een waan,
Concessies van ons zijn toch de kern van heel hat bestaan .
Willen jonge heeren
Aardrij kskunde leeren
Met goed gevolg,
Leggen zij voor 't slapen
D' atlas onder 't laken
Met goed gevolg .
Wie grenzen wil schenden krij gt entre gratuit,
Onder 't kussen schuilt de encyclopaedia,
Met physics en ook anatomie,
Slapend leeren wij U geographic .

De Sexappeltjes van BOORENS en HEINEKJE blijken hors werk goed to
doers. Last U hiervan overtuigen door hun

9.
BEKORINGSLIED

(Als ik in je blinde oogen kijk)

Ach, waarom komt in elk menschenleven,
Als de laatste lust is heengegaan,
Wear opeens een tear en schuchter beven
Van een hoop, die weer is opgestaan?
Wat een vrouwtje heb ik hier gevonden :
Een die drank lust, maar ook lief de zoekt .
O, ik hoop, dat binnen enk'le stonden
Zij voor 't huw'lijksbootje heeft geboekt!
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Ik moet blozen : vurig zijn zijn woorden,
Als een sprookj a zijn zij voor mij n oor .
MIj zal hij toch zeker niet vermoorden :
'k Geef dus aan zijn smeekingen gehoor .
Saam verzinken w' in een roes van minnen,
Niet to diep, want dat is niet gezond .
Laat het spel dus nu maar gauw beginners .
Kus mij flu : bezegel ons verbond!

10 .

MASSAAL DOOR

(Rosamunde)

Bachanalen, drankfestijnen
Makers steeds het levers heerlijk,
O, wat zijn zij toch begeerlijk
Die partijen, plemperijen .
Wijnbokalen, naast de schalen
Makers 't maal dra tot een f eestdisch,
Bieden ons steeds vreugde,
Llren zonder stoornis,
Walstriolen van violen
Klinken ons weer in de ooren,
En wij laten ons bekooren .
Wij verkeeren, in de spheeren,
Melodijen, die verglijen
In de diep azuren luchten,
Slepen ons dan met zich,
En doers ons verzuchten .
Bier, wijn, wodka
Makers een hemel op aard,
Tango, Polka,
Makers het levers wat waard.
Whisky, Soda
Geeft je weer bruisende cooed,
En dan, „soft lights and sweet music",
Maakt je hart welig en zoet .
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(Je chance)

Vijf jaren
Is 't U . S . T . weer vooruit,
Vijf jaren
Met nieuw geluid .
Vijf lied'ren doorstonden elke critiek,
Werden wereldberoemd, boeiden ieder publiek .
Zingt allen
Die uitverkorenen mee .
Zingt allen
J a zingt voor twee .
En weer aan wie de eer toegezwaaid
Lang leef 't gelief d U . S . T .

1934
(Zilverdraden)

Duizend lotosbloemen bloeien
In Egyptes blonde land .
Duizend bruine roeiers roeien
Quadriremen naar het strand .
Nachtenlang heb ik gebeden
Dat mijn grins mij halen zou .
Mijn saf f ieren legerstede
Sijpelde van tranendauw .
Aan de oevers van de zilv'ren Nij 1
Droomen pyramiden voort.
Duizend golven begeleiden
Lief des eindeloos accoord!
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1935
DE ZWARTE BLADZIJ VAN 'T BESTAAN
Ieder mensch wil wel eens even .
Als zijn overbuurman leven,
Die er niet op ziet, wat het fatsoen gebiedt .
Elke man wil bohemien zijn,
Elke vrouw demirmondain zijn .
Maar ze durven niet,
Omdat ze bang zijn dat MEN 't ziet .
Ieder mensch heef t oogenblikken
Dat hij van zich zelf zou schrikken
Dat je stomverbaasd bent wat je hebt gedaan .
Dan komt de moreele kater,
Wordt je drank-- en vrouwenhater
En daar denk j e aan
Als zwarte bladzij van 't bestaan .
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1936
(Violon duns la nuit)

Ieder meisje wil zoo graag een keertje stout zijn
En toch later graag fatsoendelijk getrouwd zijn,
Maar een meisje kan nu eenmaal thuis niet leeren,
Wat een meisje thuis ook heusch niet kennen hoef t,
Ik heb ook een keertje maar willen probeeren
Hoe de luxe van de groote wereld proef t .
't Is juist die eene keer!
Als de vogels zoo fluiten ;
De jenever valt best,
Zachtj es speelt het orkest
En van zelf komt de rest .
Maar juist die eene keer
Kun j e zoo j e vergeten,
Dat je zelf niet meer ziet
Of je wel deugt of niet
't Is de stem van 't geweten!
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1937
(„Burgtheater")

