
Aan de Amsterdamse Grachten  Wim Sonneveld 
 
Aan de Amsterdamse Grachten 
heb ik heel m'n hart voor altijd verpand. 
Amsterdam vult mijn gedachten 
als de mooiste stad in ons land. 
Al die Amsterdamse mensen, 
al die lichtjes 's avonds laat op ’t plein, 
niemand kan zich beter wensen 
dan een Amsterdammer te zijn. 
 
Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam. 
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam. 
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor. 
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor. 
Alleen de bomen dromen hoog boven ’t verkeer. 
En over 't water gaat er een bootje, net als weleer. 
 
Aan de Amsterdamse Grachten 
heb ik heel m'n hart voor altijd verpand. 
Amsterdam vult mijn gedachten 
als de mooiste stad in ons land. 
Al die Amsterdamse mensen, 
al die lichtjes 's avonds laat op ’t plein, 
niemand kan zich beter wensen 
dan een Amsterdammer te zijn. 
 
'k Heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien. 
En nimmer kreeg ik genoeg van 't reizen nadien. 
Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij 
naar Hollands kust en de stad aan Amstel en IJ. 
 
Aan de Amsterdamse Grachten 
heb ik heel m'n hart voor altijd verpand. 
Amsterdam vult mijn gedachten 
als de mooiste stad in ons land. 
Al die Amsterdamse mensen, 
al die lichtjes 's avonds laat op ’t plein, 
niemand kan zich beter wensen 
dan een Amsterdammer te zijn. 
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Wie ben jij? Jan Jaap de Vries 
 
Mijn naam is Jan. Ik ben in Nederland geboren. 
Ik heet Herman. Mijn achternaam die is Van Doorn. 
Ik ben Hassan. Ik ben in Afrika geboren. 
Ik kom uit Iran: Aangenaam! 
 
Wie ben jij? 
Wat is je naam? 
Waar woon jij? 
Waar kom jij vandaan? 
 
Wie ben jij? (wie ben jij?) 
Wat is je naam (wat is je naam?) 
Waar woon jij? (waar woon jij?) 
Waar kom jij vandaan? 
 
Ik ben Arman. Ik ben in Azië geboren. 
Mevrouw van Dam, mijn voornaam die is Hannelore. 
In Amsterdam woon ik, daar ben ik ook geboren. 
Peter is mijn naam: Aangenaam! 
 
Wie ben jij? 
Wat is je naam? 
Waar woon jij? 
Waar kom jij vandaan? 
 
Wie ben jij? 
Wat is je naam? 
Waar woon jij? 
Waar kom jij vandaan? 
 
Wie ben jij? (wie ben jij?) 
Wat is je naam (wat is je naam?) 
Waar woon jij? (waar woon jij?) 
Waar kom jij vandaan? 
 
Wie ben jij? (wie ben jij?) 
Wat is je naam (wat is je naam?) 
Waar woon jij? (waar woon jij?) 
Waar kom jij vandaan? 



Het kleine café aan de haven Vader Abraham 
 
De avondzon valt over straten en pleinen,  
de gouden zon zakt in de stad. 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, 
ze hebben de dag weer gehad. 
De neonreclame die knipoogt langs ramen, 
het motregent zachtjes op straat. 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. 
 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar zijn de mensen gelijk en tevree. 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 
 
De toog is van koper toch ligt er geen loper, 
de voetbalclub hangt aan de muur. 
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, 
een pilsje dat is der niet duur. 
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm, 
geen monsieur of madam, maar W.C. 
Maar 't glas is gespoeld in het helderste water, 
ja, 't is daar een heel goed café. 
 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar zijn de mensen gelijk en tevree. 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 
 
De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. 
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. 
Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. 
De mensen die zijn daar gelukkig, gewoon, ja de mensen die zijn daar nog blij! 
 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar zijn de mensen gelijk en tevree. 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 
2x 
 



Een eigen huis  René Froger 
 
Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. 
Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. 
Als ik geen zin heb om te koken  
dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. 
Als ik morgen geen zin heb om te werken 
dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. 
En als de kleuren van m’n huis me irriteren  
dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. 
 
Een eigen huis. Een plek onder de zon. 
En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. 
Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. (2x) 
 
Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. 
Geen idee, geen benul wat gebrek aan liefde is. 
Vandaag kocht ik m’n derde videorecorder. 
Vanaf nu af aan is er dus geen programma dat ik mis. 
M’n vader en m’n moeder zijn nog allebei in leven. 
Dank zij hun heb ik een fijne jeugd gehad. 
En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan,  
gaan we met z’n tweeën drie keer uitgebreid in bad. 
 
Een eigen huis. Een plek onder de zon. 
En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. 
Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. (2x) 
 
Ja alles, alles kan een mens gelukkig maken. 
Een zingende merel, de geur van de zee. 
Ja alles, alles kan een mens gelukkig maken. 
De zon die doorbreekt. Een vers kopje thee! 
 
Een eigen huis. Een plek onder de zon. 
En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. 
Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. (2x) 
 
Een eigen huis. Een plek onder de zon. 
En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. 
Toch … 
 



Op een onbewoond eiland  Kinderen voor kinderen 
 

Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus. 
Ja, je voelt je d'r blij want lekker leven is de leus. 
Geen pietsie pech, want je hoeft er niets.  
Valt er niet van je fiets. Ligt op je luie haidewiets. 
Drinkt met je billen bloot, melk uit een kokosnoot. 
Je wordt vanzelf groot. 
Op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn. 
Op een onbewoond eiland, daar zou ik willen zijn. 
 
