
 

De toet 
 

Hiel lang gelijje stong ‘s in de krant 
te koep ‘n moeie toet 

nou is moei misschien wat overdreve 
mar geluid dat kwaam d’r oet 

heej waas wat alt en kromgeboage 

en ik geluuf neet dat 'ie blonk 
en dat 'ie onder os gezagd 

neet altied zuuver klonk 
 

mar as ge ‘m huurde toete in de stroat 
da ging alles in de moat 

joa da kwaam die toet 
boave alles oet 

en met d'n hemel as plafon 
kos 'ie blinke in de zon 

en as heej d’n daag in zich gespeegeld zaag 
bloos 'ie 's oaves tot besloet 

nog efkes lekker oet 
 

als d'n optocht dor ‘t durp ging 

waas ‘ie in zien element 
dan sjouwde 'ie kroeg in kroeg oet 

van d'n iene zaal nar de andere tent 
nar elk café ging heej veurop 

't lifst de ganse daag 
todat 'ie 's oaves oetgetoet 

wir in zien koffer laag 
 

mar as ge ‘m huurde toete in de stroat 
da ging alles in de moat 

joa da kwaam die toet 
boave alles oet 

en met d'n hemel as plafon 
kos 'ie blinke in de zon 

en as heej d’n daag in zich gespeegeld zaag 

bloos 'ie 's oaves tot besloet 
nog efkes lekker oet. 

 
die toet is nou alt en versleete 

hengt te ruste an de moor 
iederien waas ‘m vergeate 



 

totdat America ierste woord 

toen het 'ie toen ‘t fiest gedoan waas 
met mojte en gedeuld 

's nachts toen iederien nar bed waas 

nog iene kier gespeuld 
 

mar as ge ‘m huurde toete in de stroat 
da ging alles in de moat 

joa da kwaam die toet 
boave alles oet 

en met d'n hemel as plafon 
kos 'ie blinke in de zon 

en as heej d’n daag in zich gespeegeld zaag 
bloos 'ie 's oaves tot besloet 

nog efkes lekker oet 
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