In Londen, Weenen en Parijs en Boedapest wil men zich
amuseeren,
Luxe kennen leeren,
Geen genot ontberen ;
In ied're groote stad
Of mondain zonnebad
Wil men zich daar verpozen,
Meisjes minnekozen :
Elke nacht! !
De attractie
Der vacantie
Is het dure restaurant
Of het chique therdansant .
Te dineeren
Of soupeeren
Met Champagne en Homard
Met Pate en Caviaar,
In gezelschap van
een poppedijn
Intiem tezamen to zijn .
Maar het meisj e,
dat verhit is
Door de fonk'lende drank
Vindt deceptie's als dank!

1938
(Oh MaMa)

Lieve hemel, wat een leven zoo to zwerven door ons landje!
Schijnbaar dood, verrezen wij bij Vlieland uit de Noorderzee ;
Al het zoute water gaf een nauw to blusschen binnenbrandje :
Maar een Groninger die sleurde ons gelukkig met zich mee :
Kellner bier ; geef de heeren glazen
He kom hier ; ga je niet verbazen
dat je vol
gevuld
wordt met de alcohol!
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De Groningsche mentaliteit
Zij kept slechts drank en gezelligheid :
Groningen, met jouw Martinikerk
Stall van drank, en vrouwen nacht'lijk werk!
1k kom graag, maar keer toch gauw weerom :
Geef mij maar Utrecht als de stall voor het studentendom!

Lieve hemel, wat een leven in de grootste stall van Holland,
Alle kroegen in die stall zijn boordevol, behalve een ;
Achter schaars verlichte vensters zitten dames naast hun naaimand,
Vol verlangen naar de mannen en het spel van 4, 6, 1 .
Amsterdam, stall van welbehagen ;
Elke man, laat de dames vragen :
Bij Jossi :
Pipi,
die zit daar op je knie!
De borrel in Astoria,
En met een poes naar de Cinema :
Groote stall, wat wordt je daar gauw zat!
Rembrandtplein, verlaagt je tot een zwijn .
Het refrein, keert dan ook snel weerom :
Geef mij maar Utrecht als de stall voor bet studenten dom!

Lieve hemel wat een lij den om naar Leiden toe to komen :
Niemand is er, want zij zijn naar Rotterdam of naar den Haag .
Groote bek dient om zich met een laagje fatsoen to verchromen
En om „Heer"-student to zijn op boulevard of op de Kaag :
Geef een Pils en zeg dan goedenmogen ;
'k Zoo zoo graag die lintenschenders worgen .
Van fatsoen
berooid:
Zij leeren het toch nooit.
Dan heb ik liever Delftsch onthaal,
Bekend gastvrij en zee- joviaal :
Koffiehuis, gepaard aan een station,
Raar gespuis, dat ik er tegenkom .
Zeer voldaan
Verheugen wij ons saam :
Geef mij maar Utrecht als de stud voor bet studentendom!
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TWEEDS BEDRIJF.
Het Tooneel stelt voor een ander cafe, ditmaal daarentegen in Utrecht en wel
in Wijk Zee. Vermoedelijk denkt gij in het eerste koor de Stichtsche heerlijken
to zien . Dit is ook de bedoeling . Zij willen ditmaal voor U moraliseeren
I,

Wij tiental oude vrouwen,
Versleten, blind of mank,
Wij konden 't niet meer houden :
Verslaafden ons aan den drank!
Maar : Vroeger waren wij een struische meid,
In die goede oude tijd .
Alle mannen vrijden schier our strijd :
Immer was er zaligheid .
Over het verschil van goed en slecht
Had men ons nooit iets gezegd;
Onervaren en „unauf geklart"
Heeft men ons : gepresenteerdi
Toen kwam het leven,
Als een zalig paradijs .
Wij wilden geven
Aan de mannen zoete spijs .
Het dagelijksche flirten brak het ijs,'
Bracht ons meisjes van de wijs .
Algemeen erkend werd toen de eisch,
Prij s, reeds voor de huwlij ksreis .
Er volgden vele jaren
Van onbeperkt genot.
Doch dat kwam tot bedaren :
De vreugde werd afgeknot!
Want: in het meisjesleven komt een tijd,
't Einde van de lief desstrij d :
Spoedig heef t zij dan ook of gedaan,
Grijs en grauw wordt het bestaan .
Alle cocktailparties, borrels, bals,
Geven haar maar weinig kans .
Sours, een enkel keertje, nog wel prijs :
Maar, dan zonder huwlijksreis!
Nooit meer attenties,
Geen bouquet en geen odeur;
Dus geen pretenties
Zij verwordt tot oude zeur!
En trekken wij hieruit nu de moraal :
Meisje : spaar je ideaal!
Dans en drink en flirt en coquetteer,
Maar, als meisje, doe niets meer!
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De kroegbaas DLINNE DIRK overtuigt ons van de groote waarde van zijn
etablissement .
Eo3EC3E03~3~3E:3~
r3Ea3

2.

