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Wilhelmus van Nassouwe 
 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag 
blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
 
 
In een blauw geruite kiel 
 
In een blauw geruite kiel 
draaide hij aan 't grote wiel 
de ganse dag. 
Maar Michieltjes jongenshart 
leed ondragelijke smart. 
A-ach! 4x 
 
Als matroosje vlug en net 
heeft hij voet aan boord gezet 
dat hoorde zo. 
Naar Oost-Inje naar de West 
jongens dat ging opperbest. 
Ho-jo! 4x 
 
Daar staat Hollands Admiraal 
nu een man van vuur en staal 
de schrik der zee. 
't Is een ruiter naar de aard 
glorierijk zit hij te paard. 
Hoezee! 4x 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Wij leven vrij 
 
Wij leven vrij, wij leven blij  
Op Neêrlands dierb’ren grond  
Ontworsteld aan de slavernij  
Zijn wij door eendracht groot en vrij  
Hier duldt de grond geen dwinglandij  
Waar eeuwen vrijheid stond  
Waar eeuwen vrijheid stond 
 
Zo leven w’altijd vrij en blij  
Op Neêrlands dierb’ren grond:  
Door trouw aan eigen wetten vrij  
Praalt Neêrland in der volk’ren rij  
En ’t vaderland blijft groot en vrij  
Tot ’s werelds avondstond  
Tot ’s werelds avondstond 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Zilvervloot  
 
Heb je van de Zilveren Vloot wel 
gehoord, 
De Zilveren vloot van Spanje 
Die had er veel Spaanse matten aan 
boord 
En appeltjes van Oranje! 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam 
is klein, 
Zijn daden bennen groot, (2x) 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot 
(2x) 
 
Zei toen niet Piet Hein, met een 
aalwaerig woord: 
“Wel, jongetjes van Oranje, 
Kom, klim ‘reis aan dit en dàt Spaanse 
boord, 
En rol me de matten van Spanje!” 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam 
is klein, 
Zijn daden bennen groot, (2x) 



Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot 
(2x) 
 
Klommen niet de jongens als katten in ’t 
want 
En vochten ze niet als leeuwen? 
Ze maakten de Spanjers duchtig te 
schand’, 
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen. 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam 
is klein, 
Zijn daden bennen groot, (2x) 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot 
(2x) 
 
Kwam er nu nog eenmaal zo’n Zilveren 
Vloot, 
Zeg zou je-lui nog zo kloppen? 
Of zoudt gij u veilig en wel buiten 
schoot, 
Maar stil in je hangmat stoppen? 
“Wel! Neer’lands bloed, 
Dat bloed heeft nog wel moed! 
Al bennen we niet groot, (2x) 
We zou-én winnen een Zilveren Vloot 
(2x) 
 
 
 
 
 
 
 
Ben je betoeterd 
 
Zal ik eens een walvis 
vangen, 
met een emmer en een net? 
’s Morgens mag-ie in de 
kamer 
’s avonds moet-ie vroeg 
naar bed. 
 
Refrein: 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Zeg ben je helemaal 
betoeterd? 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Je bent be-toe-toe-toe-toe-
toe-terd 
 
 
Zal ik eens een poets gaan 
bakken, 
in een hele grote pan? 

Iedereen die poets wil eten, 
smult er dan maar lekker 
van. 
 
Refrein: 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Zeg ben je helemaal 
betoeterd? 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Je bent be-toe-toe-toe-toe-
toe-terd 
 
 
Zal ik eens een zon gaan 
pakken, 
morgenavond in de wei? 
Elke avond gaat-ie zakken, 
dan kan ik er lekker bij. 
 
Refrein: 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Zeg ben je helemaal 
betoeterd? 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Je bent be-toe-toe-toe-toe-
toe-terd 
 
 
Zal ik eens een hemd gaan 
breien,  
voor een grote olifant? 
Met twee hele grote 
mouwen, 
afgezet met roze kant. 
 
Refrein: 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Zeg ben je helemaal 
betoeterd? 
Welnee! Dat kan je niet 
doen 
Je bent be-toe-toe-
toe-toe-toe-terd 
 
 


