


Welkom bij de 
Eindejaarscantus

in the Cloud

Welkom bij de 
Eindejaarscantus

in the Cloud
Daar staan we dan: aan het eind van een bizarre 

tentamenperiode en aan het begin van een onbestemde 
zomer. Een zomer die wij inmiddels traditiegetrouw samen, 

zingend en proostend afsluiten. Alle reden dus om deze 
traditie met volle overtuiging door te zetten!
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BAnD With BEnEfitS

Vanaf 20:00 zullen wij op 
Youtube intunen met de 
Eindejaarscantus in the 
Cloud. Vanaf dat moment 
ligt het verdere lot van de 
avond in jullie handen. 

Grijp dit moment aan en 
organiseer de thuiscantus 
van je leven! Zing voor 
velen, drink voor meer en 
maak jouw cantustafel tot 
het episch centrum van 
deze zesde editie.

We zien jullie online! 
@Eindejaarscantus

Afgelopen jaar hebben wij 
met 3500 vrienden een 
ongelofelijke lustrumeditie 
mogen vieren in het 
Spoorpark. De zon scheen 
op ons neer en de bar had 

geen schijn van kans.

Dit jaar verschijnen we 
totaal anders aan de 
start en staan we voor 
een bijzondere uitdaging. 
Want hoe creëren we die 
beroemde cantussfeer 
zonder de support van 
duizenden medestudenten? 
Dat gaan we samen doen!
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trink, trink, Brüderlein trink
Lass doch die Sorgen zu haus!
trink, trink, Brüderlein trink
Bald is dein Leben ganz aus!

Meide den Kummer

und meide den Schmerz
Dann ist das Leben een Scherz! 

Meide den Kummer
und meide den Schmerz

Dann ist das Leben ein Scherz!

tRinK, tRinKtRinK, tRinK

Ein Prosit, ein Prosit
Der Gemütlichkeit! 

Ein Prosit, ein Prosit
Der Gemütlichkeit! 

Ein PROSitEin PROSit

WiLhELMuSWiLhELMuS
Wilhelmus van nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van hispanje
heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn heer,
op u zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt.



first i was afraid, i was petrified
Kept thinkin’ i could never live without you by my side

But then i spent so many nights thinking how you did me wrong,
and i grew strong, and i learned how to get along.

And so you’re back from outerspace,
i just walked in to find you here with that sad look upon your face

i should have changed that stupid lock, 
i should have made you leave your key

if i had known for just one second you’d be back to bother me.

REfREin:
Go on now go, walk out the door.

Just turn around now, cause you’re not welcome anymore.
Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye?

You think i’d crumble? You think i’d lay down and die?

Oh no not i! i will survive!
for as long as i know how to love, i know i’m still alive.

i’ve got all my life to live, And i’ve got all my love to give,
i’ll survive, i will survive!

it took all the strength i had not to fall apart,
Kept tryin’ hard to mend the pieces of my broken heart.

And i spent oh so many nights just feelin’ sorry for myself, 
i used to cry, But now i hold my head up high,

And you’ll see me, somebody new
i’m not that chained up little person still in love with you.

And now you felt like dropping in and expect me to be free,
But now i’m saving all my lovin’ for someone who’s lovin’ me,

REfREin, 
Laaa la la, la, la, la, la, la, 

(en dan vaak, echt heel vaak)

i WiLL SuRViVEi WiLL SuRViVE
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Where it began
i can’t begin to knowin’

But than i know it’s growing strong

Was in the spring
And spring became the summer
Who’d believe you’d come along?

hands, touchin’ hands
Reaching out, touching me

touching you

REfREin:
Sweet Caroline

Good times never seemed so good
i’ve been inclined

to believe it never would
But now i

Look at the night
And it don’t seem so lonely
We fill it up with only two

And when i hurt
hurtin’ runs off my shoulder

how can i hurt when i’m holding you

Warm, touchin’ warm
Reachin’ out, touchin’ me

touchin’ you

REfREin

SWEEt
CAROLinE
SWEEt 

CAROLinE



AAn DE KuStAAn DE KuSt
De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht
Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht - hEE
iemand slaat soms onverwacht maar zeker op de vlucht
Alarmfase twee is hier nauwelijks nog berucht
Maar men weet het niet, 
En zwijgt van wat men hoort en ziet

hier aan de kust, de Zeeuwse kust
Waar de mensen onbewust
Zin in mosselfeesten krijgen
En van eten slechts nog zwijgen
Als ze zat zijn en voldaan
Dan weer rustig slapen gaan

hier aan de kust, de Zeeuwse kust
Waar eenieder onbewust
in het Duits wordt aangesproken
Waar de ketting is gebroken
En alle schepen zijn verbrand
Maar er is niets aan de hand

Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht
De haven is verlaten, want er is nog maar een vracht
En die moet in het donder buitengaats worden gebracht
Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht
Maar men weet het niet
En zwijgt van wat men hoort en ziet

hier aan de kust, de Zeeuwse kust
Waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten
En waar wild en onverdroten
iedereen zijn gang kan gaan
tot men zat is en voldaan
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JAn KLAASSEnJAn KLAASSEn
REfREin: 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de Prins 
hij marcheerde van Den helder tot Den Briel 
hij had geen geld en hij was geen held 
En hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel! 

het leger sloeg z’n tenten op voor Alkmaar in ‘t veld 
En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held 
De kroeg werd als strategisch punt door ’t hoofdkwartier 
bezet 
De officieren brulden:”Jan, kom speel op je trompet!” 
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud 
Maar Jan Klaasen sliep in de armen van de dochter van de 
schout 

REfREin 

De Prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie 
“ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. 
Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed. 
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z’n trom-
pet 
En niemand die Jan Klaasen zag die bij de stadspoort zat 
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad 

REfREin 

Jan Klaassen zei: ”Vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar. 
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar.” 
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij 
Maar het leger is nooit teruggekeerd van de Mokerhei 
Geen mens die van Jan Klaasen ooit iets teruggevonden 
heeft Maar alle kinderen kennen hem; hij is niet dood, hij 
leeft! 

REfREin 
hij had geen geld en hij was geen held 
En hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
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hEY JuDEhEY JuDE
hey Jude, don`t make it bad
take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
then you can start to make it better

hey Jude, don`t be afraid
You were made to go out and get her
the minute you let her under your skin
then you begin to make it better

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain
Don`t carry the world upon your shoulders
for well you know that it`s a fool who plays it cool
By making his world a little colder
Da da da da da da, da da da

hey Jude, don`t let me down
You have found her, now go and get her
Remember to let her into your heart
then you can start to make it better

So let it out and let it in, hey Jude, begin
You`re waiting for someone to perform with
And don`t you know that it`s just you, hey Jude, you`ll do
the movement you need is on your shoulder
Da da da da da da, da da da

hey Jude, don`t make it bad
take a sad song and make it better
Remember to let her under your skin
then you`ll begin to make it
Better better better better better better, oh

Da da da da da da, da da da, hey Jude...
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VOnDEn JuLLiE
hEt LEuK??
VOnDEn JuLLiE
hEt LEuK??

6 november 
staan wij in 
de 013 tilburg. 
Kom jij vroeg 
pieken met 
ons?
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BLOED, ZWEEt
En tRAnEn
BLOED, ZWEEt
En tRAnEn
ik heb het goed gedaan,
maar ook fout gedaan
Als ik terug kijk in de tijd
een lach met tranen,
zo voel ik mij vandaag
Geproefd van een leven
Zoveel vrienden ongekend

REfREin:
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op

‘k heb geluk gekend,
maar ook verdriet gekend
hoe vaak stootte ik m’n kop
maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben
Als je roem voorbij is,
moet je kijken wie je nog kent

REfREin

‘k heb het echt gezien,
nee, ik heb geen trek
Je blijft niet gek,
dat ik nog je straks nog mis
ik blijf echt alleen, ja echt alleen
geen gezeur meer aan m’n kop
Ach rot nu maar op

REfREin (2x)



i WOuLD StAYi WOuLD StAY
if this is true, i thought then, what will i think?
Will i stay or rather i would get away
i`m scared that i won`t find a thing
And afraid that i`ll turn out to be alone, But i...

