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Er was eens een koning, in Spanje de baas,
die maakte zich zorgen omdat hij helaas
wel wist dat hij spoedig zou sterven
en wie moest er dan zijn koninkrijk erven?
De koning was machtig, maar best wel alleen,
hij had er geen zonen en dochters, niet één.



Hij riep zijn ministers en zei hen kordaat:
‘Ik heb een probleem en u geeft mij raad.
De pret van het koningschap is wel bedorven.
Wie moet er regeren als ik ben gestorven?
Wie krijgt straks mijn landen met alles erin, 
wie zijn straks de koning en koningin?’

Zij zeiden: ‘Maar Sire, u heeft toch veel vrinden,
kunt u bijvoorbeeld in Frankrijk niks vinden?
De koning van Frankrijk is rijk en machtig
die heeft heel wat kinders en woont ook zo prachtig.
Dus laat nu toch uw humeur niet bederven,
hij vindt het vast enig om Spanje te erven.’

De koning, zijn naam was Karel, maar dat terzijde,
liet snel een bode naar Frankrijk toe rijden.
De Koning van Frankrijk, Lowie was zijn naam,
las haastig de brief en riep uit het raam:
‘We hebben weer mazzel, kom binnen Françoise,
ontkurk de champagne en breng ook wat glazen!’
Zijn vrouw las de brief, en gilde: ‘verhip!
Dat is een mooi plekje voor onze Flip!’
Flip was van adel, de zoon van hun zoon, 
en hij had wel zin in de Spaanse troon.

De bode ging terug met de grootste spoed
en vertelde de koning: ‘Alles komt goed.
De kleinzoon van Lowie zal het doen, hij heet Flip;
hij is wijs en verstandig, in Frankrijk heel hip!’
Dit maakte de koning blij en tevreden,
toen sloot hij zijn ogen, en was overleden.

De koning van Frankrijk riep: ‘JES! wat een feest!
Nog nooit is een koning zó machtig geweest!
Nu hebben we Frankrijk, én Spanje erbij,
stuur de soldaten, het land is van mij!
Flip, pak je spullen, jij gaat met ze mee,
ik ben de grootste, de beste, hoezee!’



De keizer van Duitsland die kreeg het te horen
en hem kon het nieuws totaal niet bekoren.
Hij was zo jaloers dat hij schreeuwde en gilde: 
‘Wist Karel soms niet dat IK Spanje ook wilde?
Hoe komt het dat Karel het mij niet eens vroeg?
Heeft de koning van Frankrijk dan nog niet genoeg?
Hij had Spanje toch ook wel aan mij kunnen geven?
Ik heb ook een hoop kinders, en nichten en neven!’

De keizer van Duitsland was groot en belangrijk
maar ook wel wat bang voor de koning van Frankrijk.
Hij wilde wel vechten, maar liefst niet alleen.
En dus riep hij snel al zijn vrienden bijeen.
De Engelse koning deed heel graag mee,
in Nederland zeiden ze ook al geen nee.
En zij bedachten om met z’n allen
de koning van Frankrijk aan te vallen.

En zo werd het oorlog, heel lang en heel naar,
allemaal vochten ze tegen elkaar. 
De soldaten deden moedig hun werk,
maar allemaal waren ze even sterk.
Ze streden en knokten met leeuwenmoed
er werd fl ink geschoten en er vloeide veel bloed.

En na jaren en jaren van strijd en ellende
zuchtten de koningen: ‘Parbleu, wat een bende. 
Dit duurt nu al jaren, het houdt nooit meer op,
die hele oorlog, wat is het een fl op.
Het kost kapitalen en bovendien, 
zijn de soldaten zo onderhand op!’

In Engeland zei toen de koningin:
‘Waarde vorsten, dit heeft echt geen zin.
We moeten niet vechten, maar rustig gaan praten.
Elkaar gaan begrijpen in plaats van te haten.’



Ze stuurde een bode naar Franse Lowie
en vroeg hem beleefd voor een Engelse tea.
Maar Lowie zei: ‘Voilà, dit is toch geen geintje,
kom liever naar mij toe, dan schenk ik een wijntje.’
Toen dacht lady Annie: nee, dit schiet niet op.
Ik zoek wel een ander gespreksplekje op.
En iedereen stuurde gezanten naar Utrecht
want daar werd een grote bijeenkomst belegd.

Er werd veel gepraat en nog veel meer geregeld
en toen was de Vrede van Utrecht bezegeld.

En de mensen zongen en dansten op straat
de horlepiep in een vierkwartsmaat.