DLINNE DIRK
~~ ~ ~EOSSO3~~
(Vogelhandler Walzer)

't Is vanavond weer een f eest,
Als in lang niet is geweest ;
'k Heb vanavond groot plezier :
Want bij stroomen vloeit het bier. .
Al mijn vrienden uit het Sticht
Zijn weer voor de drank gezwieht
Hebben weer, dat zie ik graag
Een funk stuk in hun kraag .
Re[rein :

Wie heel zijn leven ziet
Als een somber verschiet
Door zorg of lief desleed
Wordt gekweld en de vreugde vergeet,
Die krijgt in het cafe
Dunne Dirk in Wijk C
De lol weer in de buik
Dank zij bier en jeneverkruik .
'k Vierde laatst mijn jubilee,
Werd toen koning van Wijk C
Onder mij is koningin
Zij die uitblinkt in de min .
Maar tot mijn enorm verdriet
Bestaat er in mijn gebied
Een hooger autoriteit,
Genaamd de „Hoag-ste T ijd".

[
[

Re[rem .
Wie heel zijn leven ziet
Als een somber verschiet
Door zorg of lief desleed
Wordt gekweld en de vreugde vergeet,
Die krijgt in het cafe
Dunne Dirk in Wijk C
De lol weer in de buik
Dank zij
~ bier ne~jeneverkruik .
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BOORENS, die zijn koffer door dik en dun blijkt trouw to blijven, en zich op
Historische Figuren beroepend, gebruikt deze ook voor zijn amoureuze avonturen.

3.
KOFFERLIED
OOeeOo
(Says my heart)

Zij : Deze refs al die tijd
Vie! niet mee ;
Hij : Maar heel knus was het we!
Met ons twee ;
Zij : Ideaal was ook, steeds die duisternis,
Hij : Maar met jouw in mijn armen, heusch!
Is dat geen hindernis .
Zij : Huig de Groot in zijn kist was niet wijs :
Hij : Want die ging heel alleen maar op refs!
Samen : Maar met jou, mijn schat,
Heb ik zoo'n pleizier gehad,
Dat 'k de tijd
In dit krat
Steeds vergat!

LEEZIE zingt met door de drank ontroerde stem het

4.

ooee
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LUSTRUMLIED

('k Heb mijn wagen volgeladen)

'k Ben naar Groningen gereden
Met mijn Lees--tax wagen .
Het weer was goed en ik tevreden,
't Beloof den mooie dagen .
Nauwelijks was ik aangekomen
Of d' alkoho! begon to stroomen .
Hop paardje hop,
Hop paardje hop .

41
'k Heb door de Heerenstraat gereden
Stichtsche lustrum peeren .
Geen cafe dat werd gemeden
Om de drank to eeren .
Overal waar we stopten kwamen
Prachtige joffers voor de ramen .
Hu paardje hu,
Hu paardje hu!
'k Ben de marks opgereden
Toen martsjini acht sloeg,
'k Heb de drempel overschreden,
Bliksems mooie nachtkroeg .
Nooit zal ik zulk een tijd vergeten,
In die oude stall gesleten .
Hop, hop-hop, hop,
Flu, hu •- hu, hu!

De LOLLEBOLLEN blijken ervaring van groote steden to hebben . Maar in
Utrecht toch oak nog was goeds to zien.

5.
(1VMargen gaat bet beter)

