
 

 

 

 

 

In het Boijmans 
 

Refrein: 

 

Niks is hier te gek 

Kom maar lekker ontdekken 

Avontuur op elke muur 

En hang je jas aan het plafond 

Kom maar lekker op bezoek 

Onderzoek alle plekken 

In het Boijmans 

Wow, wat mooi man 

Maar val niet in dat gat in de grond. 

 

 

Couplet 1: 

 

Kan groot soms klein zijn? 

En donker licht? 

Kun je voelen met je oren, of zien met je ogen dicht? 

Kan weinig veel zijn? 

En laag soms hoog? 

Is het water op dat schilderij nou nat of droog? 

 

Niks is hier te gek 

Kom maar lekker ontdekken 

Avontuur op elke muur 

En hang je jas aan het plafond 

Kom maar lekker op bezoek 

Onderzoek alle plekken 

In het Boijmans 

Wow, wat mooi man 

Maar val niet in dat gat in de grond. 

 

 



Couplet 2: 

 

Kan achter voor zijn? 

En niks soms iets? 

Kan een standbeeld iets vertellen ook al zegt ie niets? 

Kan vroeger nu zijn? 

En lang soms kort? 

Dit museum is een plek waar alles anders wordt 

 

Niks is hier te gek 

Kom maar lekker ontdekken 

Avontuur op elke muur 

En hang je jas aan het plafond 

Kom maar lekker op bezoek 

Onderzoek alle plekken 

In het Boijmans 

Wow, wat mooi man 

Maar val niet in dat gat in de grond. 

 

Rap: 

 

Kom onderzoeken in het Boijmans 

Alle hoeken alle doeken in het Boijmans 

Kom ff lekker turen  

Ff lekker gluren 

Neem je tijd want een minuut duurt hier uren 

Kom je verrijken in het Boijmans 

Kom maar kijken, vergelijken in het Boijmans 

Laat je verwonderen, overdonderen 

Check het Boijmans van boven tot onderen 

 

Niks is hier te gek 

Kom maar lekker ontdekken 

Avontuur op elke muur 

En hang je jas aan het plafond 

Kom maar lekker op bezoek 

Onderzoek alle plekken 

In het Boijmans 

Wow, wat mooi man 

Maar val niet in dat gat in de grond. 
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