COS lesidee
Tessa van Zadelhoff
Wilhelmus van Nassouwe
Als het Nederlands elftal klaar staat voor een wedstrijd,
wordt vaak ons volkslied ten gehore gebracht. Het lied heet
het Wilhelmus en het is heel oud. Veel mensen kennen
alleen de eerste paar zinnen.

Je hebt de volgende websites nodig:
www.rnw.nl/kids/Nederland/Geschiedenis/Wilhelmus.html
www.wilhelmus.nl
www.thenationalanthems.com
1. Het Wilhelmus is eigenlijk een lesje geschiedenis. Ga maar eens naar de eerste website en
probeer de volgende vragen te beantwoorden.
Wie was Wilhelmus? Met Wilhelmus bedoelen we ____________________________. Hij
leefde van _______ tot ________. Wat gebeurde er met hem op 10 juli 1584 in Delft? Hij werd
________________________. Wie zorgde hiervoor? Dat was ________________________.

2. Wilhelmus had veel verschillende (bij)namen. Noem eens drie namen zoals hij ook wel
genoemd werd?
- ___________________________________
- ___________________________________
- ___________________________________

3. Ook nu is er weer een Prins van Oranje. Hoe heet de tegenwoordige Prins van Oranje? Dat is
prins __________________________.

4. Ga naar de tweede website. Het Wilhelmus is het oudste volkslied ter wereld. Wanneer is het
lied geschreven? Het Wilhelmus is tussen _____ en _____ geschreven. Waarschijnlijk door
____________________________. Sinds wanneer wordt het lied gebruikt als het
Nederlandse volkslied? Dat is sinds _________ .

5. 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.
Dit is het eerste couplet van ons volkslied en dit stukje kunnen veel mensen nog wel
meezingen. Maar het Wilhelmus is veel langer. Probeer eens uit te vinden uit hoeveel
coupletten het Wilhelmus bestaat. Dat zijn ___ coupletten.

6. Met een moeilijk woord noemen we het Wilhelmus ook wel een acrostichon. Een wat
gemakkelijker woord hiervoor is naamdicht. Dit betekent dat wanneer je van ieder couplet de
eerste letter neemt en ze achter elkaar zet, er weer een nieuw woord ontstaat. Welk woord is
dat? Dan staat er _____________________________ .

7. Veel mensen snappen niet zoveel van de tekst van het Wilhelmus, ze vinden het een moeilijk
lied. Niet echt lekker om mee te zingen wanneer je in een voetbalstadion naar een spannende
wedstrijd zit te kijken. Daarom heeft André Hazes in 1988 een nieuw ‘voetbal-Wilhelmus’
bedacht. Het lied heet Nederland, oh Nederland en onder het kopje ‘De voetbalWilhelmussen’ kun je de hele tekst lezen. Welk lied vind jij het beste volkslied en waarom vind
je dat? Ik vind ____________________________ het beste volkslied omdat
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

8. Op de derde website kun je van de meeste landen de vlaggen en de volksliederen vinden.
Wanneer je computer zo geïnstalleerd is dat je geluidsfragmenten kunt beluisteren, kun je
wanneer je dubbelklikt op de vlag van een land, het volkslied beluisteren. Luister in ieder
geval naar het Nederlandse volkslied, maar misschien kom jij wel uit een ander land. Luister
dan ook naar dat volkslied.

9. Heb je nog tijd over, maak dan een naamdicht (acrostichon) over jouw eigen naam. Het hoeft
niet zo lang te zijn als het Wilhelmus hoor. Maak van iedere letter van je naam een nieuwe zin.
Het is leuk als deze zinnen iets over jezelf vertellen, net zoals het Wilhelmus wat vertelt over
Willem van Oranje.
Veel succes!

