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Lessuggestie: Wilhelmus    	  

	  

	  

In	  2017	  wordt	  koning	  Willem-‐Alexander	  50	  jaar!	  Een	  mooie	  gelegenheid	  om	  het	  Wilhelmus	  
uit	  de	  kast	  te	  trekken.	  Je	  hoort	  ons	  nationale	  volkslied	  regelmatig	  voorbij	  komen;	  bij	  
herdenkingen	  en	  vieringen,	  maar	  ook	  bij	  sportwedstrijden	  en	  huldigingen.	  Of	  op	  de	  
rommelmarkt	  met	  Koningsdag.	  En	  wist	  je	  dat	  dit	  lied	  al	  500	  jaar	  gezongen	  wordt?	  Hoog	  tijd	  
dat	  jij	  hem	  ook	  leert!	  	  
Als	  je	  ‘m	  al	  kent,	  kun	  je	  er	  nu	  mooie	  tweede	  stemmen	  bij	  leren	  zingen.	  

	  

Domein	  Zingen:	  Veranderende	  toonsoort	  
Leerdoel:	  kinderen	  leren	  om	  te	  gaan	  met	  veranderende	  toonsoorten	  van	  hetzelfde	  lied	  

Domein	  Horen:	  Meerstemmigheid	  
Leerdoel:	  kinderen	  leren	  tweede	  stemmen	  horen,	  herkennen	  en	  (mogelijk)	  meezingen	  

	  

Zangtechniek	  

Bij	  dit	  lied	  zit	  een	  speciale	  zangles	  door	  juf	  Roosje.	  Met	  een	  paar	  oefeningen	  stoomt	  ze	  je	  
helemaal	  klaar	  om	  het	  Wilhelmus	  in	  elke	  situatie	  te	  zingen!	  

• Zing	  toonladders	  om	  de	  regen	  weg	  te	  jagen	  en	  de	  zon	  op	  te	  roepen	  (altijd	  handig	  	  
tijdens	  bijvoorbeeld	  de	  Koningsspelen	  of	  buitenactiviteiten	  rondom	  bevrijdingsdag!)	  

• Doe	  een	  oefening	  rondom	  het	  mooiste	  en	  meest	  uitdagende	  stukje	  van	  het	  
Wilhelmus.	  Hier	  zingt	  Roosje	  telkens	  wat	  hoger.	  Dit	  is	  handig,	  want	  het	  Wilhelmus	  
wordt	  niet	  altijd	  in	  dezelfde	  toonsoort	  gezongen.	  Deze	  oefening	  helpt	  je	  om	  je	  voor	  
te	  bereiden	  op	  een	  versie	  van	  het	  Wilhelmus	  in	  een	  andere	  (hogere)	  toonsoort.	  	  

• Als	  je	  het	  echt	  te	  hoog	  vind	  worden	  zing	  dan	  even	  in	  de	  lieve,	  zwoele	  stem,	  dan	  haal	  
je	  het	  wel	  met	  de	  klas,	  luister	  maar	  naar	  Roosje.	  Blijf	  altijd	  optimistisch	  met	  een	  
vriendelijke	  glimlach	  met	  opgetrokken	  wenkbrauwen.	  

	  
• Probeer	  dit	  lied	  ook	  eens	  op	  de	  Rommelmarkt	  in	  te	  studeren,	  met	  vriendjes	  uit	  de	  

buurt.	  Al	  zing	  je	  alleen	  de	  blauwe	  en	  de	  witte	  stem,	  dat	  klinkt	  al	  heel	  indrukwekkend.	  
Zet	  het	  lied	  op	  je	  mp3	  speler	  en	  neem	  een	  speakertje	  mee!	  Je	  gooit	  vast	  hoge	  ogen	  
en	  je	  pet	  is	  zo	  gevuld!	  

