Leve de Koning!
liedjes voor iedereen
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Deze liedjes zijn geschreven in opdracht van de Stichting Culemborg en Oranje.
Alle liedjes zijn geschreven door Marinus Hoogmoed (tekst en idee) en Hans van der Heide
(muziek en arrangementen). De muziek is gespeeld door Koninklijk Harmonie Orkest Pieter Aafjes
o.l.v. Arjan Gaasbeek. De liedjes zijn gezongen door Joske van der Heide, de gitaarpartijen zijn
gespeeld door Hans van der Heide.
Deze cd is een BandEvent productie.
Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Culemborg en Oranje, Rabobank West Betuwe, Plus Giel
Smits, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes.
Opgenomen op 21 maart 2013 door het grote orkest van Pieter Aafjes in het repetitielokaal aan de
Goilberdingerstraat 14 te Culemborg. Ingezongen op 22 maart 2013 in studio Silvester te Utrecht.
Engineer en mix: Erik Spanjers.
Fotografie: van Dongen Fotographics. Artwork: Joep Selen.
De liedjes 1, 2, 3 Stad en Ik ben het nog zijn eerder verschenen op een cd voor de
geschiedenisweek 2012 van obs De Distelvlinder. Deze liedjes gaan over de (historische) stad
Culemborg en Vrouwe Elisabeth (1475 – 1555), de laatste vrouwe van de heerlijkheid Culemborg.
Het liedje Feest is speciaal geschreven voor het 125 jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie
Pieter Aafjes.
Elke reis begint met een eerste stap. Zonder Monique van Ewijk was dit resultaat niet mogelijk
geweest.
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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

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

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

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!
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Lieve Koningin
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Koningin, lieve Koningin
u bent de liefste Koningin van alle koninginnen
Koningin, lieve Koningin
ik zou zo graag uw liedje voor u willen zingen
maar uw lied
is zo'n moeilijk lied
u weet dat lied met al die ouderwetse oude woorden
mijn vaderland getrouwe
van Duitse bloed van Nassouwe
Koningin, lieve Koningin
u bent de liefste Koningin van alle koninginnen
Koningin, lieve Koningin
u vindt het vast niet erg als ik een ander liedje voor u zing
Koningin, lieve Koningin
u vindt het vast niet erg als ik een ander liedje voor u zing
la la la la, la la la la, la la (4x)
Koningin, lieve Koningin
u bent de liefste Koningin van alle koninginnen
Koningin, lieve Koningin
ik zou zo graag uw liedje voor u willen zingen
maar uw lied
is zo'n moeilijk lied
u weet dat lied met al die ouderwetse oude woorden
mijn vaderland getrouwe
van Duitse bloed van Nassouwe
Koningin, lieve Koningin
u bent de liefste Koningin van alle koninginnen
Koningin, lieve Koningin
u vindt het vast niet erg als ik een ander liedje voor u zing
Koningin, lieve Koningin
u vindt het vast niet erg als ik een ander liedje voor u zing
la la la la, la la la la, la la (3x)
la la la la, la la la la, mijn liefste Koningin

pagina 3 van 10

Een gewoon gezin
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

je vader en je moeder drinken koffie uit hele grote mokken
je zusjes willen pindakaas, maar jij hebt veel liever choco vlokken
ooooooh, een heel gewoon gezin
ooooooh, een heel gewóón gezin
de Koning en de Koningin, drinken koffie uit hele grote mokken
prinsessen willen pindakaas, maar jij hebt veel liever choco vlokken
ooooooh, een heel gewoon gezin
ooooooh, een heel gewóón gezin
al is je vader Koning, je moeder Koningin
jij en je zus prinsessen, je bent ook een gezin
al is je vader Koning, je moeder Koningin
jij en je zus prinsessen, je bent ook een gezin
ooooooh, een heel gewoon gezin
ooooooh, een heel gewóón gezin
ooooooh, een heel gewoon gezin
ooooooh, een heel gewóón gezin
ooooooh, een heel gewoon gezin, net als wij
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Willem-Alexander
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Koning Willem-Alexander ‘k ben verliefd op een ander
maar als je mij wil trouwen, zal ik toch van je houden
want ik zal er wat voor geven, al is het maar voor even
ja, ik zal er wat voor geven
Koningin te zijn
draag ik mooie juwelen
en zal de harten stelen
van de mensen in ’t land
zal ik vrede declareren
wat kapot is repareren
en ik koop mijn eigen strand
en lees jij de troonrede
dan luister ik tevreden
dan ik kijk in jouw ogen en denk: wauw
Koning Willem-Alexander, wat heb jij een mooie vrouw
Koning Willem-Alexander ‘k ben verliefd op een ander
maar als je mij wil trouwen, zal ik toch van je houden
want ik zal er wat voor geven, al is het maar voor even
ja, ik zal er wat voor geven
Koningin te zijn
Koningin te zijn
Koningin te zijn
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De mooiste fiets
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

