Wilhelmus

Opdrachten bij de hertaling van het Wilhelmus van Rom Molemaker
Opdracht 1: Krant of tijdschrift
Maak een historische krant of een historisch tijdschrift over het leven van Willem van
Nassau. Centraal hierin staan de gebeurtenissen beschreven in het Wilhelmus.
Laat personages die aan bod komen in ons volkslied hun zegje doen over de
gebeurtenissen.
Zorg ervoor dat de opmaak past bij die van een krant/tijdschrift.
Handige site voor het maken van een tijdschrift:
https://www.jilster.nl/gratis-online-tijdschrift-maken
Handige site voor het maken van een krant:
http://www.nieuwstool.nl
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Opdracht 2: Roddelblad
Een roddelblad plaatst de hertaling van het Wilhelmus. Welke zinnen pikt de redactie van
het blad eruit en veranderen zij in pakkende roddels, zodat hun tijdschrift goed verkoopt?
Vul het schema in.
Originele zin
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Opdracht 3: Acrostichon
Als je goed kijkt naar het Wilhelmus, zie je dat alle eerste letters van elke eerste zin van
een strofe (een alinea in een gedicht) samen een naam vormen: Willem van Nassau.
Zo’n dichtvorm heet een naamdicht of met een mooi woord, een acrostichon.
Maak nu van jouw eigen naam een acrostichon. In dit gedicht geef je informatie over
jezelf: van je geboorte tot en met nu, je blunders mag je ook vertellen!
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Opdracht 4: Collage Wilhelmus
Op de omslag van deze hertaling zie je ons koningspaar uit volle borst zingen.
- Zing jij weleens het Wilhelmus? Zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet?
- Welk(e) couplet(ten) ken jij het best?
- Welk couplet vind jij het mooist? Vertel eens.
Maak een collage van mensen die het Wilhelmus zingen. Zorg ervoor dat jouw collage aan
toeristen duidelijk maakt wanneer in Nederland het volkslied gezongen wordt, door wie en
op welke manier.
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Opdracht 5: Melodie Wilhelmus
Het Wilhelmus is het alleroudste volkslied. Het lied werd rond 1570 geschreven als ode aan
Willem van Oranje. Het Wilhelmus bestaat dus al een hele lange tijd.
Hier kun je het volkslied beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=E_442GHWPxw
De melodie is niet meer van deze tijd. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane willen graag
het volkslied hipper maken: als tekst de hertaling en op een eigentijdse melodie. Aan jou
wordt gevraagd dit te doen.
Zoek een melodie die jij bij deze tijd, de 21e eeuw, vindt passen.
Bedenk ook hoe je de tekst van Rom Molemaker op de melodie wilt laten aansluiten.
Zing je alles, of herhaal je sommige stukken? Waar zing je zachter en waar zing je
sneller? Of wordt het volkslied gerapt?
Neem jouw versie op en laat, als je durft, dit horen aan de klas.
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Opdracht 6: Volkslied
Elk land heeft een volkslied.
Luister naar de volksliederen van de volgende landen.
België: https://www.youtube.com/watch?v=B442W-nIstw
Duitsland: https://www.youtube.com/watch?v=WcSrIuKG6Gk
Frankrijk: https://www.youtube.com/watch?v=yd5rww9z_2g
Spanje: https://www.youtube.com/watch?v=siPJ0PrppKk
Italië: https://www.youtube.com/watch?v=eBYlyuPs05s
Engeland: https://www.youtube.com/watch?v=G9eK9fWUb3s
Amerika: https://www.youtube.com/watch?v=9JcorBM1Mk4
Canada: https://www.youtube.com/watch?v=kRPGPAnPNa8
Australië: https://www.youtube.com/watch?v=xXrOCDy2Zd4
Marokko: https://www.youtube.com/watch?v=meB5Ray2GdA
Turkije: https://www.youtube.com/watch?v=SMp5MJzqcwo
China: https://www.youtube.com/watch?v=4TpdayC-Evs
Indonesië: https://www.youtube.com/watch?v=Rc2dG7uMlhA
Welk land heeft volgens jou het mooiste volkslied? Maak een top 5 en geef per volkslied de
plussen en de minnen aan. Gebruik hiervoor het schema op de volgende pagina. Je mag
ook andere volksliederen toevoegen!
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Volkslied van:

Titel

Dit vind ik mooi.

Dit vind ik niet mooi.

België
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Italië
Engeland
Amerika
Canada
Australië
Marokko
Turkije
China
Indonesië
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