
Matthias Claudius 
 

Jurriaans reis om de wereld, 
met commentaar 

 
 
Als iemand verre reizen maakt,  
Dan kan hij veel verhalen.  
Mijn zin in reizen was ontwaakt,  
Ik ging stok en hoed halen.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Eerst ging het naar de Noordpool toe;  
Koud was het, allemachtig!  
Toen dacht ik bij mezelf: Poeh poeh,  
Wat was het thuis toch prachtig!  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
In Groenland waren ze heel blij 
Dat ik er kwam logeren,  
De levertraankruik kwam erbij –  
Maar die liet ik passeren.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
De eskimo’s zijn wild en groot,  
Op haast niet te betrappen;  
Ik schold er iemand uit voor kloot  
En kreeg toen heel wat klappen.  
 
 



Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Nu was ik in Amerika;  
Geen mitsen en geen maren:  
Ga de Noord-Westpassage na,  
Die moet je eens bevaren!  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Dus ik aan boord en vlug naar zee,  
De kijker vastgebonden;  
Ik zocht de doorgang wel, maar nee,  
Ik heb hem niet gevonden.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Van hier ging ik naar Mexico,  
Nog verder dan Ter Apel;  
Daar ligt net zoveel goud als stro,  
Je pakt zomaar een stapel.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Alléén, alléén, alléén, alléén,  
Een mens kan zich vergissen!  
Ik vond er niets dan zand en steen,  
Dat goud kon ik wel missen.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  



Toen kocht ik gauw een vis of twee  
En wat Deventer koeken,  
Ging met de snelle postkoets mee  
Om Azië te bezoeken.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
De mogol is een heel groot man 
En heeft genadige trekken;  
Hij is ook slim en was van plan  
Een tand te laten trekken.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Hm! dacht ik, die heeft erge pijn,  
Ondanks zijn grote gaven! –  
Wat heb je aan je mogol-zijn,  
Als tanden het begaven?  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
Ik gaf de waard mijn erewoord:  
Zou binnenkort betalen;  
Zo zette ik mijn reis weer voort  
Naar China en Bengalen.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
 
 
 



Naar Java en naar Otaheit  
En Afrika niet minder,  
En zag bij die gelegenheid  
Steden en mensenkindren.  
 

Tutti 
Het was heel goed wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het graag horen, Jurriaan!  
 
En overal was het geklier,  
Ik liep me te verbazen;  
De mensen waren net als hier  
En even grote dwazen.  
 

Tutti 
Het was heel slecht wat jij daar hebt gedaan;  
Wij willen het niet horen, Jurriaan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


