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Podiumacts 

Gents mediafenomeen Jan Matthys 
(Homo Turisticus) is weer onze 
professionele ceremoniemeester. 
Hij verwelkomt iedereen op de 
nieuwjaarsdrink en zal de acts vlot en op 
zijn eigen, onnavolgbare wijze ludiek aan 
elkaar praten. 
Misschien minder bekend van deze 
sympathieke Gentenaar, is zijn muzikaal 
talent. Hij speelt saxofoon en kan ook 
aardig zingen. Op deze nieuwjaarsdrink 
leren we hem kennen als ‘crooner’.

Na de verwelkoming door Jan Matthys is 
het de beurt aan de vaste waarden. 
De belleman opent de nieuwjaarsdrink 
officieel en kondigt de burgemeester 
aan. Ter gelegenheid van de verjaardag 
van de universiteit overhandigt de 
burgemeester op het einde van zijn 
toespraak een passend cadeau aan 
de rector, die ook even aan het woord 
komt. 

Na haar speech volgt het nieuwjaarslied 
van Pierke en ’t Spelleken van Drei 
Kluiten.

Studentenfanfare Ghent Goes Wild, 
met studenten en alumni van de 
UGent, staat in voor de muzikale 
omkadering en brengt 2 sets. Deel 1 is 
‘geïnspireerd op het cantusgebeuren’ 
met bekende liedjes uit de 
studentencodex, de teksten ervan staan 
in het programmaboekje. Deel 2 stelt 
sfeermuziek centraal met hits van de 
jaren 70 en 80. Ambiance verzekerd!

Om de nieuwjaarsdrink af te ronden 
zingen alle aanwezigen samen Klokke 
Roeland, onder begeleiding van 
’t Spelleke van Drei Kluiten. De beiaard 
speelt daarna nog eens Klokke Roeland 
en ten slotte luidt Joris Rasemont de 
klokken van het belfort.

Programma Nieuwjaarsdrink 

11.00 - 11.03 uur Muzikaal startschot  Sounds Like Gent   
     Studentenfanfare Ghent Goes Wild
11.03 - 11.04 uur Aankondiging burgemeester Belleman
11.04 - 11.15 uur Speech   Burgemeester
11.15 - 11.25 uur Nieuwjaarslied  Pierke met ‘t Spelleke   
     van drei kluiten
11.25 - 11.55 uur ‘Studentikoze meezingers’ Studentenfanfare Ghent Goes Wild
11.56 - 12.55 uur Sfeermuziek  Studentenfanfare Ghent Goes Wild
12.56 - 13.00 uur Klokke Roeland - zang Pierke met ‘t Spelleke   
     van drei kluiten
13.00 uur  Klokke Roeland - beiaard Stadsbeiaardier

Gent: zoveel stad 

In 2017 viert de Universiteit Gent haar 
200ste verjaardag! Dat de universiteit 
een belangrijke troef van de stad is, 
bewijst de jaarlijkse instroom van 
duizenden studenten telkens weer. 
Gent profileert zich als stad van kennis 
en cultuur en de  universiteit speelt 
daar een grote rol in. De Stad Gent wil 
dit jubileumjaar dan ook niet zomaar 
voorbij laten gaan.  
Wijs als we zijn, heffen we daarom al 
tijdens de traditionele nieuwjaarsdrink 
het glas op deze opmerkelijke 
verjaardag. Want - en elke student zal 
dit kunnen beamen - goed begonnen is 
half gewonnen! 

Op 9 oktober 1817 opende de 
universiteit in de Troonzaal van het 
Gentse Stadhuis. In 2017 viert de UGent 
haar 200ste verjaardag met al wie 
zich met haar verbonden weet. Twee 
eeuwen lang groeide de UGent van een 
kleine campus met 190 studenten en 16 
professoren midden in de stad uit tot 
een breed in en rond de stad verspreide 
universiteit met ruim 40.000 studenten 
en 9.000 personeelsleden.   

