
 

 

Vereenigingsliedt « Supermooi » 
 

Op de wijs van “Battle Hymn of the Republic” – ook wel bekend als “Lief klein konijntje” 
 

De Universiteit van Leiden is een mooie plek 
Wij pientere scholieren kweken daar een Leidsche bek 

Twee jaren van colleges, wetenschap en onderzoek – maar 
daar valt nog niet het doek! 

 
Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 
Gaan wij vandaag op pad! 

 
Elke maandagmiddag weet je: het wordt weer een feest 

Soms ben je iets te laat, is het college net geweest 
Maar niet getreurd, weerklinkt daar niet een zoetgevooisd geluid? 

Waardoor ik ramen en deuren sluit! 
 

Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Wij borrelen wat af! 
 

De oude burgemeester Van der Werff die weet nog goed 
Daar op die brug in Leiden kan je drinken als het moet 

Ook menige versnapering is daar wel rondgegaan 
Laat die biba’s hier maar staan! 

 
Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Zuipen wij heel veel….. cóóóla! (BIER) 
 

Dan reizen we naar ‘t buitenland, dat is altijd heel puik 
Een avond vol gezelligheid, daarna pijn in je buik 
Ondanks het programma dat met liefde is gemaakt 

Wordt er de rest van de dag gegaapt! 
 

Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Aanbidden wij cultuur! 
 

Het lezingencircuit kent voor PREunion geen geheim 
In afgeladen zalen liggen wij steevast in zwijm 

De cognitieve horizon wordt hier bij ons verbreed 
En na afloop drinken we…. cóóóla! (BIER) 

 
 



 

 

 
Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Subsidies goed besteed! 
 

Het feestelijk seizoen vindt hier in alle maanden plaats 
Schaatsen, roeien, Nieuwjaarsduik, partijen bovenmaats 

Op gala, eindfeest, borrelvloer wordt menig uur verpoosd 
Uit je pan in café Proost 

 
Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Amoris poculum! 
 

Met hoge snelheid rijden  wij nu door het polderland 
De aloude gezelligheid heeft reeds de overhand 

Een grote dosis humor en daarbij een goed verstand 
Zo smeedt zich onze band! 

 
Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Voor nu en voor altijd! 
 

Ja, wij houden van PREunion 
Jong en oud, door dik en dun 
In alle stadia van academia 

Voor nu en voor altijd! 
Voor nu en voor altijd! 

VOOR NU EN VOOR ALTIJD! 
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