
Vaderlandse liederen (teksten) 
 
1.Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe  
1.Wilhelmus 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.  

6.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 t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt. 

 
2.Wij willen Holland houen,  
1.Wij willen Holland houen,  
Ons Holland, fier maar klein.  
Wij blijven 't hou en trouwe,  
Wat ooit zijn lot moog zijn.  
En, wie ons denkt te dreigen,  
En denkt te nemen ooit,  
Hij zal ons land niet krijgen  
Wij geven Holland nooit,  
Hij zal ons land niet krijgen  
Wij geven Holland nooit !  

2.Want vast aan onze zijde,  
Zal Hollands Leeuw daar staan;  
Die zal het nimmer lijden,  
Dat Holland zal vergaan !  
Zolang de Leeuw zal dragen,  
Zijn zwaard en zijne kroon,  
Zal hij ons land ook schragen  
En staan naast volk en troon.  
Zal hij ons land ook schragen  
En staan naast volk en troon. 

 
3.Rood, wit en blauw  
Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag,  
Oranje is de wimpel die ik wapp’ren zag.  
Wit is de stok en oranje is de knop,  
Groen is het gras en daar staat hij op. 

 
4.’t Is oranje 
’t Is oranje, ’t blijft oranje, ’t is oranje boven 
’t Is oranje, ’t blijft oranje, ’t is oranje hoog 
Oranje boven, oranje boven, Leve de ko-ning (2x)  

 
5.In Naam van Oranje  
1.In naam van Oranje, doe open de poort !  
De Watergeus ligt aan de wal,  
De Vlootvoogd der Geuzen, Hij maakt geen 
akkoord,  
Hij vordert Den Briel of uw val.  
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer,  
De burgers, hier baat nu geen tegenstand meer.  
De Watergeus komt om Den Briel (2x).  

2.De vloot is met vijfduizend koppen bemand,  
De mannen zijn kloek en vol vuur.  
Een ogenblik nog en zij stappen aan land,  
Zij wachten bericht binnen ’t uur.  
Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort !  
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord,  
Bezit van de vesting Den Briel (2x) 

 
6.’t Is Koningsdag 
(melodie van Aram sam sam) 

't Is Koningsdag, ‘t is Koningsdag. 
Ja wij dansen, draaien, zwaaien met een mooie vlag. 
't Is Koningsdag, ‘t is Koningsdag. 
Ja wij dansen, draaien, zwaaien met een mooie vlag. 
 

Een buiging, een buiging. 
Leve Willem Alexander, leve Maxima. 
Een buiging, een buiging. 
Leve Willem Alexander, leve Maxima. 

7.De Zilvervloot 
1.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 benne groot, zijn daden benne groot,  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot. 
Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot. 
 
2. 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, zijn daden bennen groot 
Hij heeft gewonnen de Zilveren Vloot 
Hij heeft gewonnen, gewonnen, de Zilver Vloot 
 
3.Kwam er nu nog eenmaal zo’n zilveren vloot,  
Zeg zou jelui nog zo kloppen ?  
Ofzoudt gij u veilig en wel, buitenschoot,  
Maar stil in je hangmat stoppen ?  
“Wel!”Neêrlandsbloed, Dat bloed heeft nog wel moed!  
Al benne we niet groot, Al benne we niet groot,  
We zou-en winnen, de Zilvervloot,  
We zou-en winnen, nog winnen de Zilvervloot. 



 
8.Nederland, een land van vrede  
(melodie van ‘Alle menschen werden Brüder’) 

1 Nederland een land van vrede,  
Waar men vrij mag gaan en staan  
Was een schuilplaats in ’t verleden  
Om er veilig heen te gaan.  
Spaanse Joden, Portugezen,  
Hugenoten kwamen thuis,  
Om de Heer’, hun God te vrezen  
Onder ons Oranjehuis  
 
2 Nederland werd wreed ontnomen,  
Vrede, vrijheid en geluk,  
Vijf jaar kon men niet ontkomen  
Aan het zware Duitse juk.  

Maar na al die bange jaren  
Sloeg het knellend juk aan gruis  
En wij mochten ons weer scharen  
Onder ons Oranjehuis. 
 
3 Nederland, in wat zal komen,  
Laat de vrede voortbestaan,  
Zodat mensen kunnen dromen  
Samen hand in hand te gaan  
In een land waar bloemen bloeien,  
Waar men veilig is en thuis,  
Waar gerechtigheid zal groeien  
Onder ons Oranjehuis. 

 
 
9.Waar de blanke top der duinen 
1.Waar de blanke top der duinen  
Schittert in de zonnegloed  
En de Noordzee vriend'lijk bruisend  
Neerlands smalle kust begroet  
Juich ik aan het vlakke strand  
Juich ik aan het vlakke strand  
'k Heb u lief mijn Nederland  
'k Heb u lief mijn Nederland 
 

2.Waar het lachend groen der heuvels  
't Kleed der stille heide omzoomd  
Waar langs rijk beladen velden  
Rijn of Maas of Schelde stroomt  
Klinkt mijn lied op oude trant: 
Klinkt mijn lied op oude trant: 
'k Heb u lief mijn Nederland 
'k Heb u lief mijn Nederland  

 
10.Merck toch hoe sterck  
Merk toch hoe sterk nu in 't werk zich al stelt  
Die t'allen tijd zo ons vrijheid heeft bestreden.  
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld  
Om onze goed en ons bloed en onze steden.  
Hoort de Spaanse trommels slaan  
Hoort Maraans trompetten.  

Ziet hoe komt hij trekken aan  
Bergen te bezetten.  
Berg op Zoom, houdt u vroom  
Stut de Spaanse scharen.  
Laat 's Lands boom en zijn stroom  
Trouwlijk toch bewaren.  

 
11.In een blauw geruite kiel  
1. In een blauw geruite kiel ,  
draaide hij aan ‘t grote wiel ,  
de ganse dag ,  
Maar Michieltjes jongenshart ,  
leed ondraaglijke smart ,  
A-ach , A-ach , A-ach , A-ach!  
 
2. Als matroosje vlug en net ,  
heeft hij voet aan boord gezet ,  
dat hoorde zo ,  
Naar Oostinj , naar de West ,  
jongens dat gaat opperbest ,  
Ho-jo , Ho-jo , Ho-jo , Ho-jo  
 
3. Daar staat Hollandse Admiraal ,  
nu de man van vuur en staal,  
de schrik der zee,  
't is een ruiter naar z’n aard,  
glorierijk zit hij te paard  
Hoezee , Hoezee , Hoezee , Hoezee! 

12.Heb je wel gehoord, vandaag is de dag 
(melodie van De Zilvervloot) 
1.Heb je wel gehoord, vandaag is de dag. 
We vlaggen vandaag met franje. 
De koning en koningin vieren feest. 
Een feestdag met veel oranje. 
 
‘t Is feest, ‘t is feest, een groot Oranjefeest. 
En iedereen viert mee, en iedereen viert mee. 
Met onze Koning en Koningin. 
Het is oranje, oranje, Oranjefeest. 
 
2.Willem Alexander en Maxima. 
Zij dienen ons land in vrede. 
Oranje verbindt de stad en land. 
En Nederland zingt met rede. 
 
‘t Is feest, ‘t is feest, een groot Oranjefeest. 
En iedereen viert mee, en iedereen viert mee. 
Met onze Koning en Koningin. 
Het is oranje, oranje, Oranjefeest. 


