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TUNE (melodie: Land of Hope and Glory)
Mensen van Oranje, hier bijeen geschaard.
Samen om te zingen, zo gewoon op straat.
Oud’ren maar ook jong’ren iedereen geniet.
Luid uit alle kelen, brengen wij ons lied ( 2 x )
MARSLIED
’t is de plicht van ied’re jongen – aan d’onafhankelijkheid.
Van zijn geliefde Vaderland – zijn beste krachten wijdt!
Hoezee, Hoezee! Voor Nederland hoezee! (2 x )
Voor Koningin en Vaderland waakt ied’re jongen mee! (2 x )
Als Vaderlandse jongens, beminnen wij de grond.
Waarop het graf der Vad’ren staat en onze wieg eens stond.
Hoezee, Hoezee! Voor Nederland hoezee! ( 2 x )
Voor Koningin en Vaderland waakt ied’re jongen mee! ( 2 x )
ONS MARKEN
Kleine plek, ten golven uitgerezen,
Jij bent voor ons het liefst op deez’aard
Klein, mooi eiland, jij zult altijd wezen.
Vaak bespot, maar ons toch zoveel waard!
Refrein: Als de klok van ons mooi eiland. Luiden gaat over het weiland.
Zingt ons hart dit oude wijsje mee. “ Kind’ren zijn wij van de Zuiderzee”.
Veel geslachten zag men gaan en komen, stoere vissers zwierven over zee.
En de vrouwen werkend in hun huisjes, dachten aan hen, ver van haard en stee.
Toen de Zuiderzee werd afgesloten, ging er voor ons een stuk historie heen.
Vele botters zagen wij verdwijnen en de Taanbaas voelde zich alleen.
De jonge visser werd de zee verboden en de oude werd aan de kant gezet.
Op het eiland was voor hen geen brood meer, de oude bakens werden nu verzet.
In fabriek, kantoor of koopvaardijvloot, vond de jonge visser thans zijn werk.
Maar de liefde voor ons kleine eiland, wordt-als we weg zijn-wel het meest gemerkt.
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WIJ LEVEN VRIJ, WIJ LEVEN BLIJ
Wij leven vrij, wij leven blij op Neerlands dierb’ren grond.
Ontworsteld aan de slavernij, zijn wij door eendracht groot en vrij.
Hier duldt de grond geen dwingelandij, waar vrijheid eeuwen stond. (2x)
Zo leven w’altijd vrij en blij op Neer’lands dierb’ren grond.
Door trouw aan eigen wetten vrij praalt Neerland in der volken rij.
En ’t Vaderland blijft groot en vrij tot ’s werelds avondstond (2x)
Hoe dierbaar is ons ’t Vaderland, der helden bakermat.
Der kunsten wieg, ’t gezegend strand, waar ’t heilig recht zijn zetel plant.
En deugd met een fluwelen band vorstin en volk omvat (2x)
EEN LIEDJE VAN KOPPELSTOK
In naam van Oranje, doet open de poort! De Watergeus ligt aan de wal.
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord, hij vordert Den Briel of uw val.
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer.
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer.
De Watergeus komt om Den Briel! ( 2 x )
De vloot is met vijfduizend koppen bemand. De mannen zijn kloek en vol vuur.
Een ogenblik nog en zij stappen aan land, zij wachten bericht binnen ’t uur.
Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort!
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel. ( 2 x )
Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen en spreekt over
Koppelstoks last. De stad in hun handen of anders den dood. Besluit tot het eerste
staat vast! Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid, of Simon de Rijk heeft de
poort gerammeid.
En zo kwam de Geus in Den Briel ( 2 x )
KLOKKE ROELAND
Boven Gent rijst, eenzaam en grijs, ’t Oud Belfort zinbeeld van ’t verleden.
Somber en groots. Steeds stom en doods, treurt de oude held om ’t Gent van heden.
Maar soms hij rilt en eensklaps gilt zijn bronzen stemme door de stede.
Trilt in uw graf, trilt Gentse helden. Gij Jan Hyoens, gij Artevelden.
Mijn naam is Roeland, ‘k kleppe brand en lui de storm in Vlaanderland!
MIJN NEDERLAND
Waar de blanke top der duinen, schitter in de zonnegloed.
En de Noordzee vriend’lijk bruisend, Neerlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand (2x)
Refrein: ‘k heb U lief , mijn Nederland, ‘k heb U lief, mijn Nederland.