UGent 20.0:   
een geschiedenis vol  
toekomst 

De geschiedenis van de UGent is 
gebouwd op maatschappelijke impact. 
Dit jubileumjaar is dan ook een 
symbolisch scharnierpunt: de UGent 
blikt niet enkel terug op haar rijke 
geschiedenis, maar kijkt vooral vooruit. 
Welke rol wil en moet de universiteit 
in de toekomst spelen? 2017 is hét 
uitgelezen moment om die vooruitblik 
vorm te geven. UGent 20.0 is niet de 
universiteit van vandaag en niet de 
universiteit van morgen. Het is de 
Universiteit van de Toekomst!

Alle Gentenaren welkom 
op Iedereen UGent!

Er staan heel wat activiteiten gepland 
om de universiteitsverjaardag te vieren, 
maar alle Gentenaren zijn in het 
bijzonder welkom op ‘Iedereen UGent!’  
Op 8 oktober palmt de UGent de stad 
in om iedereen te laten kennismaken 
met wat de universiteit te bieden 
heeft. Van wetenschapsfestivals tot 
sfeervolle straatoptredens, van geleide 
bezoeken aan het rijke patrimonium 
tot interactieve demonstraties: het 
wordt een unieke dag vol beleving en 
ontdekking, die wordt afgesloten met 
een groots optreden. Van harte welkom!

Meer info en het volledig programma? 
Ga naar www.200.ugent.be



4 5

Maak een #selfIR   
i.s.m. UGent

Fotonen, of lichtdeeltjes, bestaan 
in meer varianten dan de kleuren 
van de regenboog.  Elk voorwerp op 
een bepaalde temperatuur straalt 
fotonen uit, net zoals een gloeiend 
stuk houtskool. In het fotohokje maken 
bezoekers een dubbele foto van zichzelf, 
een #selfIR: tegelijkertijd een gewoon 
beeld en een infrarood (IR) beeld. 

Babbelbox i.s.m. UGent

Kom naar deze caravan en zeg wat de rol 
van de universiteit moet zijn of worden 
in de maatschappij en de toekomst. 
Niet alleen voor kinderen.

Workshop    
De Kleine Wetenschapper

Deze workshop van Creafant bestaat 
uit interactieve, laagdrempelige 
wetenschappelijke proeven.
 In ‘De Kleine Wetenschapper’ voeren 
de kinderen experimenten uit met 
alledaags keuken- en huishoudmateriaal. 
Ze maken onder andere vulkaantjes 
met droog ijs.. 

Kindvriendelijke ingrepen

Gent trekt resoluut de kaart van 
kinderen en jongeren en wil de 
meest kind- en jeugdvriendelijke stad 
van Vlaanderen worden. Kinderen 
en jongeren staan centraal bij alles 
wat de Stad Gent onderneemt. Het 
5de speerpunt uit het actieplan 
kind- en jeugdvriendelijke stad is 
overduidelijk: evenementen en de 
stedelijke dienstverlening zijn kind- en 
gezinsvriendelijk.

Kindvriendelijke zone

Gezinnen met kinderen kunnen 
terecht in een kindvriendelijke zone 
op het Gouden Leeuwplein, weg van 
de grote drukte van de feestvierende 
volwassenen. In die zone komt er 1 
alcoholvrije kinderbar. Vlakbij zijn er 
openbare toiletten met luierhoek. 
De Stad zorgt verder voor een 
aangepast onthaal en aangepaste 
signalisatie, onder andere met vind-
je-kindje-armbandjes, pijltjes en een 
verdwaalpaal. De kinderanimatie heeft 
plaats in een overdekte en afgebakende 
zone van 10 bij 5 meter. 

Kinderbar    
i.s.m. Jeugddienst

De Kinderbar is een multifunctionele 
modulaire bar op kinderhoogte. Hij is 
omgeven door de drie torens van Gent 
(Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, 
belfort) en de Gentse haven. Omdat 
het een kinderbar is, zijn er enkel 
alcoholvrije dranken.

