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Een dijk van een dijk  
(tekst: Karien Welling en Ronald Spanjaardt) 
 
 Refrein: 
Een dijk van een dijk 
Al meer dan zevenhonderdvijftig jaar 
Een dijk van een dijk 
Met een dijk van een verhaal. 
Een dijk van een dijk 
Al meer dan zevenhonderdvijftig jaar 
Een dijk van een dijk 
Met een dijk van een verhaal. 
 

Couplet 1: 
Ooit woonde men hier droog 
En waren dijken nog niet nodig 
De veenlaag  was nog hoog 
Maar de kachels moesten roken. 
De  weilanden en akkers  
Stonden vol vee en gerst en graan 
Maar men moest wel sloten graven. 
Om op de harde grond te kunnen blijven staan. 
 

Couplet 2: 
Floris de vijfde brak de ban 
Hij kwam er met zijn Hollandse leger an 
Hij hakte de Westfriezen in de pan 
En trok de broek hier an 
Vele malen lag het land 
Verdronken onder het zoute water 
Telkens won de Westfries het terug 
Want de dijk der dijken staat er. 
 

Couplet 3 
In elke eeuw die volgde 
Was de zee wel eens te machtig 
Omdat de mens de dijk de dijk liet 
Hem wel herstelde maar halfslachtig. 
Want  wie betaalde welk deel 
Waarvoor, wanneer, waarom, hoeveel? 
Zo bleef de dijk voor lange tijd 
Voor niemand één geheel. 
 

Couplet 4 
Toen kwam er een proces 
Voor de Westfries een wijze les 
Het duurde meer dan negentig jaar 
Toen was de verdeling klaar 
Nu is de dijk van ons 
En iedereen doet mee 
Wij zorgen voor de Omringdijk 
In onze strijd tegen de zee. 
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De Waterwolf( tijdens gesprek in de klas scène 1) 
 
Toen de helft van Westfriesland  
Door de waterwolf  
Door de waterwolf  
onder water  stond  
Waren vele Westfriezen 
Door een  watergolf  
Door een watergolf ,verslonden  
door de waterwolf 
 
Toen kwam  graaf Floris  
Als een waterwolf 
Als een waterwolf die 
Op de zeedijk stond 
Onderworpen  Westfriezen 
Door een waterwolf 
Door een watergolf ,verslonden  
door de waterwolf 
 
Hij  versterkte de Omringdijk,  
Zodat  hijzelf  te paard in vol ornaat  
 er overheen  kon rijden als de graaf 
... Van heel Westfriesland. 
 

 
 