Had vanmorgen al voor dag en dauw een punaise in m’n voet. 
Marmelade op m’n linkermouw, ei te zacht, ik word niet goed. 
En toen ik m'n fiets besteeg, je raadt het reeds,  
m'n beide banden lek en leeg. 
En de tram die ik toen nam, bleef steken in een steeg. 
 
Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus. 
Ja, je voelt je d'r blij want lekker leven is de leus. 
Geen pietsie pech, want je hoeft er niets.  
Valt er niet van je fiets. Ligt op je luie haidewiets. 
Drinkt met je billen bloot, melk uit een kokosnoot. 
Je wordt vanzelf groot. 
Op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn. 
Op een onbewoond eiland, daar zou ik willen zijn. 
 
‘k Moest vanmiddag bij de dokter zijn, spuitje anti-griep gehaald, 
Nou die ‘vogel’ deed me reuze pijn en natuurlijk brak de naald. 
En toen ik douchen zou, je raadt het reeds,  
stond ik te krijsen van de kou. 
Nooit geluk, de geiser stuk, je weet al wat ik wou:  
 
Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus. 
Ja, je voelt je d'r blij want lekker leven is de leus. 
Geen pietsie pech, want je hoeft er niets.  
Valt er niet van je fiets. Ligt op je luie haidewiets. 
Drinkt met je billen bloot, melk uit een kokosnoot. 
Je wordt vanzelf groot. 
Op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn. 
Op een onbewoond eiland, daar zou ik willen zijn. 
 



Kom Van Dat Dak Af  Peter Koelewijn 
 
Hee 
Kom van dat dak af.  
'k Waarschuw niet meer. 
Nee nee nee nee nee nee, van dat dak af. 
'k Waarschuw niet meer. 
Kom van dat dak af. 
Dat was de laatste keer. 
 
Janne Jansen z’n vrouw, dat was een koorddanseres. 
Bij gebrek aan een touw, klom ze op het bordes. 
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet  
en in de straat weerklonk zijn kreet. 
 
Kom nou van dat dak af, 
'k Waarschuw niet meer. 
Nee nee nee nee nee nee, van dat dak af. 
'k Waarschuw niet meer. 
Kom van dat dak af. 
Dat was de laatste keer. 
 
Janne Jansen werd kwaad en zei: ja aan is de boot. 
Kom van dat dak af of je gaat in de goot. 
Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad. 
Weerklonk het in de straat! 
 
Kom van dat dak af. 
'k Waarschuw niet meer. 
Nee nee nee nee nee nee, van dat dak af. 
'k Waarschuw niet meer. 
Kom van dat dak af. 
Dat was de laatste keer. 
Yeah!!! 
 
Janne Jansen z’n vrouw, dat was een koorddanseres. 
Bij gebrek aan een touw, klom ze op het bordes. 
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet  
en in de straat weerklonk zijn kreet. 
 
Kom van dat dak af.  
'k Waarschuw niet meer. 
Nee nee nee nee nee nee, van dat dak af. 
'k Waarschuw niet meer. 
Kom van dat dak af. 
Dat was de laatste keer. 
Oh yeah. Van dat dak af, ohhho. Van dat dak af. Van dat dak af.  
Hé, kom van dat dak af. Van dat dak af.  
‘k Waarschuw nu niet meer! KOM ERAF!!!! 



Dansen Op De Vulkaan De Dijk 
 
Je moet je het schompes werken.  (schompes = heel hard) 
En je doet het, maar waarvoor? 
Het kan elk moment gebeurd zijn. 
Maar ze gaan nog even door. 
Nog dichter bij de afgrond, 
nog dichter op het vuur  
en het wordt alleen maar  
erger met het uur. 
 
Bommen voor de vrede, 
leugens om het geld,  
en wij moeten betalen.  
Ook al had je niks besteld. 
Waar halen ze de lef  
en de gore moed vandaan. 
Lief, trek iets moois aan  
Dan gaan we 
 
dansen, dansen, dansen,  
dansen, dansen, dansen,  
dansen, dansen, dansen op de vulkaan. (2x) 
Dansen op de vulkaan. 
 
Dit is de grote vrijheid. 
Je mag zeggen wat je denkt. 
Niet dat het iets uitmaakt  
met hoeveel je ook bent.  
Ze doen toch wat ze willen  
al moet de hele boel vergaan. 
Lief, trek iets moois aan. 
Dan gaan we  
 
dansen, dansen, dansen,  
dansen, dansen, dansen,  
dansen, dansen, dansen op de vulkaan. 
Dansen op de vulkaan. 
 
Straks is het verboden  
of te laat om nog te gaan. 
Lief, trek iets moois aan. 
Want we gaan  
 
dansen, dansen, dansen,  
dansen, dansen, dansen,  
dansen, dansen, dansen op de vulkaan. (2x) 
Dansen op de vulkaan. 
Dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, ... 
 
(Deze tekst gaat erover dat er veel fout is en niets helpt, maar “Lief, laten we dansen, dansen.” op een 
berg, die elk moment tot uitbarsting kan komen, een vulkaan. De uitbarsting kan in de wereld zijn, 
maar de vurigheid kan ook in de liefde zijn.) 

 


