
 

20 A. Het grote klutslied. 

Intro: Laatste regel couplet. 

(BLAD 01) 
COUPLET 1 
Aan het strand stil en verlaten,  
komt een Shantykoor bijeen 
Daar moet op gedronken worden.  
Waarom liet je mij alleen, 
Jantje zag eens pruimen hangen.  
In een groen groen knollenland, 
Als we gaan, dan met z’n allen.  
Kameraden hand in hand, 
Als het gras twee kontjes hoog is.  
Met z’n allen naar de Zaan, 
Zie de maan schijnt door de bomen.  
Daar bij ons in de Jordaan. 
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COUPLET 2 
Aan het strand, stil en verlaten.  
Daar in’t bronsgroen eikenhout, 
‘k Heb mijn wagen volgeladen.  
Zilverdraden tussen ’t goud, 
Zou het erg zijn lieve ouders.  
Dat we toffe jongens zijn, 
Herdertjes lagen bij nachte.  
Overal waar de meisjes zijn, 
He he he, kom van het dak af.  
Vaderlief toe drink niet meer, 
Maar vanavond heb ik hoofdpijn.  
Mag ik van u een lift meneer. 
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(BLAD 02) 
COUPLET 3 
Aan het strand, stil en verlaten.  
Dag aan dag sta ik op wacht, 
Kleine Greetje uit de polder.  
Zet ’n kaars voor je raam vannacht, 
Wij komen allen in de hemel.  
Als ik met mijn fietsbel bel, 
Daar zijn de appeltjes van Oranje.  
Pappie loop toch niet zo snel, 
Op de grote stille heide.  
Voel ik me zo verdomd alleen, 
Zonnetje gaat van ons scheiden.  
Want mijn hart is niet van steen. 
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COUPLET 4 
Aan het strand, stil en verlaten.  
Hoeperdepoep zat op de stoep, 
Ik zwerf eenzaam door de straten.  
Als ik om mijn moeder roep, 
Je mag er alenig maar naar kijke.  
Nu jij voor die ander koos, 
In ’t cafeetje aan de haven.  
Daar was laatst een meisje loos, 
En we gaan, nog niet naar huis toe.  
Al is het de hoogte tijd, 
Geef me nog een laatste biertje.  
Voor je me de kroeg uit smijt. 
 


