
 
 
Daar in dat oude café aan de IJssel 

 
REFREIN:  DAAR IN DAT OUDE CAFE AAN DE IJSSEL 
                  DAAR KOM IK IEDERE MAAND WEL EEN KEER 
                  DAAR IN DAT OUDE CAFÉ AAN DE IJSSEL 
                  DAAR VOELT EEN MAN ZICH DAN METEEN WEER EEN HEER 
 
De avondzon valt over IJssel en waarden; 
’t Is vrijdag een uurtje of vijf  
De waard van het Veerhuis zit wachtend aan tafel 
En moppert waar men nu toch blijft 
De wind in het westen die fluit langs het plakband 
De kachel die gaat flink tekeer 
Hij kijkt op z’n uurwerk; pakt nog maar een filter 
Want nergens een spoor van een heer 
 
De kaarten, de sjoelbak, de queues en de ballen 
Hij legt het toch steeds maar weer klaar 
“Wat zou dat toch leuk zijn” zegt hij in zichzelf 
Maar dat zegt hij nu al drie jaar 
Het is nu bij zessen; komt Jansen of Bosch al 
Hij kijkt nog maar eens naar het veer 
Dan gaat er de deurbel en ziet hij Jan Kortman 
Hè eindelijk de eerste heer 
 
Hij luistert geduldig naar Kortmans verhalen 
Van Indië en Feijenoord 
Maar gaat weer de deurbel en is de Regent daar 
Dan neemt hij meteen zelf het woord 
“Je bent weer te laat en ik heb hier nog post en 
Waarom wist ik daar ook niets van” 
“En Eilerts die doet maar en Beumer die komt niet 
En denk je dat dat zo maar kan” 
 
Het is nu bij achten; er kwamen nog velen; 
Men praat en men heeft veel plezier 
En Boeve die glimlacht van een kleine afstand 
En tapt heel zorgvuldig het bier 
Soms mis je hem even; waar is hij gebleven 
Maar spoedig dan is hij er weer 
Met goed vette ballen en mosterd van Golbach 
Wel vier ballen voor elke heer 
 
Het is nu bij twaalven; de meesten die gingen 
Er zijn er nu nog maar slechts twee  
De ene die wil er nog steeds eentje drinken 
De ander die zegt er nooit nee 
En dan tegen enen; een ieder is echt weg 
Als hij voor het aanrecht daar staat 
Dan denkt hij tevreden, het duurt nog maar even 
Dan doet meneer Boerhof de vaat 
 
WANT IN DAT OUDE CAFÉ AAN DE IJSSEL 
DAAR ZIE JE STRAKS TOT MIJN SPIJT NOOIT EEN HEER 
MAAR DAT OUDE CAFÉ AAN DE IJSSEL 
DAT VERGEET IK HEEL MIJN LEVEN NIET MEER 
 
 


