
LYRICS 
 

 
 

1. Dat is de toon van de waarheid   
Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 
 
omdat ik ontdekt heb dat er 
niets boven de waarheid gaat 
die hele toon die is zo bijzonder 
dat is de toon van de waarheid 
begrijp je? 
 
dat is alleen dus vanuit de schrijver 
vanuit mij 
ik merk 
iemand anders kan het niet merken 
want ik kan natuurlijk een verhaal verzinnen 
waarvan jij absoluut niet weet of het nou waar is of niet  
ik merk 
ik merk dat 
als een verhaal op waarheid berust 
dat het dan altijd een streepje voor heeft 
op een verhaal wat ik helemaal verzonnen heb 



 
omdat ik ontdekt heb dat er 
niets boven de waarheid gaat 
die hele toon die is zo bijzonder 
dat is de toon van de waarheid 
begrijp je? 
 

2. Dat is ’n tik van me  
Door: Cor Jaring, 2 november 2009 
 
ik heb ’t gemak 
net als ’n soort kameleon 
om dan weer ‘ns groen, dan weer ‘ns rood en dan weer ‘ns paars te zijn 
maar ik heb daar geen moeite mee 
maar waar ik moeite mee heb 
dat is 
niet echt 
ja ik hou ook niet van perfectie 
’n perfect mens 
d’r moet bij mij wat an mankeren 
al heb je maar ’n hazenlip of ’n horrelvoet 
of ’n kale kop 
of scheel 
ook materialen 
’n accordeon die perfect is of ’n gitaar die perfect is 
ook niet goed 
’n camera die perfect is, d’r moet wat an mankeren 
al zit’r mar ’n deukie in of 
 
nee heel gek is dat 
nee heel gek is dat 
dat is ’n tik van me, ik weet niet wat ’t is 
’n tik van me 



dat is ’n tik van me, ik weet niet wat ’t is 
’n tik van me 
ik zal wel ook niet goed zijn 
ik zal ook wel niet perfect zijn 
 

3. Het lijkt me juist wel veilig op dat dak   
Door: Joost Conijn, 6 maart 2007   
 
ik heb helemaal niet het gevoel dat ik op zoek ga naar een soort risico 
hoor 
het lijkt me juist wel veilig op dat dak 
 
het overkomt me eigenlijk altijd al 
ja dat er iets stuk gaat of dat je ergens strandt 
en dat mensen je dan helpen en dat je dan uiteindelijk ook 
kan blijven eten 
en kan blijven slapen 
en ja ik vind dat altijd wel heel mooi 
 
ik heb helemaal niet het gevoel dat ik op zoek ga naar een soort risico 
hoor 
het lijkt me juist wel veilig op dat dak 
 
dat overkwam mij altijd al 
en dat heb ik ook al gebruikt of zo 
dat is ook een beetje hoe ik leef 
ja het is ook zo 
de heersende norm 
dat alles zo 
iedereen alles zo perfect in orde heeft 
en dubbel verzekerd 
en 
terugrij-auto’s en sleepkosten worden vergoed 



en daarmee helpt ook niemand mekaar meer, hè 
 
ik heb helemaal niet het gevoel dat ik op zoek ga naar een soort risico 
hoor 
het lijkt me juist wel veilig op dat dak 
 
want op de weg heb je met allerlei ander verkeer te maken 
want op de weg heb je met allerlei ander verkeer te maken 
en dat dak van de school was zo groot 
dat was zo’n oase van  
ja van rust ook 
ik dacht daar kan ik mooi lekker eh 
ik kwam gewoon niet te dicht 
bij de rand van het dak in de buurt 
 

4. Ongelofelijk dat iedereen zomaar is vermoord  
Door: Jessica Durlacher, 19 oktober 2010 
 
’t begon volgens mij met dat ik over m’n grootmoeder wilde schrijven 
omdat die zo onbekend en bijna zinloos verdwenen is 
ze is gestorven 
begin ‘40 
vermoord 
dat blijft gewoon ’n soort mythisch iemand 
daar begon ik eigenlijk mee 
grootmoeder Erna is ’n heel lief gezicht  
en je weet verder helemaal niets 
d’r is niks over haar 
d’r zijn wat fotootjes 
d’r is ’n heel klein beetje in de familieoverlevering over haar bekend 
en dat zijn allemaal van die verdrietige verhalen  
van iemand die moest vluchten vanuit Baden Baden naar Rotterdam 
waar ze dan met de familie gingen wonen 



waar ze vervolgens de taal niet sprak 
waar ze wel ’n tijdlang veel muziek maakte 
grootmoeder speelde viool en dan hadden ze van die optredens en 
huisconcerten 
 
‘t is toch ongelofelijk dat iedereen  
zomaar is vermoord 
‘t is ongelofelijk 
‘t is ongelofelijk 
 
zij is natuurlijk opgepakt 
ze is verdwenen 
het oppakken van mensen in ’n huis in de oorlog 
wat voor iedereen langzamerhand een heel oud verhaal is 
iedereen heeft er zo’n beetje genoeg van 
 
ik durf er bijna niet meer mee aan te komen 
en toch wil ik ermee aankomen stiekem 
omdat ik elke keer als ik erover lees 
zo verschrikkelijk geëmotioneerd raak  
 
‘t is toch ongelofelijk dat iedereen  
zomaar is vermoord 
‘t is ongelofelijk 
‘t is ongelofelijk 
 