Workshop Fyxxi

De workshops van Fyxxi passen volledig 
in het universiteitsthema. Ze laten 
kinderen vanaf 5 jaar op een boeiende, 
leuke en leerzame manier kennismaken 
met wetenschap en technologie. Voor 
de nieuwjaarsdrink maken we er een 
walk-in-workshop van: de deelnemers 
kunnen komen en weggaan wanneer 
ze willen. De kinderen gaan er aan de 
slag met allerlei robots in een heuse 
robotbak. Denk aan programmeerbare 
bijen, rupsen, LEGO-robots, Dwengo, ... 
robots voor jong & oud(er)!
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“Nieuwjoarsliet 2017” (Neirynck/Gorleer)

IN T JOAR TWIE DUUSTZESTIENE
T WOAS NIE TE VEURZIENE
KENDE GENT OOPTIEMOALE WIENUUSSCHANDOALE

DEN BEURGEMIESTER WIER GEDOAGT VEUR DE ROAT
OOMDAATIJ MEE LOESJE BANKIERKES OOMGOAT
MOAR IJ SLOAP ZUU GEERE NE KIER OOP EEN JAACHT
WIE OAT ER DA NEU VAN NE SOOS UUNT VERWAACHT

DE STAT EE EEN WEEKE VAN T GENS INGESTELT
OOMDA OENS STREEKTOALE NOOG ALTIJT MEETELT
EN DAANJEL TERMOEN TOENS NEN ALIEBIE EE
OASTIJ MOE KLAAPE OOP D OOLANTSE TEEVEE

TWIE DUUST ZEEVENTIENE… WOOR NOOG MINDER VERDIENE
EN T MOOBIELIETEITSPLAN VAL NOOG TE BEZIENE

DE BREUGSE PUURT WOORT EEN GETTO, ZIJ GEREUST
EN RIJEN OOP T SPITSUUR NEN IEUWEGE LEUST
OAS GE IN DE STAT MOET VAN PEUNT A NOAR ZET
MOET IEST WEERE BUITE LANGS GUUL T ALFABET

DIE KEUNSTWIRKE KOOME WEL OOP DE KUURNMOORT
MOAR VEUR MIER BUUMKES ES T ER NOOG SENS TE KOORT
WATIEUW KRIJGD EEN STANTBEELT OOP DEN BAUDELOO
GEKOENTERFEIT OOP ZIJNEN BAKFIETSVEELOO

IN T JOAR TWIEDUUST ZEEVENTIENE… 
MOEM IN DE KOENTRAMIENE
OOF Z OALEN NOOG MIER KOAS VAN TEUSSEN OENS TIENE

NIEUWJOARSAPierANSE 2017

“t Liet van t Spelleke van Drei Kluite” (Neirynck/Vandernoot)

ET SPELLEKE VAN DREI KLUITE
VAN IENE BINNE EN TWIEJE BUITE
STOAT IER WEER TUUPESTEGOARE
OOMDA GENT WEER GOA VERJOARE
EN OOP OENS KAAPE MIER BESPOARE.
DAADES STILAN OENS LOOT
ZE SNIJE OOVRAL MEE DE SCHOARE 
ZEIWEN OENS VEUR DE ZOOT

ZIED_OENS ZUU VEEL NIE MIER OOP SEENE
WE ZIJN NIE MINDER STEIT
WIJ ZIJM_IN T GUUL NOOG NIE VERDWEENE
TOOT SPIJT VAN WIE T BENIJT!

“De gedachten zijn vrij” (Traditional/Neirynck)

DE GEDACHTEN ZIJN VRIJ
WIE ZOET ER OENS BELETTE
TE ZEGGE WOAR DAN WIJ
OENS TEEGE VERZETTE
GIENE KEUNEINK OOF BISKOOP
IEMAM OOF PARTIJKOOP
LEGT OENS T ZWIJGEN OOP
OENS GEDAA-AACHTEN ZIJN VRIJ !
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“Gekapt struut” (Traditional/Neirynck)

WOAR ES OENS KLOEKE GENT ZUUAL VEUR GEKENT?
WOAR ES OENS KLOEKE GENT ZUUAL VEUR GEKENT?

