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Kom in de rij    
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: 
Hans van der Heide  

 
kom in de rij 
kom in de rij 
hou je ballon vast 
hou je ballon vast 
kom in de rij 
kom in de rij 
hou je ballon vast 
hou je ballon vast  
  

eerst de fanfare  dan vlaggenparade  bij de 
aubade  begint hier het feest   
eerst de fanfare  dan vlaggenparade  bij de 
aubade  begint hier het feest  
  

blijf in de rij 
blijf in de rij 
hou je ballon vast 
hou je ballon vast 
blijf in de rij 
blijf in de rij 
hou je ballon vast 
hou je ballon vast  
 

straks op ’t plein 
als we d’r allemaal zijn 
dan laat je los 
laat je hem gaan 
straks op ’t plein 
als we d’r allemaal zijn 
dan laat je los 
laat je hem gaan  
  

blijf in de rij 
blijf in de rij 
hou je ballon vast 
hou je ballon vast 
blijf in de rij 
blijf in de rij 
hou je ballon vast 
hou je ballon vast  
 

eerst de fanfare 
dan vlaggenparade 
bij de aubade 
begint hier het feest 
eerst de fanfare 
dan vlaggenparade 
bij de aubade 
begint hier het feest 
begint hier het feest 
begint hier het feest  
 

yeah! 

Feest   
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: 
Hans van der Heide  

  
de hommel vliegt 
de hommel vliegt 
de winter is voorbij 
de winter is voorbij  
  
als de hommel vliegt 
weten alle dieren 
we gaan de lente vieren 
we gaan de lente vieren 
met een  
  
feest, feest, feest 
als de winter is geweest 
feest, feest, feest 
als de winter is geweest 
koekjes, snoepjes, limonade 
liedjes uit de hitparade 
  
feest, feest, feest 
als de winter is geweest 
feest, feest, feest 
ls de winter is geweest 
dansen, lachen, slingers, vlaggen 
hapjes kant en klaar 
zingen, springen, zwieren, zwaaien 
en dan achter elkaar  
  
feest, feest, feest 
als de winter is geweest 
feest, feest, feest 
als de winter is geweest  
  
alle, dieren, vieren feest 
alle, dieren, vieren feest 
alle, dieren, vieren feest 
alle, dieren, vieren feest 
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 Volkslied: Wilhelmus 
 
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 hart doorwondt. 
 
 
 
Aan de oever van de Rotte 
 
Aan de oever van de Rotte, 
Tussen Delft en Overschie, 
Zat een kikvors luid te wenen, 
Met een zuig'ling op haar knie. 
 
'Lieve kleine', sprak de oude, 
'Zie je daar die ooievaar? 
't Is de moord'naar van je vader, 
Hij vrat hem op met huid en haar. 
 
'Potverdorie', sprak de kleine, 
'Heeft die rotzak dat gedaan? 
Als ik later groot en sterk ben, 
Zal 'k 'm op z'n donder slaan.' 
 
Jaren later groot geworden. 
Zag hij die ooievaar weer staan, 
En je zal het niet geloven, 
Hij vrat hem op met huid en haar 
 

Zilvervloot 
 
Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord 
De Zilveren Vloot van Spanje?  
Die had er veel Spaanse matten aan boord  
En appeltjes van Oranje!  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot! 
 
Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:  
"Wel, jongetjes van Oranje  
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord  
En rol me de matten van Spanje!"  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot! 
 
Klommen niet de jongens als ratten in 't want  
En vochten ze niet als leeuwen?  
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'  
Tot in Spanje klonk hun scheeuwen  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot! 
 
Kwam er nu nog eenmaal zo'n Zilveren Vloot  
Zeg, zou jelui nog zo kloppen?  
Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot  
Maar stil in je hangmat stoppen?  
"Wel, Neerlands bloed  
Dat bloed heeft nog wel moed!  
Al bennen we niet groot, al bennen we niet groot  
We zouën winnen, ja winnen de Zilveren Vloot! 
 

 


