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Pierwsza zwrotka 

Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ick van Duytschen bloet, 
Den Vaderlant getrouwe 
Blyf ick tot in den doot: 
Een Prince van Oraengien 
Ben ick vrij onverveert, 
Den Coninck van Hispaengien 
Heb ick altijt gheeert. 

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. 

William of Nassau, scion 
Of an old Germanic  line, 
I dedicate undying 
Faith to this land of mine. 
A prince Of Orange, 
I am, undaunted ever free, 
To the king of Spain I've granted 
A lifelong loyalty. 

William of Nassau am I  
of Dutch blood. 
loyal to the fatherland,  
I will remain until I die. 
A prince of Orange,  
I am, free and fearless. 
The king of Spain 
I have always honoured. 

Druga zwrotka 

In Godes vrees te leven 
Heb ick altyt betracht, 
Daerom ben ick verdreven 
Om Landt om Luyd ghebracht: 
Maer God sal mij regeren 
Als een goet Instrument, 
Dat ick zal wederkeeren 
In mijnen Regiment. 

In Godes vrees te leven 
heb ik altijd betracht, 
daarom ben ik verdreven, 
om land, om luid gebracht. 
Maar God zal mij regeren 
als een goed instrument, 
dat ik zal wederkeren 
in mijnen regiment. 

I've ever tried to live in 
The fear of God's command 
And therefore I've been driven, 
From people, home, and land, 
But God, I trust, will rate me 
His willing instrument 
And one day reinstate me 
Into my government. 

To live in fear of God  
I have always attempted. 
Because of this I was ousted  
bereft of my land and my people. 
But God will reign me  
like a good instrument. 
So that I may return  
in my reign. 

Trzecia zwrotka 

Lydt u myn Ondersaten 
Die oprecht zyn van aert, 
Godt sal u niet verlaten 
Al zijt ghy nu beswaert: 
Die vroom begheert te leven 
Bidt Godt nacht ende dach, 
Dat hy my cracht wil gheven 
Dat ick u helpen mach. 

Lijdt u, mijn onderzaten 
die oprecht zijt van aard, 
God zal u niet verlaten, 
al zijt gij nu bezwaard. 
Die vroom begeert te leven, 
bidt God nacht ende dag, 
dat Hij mij kracht zal geven, 
dat ik u helpen mag. 

Let no despair betray you, 
My subjects true and good. 
The Lord will surely stay you 
Though now you are pursued. 
He who would live devoutly 
Must pray God day and night 
To throw His power about me 
As champion of your right. 

Hold on my subjects,  
who are honest by nature. 
God will not abandon you  
even though you now are in despair. 
He who tries to live piously,  
must pray to God day and night, 
that He will give me the strength  
that I may relieve you. 



 
Wien Neerlands bloed (wersja pierwsza) 
 

Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit 
Van vreemde smetten vrij 
Wiens hart voor land en koning gloeit 
Verheff' de zang als wij: 
Hij zett' met ons, vereend van zin 
Met onbeklemde borst 
Het godgevallig feestlied in 
Voor vaderland en vorst (2x) 
:Who boasts of true Netherlandish blood  
:Whose heart abhors the wrong  
:May join our goodly brotherhood  
:May join our festive song  
:Our manly voices let us raise  
:And take him by the hand  
:And sing the honor and the praise  
:Of our dear Fatherland.  
De Godheid, op haar hemeltroon 
Bezongen en vereerd 
Houdt gunstig ook naar onze toon 
Het heilig oor gekeerd: 
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor 
Dat hoger snaren spant 
Het rond en hartig lied gehoor 
Voor vorst en vaderland (2x) 
Dring' luid, van uit ons feestgedruis  
die beé uw hemel in: 
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis  
En ons, zijn huisgezin 
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang  
Die eigen wens gestand: 
Bewaar, o God! de koning lang 
En 't lieve vaderland (2x) 
 
 
Wien Neerlands bloed (wersja druga) 
 

Wien Neêrlands bloed in de ad'ren vloeit 
Wien 't hart klopt fier en vrij 
Wie voor zijn volk van liefde gloeit 
Verheff' de zang als wij: 
Hij roem' met allen, welgezind 
Den onverbreekb're band 
Die Neêrland en Oranje bindt 
Vorstin en vaderland (2x) 
Bescherm, o God! bewaak den grond 
Waarop onze adem gaat 
De plek waar onze wieg op stond 
Wellicht ons sterfuur slaat 
Wij smeken van Uw vaderhand 
Met blijden kinderzin 
Behoud voor 't lieve vaderland 
Voor land en koningin (2x) 
Dring' luid, van uit ons feestgedruis  
De beê den hemel in: 
Blijv' met ons oud Oranjehuis  
Het volk steeds één gezin 
Vorstin en prins prijze ons gezang  
En 't klinke aan allen kant: 
Bewaar het vorst'lijk stamhuis lang 
En 't lieve vaderland (2x) 


