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te realiseren 

 

 

 

Willem van Oranje 1533-1584  Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’ 

Start met het filmpje van entoen.nu/willemvanoranje op niveau van je groep 

 
Wat is een volkslied      tekst Wilhelmus         Wilhelmus tekst en melodie         Wilhelmus met beeld                            

ontstaan van het Wilhelmus   uitleg betekenis lied 1 en 6    

 

Verbeelden 1 Het Wilhelmus klinkt een ieder bekend in de oren. Maar hoe gaat de tekst ook 

alweer precies? Krijg het lied maar eens goed in je hoofd! Met deze kroon zit het in elk geval goed 
óp je hoofd! (En wie weet: wanneer je de kroon maakt en de tekst hierop schrijft, blijft deze 
‘vanzelf’ hangen!  Uitleg: KoningsKroon  

 

Verbeelden 2 Het is niet echt handig: een kroon van klei. Die laat je niet graag op je kop 

zetten. Maar wanneer je een kroon kleit kan je daar van alles op zetten! Maak een gedenk tegeltje 
voor een onvergetelijk koningsfeest! KleiKroon 

 

Meer knutselwerken: koninklijke-knutsels  knutselwerk rond oranje-feesten 

 

Drama 1  De heldendaden van Willen van Oranje waren reden om over te zingen, toneel  te spelen en 

verhalen door te vertellen. Welke helden ken je nog meer? Wil je zelf een held zijn?  
 DramaOnline-(Strip)helden biedt een schitterende dramales rond dit thema. 

 

Drama 2 De rebel werd leider / baas van ons Vaderland.  

1. Start je les met een ijsbreker 

2. Welke soorten leiders / bazen ken je nog meer? En welke onderdanen horen 

daarbij? 

Enkele voorbeelden: Fabrieksdirecteur / personeel (welke soort fabriek?) 

Circusdirecteur / artiesten   Dompteur / dieren Sportschoolleraar / cursisten  

Sprookjes koning / volk  Gothfather / maffiafamilie….. 

3. Speel de rollen: Kies een werkvorm of speltechniek 

4. Slot: Laat het Wilhelmus horen. Beweeg rustig vrij in de ruimet. Steeds wanneer 

de muziek uitgaat bevries je in de emotie die je op dat moment hebt (tekst /ritme /.. 

 

Literatuur 1 De opbouw van het Wilhelmus is een Acrostichon Alle eerste 15 letters van 

de verschillende coupletten vormen samen  de tekst Willem van Nassov. 

 Maak van je eigen naam een Acrostichon. Heb je een erg korte naam? Gebruik dan ook je 
geboorteplaats.  Afhankelijk van de tijd doe je dat met one-liners of met echte gedichten 

per letter.  
1. Maak eerst een woordweb van jezelf 
2. Schrijf alle letters van je naam op 
3. Zoek bij alle letters een woord uit stap 1 op 
4. Maak nu je tekst. 

 Lees alle 15 coupletten  en haal steeds het belangrijkste woord uit de tekst. Gebruik  alle 

15 woorden in een nieuw volksgedicht dat je zelf of samen gaat maken. Verzin eerst een 
kernwoord. (Koning? Volkslied? Held? …) 

De eerste letters vormen weer een Acrostichon 

 

Literatuur 2 Bij de vensterplaat-Willem-van-Oranje  word een verslag  gevraagd te 

schrijven van misschien wel de belangrijkste moord van Nederland. Dit verslag is ook heel 

mooi uit te voeren met je hele groep: Splits de gebeurtenissen op en maak zwart-wit 

pentekeningen van elk onderdeel. Zo vorm je samen een stripverhaal.  

 

Muziek  wilhelmus met boomwhrackers 

http://www.onderwijspioniers.nl/
http://entoen.nu/willemvanoranje
https://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/monarchie/volkslied-(wilhelmus)/
https://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/monarchie/volkslied-(wilhelmus)/tekst-van-het-wilhelmus/
https://www.youtube.com/watch?v=_U2HsdbbDgI
https://www.youtube.com/watch?v=zKPoBGe2oNU
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/102657-hoe-is-het-wilhelmus-ontstaan.html
http://www.goeievraag.nl/kunst-cultuur/geschiedenis/vraag/172805/betekent-tekst-wilhelmus
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/06/Oranje-Kroon-Papier.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/04/Klei-Kroon.pdf
http://www.adlj.nl/laed/category/seizoensopdrachten/oranje-feest-wk-ek/koninklijke-knutsels/
http://www.adlj.nl/laed/2010/06/09/oranje-feesten-wk/
http://www.schoolbordportaal.nl/lesbrief-DramaOnline-Striphelden.html
http://www.werkvormen.info/werkvorm/overzicht.php?search=true&cat=ijsbrekers
http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/83910-werkvormen-en-speltechnieken-voor-de-dramales.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acrostichon
https://www.google.nl/search?q=woordweb+maken+online&rlz=1C1AFAB_enNL489NL505&espv=2&biw=1366&bih=667&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8dAwVfrcKJb5aqnjgPAL&ved=0CCgQsAQ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acrostichon
http://entoen.nu/vensterplaat-willem-van-oranje
http://educatie-en-school.infonu.nl/werkstuk/75208-de-indeling-van-een-goed-verslag.html
http://www.muziekinschool.net/wilhelmus-en-eurolied#!__wilhelmus-en-eurolied/oefen

