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1. hieperdepiep want het is 

koningsdag 
http://www.himalayamusic.nl/Het%20is%20Koningsdag.mp3  

 
Lang zal hij leven. 
Lang zal hij leven 
Lang zal hij leven in de gloria 
 
’t is feest, ’t is feest want de koning die is 
jarig  
We klappen in de handen en zwaaien met 
de vlag 
’t is feest, ’t is feest heel het lang is mooi 
oranje, hieperdepiep hoera want het is 
koningsdag 
 
Lang zal hij leven. 
Lang zal hij leven 
Lang zal hij leven in de gloria 
 
’t is feest, ’t is feest want de koning die is 
jarig  
We stampen met de voeten en zwaaien 
met de vlag 
’t is feest, ’t is feest heel het land is mooi 
oranje, hieperdepiep hoera want het is 
koningsdag 
 
Lang zal hij leven. 
Lang zal hij leven 
Lang zal hij leven in de gloria 
 
’t is feest, ’t is feest want de koning die is 
jarig  
We draaien nu een rondje en zwaaien met 
de vlag 
’t is feest, ’t is feest heel het land is mooi 
oranje, hieperdepiep want het is 
koningsdag 
 
hieperdepiep want het is koningsdag 
hoera, hoera, hoera  
 
2. Hasselt stedelied 
Waar aan 't brede Zwartewater  
Ons oud stadje Hasselt ligt,  
Met zijn brede mooie kade,  
Waar het vol van schepen is,  
Roep ik trots, verheugd en blij: (2x)  
'k heb u lief o stad van mij (2x)  
 

Waar langs stille mooie grachten  
Ons een statig bolwerk noodt,  
Met haar pracht van boom en bloemen  
En tot rust een toeven noopt,  
Roep ik trots, verheugd en blij: (2x)  
'k heb u lief o stad van mij (2x)  
 
Waar van d' oude mooie toren  
't Carrillon zijn klanken strooit,  
Over weiden, stad en water  
En tot verre word gehoord,  
Roep ik trots, verheugd en blij: (2x)  
'k heb u lief o stad van mij (2x).  
 
3. Want het Koningsdag, ja het is 

Koningsdag 
http://www.himalayamusic.nl/Het%20is%20Koningsdag.mp3  

 
Hoor je ’s morgens de trompet, kom dan 
heel snel uit je bed 
Hangt de vlag al uit het raam? Ja, dat heb 
ik net gedaan 
Ook de Koning die viert mee, kijk maar 
eens op de tv 
Jongens, meisjes, kom nu gauw, want 
heel de stad is rood wit blauw 
 
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
 
Massa’s mensen op de been, oranje is het 
om ons heen  
De burgemeester gaat nu praten, houdt 
hem heel goed in gaten 
Uit heel veel mensen longen word 
Wilhelmus meegezongen 
Mooie tonen niet gewoon, op fluitviool en 
saxofoon  
 
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
 
Een leuk kraampje vol met snoep, of een 
kleedje op de stoep 
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Auto’s, stoppen, boeken, spellen, zoveel 
spullen niet te tellen 
Lekker drinken, lekker eten, heel gezellig 
zeker weten, 
Nee niets moet, en alle mag, op deze 
koningsdag  
 
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
 
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
Want het Koningsdag, ja het is 
Koningsdag 
Leve de Ko-o-ning  
 
4. De Zilvervloot, Piet Hein 
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  (2x) 
Die heeft gewonnen de Zilv’ren Vloot 
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilv’ren 
Vloot 
 
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 benne groot  (2x) 
Die heeft gewonnen de Zilv’ren Vloot 
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilv’ren 
Vloot 
 
5. Ik hou van Holland  
 
Ik hou van Holland, landje aan de 
Zuiderzee. 
Een stukje Holland draag ik in m'n hart 

steeds mee. 
Daar waar die molens draaien in hun  
forse kracht. 
En waar de bollen bloeien in hun s 
schoonste pracht. 
Ik hou van Holland, met je bossen en je 
hei. 
Jouw blonde duinen in een bonte rij. 
Op heel dees grote aard, al ben 'k van 
huis en haard. 
Is het kleine Holland mij 't meeste waard 
 
Holland, met je koetjes en je weiden 
Ik mag jou zo gaarne leiden 
Met je molens aan de vliet 
Holland, al trek ik naar vreemde stranden 
En doorkruis ik alle landen 
Jou vergeten doe ik niet 
 
Ik hou van Holland, landje aan de 
Zuiderzee. 
Een stukje Holland draag ik in m'n hart 
steeds mee. 
Daar waar die molens draaien in hun  
forse kracht. 
En waar de bollen bloeien in hun s 
schoonste pracht. 
Ik hou van Holland, met je bossen en je 
hei. 
Jouw blonde duinen in een bonte rij. 
Op heel dees grote aard, al ben 'k van 
huis en haard. 
Is het kleine Holland mij 't meeste waard 
 
6. Wilhelmus  
Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik van Duitse bloed, 
Den Vaderland getrouwen 
Blijf ik tot in den dood 
Een Prinse van Oranje 
Ben ik vrij onverveert, 
Den koning van Hisspanje 
Heb ik altijd geeerd. 
 
Mijn Schild ende betrouwen 
Zijt gij, o God mijn Heer, 
Op u zo wil ik bouwen 
Verlaat mij nimmermeer, 
Dat ik doch vroom mag blijven 
Uw dienaar 't aller stond, 
De Tirannie verdrijven, 
Die mij mijn hart doorwond. 


