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Over drie weken begint de lente. ’s Morgens is het alweer licht als de wekker gaat. 
Wordt wakker, ‘t zonnetje is al op,
De bloemen kijken uit hun knop.
De vlugge leeuwerik zingt al lang,
De zwaluw sjilpt haar morgenzang.
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker;
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker.

Het duifje strijkt zijn veertjes glad,
En trippelt vrolijk over ‘t pad.
De haan kraait voor de tweede keer,
‘t Is alles buiten in de weer.
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker;
Wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker.

In deze tijd van het jaar ontwaakt ook de natuur. De bollen komen op, er komen weer nieuwe 
knoppen aan de takken, de vogels beginnen te zingen. Gertje vertaalt dit prachtig in haar spel 
op de dwarsfluit en wij zingen 

De Wind, Het Water
Het Vuur, De Aarde,
Zonneschijn en Regen
Eén met de natuur

Afgewisseld met
Heya heya heya heya
Heya heya hey

Zo op papier ziet dit er rustig uit. Maar we zingen dit alsof we een groep indianen zijn, met 
trommels, ritmisch en steeds sneller. Om dan weer rustig terug te vallen in de tekst De Wind, 
Het Water, Het Vuur, De Aarde,
Zonneschijn en Regen,Eén met de natuur waarbij we ieder element uitbeelden met een 
handgebaar.

Bij het lied De Boom van Mike Boddé en Henny Vrienten verrast Gertje ons met het geluid van 
een bazooka. Gertje heeft een echt blaasinstrumentje. Vroeger gebruikten we hiervoor ook wel 
een kam met een vloeitje. 

Voor de lente weer begint 
De boom staat met zijn kale takken 
Als een omkeerde bezem in de wind 
De hemel schoon te vegen
Tot de lente weer begint 
Begint een kettingzaag te loeien 
Om de takken af te snoeien 
Voor de lente weer begint
Voor de lente weer begint 
Vallen dikke druppels regen 
Als de tranen van een kind
Voor de lente weer begint
Voor de lente weer begint
Zwaai ik de bezem door de regen 
Met de bezem door de wind 
Om de hemel schoon te vegen 
Voor de lente weer begint 



Voor de lente weer begint 
Voor de lente weer begint 
Voor de lente weer begint 

En wat kun je het beste doen om voluit van de lente en de natuur te genieten? Juist, naar 
buiten gaan, Maar zingen en wandelen door de zaal zoals wij doen is bijna net zo fijn!

Door de bossen, door de heide
Door het zomerdronken land
Over heuvels en rivieren
Windgekust en zonverbrand
Trekken wij, licht en vrij
Uit de aldags geest, naar het levens feest
Luit en lach, merelslag,
Dit is een vakantie dag

Soms is het echter binnen niet bijna net zo fijn. Zeker niet als je een spin bent zoals de spin 
Sebastiaan uit het gelijknamige gedicht van Annie M.G. Schmidt dat Connie voordraagt. Lees 
maar waarom. De tekst staat onder dit Terugblikje.

En als je in de gevangenis zit kun je alleen maar dromen van de lente, de natuur en buiten. 
Loek zingt het lied Brief van een moeder aan haar zoon die in de nor zit en begeleidt zichzelf op
zijn gitaar. Het is een lied van Koos Speenhoff (1869-1945), één van de eerste Nederlandse 
cabaratiers. Koos Speenhoff was succesvol door zijn ongewone openhartige manier waarop hij 
het volkse leven beschreef en de deftigheid waarmee hij zijn liedjes zong. Zijn lijfspreuk was ’t 
is anders.
Dat gold ook voor zijn naam. Want Koos heette helemaal geen Koos. Deze voornaam was hem 
gewoon in de volksmond toegedicht. Zo gaat dat. 

Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten,
als dat ze jou geheel niet kan vergeten.
‘t Is negen uur, je vader is naar bed
en in mijn handen heb ik jouw portret.
‘t Is stil in huis maar voor dat ik ga leggen,
o jongenlief, moet ik je nog wat zeggen.
Dat ik van narigheid geen raad meer weet,
dat ik geen rustig stukkie brood meer eet.
Ik lig soms heel de nacht van jou te dromen.
Totdat de tranen in mijn ogen komen.
Ik ben al oud, het maakt me zo kapot.
‘t Is toch zo hard dat ik jou missen mot.
En vader wil jouw naam in huis niet horen.
Dat heeft-ie mij daarnet nog zo bezworen.
Wanneer ik soms maar even van jou praat,
vloekt hij me stijf, je weet wel hoe dat gaat.
En op je meisje mot je ook niet hopen,
die zag ‘k ‘n zondag met een ander lopen,
ze had die hoed, die jij haar gaf nog op,
die met die veer, die droeg ze op haar kop.
Van al jouw centen speelt ze nu de dame,
die kakmadam, ze moest zich liever schame.
Nou jij voor haar de nor ben ingegaan,
nou loopt ze as een sloerie op de baan.
Maar hou je stil, dat zal haar wel berouwen.
Laat ze gerust met heel de buurt gaan sjouwen.
‘t Was niks voor jou, jij mot een ander wijf,
jij mot er een met voortgang in haar lijf.
Zoals Marie, je weet wel met die tanden,



daar zul je heel wat beter mee belanden,
die mag jou graag, dat weet ik al een tijd,
als ze maar durfde had ze ‘t jou gezeid.
Zij zorgt toch o zo goed voor ‘t werk en ‘t eten.
Ze breit je kousen als ze zijn versleten.
Door haar zal jij geen smerigheid meer doen.
En ook geen messen trekken zoals toen.
Wanneer ik daaraan denk dan moet ‘k grienen,
jij kan met verven toch je brood verdienen.
En als je heel je straf heb afgedaan,
mot jij weer naar je ouwe baas toe gaan.
Al scheldt de buurt, daar moet je niet om malen.
We komen samen om je af te halen,
Marie en ik we wachten bij de poort,
met ‘n schoon halfhempie en een staande boord.
Dan koop ik voor een dubbeltje sigaren,
je houten pijpie zal ik trouw bewaren,
en als je thuis komt is je potje gaar,
dan staat er spek met kroten voor je klaar.
Ik voel de slaap al in mijn ogen komen.
Je moeder gaat nou zeker van je dromen.
Want als ik jou niet overdag mag zien,
zie ik je in mijn droom vannacht misschien.
Dan zie ik jou in ‘t hoekie zitten roken,
en sta ik bij ‘t fornuis de pot te koken.
Vergeet je moeder niet, o jongenlief,
de lamp gaat uit, ik eindig nou mijn brief.

Op de facebookpagina van het koor http://facebook.com/geheugenkooralkmaar staat een link 
naar het lied van Frans Halsema waarin de zoon zijn moeder antwoord.

Groet,
Marja Ruts

Dit is de spin Sebastiaan
Het is niet goed met hem gegaan
Luister!
Hij zei tot alle and’re spinnen:
Vreemd ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo’n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan
kom, Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou??
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
’t web hoeft niet zo groot te zijn,
’t hoeft niet buiten, ’t kan ook binnen
ergens achter een gordijn
Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is zò gevaarlijk binnen,
zò gevaarlijk voor een spin.

http://facebook.com/geheugenkooralkmaar


Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de drang is mij te groot.
Zeiden alle and’ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood!
O, o, o, Sebastiaan…
Het is niet goed met hem gegaan…
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang!
Zeiden alle and’re spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn drang!
Na een poosje werd toen even
dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd. 


