
Slotlied: Het geheim van een Schotse kilt 

 Ov’ral in de Schotse Highlands 

loopt men er zo bij! 

De vraag die iedereen zich stelt,  

leeft ook nog steeds bij mij: 

“Wat zit er onder een Schotse rok?” 

’t Maakt ons echt wel wild! 

Da’s het geheim, da’s het geheim,  

da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Da’s het geheim, da’s het geheim,  

da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Ik doe al zo lang mijn best, 

maar ‘k raak er ook niet uit! 

Een Schotse man  

die draagt geen broek! 

Zijn rok die is geruit. 

 Ja, hoor het goed jong en oud! 

Wie is er thuis de baas? 

Wie draagt daar de broek? 

 Het lijkt zo bizar! 

Ligt hij echt onder de sloef? 

 

Zie je daar die kerels staan, 

Met blote benen, zo behaard!  

Een rok die vangt soms veel wind. 

Is dat niet ambetant? 

Maar simpelweg een klein sjakosh 

Lost dat probleem vlug op! 

 

Da’s het geheim, da’s het geheim,  

da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Da’s het geheim, da’s het geheim,  

da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Is er werkelijk geen fluit te zien? 

Da’s het geheim! 

Da’s het geheim! 

Van mij krijgen ze 10 op 10! 

Da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Is het soms een boxershort? 

Da’s het geheim! 

Da’s het geheim! 

Of moet een onderbroek echt kort? 

Da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Da’s het geheim! 

Da’s het geheim! 

Da’s het geheim van een Schotse kilt! 

Da’s het geheim! 

Da’s het geheim! 

Da’s het geheim van een Schotse kilt! 

 

(solo) 

 

 

 

 

 

 



Ov’ral in de Schotse Highlands 

loopt men er zo bij! 

De vraag die iedereen zich stelt,  

leeft ook nog steeds bij mij: 

“Wat zit er onder een Schotse rok?” 

’t Maakt ons echt wel wild! 

‘t Blijft het geheim, ’t blijft het geheim,  

‘t blijft het geheim van de Schotse kilt! 

‘t Blijft het geheim, ’t blijft het geheim,  

‘t blijft het geheim van de Schotse kilt! 

‘t Blijft het geheim, ’t blijft het geheim,  

‘t blijft het geheim van de Schotse kilt! 

… 

 