Waar het lachend groen der heuvels, ’t Kleed der stille heide-omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op oude trant(2x) Refrein...
Blijf gezegend, land der vad’ren, Make u eendracht sterk en groot,
Blijf ’t volk der Koninginne Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder ’t woord gestand, (2x) Refrein....
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DE ZILVERVLOOT
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, de zilveren vloot van Spanje?
Die hadden er veel Spaanse matten aan boord en appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot(2x) Die heeft gewonnen de Zilveren vloot (2x)
Klommen niet de jongens als katten in ’t want en vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand, tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot (2x) Die heeft gewonnen de Zilveren vloot (2x)
EEN DRAAIERSJONGEN
In een blauw geruiten kiel, draaide hij aan ’t grote wiel.
Den gansen dag. Maar Michieltjes jongenshart.
Leed ondragelijke smart, A-ach ( 4 x )
Als matroosje vlug en net, heeft hij voet aan boord gezet. Dat hoorde zo.
Naar Oostinje en de West, jongens dat gaat opperbest! Hojo ( 4 x )
Daar staat Hollands Admiraal, nu een man van vuur en staal.
De schrik der zee. ’t Is een ruiter naar den aard,
Glorierijk zit hij te paard! Hoezee! ( 4 x )
HOLLANDS VLAG
Hollands vlag, je bent mijn glorie, Hollands vlag, je bent mijn lust,
‘k Roep van louter vreugd victorie, als ik je zie aan vreemde kust, (2x)
Op de zee en aan de wal, Hollands vlag gaat bovenal(2x)
Als je haar in vreemde baaien Mijlen ver van eigen strand,
Zwierig van den mast ziet waaien Als een groet van ’t Vaderland(2x)
Voel je een vreemd verheugenis, voel je eerst recht hoe mooi zij is(2x)
Hollands vlag.....
Melodie: ROSAMUNDE
Rats,kuch en bonen is het soldaten diner.
Rats, kuch en bonen, doe er je maaltje maar mee !
Vree is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand.
Hollandse soldaten leven voor het Vaderland.
Vraag niet mijn jongen, dat wat niet gaat.
Vaste verkering dat is niks voor een soldaat.
Al wat je hebt aan liefde en trouw.
Hoort aan je Vaderland en niet aan jou.
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SCHÖN IST DIE JUGEND
Je jonge jaren zijn snel vervlogen, je jonge jaren gaan snel voorbij.
De grijze haren gaan weldra komen, dat is het einde van ’s levens mei.
Bedenk dus telkens weer, mooi is je jonge tijd, mooi is je jonge tijd,
Ze komt niet meer. Ze komt, ze komt niet meer, nee, nee, ze komt niet meer.
Mooi is je jonge tijd, ze komt niet meer.
D’rum sag ich’s noch einmal, schön ist die Jugendzeit,
Schön ist die Jugendzeit,sie kommt nicht mehr,
Sie kommt, sie kommt nicht mehr, kommt niemals wieder her.
Schön ist die Jugendzeit, sie komt nicht mehr.
KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL
Kom mee naar buiten allemaal
Dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant
Dan is zomer weer in ’t land
Dudeljo, klinkt zijn lied
Dudeljo, klinkt zijn lied
Dudeljo, en anders niet.
Hij woont in ’t dichte eikenbos
Gekleed in gouden vederbos
Daar jodelt hij op zijn schalmei
Tovert onze harten blij.
Dudeljo, klinkt zijn lied
Dudeljo, klinkt zijn lied
Dudeljo, en anders niet.
Kom mee naar buiten allemaal
Dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant
Dan is zomer weer in ’t land.
Dudeljo, klinkt zijn lied
Dudeljo, klinkt zijn lied
Dudeljo, en anders niet!
GROOTVADERS KLOK
Mijn grootvaders klok was een deftige klok,
Met haar uurwerk zo goed en secuur.
En zij liep zo geregeld, want negentig jaar,
Verkondde haar stem steeds het uur.
En op grootvadersdag, toen hij ’t levenslicht zag,
Kwam de klok ook het huis in meteen.
Maar opeens bleef zij staan, om nooit meer te gaan,
Toen ’t uurwerk versleten bleek.
Refrein: Sinds negentig jaar ongestoord tik tak.
Zijn levenstijd tellend steeds voort, tik tak
Maar opeens bleef zij staan, om nooit meer te gaan.
Toen ’t uurwerk versleten bleek.

