
Piraten: 

Piet Hein en de zilvervloot 

Lang gelden werd een klein jongetje geboren: Piet 

Hein.  

De vader van Piet was kapitein en toen de kleine Piet 

een beetje groter was, ging hij ook varen. Op het 

schip van zijn vader.  

Vroeger gingen de kinderen al heel jong werken en ze 

moesten al van alles kunnen. Zouden jullie een goede 

matroos zijn? 

Kun je: 

- Salueren en ai-ai kapitein zeggen 

- Je spierballen laten zien 

- De zeilen hijsen 

Nederland had in die tijd ruzie met Spanje en de schepen van Nederland werden heel vaak 

aangevallen door de Spaanse schepen. Toen Piet groot was, werd hij zelf kapitein. En door 

alle gevechten met de Spanjaarden was Piet Hein zo boos dat hij zich voornam elk schip van 

de Spanjaarden aan te vallen en de lading in te pikken.  

De baas van Nederland, Prins Maurits van Oranje, vond dat een goed idee. Hij had veel geld 

nodig en zei tegen Piet Hein: “Ik heb gehoord dat de Spaanse schepen zilver uit Amerika 

halen, ik geef jou een kaperbrief en dan mag je de schepen beroven.” 

Piet Hein werd dus eigenlijk een beetje een piraat.  

In het begin ging het niet zo goed. Piet Hein veroverde op zijn eerste reis niet één Spaans 

schip. Op zijn tweede reis was de buit balen suiker. Daar was 

Prins Maurits natuurlijk ook niet zo blij mee.  

Toen vertrok Piet Hein voor zijn derde reis. Hij nam een grote 

vloot mee van 31 schepen. Deze schepen hadden prachtige en 

stoere namen zoals De Zwarte Leeuw en De 

Vergulde Valk. En op die derde reis was het 

eindelijk raak. Piet Hein en zijn bemanning 

wachtten net zo lang tot er een vloot 

Spaanse schepen voorbij kwam. De schepen kwamen uit Amerika en 

waren op de terugreis naar Spanje.  

Het werd een hevig gevecht. De kanonnen bulderden en de zeilen 

werden aan flarden geschoten.  

Maar uiteindelijk won Piet Hein en de buit was binnen: zilver, zo veel dat 

alle schepen vol lagen.  

Piet Hein en zijn schepen keerden terug naar Nederland en het hele volk liep naar de haven 

om hem te begroeten en toe te juichen.  

De Prins was erg tevreden. Hij liet zijn paleis mooi opknappen, kocht mooie schilderijen, liet 

een grote tuin met fonteinen aanleggen en voerde een oorlogje of twee.  



Piet Hein kreeg niets. Maar de mensen in het land vonden hem een echte held en helden 

worden toegezongen. Dus werd er een liedje gemaakt voor de volksheld Piet Hein: 

 

 

Heb je wel gehoord van de zilveren vloot 

De zilveren vloot uit 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 zilveren vloot.  

 

• Spaanse matten =  zilveren munten 

• Appeltjes van Oranje = sinaasappelen 

De schrijver die dit lied heeft gemaakt, heeft ook het levensverhaal van Piet Hein 

opgeschreven. Zo weten we dat dit echt gebeurd is……… 

 

 

 

 

 