PER BAKFIETS OOF PER VEELOO
REESEN WIJ DEUR DE STAT
EN RIJEN IN DE LANGE MEUNTE
WA VOETGANGERS PLAT
IN DE KEURTE DAGSTEEG
EN DE MAZJELEINSTROAT
MOAIJE WE IEDRIEN WIG
DIE DOAR TE VOETE GOAT.

JA OENS KLOEKE GENT ES T ERVEUR GEKENT

DE RIEP GOAT EINDELEING OOPE
DE WOALSE KRUUK ES GRIET
JA GENT ES NIE TE KLOOPE
OAST NIE ES VEUR SEBIET.
T LAM GOTS ANG WEER TE PROENKE
IN OENZE KATEEDROAL
DE TSJEEVE BLIJVE LOENKE
NOAR EEN SUUKSESVEROAL 

 

“Da moe keune in Gent” (Neirynck/De Spiegelaere) 

MIER ALTES VEUR DE LIJNE
MIENIEBUUSKES ROENT T BELFOORT
AMBUULANTE FLOORALIEJEN 
WOAR DAATER TOOCH NOOG VOOLK 
NOAR KOOMT
DA MOE KEUNE aIN GENT
RESEPSES VEUR D EELIETE… 
KLOEF TALVENT DE GESLEI
MOAR BOEL MEE FRIETUURIESTE, 
FUURKROAMERS EN MIJ
DA MOE NIE KEUNE IN GENT

LOOZJEEREN OOP EEN POENTOEN… 
IEWILLEG SLOAPEN IN EEN 
BUUSKOOTSJE
GOAN SCHEUIJEN IN DE KUIPE,
ALIEN_OOF GAKOEMPANJEERT DEUR 
NEN OENT
STOAN ZEINGEN IN DE 
WEINKELSTROATE… 
OOF FIEJOOLE SPEELE
EN NEUZEKES VERKUUPE … DESNUUTS 
TZELFS GEELE 

DA MOE KEUNE IN GENT
TES TZELFS DE NIEUWSTEN TRENT
DIE DOAR NIE TEEGE KAN
WOORTER WEL AAN GEWENT

GOEKUUPERDER PARKEERE 
OAS GOOP VIEZIETE BIJ EUW MEETSJE 
GOAT
EN OAS GEUW KLEINE REUFTE ANT 
SCHOOLE AAFOALT 
OOF AACHTERLOAT
DA MOE KEUNE IN GENT

VEUR NIETS PARKEERE T ZOENDAGS
WANT T VOETVOOLK VAN T ZIEKLIEN
WILT UUK NE KIER DE SJAARME… 
VAN OENS DREI TOORES ZIEN

DA MOE KEUNE IN GENT (2x)

FUURKROAMERS AMBETEERE…
KREPEEREN IN EEN GENS TRAMKOOT
FRIETUURIESTE KOEJONEERE
DAADES NEU TOOCH WEL AL TE ZOOT… 
DA MOE NIE KEUNE IN GENT
NE KOOPMAN VEUR DE TSJEEVE 
EN UUK NE RAMPLASSANT BIJ GROEN
WA MINDER SLAAPPE SOOSSE… 
VERDOOME DAAD EMME UUK VAN 
DOEN.
EN BRAAKE BIJ DE LIEWKES MAG STILAN 
MEE PANSIEJOEN
LIERT DIENE KLEINE BLIEKENBLEIWE 
UUK WA MIER FATSOEN