REfREin:
i have to learn, have to try, have to trust i have to cry
have to see, have to know that i can be myself

And if i could, i would stay
And if they`re not, not in my way
i`ll stare here in the distance
But i`ll grow up to be just like you, yeah
i`ll grow up to be just like you, yeah

i see it all i`m sure but do i know what`s right?
i thought i knew, but it turns out the other way
i am scared that i won`t find a thing 
And afraid that i`ll turn out to be alone, But i...

REfREin

i want to tell you
Why would i try to?
You are all that i can see now
Why would i try to?

And i want to tell you
Why would i try to?
You are all i can see now
i know i`ll try to

REfREin
Like you



Op een terras ergens in frankrijk in de zon
Zit een man die het tot gisteren nooit won 
Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht 

Zonder hem, zonder herman, 
Want die had ‘m net verkocht 

herman in de zon op een terras 
Leest in ‘t AD dat ‘ie niet meer in leven was 

Zijn auto was volledig afgebrand 
En die man die hem gekocht had 
Stond onder zijn naam in de krant 

REfREin: 
Oh oh oh even rustig ademhalen 

Oh oh oh lijkt of het regent als altijd 
Maar het regent, en het regent zonnestralen 

Een week geleden, in een park in Amsterdam 
had ‘ie z’n leven overzien en schrok zich lam 

hij was een man wiens leven nu al was bepaald 
En van al zijn jongensdromen 

Was alleen het oud worden gehaald 

REfREin 

Op een bankje in het park kwam het besluit 
noem het dapper, noem het vluchten, 

Maar ik knijp er tussenuit 
nu een week geleden en hier zat ‘ie dan maar weer 

Met meer vrijheid dan hem lief was 
En nou wist ‘ie het niet meer 

hEt REGEnt
ZOnnEStRALEn
hEt REGEnt

ZOnnEStRALEn



When you walk
through a storm
hold your head, up high
And don’t be afraid, of the dark
At the end of the storm
is a golden sky
And the sweet silver song
Of a lark

Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
though your dreams be tossed
And blown

YOu’LL nEVER
WALK ALOnE
YOu’LL nEVER
WALK ALOnE

herman leest wel honderd keer de krant 
‘t Staat er echt, pagina achttien, zwart omrand
hield ‘ie vroeger al zijn meningen, En al zijn dromen stil 
nu was ‘ie niks niet niemand nergens meer 
Kan dus gaan waar ‘ie maar wil 

herman rekent af en staat dan op 
hij heeft eindelijk de wind weer in z’n kop 
‘ik heb een tweede kans gekregen 
En da’s meer dan ik verdien 

Maar als dit het is dit het, als dit het is dit het, 
Als dit het is dit het en we zullen het wel zien’ 

REfREin (2x)  En het regent zonnestralen 
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Walk on, walk on
With hope, in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Walk on, walk on
With hope, in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone



ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle jaren
Waarin ik heb geloofd
Dat wij gelukkig waren

En nu het leven weer van mij is
Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is
Ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh

ik leef niet meer voor jou
Je hoeft niet te proberen
Om hier te blijven staan

En mij te domineren
ik heb teveel moeten verduren
ik heb genoeg van al je kuren

Dus is het tijd je weg te sturen
ooh, ik leef niet meer voor jou

ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle nachten
Dat ik hier heel alleen

Op jou heb zitten wachten
Je hebt me keihard voorgelogen

Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen

ik leef niet meer voor jou

Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen

Dus droog de tranen in je ogen
ik leef niet meer voor jou

iK LEEf niEt
MEER VOOR JOu

iK LEEf niEt
MEER VOOR JOu
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ZO VERDOMD
ALLEEn
ZO VERDOMD
ALLEEn
Krijg toch allemaal de kolere 
Val voor mijn part allemaal dood 
ik heb geen zin om braaf te leren 
ik eindig toch wel in de goot 

Kinderen willen niet met me spelen 
noemen me ‘Rat’, en wijzen me na 
De enige, die me wat kan schelen 
Die is er nooit, dat is m’n pa 

Mijn moeder kan me niet verdragen 
nooit doe ik iets voor haar goed 
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen 
Schelden is alles, wat ze doet 

Geen wonder dat mijn pa is gaan varen 
ik mocht niet mee, ik ben te klein 
ik moet het in mijn eentje klaren 
tot ie ooit weer terug zal zijn 