4

Als knaap reeds had Grootvader menige keer,
Aan de klok zijn geheimen verteld.
En haar slinger steeds volgend, al heen en al weer.
Werd ’t lief en ’t leed haar vermeld.
En met vrolijken slag, riep de klok hem “goeiedag”
Toen als man met zijn bruid hij verscheen.
Maar opeens bleef zij staan, om nooit meer te gaan.
Toen ’t uurwerk versleten bleek.
Refrein.
In ijver was niemand de klok ooit gelijk,
Zelfs geen knecht, die in trouw haar geleek.
En in ruil daarvoor vroeg zij slechts luttele zorg:
Het opwinden, eenmaal per week.
Nimmer ledig of lui, gaf zij nimmer den brui.
Van haar plichten en was steeds tevreen.
Maar opeens bleef zij staan, om nooit meer te gaan
Toen ’t uurwerk versleten bleek.
HET LIED VAN DE IJSSEL
Aan d’oever van de IJssel staat een veerhuis.
Daar woont een meisje Greetje is haar naam.
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten.
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan.
De hele dag voer zij de mensen over.
Ze deed haar werk met opgewekt gezicht.
Haar held’re lach klonk vrolijk over het water.
En iedereen hield van het lieve wicht.
Een schipper, die geregeld daar voorbij voer.
Heeft met zijn lied het blonde kind bekoord.
Op zeek’re dag liet hij het anker vallen.
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord.
Nu vaart ze blij met hem langs verre kusten.
Ze nam voor altijd afscheid van de pont.
In ’t veerhuis woont sindsdien een ander meisje.
Dat wacht, tot ook voor haar een schipper komt.
BRANDEND ZAND
Refrein: Brandend zand en ’n verloren land en ’n leven vol gevaar.
Brandend zand berooft je bijna van ’t verstand en dat alles komt door haar.
Zwarte Nino, jij wou Nina, die met Rocco was verloofd.
En toen Rocco werd gevonden, werd jouw onschuld niet geloofd.
Refrein.
In de haven van Marseille danst jouw Nina nu voor geld.
Slechts de golven zingen zachtjes wat van Dino wordt verteld.
Refrein.
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WEST ZUID WEST VAN AMELAND
West zuid west van Ameland, daar ligt een kolkje diep
Daar vangt men schol en schellevis, maar mooie meisjes niet.
Refrein:
Hoog is de zolder,
Laag is de vloer
Mooi is het meisje, maar lelijk is d’r moer.
Toen ‘k laatst van Suriname kwam, zag ik van ver een schip.
Ik dacht dat het aan de wolken hing, maar het zat op een klip.
En op die klip daar zat en koe, een wonderbare koe,
Die alle dagen kalv’ren moest, zij was er naar aan toe.
Hoog zuid hoog van Ameland, de ballast die ligt droog.
Maar onder op de grond, ja grond, is hij zo nat als stront.

Refrein

Refrein

Refrein

DE VISSERS VAN CAPRI
Als bij Capri de rode zon weer in zee verzinkt en de maansikkel zil-v’rig
Bleek aan de hemel,blinkt gaan de vissers van Capri met snelle boten uit,
Leggen netten in de zee en hopen op rijke buit.
Slechts de sterren geleiden hen aan het firmament,met hun beelden,
Die elke vissersman reeds lang kent en van boot tot boot dit oude lied weerklinkt:
Hoor van ver, hoe het zingt: Bella, bella, bella Marie, slechts voor jou zing ik mijn
droom melodie.
Bella, bella, bella Marie, vergeet mij niet.
POTPOURRI
Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje,
Waar ik zo veel van hou: Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen,
Als zij eens wordt mijn vrouw.
Zeeman, o Zeeman, ga toch niet weer heen, Zeeman, o Zeeman laat ons niet alleen.
Zeeman, o Zeeman , toch ga je steeds weer heen.
Niets kan jou weerhouden, o, jij held der zee (2x)
Ik heb op zee mijn leven lang gevaren.M’n vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand:
Ik win mijn brood met zwalken op de baren.Toch denk ik vaak mijn rijkdom ligt aan
land! Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht.Waar het vertrouwde huisje
altijd op mij wacht. Waar de meeuwen schreeuwen boven “t golf gebruis.Daar ben ik
geboren, daar voel ik me thuis.Waar de klokken luiden: “Visser vaar naar huis”.
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis.
Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevree,
Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.
Als de klok van Arnemuiden, welkom thuis voor ons zal luiden,
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis,
Als een schip op zee gebleven is.
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EEN SCHEEPJE
Een scheepje in de haven landt(dames). Hojo (4x) (heren)
Gevuld met specerijen, Hojo (6x)
En menig flinke jonge kwant, met buidels vol tot aan de rand.
En harten vol verblijen. Hojo, 6x (allen)
Een beetje pret na leed en last, Hojo (4x)
Wie zou het u misgunnen! Hojo (6x)
Maar niet de zeilen volgebrast! Toe, leg een reefje waar het past,
Het zou eens stormen kunnen. Hojo, (6 x)
AL DIE WILLEN TE KAP’REN VAREN
Al die willen te kap’ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden.
Jan Pier, Tjores en Corneel, die hebben baarden, zij varen mee.
Al die ranzige tweebak lusten
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee.
Al die deftige pijpkens smoren
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee.
Al die met ons de walrus killen
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee.
ZEVEN SPRONG.
Heb je wel gehoord van de 7 de 7
Heb je wel gehoord van de 7 sprong?
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman
Dat is 1 .... etc.

De Oranjevereniging wenst U een genoeglijke voortzetting van Koninginnedag.
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