DA MOE KEUNE IN GENT
TES TZELFS DE NIEUWSTEN TRENT
DIE DOAR NIE TEEGE KAN
WOORTER WEL AAN GEWENT
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O, heldenvolk, o, reuzenvolk 
O, pracht en macht van vroeger dagen 
O, bronzen lied, ‘k wete-uw bedied 
En ik versta ’t verwijtend klagen 
Doch wees getroost, zie ’t oosten bloost 
En Vlaand’rens zonne gaat aan ’t dagen 
Vlaand’ren de leeuw! Tril oude toren 
En paar uw lied, met onze koren 
Zing: ik ben Roeland, ‘k kleppe brand 
Luide triomf in Vlaanderland

Clementine

In a cavern, in a canyon,
Excavating for a mine,
Dwelt a miner, fortyniner,
And his daughter Clementine.

Refrein:
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling Clementine!
Thou art lost and gone for ever,
Dreadful sorry, Clementine.

Light she was and like a fairy,
And her shoes were number nine;
Herringboxes, without topses,
Sandals were for Clementine.

Refrein 

Drove she ducklings, to the water,
Ev’ry morning, just at nine;
Hit her foot against a splinter,
Fell into the foaming brine.

Refrein 

Io vivat

Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!
Doloris est antidotum!

Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Dum nihil est in poculo.
Jam repleatur denuo!

Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Nos jungit amicitia,
Et vinum praebet gaudia.

Klokke Roeland 

Boven Gent rijst, eenzaam en grijs, 
Het Oud Belfort, zinbeeld van het verleden; 
Somber en groots, steeds stom en doods 
Treurt de oude Reus op het Gent van heden; 
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt 
Zijn bronzen stemme door de stede: 
“Tril in uw graf, tril Gentse helden, 
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden: 
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand 
En luide storm in Vlaanderland!” 
 
Een bont verschiet schept ‘t bronzen lied 
Prachtig weerto’rend voor d’ogen 
Mijn ziel erkent het oude Gent 
‘t Volk komt gewapend toegevlogen 
‘t Land is in nood; vrijheid of dood 
De gilden komen aangetogen 
‘k Zie Jan Hyoens, ‘k zie d’Artevelden 
En stormend roept Roeland de helden 
Mijn naam is Roeland, ‘k kleppe brand 
En luide storm in Vlaanderland 
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Den weg die hij moest kom 
En de volgende morgen: velletjes en beentjes, maar...
Die kat kwam weer, 
Die kon nie langer wach, 
Die kat kwam weer de volgende dag 
Die kat kwam weer 
Geloof me het is waar 
De volgende dag was die kat weer daar!
Hij zet hem op een skip 
Dat zeilde naar Ceylon 
Die skip die was gelaan 
Met twaalf duizend ton, 
Maar verre van dit land 
Daar is die skip gestrand
En alle matrozen verdronk, maar...
refrein
De boer, die zet die kat 
Toen in een aeroplaan 
Die derailleerde toen 
Tegen een wollekie aan 
De boel die viel omlaag 
Bleef steken in een haag 
Brak armen, nek en beene, maar...
refrein

Die Lore

Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus.
Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus,
da schauet jeden Morgen, so frisch und frei von Sorgen,
des Försters Töchterlein heraus, des Försters Töchterlein heraus.
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la, des Försters Töchterlein ganz frisch heraus,
ta-ra-la-la, ta-ra-la-la, des Försters Töchterlein heraus.
Lore, Lore, Lore, Lore, schön sind die Mädchen
von siebzehn, achtzehn Jahr.
Lore, Lore, Lore, Lore, schöne Mädchen gibt es überall;
und kommt der Frühling in das Tal,
grüß mir die Lore noch einmal, adé, adé, adé,
und kommt der Frühling in das Tal,

Cockles and mussels

In Dublin’s fair city, 
Where girls are so pretty, 
I first set my eyes on sweet Molly Malone, 
As she pushed her wheelbarrow 
Through streets broad and narrow, 
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh”! 

Refrein:
Alive, alive oh! alive, alive oh! 
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh”! 