REfREin: 
had ik maar iemand om van te houden
twee zachte armen om me heen 
Die mij altijd beschermen zouden
ik voel me zo verdomd alleen 

misschien als vader’s schip er is
als ie weer terug is van de zee
zegt hij nog eens luister sis 
waarom ga je niet met me mee

ik ben toch ook nog maar een kind 
Kan het niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind 
Maar hoe, dat is een groot probleem 

REfREin
Die mij altijd beschermen zouden 
ik voel me zo verdomd alleen



PiAnOMAnPiAnOMAn
it’s nine o’clock on a Saturday
the regular crowd shuffles in
there’s an old man sitting next to me
Makin’ love to his tonic and gin

he says, “Son, can you play me a memory
i’m not really sure how it goes
But it’s sad and it’s sweet and i knew it complete
When i wore a younger man’s clothes.”

la la la, di da da
La la, di di da da dum

REfREin:
Sing us a song, you’re the piano man
Sing us a song tonight
Well, we’re all in the mood for a melody
And you’ve got us all feelin’ all right

now John at the bar is a friend of mine
he gets me my drinks for free
And he’s quick with a joke and he’ll light up your smoke
But there’s some place that he’d rather be

he says, “Bill, i believe this is killing me.”
As his smile ran away from his face
“Well i’m sure that i could be a movie star
if i could get out of this place”

Oh, la la la, di da da
La la, di da da da dum



now Paul is a real estate novelist
Who never had time for a wife

And he’s talkin’ with Davy, who’s still in the navy
And probably will be for life

And the waitress is practicing politics
As the businessman slowly gets stoned

Yes, they’re sharing a drink they call loneliness
But it’s better than drinkin’ alone

REfREin

it’s a pretty good crowd for a Saturday
And the manager gives me a smile

‘Cause he knows that it’s me they’ve been comin’ to see
to forget about their life for a while

And the piano, it sounds like a carnival
And the microphone smells like a beer

And they sit at the bar and put bread in my jar
And say, “Man, what are you doin’ here?”

Oh, la la la, di da da
La la, di da da da dum

REfREin

1717
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Het is weer zover
Kriebels in m’n maag

wat doe ik ermee, stel ik hem de vraag
ik zie hem al lopen en draai me om

ik weet wel zeker, hij vind me vast stom...

REfREin. 
hoe kom ik erachter

wie schakel ik in
wie is nu eigenlijk m’n beste vriendin

ik moet het echt weten 
ik red het zo niet,

ik doe steeds zo stupid
(telkens als hij me ziet)

We zijn aan het sporten 
ik loop met de bal

als hij nou voorbij loopt, doe ik net of ik val
hij heeft niets gezien, hij kijkt zelfs niet om

ik weet nu zeker, hij vind me vast dom

REfREin.

Het gebeurd me elke keer
en altijd doet het me zeer

nooit stel ik de vraag: zeg zie jij me graag
het gaat me nooit lukken

ik blijf altijd alleen

REfREin. (2x)

StuPiDStuPiD



Almost heaven
West Virginia

Blue Ridge Mountain
Shenandoah River
Life is old there

Older than the trees
Younger than the mountains

Growing like a breeze

REfREin:
Country roads, take me home

to the place i belong
West Virginia

Mountain Mama
take me home, country roads

All my memories
Gather round her

Miners’ Lady
Stranger to blue water

Dark and dusty
Painted on the sky

Misty taste of moonshine
teardrop in my eye

REfREin

COuntRY 
ROADS

COuntRY 
ROADS



MEDE MOGELiJK
GEMAAKt DOOR:
MEDE MOGELiJK
GEMAAKt DOOR:



Op een vrijdag in de kroeg, Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man

hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad

REfREin:
En hij zei

“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”

En ga, a, a, a, a, a, a, a, ga, a, a, a
Pak alles wat je kan

En ga, a, a, a, a, a, a, a, gaaa
Pak alles wat je kan

hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water, Maar nooit echt had geleefd
Z’n vrouw was bij hem weg, Voor een ander ingeruild

Af en toe gelachen, Maar veel te veel gehuild

REfREin

“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”

“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”

REfREin (2x)

En leef!

LEEfLEEf
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AFTERPARTY
MET:


