
TEGENWIND 

 

Op de markten vindt je alles, alle kleuren door elkaar    

Rood Wit Blauw waait in de wind en zelden is het stil    

Langs de stranden en de dijken loop ik langzaam en word nat  

‘T is de tegenwind die ons bekoort, zoals Nederland dat wil       

 

Waterwegen, groene weides, en kikkers in de sloot 

Fietsers in de tegenwind, voor hun dagelijkse brood      

Trouwe torens in de verte, die ik al eeuwig ken       

Rood Wit Blauw waait in de wind en ik weet waar ik ben     

 

Nederland jij bent zo lief, zo gezellig en naïef      

Houd je roer eens recht en eer je kracht, zoals ik van jou verwacht    

Alles netjes op een rijtje en de was droogt in de wind   

Ieder met zijn eigen krant en de kat op schoot die spint    

    

Langs de stranden en de dijken loop ik langzaam en word nat    

‘T is de tegenwind die ons bekoort Nederland zo mooi zo plat   

 

Op de markten vindt je alles, alle kleuren door elkaar    

Rood Wit Blauw waait in de wind en zelden is het stil           

Langs de stranden en de dijken loop ik langzaam en word nat  

‘T is de tegenwind die ons bekoort, zij heeft ons nooit gestoord     

 

Nederland jij bent zo lief, zo gezellig  en naïef    

Houd je roer eens recht en eer je kracht, zoals ik van jou verwacht  

 

Altijd open voor een ander en ieder zijn geloof  

Met de ogen en de oren dicht houdt iedereen zich doof       

Trouwe torens in de verte, die ik al eeuwig ken    

Rood Wit Blauw waait in de wind en ik weet waar ik ben     

 

Alles netjes op een rijtje en de was droogt in de wind   

Ieder met zijn eigen krant en de kat op schoot die spint  

 

Langs de stranden en de dijken loop ik langzaam en wordt nat     

‘T is de tegenwind die ons bekoort Nederland zo mooi zo plat    

 

‘T is de tegenwind die ons bekoort, zoals Nederland dat wil           

‘T is de tegenwind die ons bekoort, zij heeft ons nooit gestoord   
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