
VLAAMSCHE MANNENKOREN 

 

1 De deur uit (Frans De Cort – Jef Tinel)  

Al wie in ons gezelschap bromt en knort bij lied en glas,  

kan zeker braaf zijn, maar hij komt bij ons toch niet van pas. 

De deur uit, de deur uit zoo zingen wij in akkoord. 

Wij ruimen hem geen plaatsken in maar wijzen hem naar de poort. 

Wij ruimen hem geen plaatsken in maar wijzen hem naar de poort, naar de poort. 

De wijze door en door geleerd die onze vreugd bekijft 

hij wordt door ons geacht, vereerd zoo lang hij buiten blijft. 

De druiloor die met zang en wijn en knappe, knappe meiden spot  

hij mog(e) een vrome burger zijn, wij zeggen hij is zot. 

De druiloor die met zang en wijn en knappe, knappe meiden spot 

hij mog(e) een vrome burger zijn, wij zeggen hij is zot. 

Al (wie in ons gezelschap bromt en knort bij lied en glas, 

kan zeker braaf zijn, maar hij komt bij ons toch niet van pas. 

De deur uit, de deur uit zoo zingen wij in akkoord. 

Wij ruimen hem geen plaatsken in maar wijzen hem naar de poort. 

Wij ruimen hem geen plaatsken in maar wijzen hem naar de poort, naar de poort.) 

 

2 Hoe schoon is de nacht (? – Jef Tinel) 

Hoe schoon is de nacht in lieflijke pracht. 

Daar wandelt de maan langs d’ hemelsche baan. 

En sterre bij sterre belonkt ons van verre. 

(En ’t windeken teer) En ’t windeken teer suist: lof zij den Heer, 

en ’t windeken teer suist: lof zij den Heer. 

 

3 Vlaanderens taal (Theodoor Sevens – Jef Tinel) 

Wie ’n heeft, wie ’n heeft er nooit geluisterd naar ’t liedje van het koren? 

(rijpend in den gloed der zonne innig dat mij boeide vroeger dagen)  

op de vruchtbar(e) akkervoren innig boeide vroeger dagen. 

Moeders zangen, moeders zangen moeders sagen moeders sagen. 

Och! Mijn hart vergeet u niet (vergeet u niet). 

Wie ’n heeft er, wie ’n heeft er nooit geluisterd naar ’t ruischen van de Schelde. 

(Stroomend, stroomend door de Nederlanden klinkt de zang aangeheven waar wij wonen) 

Door de stad van Artevelde aangeheven waar wij wonen. 

Vlaamsche klanken! Vlaamsche tonen! Leeft en schalt nog eeuwenlang. 

 

4 De Vlaamsche zangers (Dubbelstap voor vierstemmig mannenkoor) (? – Jef Tinel) 

Vooruit! Vooruit! Vooruit! Vooruit! Op! Op! Harop! 

Leve de vreugd in eer en deugd! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! 

Zingend stappen wij door ’t leven, zang verdrijft verdriet en smart, 

zang alleen kan vreugde geven, zingen wij met ziel en hart. 

Immer zingen! Hoog het lied! Vlaamsche zangers treuren niet!  

Vlaamsche zangers treuren, treuren niet. 

Vooruit! Vooruit! Vooruit! Vooruit! Op! Op! Harop! 

Leve de vreugd in eer en deugd! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! 



En zijn er eeuwen heengegaan, het bloed der oude vadren,  

dat stroomde soms voor ’t vrij bestaan, bruischt nog in onze adren! 

Wij houden niet van vreemden pronk; maar doen gelijk de vadren deden. 

Ons leuze klinkt lijk z(e) eertijds klonk: blijft Vlaamsch van hart en Vlaamsch van zeden!   

En zijn er eeuwen heengegaan, het bloed der oude vadren,  

dat stroomde soms voor ’t vrij bestaan, bruischt nog in onze adren! 

Wij houden niet van vreemden pronk; maar doen gelijk de vadren deden. 

Ons leuze klinkt lijk z(e) eertijds klonk: blijft Vlaamsch van hart en Vlaamsch van zeden!   

 Vooruit! Vooruit! Vooruit! Vooruit! Op! Op! Harop! 

Leve de vreugd in eer en deugd! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! 

Zingend stappen wij door ’t leven, zang verdrijft verdriet en smart, 

zang alleen kan vreugde geven, zingen wij met ziel en hart. 

Immer zingen! Hoog het lied! Vlaamsche zangers treuren niet!  

Vlaamsche zangers treuren, treuren niet. 

Vooruit! Vooruit! Vooruit! Vooruit! Op! Op! Harop! 

Leve de vreugd in eer en deugd! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee! 

 

5 Vlaamsch motto (Guido Gezelle – Jef Tinel) 

Gij zegt dat ’t Vlaamsch te niet zal gaan, ’t en zal! ’t En zal! 

Dat ’t Waalsch gezwets zal zal bovenslaan, ’t en zal! ’t En zal!  

Dat hoopen, dat begeeren wij, dat zeggen en dat zweeren wij  

zoolang als wij ons weren wij, ’t en zal! ’t En zal! ’t En zal! 

 

6 Het daghet in den Oosten (Van Goethem – Jef Tinel) 

Het daghet in den Oosten, het lichtet overal! 

1) En Vlaandrens velden dreunen van blij triomfgeschal! 

(En Roeland klokke Roeland) luidt over beemd en strand, Ja Roeland luidt victorie! 

Victorie in Vlaanderland. 

Het daghet in den oosten, het lichtet overal!  

Het daghet in den Oosten, het lichtet overal! 

2) En over heel ons Vlaandren weergallemt feestgeschal! 

(En trommen en klaroenen) en klok en beiaardklank die mengen hunne tonen 

bij ’t juichend volksgezang. 

Het daghet in den oosten, het lichtet overal!  

Het daghet in den Oosten, het lichtet overal! 

3) En over heel ons Vlaanderen weergallemt feestgeschal! 

(Wij vieren onze vrijheid) in broederlijken band wij brengen onzen heilwensch 

aan ’t duurbaar  Vlaanderland. 

Het daghet in den oosten, het lichtet overal!  

  

 

     