Now she was a fishmonger, 
And sure twas no wonder, 
For so were her mother and father before, 
And they each wheeled their barrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh”! 

Refrein 

She died of a fever, 
And no one could save her, 
And that was the end of sweet Molly Malone. 
Now her ghost wheels her barrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh”! 

Refrein 

Die kat kom weer

De boer, die zwoer hem blou: 
Hij zou die kat doodskiet, 
Hij had zijn hoos gelaan. 
Met kruit en dynamiet, 
Hij lei die kat hem voor 
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grüß mir die Lore noch einmal, adé, adé, adé.

Der Förster und die Tochter, die schossen beide gut.
Der Förster und die Tochter, die schossen beide gut.
Der Förster schoß das Hirschlein, die Tochter traf das Bürschlein
tief in das junge Herz hinein, tief in das junge Herz hinein.
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la, tief in das junge, junge Herz hinein,
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la, tief in das junge Herz hinein.
Lore, Lore, Lore, Lore, schön sind die Mädchen
von siebzehn, achtzehn Jahr.
Lore, Lore, Lore, Lore, schöne Mädchen gibt es überall;
und kommt der Frühling in das Tal,
grüß mir die Lore noch einmal, adé, adé, adé,
und kommt der Frühling in das Tal,
grüß mir die Lore noch einmal, adé, adé, adé.

Steh’ ich auf Bergeshöhen, schau über Täler hin,
steh’ ich auf Bergeshöhen, schau über Täler hin,
dann sehe ich so gerne aus weiter Ferne,
das Haus der jungen Försterin, das Haus der jungen Försterin.
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la, das Haus der jungen, jungen Försterin,
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la, das Haus der jungen Försterin.
Lore, Lore, Lore, Lore, schön sind die Mädchen
von siebzehn, achtzehn Jahr.
Lore, Lore, Lore, Lore, schöne Mädchen gibt es überall;
und kommt der Frühling in das Tal,
grüß mir die Lore noch einmal, adé, adé, adé,
und kommt der Frühling in das Tal,
grüß mir die Lore noch einmal, adé, adé, adé.

Filia pastoris
  
Quae voluptas, quae voluptas
est amare
pulchram filiam pastoris!
O admiranda, o admiranda
O admiranda filia pastoris!

Hedonè oiè, hedonè oiè
estin agapain

kalèn paida poimenos!
O thaumasia, o thaumasia
O thaumasia paida poimenos!

Welch Vergnügen, welch Vergnügen
ist‘s zu lieben
des Hirten schönstes Töchterlein!
O wunderbares, o wunderbares
O wunderbares Hirten Töchterlein!

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. 

Refrein:
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, 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 

The red man was pressed from this part of the West 
He’s likely no more to return, 
To the banks of Red River where seldom if ever 
Their flickering camp-fires burn. 

Refrein 
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Krambambouli

“Krambambouli” zo wordt geheten
Dat schuimend blond studentennat.
Wie zou d’r op d’aarde iets beters weten
In alle pijn en smart als dat?
Van ‘s avonds laat tot ‘s morgens vroeg
Drink ik mijn glas krambamboeli
Krambimbambambouli, krambamboeli.

En brandt mijn hoofd en mijne wangen,
Of breekt mijn herte van verdriet,
Of krult mijn maag in duizend tangen
Of bibbert ‘t lijf gelijk een riet,
Ik lach met al de medici
En drink mijn glas krambambouli, enz
Krambimbambambouli, krambamboeli.

War’ ik als edelman geboren,
Keuzer zoals Maximiliaan,
Ik stichtten een orde uitverkoren
En als devies hing ik daaraan,
Toujours fidèle et sans souci
C’est l’ordre du Crambambouli
Krambimbambambouli, krambamboeli.

Loch Lomon’

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, 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.
The wee birdies sing and the wild flowers spring
And in sushine the waters are sleeping;
But the broken heart will ken no second spring again,
And the world does not know how we are greating.

