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Op de melodie van Ik hou van Holland (Heintje)

Ik hou van Haarlem, het is mooier dan Parijs
Florence of Rome, 't is een sprookjesparadijs
Waar je ook gaat of staat, je wordt compleet verrast
In Haarlem haalt men werk'lijk alles uit de kast 

Ik hou van Haarlem, 't is een bloemenparadijs
Het Heerlijk Haarlem, verlaat ik voor geen prijs
Jij bent zo fijnbesnaard, mijn prins op 't witte paard
Het Hemels Haarlem is mij alles waard

Haarlem, met je fraaie monumenten
Schilderijen, oude prenten
Waar de wereld van geniet
Haarlem, het barst hier van de schrijftalenten
Muzikale prominenten
Jij kampioen op sportgebied!

Ik hou van Haarlem, het is mooier dan Parijs
Florence of Rome, wat een paradijs
Jij bent zo fijnbesnaard, mijn prins op 't witte paard
Het Hemels Haarlem is mij alles waard

Op de melodie van Ik heb een truck als mijn woning (Henk Wijngaard)

Ik voel me rijk als een koning
Want hier in Haarlem staat mijn woning 
Het is een stad met veel allure
Een bonte mix van culturen 

Haarlem is een plaatje
Antiek maar ook jong blaadje
Het Teylers, Gouden Straatjes
Hoor je de Damiaatjes? 
Die krijg je hier kado-o-o

Mijn gouden tip is daarom koning 
Bouw hier in Haarlem een tweede woning
Vakantievilla, pied-à-terre
Haarlem dat heeft maar liefst vier sterren! 

Ga varen op de plassen
Die zijn van wereldklasse
Of wand'len in de duinen
Plantsoenen, parken, tuinen
Nog mooier dan het Loo-o-o

Haarlem is hip dus ik zeg Sire 
Wilt u de teugels laten vieren?
We brouwen hier de beste bieren
En zijn gastvrij in hart en nieren



Kom eet op uw gemakkie
Een vorstelijk gebakkie
Romantische dineetjes
Of chillen in cafeetjes
Het kan hier op niveau-o-o

U voelt zich rijk als een koning
Hier in 't Land van Melk en Honing

Op de melodie van In the Navy (Village People)

Mag je graag verdwalen
In fabels en verhalen?
Ben je dol op poëzie?
Je kunt je hart ophalen, de Haarlemse annalen
Staan bol van de fantasie

Maar hier werd in 't verleden
Ook onvervaard gestreden
Won de deugd het van geweld
Haarlem Hof van Heden, jij wordt door mij aanbeden
Haarlem met de H van Held 

H van Haarlem
H van Hals en Hildebrand
H van Haarlem
Oprechte Haerlemse Courant 
H van Haarlem
Van Hannie Schaft
En Hand in Hand
H van Haarlem 
H van Haarlem

H van Haarlem
H van Ha-Ha-Hasselaer
H van Haarlem
Haarlemmerolie, Handelswaar
H van Haarlem
Hoera, Hoera
Lief Koningspaar
H van Haarlem 
H van Haarlem
H van Haarlem! 

Het Haarlems Koningslied is door cabaretier Ruud Douma speciaal geschreven ter 
gelegenheid van het bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare 
Majesteit Koningin Máxima aan Haarlem. Vanaf het balkon van de Hoofdwacht zullen de 
Koning en Koningin op 14 juni 2013 toegezongen worden door het alter ego van Ruud 
Douma, de Haarlemse Stedenmaagd Dolly Bellefleur. 
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