
 

MEDLEY (2013) 

Op 6 januari 2013 werden door de hoofdrolspelers en het koor onder leiding van Stanley Stokkermans 

vier liedjes opnieuw opgenomen. Als extra track werd ook een nieuwe medley van "De meneer van 

het hooggerechtshof", "Tijd vliegt", "Aan wakker liggen heb je niets" en "Er is een lied dat komt en 

dat gaat" opgenomen. 
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Dit is het late middaglicht 

Nu zal het vast niet lang meer duren 

Ik zie het met m'n ogen dicht 

De rode zon staat op de muren 

De huizen aan de waterkant 

Die zet de zon voor hete vuren 

Hij zet hun een voor een in brand 

En de meneer van het hooggerechtshof 

Verlaat om vijf uur zijn kantoor 

Hij kijkt niet op hij kijkt niet rechts of links 

Hij loopt gewoon maar door 

Om half zes voor het eten thuis 

Dan bij het raam naar buiten turen 

Naar wie voorbij komt langs het huis 

En wie naar binnen bij de buren 

Op tijd naar boven en naar bed 

Of moet ik pa naar boven sturen? 

Dat is de dag van A tot Z 

 

Tijd vliegt, tijd vliegt 

Tijd vliegt, tijd vliegt 

Ik had mijn poppen op de plank gelegd 

Ik had mijn opa goeienacht gezegd 

Mijn moeder kwam die het venster sloot 

Mijn nachtpon werd te klein, ze zei wat word je groot 



 

Tijd vliegt, tijd vliegt 

Tijd vliegt, tijd vliegt 

Ik zou er heel graag willen zijn 

Oh liefje, duurt het nu nog lang 

En is de kans niet erg klein 

Oh liefje, liefje, ik ben bang 

Ik zou er heel graag willen zijn 

Oh liefste duurt het nu nog lang 

Want is de kans niet erg klein 

Oh liefje, liefje 

Oh liefje 

Er is veel, ja heel veel, ja heel veel veranderd in die tijd 

Er is veel, ja heel veel, veel te veel veranderd in die tijd 

Aan wakker liggen heb je niets 

Doe je ogen dicht dan 

Slapen is tenminste iets 

Mag het kleine licht an? 

Aan wakker liggen heb je niets 

Doe je ogen dicht dan 

Slapen is tenminste iets 

 

Er is een lied dat komt en dat gaat 

Als de diridiridom 

Als de wind en de regen 

Dat al wie onder de mistletak staat 

Zijn allerbeste veren laat 

Diridiridou 

Ik ga erheen met jou 

Diridiriwiet 

Schade kan het niet 

Oh op m'n woord van edelman 

Ik ben een man die het weten kan 

Neem me bij de hand 

'k Voer u door het land 

Diridiridijn 

Tot ik er zal zijn 

Vogellijm, maretak, mistletak 

Ik ben de speelman dankbaar dat ik het lied ken 

Ik ben uw lieveling 

En zing het evengoed als ik het niet ben 



Er is een lied dat komt en dat gaat 

Als de diridiridom 

Als de wind en de regen 

Dat al wie onder de mistletak staat 

In slavendienst bij anderen gaat 

Diridirigeer 

Lief wat wil je meer 

Diridiridou 

Ik ga in dienst bij jou 

Ga niet daar met een andere man 

Omdat ik het niet veranderen kan 

Neem me bij de hand 

Ik voer u door het land 

Diridiridijn 

Tot ik er zal zijn 


