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Wilhelmus van Nassouwe
Wien Neerlands bloed in d’ad’ren vloeit
Wijd open de vensters! Eruit met de vlag
Wees begroet met jubeltonen
Nu spreken duizend monden
O schitt’rende kleuren van Nederlands vlag
Alleman van Neerlands stam
Wij willen Holland houen
Hollands vlag, je bent mijn glorie
‘t Is plicht dat ied’re jongen
Wij leven vrij, wij leven blij
Vaarwel, vaarwel, mijn dierbaar Vaderland!
Waar de blanke top der duinen
In naam van Oranje doe open de poort!
Kent gij het land der zee ontrukt
Heb je wel gehoord van de zilveren vloot
Ik zing er al van een Ruiter koen
In een blauw geruite kiel
Van mannen in oorlog, van mannen in vree
Wie gaat mee, wie gaat mee over zee?
Machtig zij uw rijksgebied
Ferme jongens, stoere knapen
De kabels los, de zeilen op
Hou zee, hou zee, hou moedig zee
Wakk’re jongens, Hollands trots
Een scheepje in de haven landt, hojo
Een jongen hoort op het water thuis
Een jongen van Holland, van echt Hollandschbloed
Hoe zacht glijdt ons bootjen op ‘t spiegelend meer
Hoe zachtkens glijdt ons bootje daar op ‘t spiegelend meer
In ‘t groene dal, in ‘t stille dal
‘t Trilt in de bomen, ‘t galnst op de blaren
De bloemetjes gingen slapen
Natuur ligt in dromen verzonken
Koeltjes suiz’len, doen rits’len het loover
‘t Knaapje zag een roosje staan
Als weer de lauwe windekens gaan spelen
Kling- klang! Kling-klang! Over het woud (canon)
‘t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon (canon)
‘t Zonnetje gaat van ons scheiden
Klein vogelijn op groenen tak
Hoe schoon klinkt ons zingen
Zie de leliën op het veld
Rechtop van lijf, rechtop van ziel
Hoezee, ‘k ben vlug en ﬂink ter been
De paden op, de lanen in
Ik ben een ferme, sterke jongen
Op meisjes in den Rondedans
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
Een karretje op de zandweg reed
Makkers, wie gaat mee nar buiten
Daar loopt door ‘t gehucht een wondergerucht I
Daar loopt door ‘t gehucht een wondergerucht II
De meimaand is in ‘t land, lief kind
Als de winter vlucht voor de lentelucht
Hela gij bloempjes! Slaapt gij nog?
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Er schommelt een wiegje in ‘t bloeiende hout
Kind’ren naar buiten, het zonnetje lacht
Wie met ons wil naar buiten gaan
Hopsa, heisasa, ‘t is in de maand van Mei, ja ja!
Het spruit aan de bomen, het groent in de wei
Op de grote, stille heide dwaalt de herder eenzaam rond
Van zelf, als de vogel zijn morgenlied ﬂuit
Veel voor anderen te wezen
Spinnewieltje snorre, snorre rira riraras
Sikkels klinken, sikkels blinken
Door heel den omtrek melden de klokken
Makkers komt, makkers komt, het speeluur slaat
De morgen breekt aan
Een vriend’lijk aardig vogelijn zong in den held’ren ...
De vogels zijn heem en de velden zijn naakt
Het weer is guur, de winter nadert
Een lied, een lied uw leven lang!
Stijg , o nacht, stille nacht
Gij leeuwerik en gij nachtegaal
Zonneschijntje, morgenlicht!
Kom knapen en meisjes, verheft nu in koor
In het groene lover zit een vogelijn
Viooltje zacht van kleuren
Het windje steekt op, hoor het roept ons naar zee
Te zwoegen en te streven, met al de kracht eens mans
Met dui±end sterrenoogen trekt ons de hemel aan
Heerlijk land, ik heb u lief
Een man een man, een woord, een woord
Honger is de beste saus!
