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Het Wilhelmus, ons volkslied? 

 

Schooldebat over de stelling: “De eerste strofe van het Wilhelmus moet op elke 
Nederlandse basisschool worden aangeleerd” (Nederlands) 

Henk Willigenburg - Heerenlanden College, Leerdam - 6 vwo 

 

Voor het mondeling schoolexamen worden in vwo-6 debatten gevoerd. 
Basismateriaal: Nieuw Nederlands 5e editie, deel 5/6 vwo blz. 131-133. 
Na het bestuderen van de theorie hebben leerlingen behoefte aan een 
'vrijblijvende oefenronde' voordat ze voor een cijfer gaan debatteren over een 
eigen onderwerp.  
Deze oefenronde geeft de docent de gelegenheid, het Wilhelmus aan de orde te 
stellen. 
 

De tekst van het Wilhelmus is op diverse plaatsen te vinden. Achtergrondinformatie 
en tekst zijn zeker te vinden via www.literatuurgeschiedenis.nl > De Gouden Eeuw / 
De wortels van het Nederlandse volkslied.  
 
  



 
 
Huiswerk voor les 1: Bestudeer dit gedeelte van www.literatuurgeschiedenis.nl, en 
download en print de volledige tekst van het Wilhelmus. 
(De volledige tekst staat ook in het Liedboek onder nr. 708.) 
 
In les 1 wordt de tekst klassikaal behandeld; dat kan frontaal/klassikaal of via de 
expertmethode, waarbij elk tweetal een of meer coupletten krijgt toebedeeld.  
Doel: een zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat er letterlijk staat en wat 
daarmee wordt bedoeld. De tekst verwijst naar voorvallen uit de vaderlandse 
geschiedenis als de Slag bij Heiligerlee, de veldtocht in Limburg, het optreden van 
Alva, etcetera.  
Aan het eind van de les weten alle leerlingen wat er staat en wat er wordt bedoeld. 
 
In les 2 kan worden ingegaan op de bijzondere structuur (acrostichon, rederijkerslied, de 
hartstrofe die gaat over David, en de betekenis daarvan voor Willem van Oranje, etc.)  
Vooraf wordt er een inventarisatie gemaakt van argumenten voor en tegen het 
aanleren van strofe 1 op de basisschool. Na de inventarisatie van argumenten voor 
en tegen krijgen de leerlingen in groepjes de taak om een opzetbeurt voor te 
bereiden voor een van beide standpunten. 
 
In les 3 wordt dan het proefdebat gehouden volgens de opzet van Nieuw Nederlands 
(of volgens een eigen opzet).  