Rotterdam is zoo rij k
Met zijn Schiedamsche dijk :
Dat zijn immers niet to scheiden dingen!
Amsterdam biedt de gijn
Op bet Thorbeckeplein :
Plaatsen voor bet uitleven der zinnen .
Elke stall biedt vertier,
Heeft zijn huisjes van plezier,
Boordevol met meisj es en champagne :
Een idee vult j e brein
Van Parijs in bet klein,
Als je wankelend stapt in bet bed met franje :
Utrecht heeft niets anders dan Modern,
Niets dan 't uitgeleef de tweederangsche cabaret,
En de reputatie : Nur fur Herren
Geef t aan onze Bisschopsstad een heel speciaal cachet .
Toch kan dit ons allemaal niets schelen,
Vreugdezang stijgt op uit onze kelen :
Utrecht beef t studenten
Met bet
Places
Waar toch maar geen enkel dorp of stall aan tippen kan!
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Overal stroomt de wijn,
Is er groot drankfestijn :
Tenten als Old Dutch en Trocadero ;
Zeer verfijnd en uniek,
Is het maal, en muziek
Laait geestdriftig door den Csardas-maestro!
Elke stad schenkt vertier,
Biedt U vrouw, daps en bier,
Overal kan men zich amuseeren .
Slechts het Sticht : ouderwetsch,
Met zijn Domr
me geklets
En zijn naaikransenzwets
Moet zich wel geneeren :
Utrecht heeft niets anders dan zijn Jaarbeurs,
Kent geen drankpaleizen, geen zigeuners en geen bars,
Utrecht zit gewrongen in een rijgkeurs,
Laps nu immer heel 't mondaine leven aan zijn laars .
Toch kan deze stad ons wel behagen,
Ni~mand hoeft ons dan ook to beklagen :
Utrecht heeft studenten
Met het
Places
Waar toch maar geen enkel dorp of stad aan tippen kan!

Zekere herinnering worden JAJEM en IMPJE to machtig .
Duet
...

HLIWELIJKSLIED
EG~~3E03E03SO3E03E03~353E03
(J'Attendrai!)
Jajem :

Heb j' aan een meisje,
J e hart verpand ;
Dan volgt een reisje,
Naar 't warme strand .
Daar zings het briesje heel zachte muziek
Van lief de en romantiek .
Als al je droomen
Van vroeger tijd,
Zijn uitgekomen,
In werklijkheid :
Heb je volmaakt geluk gesmaakt!
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Refrein :
Samen :

O, die nacht, toen 'k jouw voor 't eerst in mijn armen sloot,
echtgenoot,
O, die nacht, toen jij schuchter en zacht mij jouw lippen bond,
kersenrood .
De natuur zong haar lied
Wie dat hoort
Is bekoord
Ik vergeet het niet
Elke nacht, als jouw liefde mij wacht .
Irnpje :

De nacht is helder, zacht als satijn
En in de schemer geurt de jasmijn .
Daar zijn wij samen in Amorsland,
Waar 't hart van liefde zoo brandt.
Het gansche leven
Op deze aard
Kan ons niets geven
Van grooter waard
Dan 't paradijs der huwlijksreis!

Refrein :
Samen :

O, die nacht,
toen 'k jouw voor 't eerst in mijn armen sloot,
echtgenoot,
O, die nacht,
toen jij schuchter en zacht mij jouw lippen bond
kersenrood .
De natuur zong haar lied
Wie dat hoort
Is bekoord
Ik vergeet het niet
Elke nacht, als jouw liefde mij wacht .
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Toch blijkt JAJEM ondertusschen zijn naam en zichzelf niet to kort to hebben
gedaan.

DItINKLIEDJE
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(It's in the air)

'k Heb jets gebruikt
Ik hoop niet dat ze 't aan me ruikt,
Zoo'n kegel hindert dames bij den daps,
Belemmert zeer mijn sjans,
Die pas ontluikt .
'k Neem nog een slok,
Wat geef ik om zoo'n vrouwenrok .
Een goed glas bier dat stelt j e nooit teleur,
Terwijl verliefd gezeur
Steeds leidt tot wrok.
'k Word als een peer,
Dit schuimend vocht dat smaakt naar meer ;
Al zie ik straks een witte--muizenrplaag,
'k Ben vrijgezel vandaag .
En trek van leer .
'k Ben afgeknapt,
Dat heeft die Bacchus hem gelapt :
Speel nooit to veel met drank en vrouwenspul
Want je bent steeds de lol .
Voor dat je 't snapt .
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Dat onze TWEESPANNETJES, toch ook eenige schaduwzijden in het
huw'lijksleven hebben ontdekt, blijkt uit het

.
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ONTGOOCHELINGSLIED
(Be! ami )

Zoo menig meisje, jong en ongetrouwd,
'n Bevallig popje, achttien lentes oud :
Mag 's avonds laat gaan dansen en dineeren,
En blij f t met heeren dan nog wat f lirteeren!
Is kerngezond met lokkendrroode mond,
Gehuld in zwaar parf um en marterbont ;
Maar als zij trouwt, dit weeldeding,
Dan volgt d' ontgoocheling :
Ieder meisje stelt als ideaal
I-Iuw'lijksreisje met schatrijk gemaal.
En zij droomt zich succes
Als betoov'rende prinses ;
Romantiek
Vol van zwijmelmuziek!
Maar waar blijft deze droom als zij schrobt?
Als zij naait en zij kookt, kousen stopt?
En zij denkt aan die tijd, vol van geur en maneschijn :
Och, om een keer weer meisje to zijn!
-

Zoo menig man, met humor en plezier,
Gezellig mensch, voor feest of glaasje bier,
Droomt plots van kindertjes en nestje--bouwen :
Kortom hij heeft een vrouw, en wil gaan trouwen!