	  
Muziekles	  

We	  bieden	  dit	  lied	  voor	  deze	  gelegenheid	  niet	  aan	  met	  een	  blauwe	  en	  een	  gele	  stem,	  maar	  
met	  een	  rode,	  een	  witte	  en	  een	  blauwe	  stem!	  	  Alle	  stemmen	  starten	  hetzelfde	  met	  het	  
woord	  “Wilhelmus”	  en	  volgen	  vanaf	  daar	  hun	  eigen	  melodielijn.	  
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Juist	  voor	  de	  bovenbouw	  is	  de	  rode	  stem	  extra	  uitdagend	  en	  de	  blauwe	  stem	  maakt	  het	  af.	  
Uiteraard	  kun	  je	  er	  zeker	  voor	  kiezen	  om	  gewoon	  alleen	  de	  witte	  stem	  te	  zingen,	  want	  dat	  is	  
ook	  heel	  mooi!	  
	  
Het	  Wilhelmus	  bestaat	  uit	  wel	  15	  coupletten	  en	  het	  is	  een	  acrostichon:	  de	  eerste	  letters	  van	  
de	  coupletten	  vormen	  samen	  Willem	  van	  Nassov.	  	  
Wij	  zingen	  twee	  coupletten.	  Niet	  het	  eerste	  en	  het	  tweede	  couplet,	  maar	  het	  eerste	  en	  het	  
zesde	  couplet.	  Het	  zesde	  couplet	  wordt	  wel	  vaker	  achter	  het	  eerste	  couplet	  geplakt,	  
bijvoorbeeld	  bij	  huldigingen	  van	  Europees	  kampioenen	  en	  aan	  het	  begin	  van	  internationale	  
sportwedstrijden.	  	  
	  
Het	  Wilhelmus	  werd	  het	  officiële	  volkslied	  van	  Nederland	  in	  1932,	  maar	  het	  is	  al	  heel	  veel	  
ouder.	  Het	  werd	  al	  ruim	  500	  jaar	  geleden	  geschreven!	  Precies	  wanneer	  weten	  we	  niet	  en	  
ook	  de	  schrijver	  van	  de	  tekst	  en	  melodie	  weten	  we	  niet	  zeker,	  want	  dat	  is	  toen	  niet	  
vastgelegd.	  
	  
Lees	  hier	  meer	  over	  het	  volkslied:	  https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/volkslied	  
	  
Vakoverstijgend	  
	  
Taal	  
	  
Het	  Wilhelmus	  is	  al	  500	  jaar	  oud.	  Is	  het	  dan	  nog	  wel	  van	  deze	  tijd?	  Welke	  dingen	  vinden	  de	  
kinderen	  nou	  goed	  passen	  in	  een	  Nederlands	  volkslied?	  
	  
Laat	  de	  kinderen	  in	  groepjes	  werken	  aan	  een	  eigen	  tekst	  voor	  een	  couplet	  van	  het	  
Wilhelmus!	  Een	  moderne	  tekst,	  waarbij	  ze	  een	  beeld	  schetsen	  van	  wat	  Nederland	  voor	  hen	  
is.	  	  
Je	  kunt	  een	  voorzet	  geven	  door	  een	  brainstorm	  met	  de	  klas	  te	  doen.	  Zet	  “Nederland”	  
middenop	  het	  bord.	  Laat	  kinderen	  woorden	  noemen	  die	  bij	  hen	  opkomen	  en	  noteer	  alles!	  
Hierna	  kun	  je	  de	  woorden	  ordenen	  door	  rijmwoorden	  te	  zoeken	  of	  door	  bijvoorbeeld	  
woorden	  binnen	  een	  bepaald	  thema	  bij	  elkaar	  te	  zetten.	  
	  
Je	  kunt	  ervoor	  kiezen	  het	  rijmschema	  hetzelfde	  te	  houden	  als	  het	  Wilhelmus.	  Dit	  levert	  een	  
extra	  moeilijkheidsgraad	  op	  voor	  de	  kinderen.	  Loslaten	  mag	  natuurlijk	  ook.	  
	  