ik versier m’n fiets
met gekleurd papier
lintjes en een vlag
oranje franje
ik versier m’n fiets
met gekleurd papier
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
oranje franje
lintjes en een vlag
nu is m’n fiets wel klaar
voor Koningsdag
ik versier m’n fiets
met gekleurd papier
lintjes en een vlag
oranje franje
ik versier m’n fiets
met gekleurd papier
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
oranje franje
lintjes en een vlag
nu is m’n fiets wel klaar
voor Koningsdag
ik fiets de mooiste fiets
ik fiets de mooiste fiets
ik fiets de mooiste fiets van Nederland
ik fiets de mooiste fiets
ik fiets de mooiste fiets
ik fiets de mooiste fiets van Nederland
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw
en omdat hij daar van houdt
heel veel rood wit blauw

pagina 6 van 10

Oma met een kroon
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

de Koningin is heel gewoon
een lieve oma met een kroon
ze houdt van al haar prinsen en prinsessen
de Koningin is vaak alleen
al dansen lakeien om haar heen
ze mist ze al haar prinsen en prinsessen
kwamen ze maar vaker op bezoek
kwamen ze maar vaker langs
op de koffie, met gevulde koek
koetjesreep en limonade
maar ze zijn altijd zo druk
ze hebben nooit eens tijd
voor de Koningin, de majesteit
ze zijn altijd zo druk
ze hebben nooit eens tijd
voor die lieve moeder, tante en oma
de Koningin is heel gewoon
een lieve oma met een kroon
ze houdt van al haar prinsen en prinsessen
de Koningin is vaak alleen
al dansen lakeien om haar heen
ze mist ze al haar prinsen en prinsessen
kwamen ze maar vaker op bezoek
kwamen ze maar vaker langs
op de koffie, met gevulde koek
koetjesreep en limonade
maar ze zijn altijd zo druk
ze hebben nooit eens tijd
voor de Koningin, de majesteit
ze zijn altijd zo druk
ze hebben nooit eens tijd
voor die lieve moeder, tante en oma
maar één dag in ‘t jaar
heeft zij het voor elkaar
zijn ze allemaal bij haar
om met haar haar feest te vieren
één dag in ‘t jaar
heeft zij het voor elkaar
zijn ze allemaal bij haar
om met haar haar feest te vieren
feestje vieren (4x)
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1, 2, 3 Stad
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

1, 2, 3 stad
wie had dat nou verwacht
dat hier een stad zou groeien
dat hier een stad zou bloeien
1, 2, 3 stad
wie had dat nou verwacht
dat de stad, waarin ik woon
ouder is dan de bomen in ’t veld
ik niet, ik niet, ik niet, ik niet
mijn stad had muren, kastelen
poorten en een gracht
mijn stad is een stad, in drie delen
wie had dat zo bedacht
wie wist dat er mensen zouden komen
om hier te werken en te wonen
wie heeft daarvan, liggen dromen
wie had dat zo bedacht
ik niet, ik niet, ik niet, ik niet
1, 2, 3 stad
wie had dat nou verwacht
dat hier een stad zou groeien
dat hier een stad zou bloeien
1, 2, 3 stad
wie had dat nou verwacht
dat de stad, waarin ik woon
ouder is dan de bomen in ’t veld
ik niet, ik niet, ik niet, ik niet
mijn stad had muren, kastelen
poorten en een gracht
mijn stad is een stad, in drie delen
wie had dat zo bedacht
wie wist dat er mensen zouden komen
om hier te werken en te wonen
wie heeft daarvan, liggen dromen
wie had dat zo bedacht
ik niet, ik niet, ik niet, ik niet – ik niet
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Ik ben het nog
Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

Elisabeth, Elisabeth
zonder jou had ik het nooit gered
zonder jou was ik maar half de stad die ik nu ben
al is al te vaak, te veel gesloopt
ik ben er nog, ik ben het nog
ook zonder muren, poorten en kasteel
ben ik nog steeds, de stad, waar jij, hebt gewoond
ben ik nog steeds, de stad, waar wij, gelukkig waren
al die jaren, jaren, jaren, jaren, jaren, jaren
ik blaas vandaag de loftrompet
ik blaas vandaag de loftrompet
voor jou, voor Elisabeth
ik blaas vandaag de loftrompet
ik blaas vandaag de loftrompet
voor Vrouwe Elisabeth
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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
als 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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