
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Zilvervloot 
Heb je van de zilveren vloot 
wel gehoord? De 
Zilverenvloot 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, 
zijn daden bennen groot.  
Hij heeft gewonnen de 
Zilvervloot! Hij heeft 
gewonnen, gewonnen de 
Zilvervloot! 
 
Sprak toen niet Piet Hein, 
met een aalwaerig woord:  
"Wel jongetjes van Oranje… 
Kom, klim ‘reis aan dit en 
aan dat Spaansche boord. 
En rol me de matten van 
Spanje!" Piet Hein, Piet 
Hein, Piet Hein, zijn naam is 
klein. Zijn daden bennen 
groot, zijn daden bennen 
groot. Hij heeft gewonnen 
de Zilvervloot! Hij heeft 
gewonnen de Zilvervloot! 
 
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 Zilvervloot! Hij heeft 
gewonnen, gewonnen de 
Zilvervloot! 
 
Kwam er nu nog eenmaal 
zo'n zilveren vloot? Zeg zou 
jullie nog zo kloppen? 
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Of zoudt gij uw veilig en wel 
buiten schoot? 
Maar stil in je hangmat 
stoppen? Wel, Hollandsch 
bloed. Dat bloed heeft nog 
wel moed. Al bennen we 
niet groot, al bennen we niet 
groot. We zouden winnen de 
Zilverenvloot!  
We zouden winnen de 
Zilveren Vloot! 
 

Hasselt stedenlied 
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 Carillon 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). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lang zal hij leven & 
Hij leve hoog 
Lang zal hij leven, 
Lang zal hij leven,  
Lang zal hij leven in de 
gloria. 
In de gloria, in de gloria. 
 
Hij leve hoog, hij leve hoog. 
Hij leve hoog, hij leve hoog. 
Ja hoog, ja hoog. 
Hij leve hoog 
 

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 geëerd. 
 
Mijn Schild ende betrouwen 
zijt gij, o God mijn Heer. 
Op u zo wil ik bouwen 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag 
blijvenuw dienaar 't aller 
stond. 
De Tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwond. 
 
 