Als goede kind’ren slapen zacht
En over de weide daar blonk de zon
Klokje klokje, klein en klaar
Vanzoeme, zoem, zom zom zom
Er was eens een huisje wit en glad
Hannes loopt op klompen
In ‘t kamertje waar het wieke gong
Wie rusten wil in ‘t groene woud
Holland met zijn malsche wei
Holland ze zeggen: je grond is zoo dras
Hoe-oe, hoe-oe! Wat is ons bontekoe
Ik heb het lief, mijn dorpje kleen
Waar in ‘t bronsgroen eikehout
Waar der beuken breede kronen ons heur koele
Kleine waterdropp’len. kleine korr’-len zand
De bonte bloemen slapen in zil’vren maneschijn
Vogeltje, wat zingt gij vroeg!
Daar klingelt een klokje met zilveren klank
Mei spreidt zijn bloesem weer
Goe morgen! Goe morgen!
De lucht is blauw en groen het dal
Weer zwelt de knop, weer groeit het kruid
Nu bloeien in ‘t jonge gras niet mee Meizoentje wit en blauw
Flink de voeten van den grond!
Al uwe boos’aenslagen, verkeerde mensch van hert!
Hlept nu u self, soo helpt u Godt
Laet sang en spel, tambour en ﬂuyt

113. Maximilianus de Bossou
114. G’lijk den groten rapsack
115. O Nederland! Let op uw saeck
116. Stort tranen uyt, schreyt luyde
117. Bede voor het Vaderland
118. Geluckig Vaderland
119. Wilt heden nu treden
120. Geuzenlied
121. Waer dat men zich al keerd of wend
122. Merck toch hoe sterck
123. Marslied
124. Het Vacantie-Kinderfeest
125. Voor Nederland
126. Wildzang
127. Oost, West, thuis best
128. Een Hollands lied
129. Buiten
130. Lente
131. Wandellied
132. Avond
133. Mijn Zonneland
134. Naar buiten
135. Het lied van de Volksweerbaarheid
136. Padvindersmars
137. Het Padvinderslied
138. Naastenliefde
139/. Ons landje
140. Het mezennestje
141. Klokke Roeland
142.Afrikaans wiegeliedje
143. Wag-hondjes (Suidafrikaans)
144. St. Nicolaas
145. Sinterklaas-Feest
146. Sinterklaasavond-liedje
147. Kerstlied I. Stille nacht
148. Kerstlied II. De witte vlokken
149. Kerstlied III. Nu syt wellecome
150. Kerstlied IV. Engelenzang
151. Kerstlied V. Hoe leit dit Kindeken
152. Oudejaarsavondlied
153. Oude jaar

Miximilianus de Bossou ben ick, een Graeff
G’lijk den groten rapsack vloot den speck verbaest
O Nederland! Let op u saek
Stort tranen uyt, schreyt luyde
Heer, die uw tent in de hemelen spreidt
Gekukkig is het land dat God de Heer beschermt
Wilt heden nu treden
De geuzen zijn in Bomlerweerd gevallen
Waar dat men sich al keerd of wend
Merck toch hoe sterck
Op mars, op mars naar bosch en wei
Hij was nog nooit met spoor of boot
Voor Neerland een lied op krachtigen toon
Wat zong het vroolijk vogelkijn
Een ieder heeft zijn eigen land
De Hollandsche weiden zijn er zoo malsch
Wij dartelen tussen bloemen
Alle knoppen springen los
Gaan wandelen dat staat ons aan
De zon staat op de weiderand in rossogrooden avondbrand
Waar het wuivend loof der palmen
He, lekker in de buitenlucht
Schettert klaroenen, met krachtige stooten
Hoort! Zegt het voort!
Wij Hollandsche knapen zoo jong en zoo blij
Laat af van ‘t strijden, volk’ren, ontaard
Er is een schamel, schamel landje van water, gras en veen
Het mezennestje is uitgebroken
Boven Gent rijst eenzaam en grijsd ‘t oud Belfort
Lamtietie, damtietie, doedoe mij liefstetje
Ek is hier en ma is hier, waf waf