5. De schoonheid is altijd anarchistisch   
Door: Jan Fabre, 5 januari 2006 
 
elke morgen word ik wakker 
of ik slaap nie  
sta ik op met dat vreemd lichaam dat vreemd laboratorium 
waar dat ge naar kijkt en da ge denkt  



wat is da? 
wat is da? 
hoe marcheert zoiets? 
ook het denken 
hoe marcheert zo’n brein? 
waarom reageert de mens? 
wat doen de mensen? 
waarom ben ikik hier? 
 
de schoonheid is altijd anarchistisch 
zoals liefde 
dat kent geen regels dat kent geen wetten 
 
waarom zweet de mens? 
uit angst voor seksualiteit uit sport 
wat betekent dat vandaag d’n dag zweet? 
tegenwoordig als je naar de publiciteit kijkt 
een fotomodel dat zweet niet meer hè 
die stinken niet meer die hebben geen geur meer een fotomodel 
zelfs tegenwoordig een sportman 
een sportman in de publiciteit is 
ja die zweet ook niet meer 
mensen tegenwoordig die zweten dat is zoiets 
dat wordt vies 
de mens die zweet da mag nie 
 
de schoonheid is altijd anarchistisch 
zoals liefde 
dat kent geen regels dat kent geen wetten   
 
daar ga je toch allemaal over zitten nadenken als kunstenaar 
daarom kwam ik uiteindelijk ook op urine terecht 
maar ik denk dat wij allemaal piesen 



en ik denk ja  
pies iets heel schoon is 
en mijn moeder zei dan ook zo van 
ik had zo’n klein wratje aan mijn elleboog 
ja manneke 
smeert daar ochtendpies eraan da zal wel weggaan en da ging dan ook 
weg 
da mag allemaal nie meer tegenwoordig 
pissen dat is vies geworden 
we zijn een heel moderne maatschappij geworden 
maar iemand die piest 
da’s ineens 
vies 
 
de schoonheid is altijd anarchistisch 
zoals liefde 
dat kent geen regels dat kent geen wetten   
 

6. Wanneer ’t af is?   
Door: Job Roggeveen, 18 augustus 2011 
 
af is 
af is 
 
wanneer ’t af is? 
 
’t is niet zo dat ’t dat ‘t nu zo is zo van 
elk liedje wat ik maak ook meteen perfect is 
’t is een heel erge zoektocht en schaven en 
nu bijvoorbeeld zit ik midden in een liedje wat 
ik de hele tijd niet snap welke toonsoort ik ’t refrein moet doen 
ik heb iets gemaakt waarvan ik ’t idee heb d’r zit iets heel goeds in  
maar ik  



ik vind ’t maar niet of zo 
’t duurt soms heel lang 
 
wanneer ’t af is? 
wanneer ’t af is? 
wanneer ’t af is? 
af is 
af is 
af is 
af is 
af is 
 
ja ik weet nie ik heb zelf altijd ’n soort structuur in m’n hoofd 
dat ik denk van ok 
’t kan dan ook zijn dat ’t einde misschien nog twee keer moet 
of nee toch een keer en dan is ’t nu afgerond ’n goed ding of zo 
’t is vooral heel erg dat je zorgt dat je binnen de tijd van ’t liedje 
de spanning vasthoudt 
 
wanneer ’t af is? 
wanneer ’t af is? 
wanneer ’t af is? 
af is 
af is 
af is 
af is 
af is 
 
ik had op bepaald moment bedacht 
als ik ’n liedje maak  
wil ik dat er in elk liedje eigenlijk een soort verrassing zit 
een soort moment dat je even op ’t verkeerde been gezet wordt 
dat doe ik heel vaak door 



van dat ik zorg dat je met akkoorden 
naar een andere toonsoort gaat 
dat je eigenlijk 
even een soort vrije val maakt als luisteraar 
 

7. Je kunt je ook afvragen    
Door: Adriaan van Dis, 17 januari 2007 
 
je kunt je ook afvragen 
in de verhouding in de wereld tussen rijk en arm 
dan heb ik ’t niet eens over onze eigen wereld 
maar tussen Noord en Zuid 
 
wij gebruiken alle stroom en alle energie   
wij gebruiken alle stroom en alle energie   
 
nou zijn d’r volken die ook aan de beurt zullen zijn 
en dan zeggen we plotseling 
nee jongens 
blijf nou toch gewoon 
met die prachtige bossen 
jullie zijn de longen van de wereld 
 
en die mensen willen ook 
dan mag je je wel eens schuldig voelen waarom 
wij hier in Europa denken dat het middelpunt van de wereld 
wit blank en Europees is 
maar d’r zijn ook nog andere culturen die zich aandienen   
 
 
 
 
 



8. Het Noordpoolzeeijs    
Door: Bernice Notenboom, 5 januari 2010 
 
wetenschappers uit Engeland die zeggen  
dat de gemiddelde dikte  
van het zeeijs 
het Noordpoolzeeijs 
is nu nog maar 
dertig centimeter 
dat was in 2001 nog 
anderhalve meter 
dus dat is een meter minder dik geworden 
gemiddeld 
is waanzinnig 
en dat gaat heel snel 
 
ook al zou nu alle CO2 ophouden 
we kunnen het niet meer terugdraaien 
ook al zou nu alle CO2 ophouden 
 
’t zit ‘m echt in de politiek 
daar moet ’t komen 
daar moet ’t initiatief genomen worden 
door alle landen 

 
 

Aangeboden door:  

 

 