In plaats van slippertjes met maintenee,
Verwacht hij huis'lijkheid en kopjes thee!
Maar weest tevreden met het heden,
Want het valt nooit mee:
Ieder mensch streeft nog altijd naar meer ;
Heel het leven zucht hij : Nog een keer!
Is hij jong : wil hij oud ; vrijgezel : wil getrouwd,
1Vlaar bezint,
Dan eerst wat je begint!
Elke vrouw, op cadeautjes gesteld,
Krijgt, getrouwd, niets dan krap huishoudgeld .
En de bray' echtgenoot wordt al gauw pantof f elheld :
Daarom : blijft liever zooals je bent!
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(O Jozeph, jozeph)

P. H . R. M .
Gij plaats van zoete geuren,
Van Bockma, Bols en bruischend gerstenbrouw .
Er is jets dat ik ernstig moet betreuren
In 't onderaardsche van Uw f ier gebouw .
Ik leef daar o zoo eenzaam en verlaten,
Mijn helm verroest, nooit words hij meer gebruikt.
Mijn zwaard rust in de schee
In de stank van bak en plee
P. H . R . M ., dit stems mij niet tevree .
P. H. R . M .
Neen, dat kan zoo niet blijven :
Vroeger kwam men hier bijna elken dag,
Nu eens per jaar een handvol oudee wijven,
Waarvan ik velen liever heengaan zag .
't Is de verjaardag van de Alma Mater,
Die prof essoren en obscurers lokt.
Is dat nu alle dank
Voor de kelders van de drank?
P. H . R. M . hier gaat toch heusch jets mank .

P. H . R . M .
Gij lavende oase,
In 's werelds droge, dorre woestenij .
Nu zitten wij nog achter voile glazen,
Maar strakjes wacht de kille maatschappij!
Ik raad dus ieder zich niet zoo to haasten,
Het levers is nog zuur en lang genoeg .
Elk uur op societeit
Brengt slechts vreugde en jolijt,
P. H . R . M . leeft voort in eeuwigheid .

Nu de huidige omstandigheden onder oogen ziende, besluiten ALLE AAN~
WEZIGEN met :

(Funiculi-Funicula )

MASSAAL SLOTKOOR
Ons Holland kept geen steppen en woestijnen,
Geen negerkraal of kannibaal .
Ons Holland heels geen rotsen en ravijnen,
Geen berg en dal, met waterval .
Ons Holland heeft geen palm- of krententuinen,
Geen zwoele nacht, Oostersche pracht .
Maar Holland heeft zijn polders en zijn duinen,
Zijn bosch en hei, met sloot en wei!
Holland, Holland, eigen stukje grond ;
Heerlijk plaatsje, waar ons wiegje stond :
Het witte zand vlak b'ij de hand,
De zonne brands op 't blonde strand :
Niets is ons zoo dierbaar dan ons eigen Nederland!
't Blanke zeil op wij de waterplas,
Ranke molens in het groene gras .
Maar in deez' tijd van narigheid
Bewaren wij : neutraliteit!
Nederland wij waken voor je onafhankllijkheid!
Ons Volk gaat even prat als d' oude Geuzen
Op heldenmoed, voor lij f en goed .
Als Volk zijn wij vereend door Vrijheidsleuzen,
Door 't rood-witrblauw, symbool van trouw!
Ons Holland heef t geen vechtersbaas-allures,
Het wil geen strijd, geen volkennijd ;
Het voelt zich met zijn prachtige cultures
In Oost en West, zoo opperbest!
Holland's polders, immer uitgedijt,
Aangegroeid door arbeidslust en vlijt :
Waar vroeger zee was en was slijk,
Daar staat nu graan met d' Afsluitdijk :
Eigenhandig schiep men zich dit machtig Koninkrijk .
Elke ramp, bij nood en menschenleed,
Eeuwenlang : Oranje stond gereed .
Dus in deez' tijd van moeilijkheid,
Staat met oprecht' aanhank'lijkheid
't Nederlandsche Volk geschaard rond Hare Majesteit!
DOEK
Immers :