My bonnie is over the ocean

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.

Refrein:
Bring back, bring back,
o bring back my bonnie to me (bis)

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 wet.

Refrein 

Last night as I lay on the ocean,
Last night as I lay on the sea,
Last night as I lay on the ocean,
And brought back my bonnie to me.

Oh! Susanna

Oh I come from Alabama 
With a banjo on my knee, 
I’m going to Louisiana, 
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My true love for to see. 
It rained all night the day I left, 
The weather it was dry 
The sun so hot I froze myself 
Susanna, don’t you cry. 

Refrein:
Oh! Susanna, 
Oh! don’t you cry for me 
For I come from Alabama, 
With my banjo on my knee. 

I had a dream the other night 
When everything was still, 
I thought I saw Susanna 
Coming down the hill, 
The buckwheat cake was in her mouth, 
The tear was in her eye, 
I said I’m coming from the South, 

Refrein 

Op de purp’en hei

In de stille kempen, op de purp’ren hei,
Staat een eenzaam huisje, met een berk erbij.
En een zomeravond, in gedroom alleen,
Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen.

Refrein :
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij!
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij!

In het eenzaam huisje, zat een meisje ach !
Lijk ik nergens anders ooit een meisje zag !
Door het venster keek ze mij verlegen aan,
Schoof ‘t gordijntje toe en is maar opgestaan

Refrein 

Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht !
Want nu schuift ‘t gordijntje nooit nog voor me dicht !
Door het open venster, dat men vroeger sloot,
Lach ik op ons kindje op zijn moeders’ schoot. 

Sarie Marais

My Sarie Marais is so ver van my hart
Maar’k hoop om haar weer te sien
Sy het in die wyk van die Mooi Rivier gewoon
Nog voor die oorlog het begin

Refrein:
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

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 krokodille pes
Hulle sleep jou altyd water toe
Hul gooi jou op n skip vir ‘n lange, lange trip
Die josie weet waarnatoe 

Refrein 
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‘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 straatse, 
Jongens schuppen op nen bal, maar ik spele ’t liefst van al 

Refrein: 
Mee mijne vlieger, mee zijne steert, 
Hij 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!”. 

Refrein 

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. 

Refrein 

Laatst 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!

KLOOKE ROELANT (ROELANDLIED)    
(J.De Stoop/Albrecht Rodenbach/Neirynck)

Booven Gent rijst, ienzoam en grijs,

t eiw Belfoort, zinbeelt van t verleede.

Soember en gruuts, steeds, stoom en duuts

treurt_den eiwe reus om t Gent van eeden;

Moar soms ij rilt, en iensklaps gilt

zijn broenzen stemme deur de steede:

“Trild in euw graf, trilt Gentsche elde,

Gij, Jan Iejoens, gij, Artevelde.

Mijnen noam es Roelant, k kleppe brant

en k luije stoorm in Vloandernlant !”

Een boent verschiet schept t broenzen liet,

praachtig weer tuuvert mij veur d uuge,

Mijn ziel erkent daad eiwe Gent,

t Volk koom(t) gewoapent toegevlooge..

t Land es in nuut: “Vrijjeit of duut !”

De gilden koomen angetooge.

k zie Jan Iejoens, k zie Artevelde,

en stoorment roept Roelant de elden:

“Mijnen noam es Roelant, k kleppe brant

en k luije stoorm in Vloanderlant !”

O eldentoolk, o reuzenvoolk,

O praacht en maacht van vroeger doage,

O broenzen liet, k weete beschiet

en ik verstoa et verwijtent kloage.

Dooch wees getruust, t bleuist in den Uust

en Vloanderens zoone goat an t doage.

“Vloandren die lieuw!” Trilt, eiwe muure

en poard euw liet mee oenze kuure,

Zeingt: “Ik ben Roelant, k kleppe brant,

k Luije triejoemf in Vloandrenlant !”
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