
Het Nederlandse volkslied (‘Het Wilhelmus’) komt al uit 
de 16e eeuw (waarschijnlijk 1570) en is het oudste 
volkslied van de wereld! Het Wilhelmus heeft wel 15 
coupletten. Die hoef je gelukkig niet allemaal uit je 
hoofd te kennen. De bekendste zijn het 1e couplet en 
het 6e couplet. Om de tekst te kunnen begrijpen moet 

je wat weten over de tijd waarin het is geschreven. 
Willem van Oranje was de leider van het verzet van 
Nederland tegen de Spaanse koning Filips II. Dit lied is 
geschreven door een aanhanger van Willem om te 
vertellen hoe goed Willem van Oranje was. Hieronder 
staat uitleg over het eerste couplet.

1   Als je vroeger een stuk land in je bezit had, dan 
werd de naam van dit land aan je naam toegevoegd. 
De vader van Willem van Oranje was graaf van een 
stuk grond in Duitsland. Dit stuk grond heette 
Nassau. Dit werd dus de achternaam. De achternaam 
van Willem-Alexander is ‘van Oranje-Nassau’.

2   Willem van Oranje werd geboren in de Duitse plaats 
Dillenburg. Hij is dus ‘van Duitsen bloed’.

3    Heb je je ooit afgevraagd waarom ons nationale 
voetbalelftal bijna altijd in oranje speelt? Of 
waarom oranje dé kleur is van Koningsdag? Ook 
deze achternaam komt van een stuk land. Beatrix en 
Willem-Alexander zijn verre familie van Willem van 
Oranje. Deze eerste Willem kreeg de achternaam 
Oranje, omdat hij ooit van zijn neef een stuk land in 
Frankrijk had geërfd met de naam ‘Oranje’.

4   Onverveerd... wat is dat?! Het is een heel ouderwets 
woord en het betekent: ‘nergens bang voor’.

5   Huh?! Willem van Oranje vocht toch juist tegen de 
Spanjaarden? Dat klopt. Met de koning van Hispanje 
bedoelen ze in dit lied niet Filips II, maar koning 
Karel V. Hij was de koning van Spanje voordat Filips 
II koning werd. Met Karel V was Willem van Oranje 
wel goed bevriend.
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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.

1E
COUPLET



WERKBLAD

Een nieuw
volkslied
1   Wat vind je van het Nederlandse volkslied?  

Ik vind het volkslied:

2    Ken je nog andere volksliederen? Weet je hun 
betekenis? Bijvoorbeeld het Duitse, Amerikaanse, 
Engelse, Franse, Turkse, Marokkaanse. 
Ik ken deze volksliederen:

3    Het volkslied en de Nederlandse vlag zijn twee 
belangrijke symbolen van Nederland. Hieronder 
staan drie stellingen over het volkslied en de vlag. 
Wat vinden jullie? Eens of oneens?

 STELLING 1:

Elk kind moet in groep 8 het 1e couplet van het 
Wilhelmus uit zijn hoofd kennen.

EENS 
 

ONEENS

 STELLING 2:

Elke maandagochtend moet je in de klas staand  
het Wilhelmus zingen.

EENS 
 

ONEENS

 STELLING 3:

Je mag de vlag van Nederland uit protest 
ondersteboven hangen.

EENS 
 

ONEENS

4  Maak een nieuw volkslied voor Nederland op de melodie van het Wilhelmus.  
Jullie volkslied moet bestaan uit 8 regels, net als het eerste couplet van het Wilhelmus.
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