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Handout Workshop Typisch Nederlands 
Activiteit: Het Volkslied 
 

Het Wilhelmus (16e eeuw) 

 

Eerste couplet 

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. 

 

 

Zesde couplet 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tollens – Wien Neêrlands bloed (1817) 

Eerste couplet 

Wien Neerlandsch bloed door d'aderen 

vloeit, an vreemde smetten vrij, 

Wiens hart voor land en koning gloeit, 

Verheff' den zang als wij: 

Hij stell' met ons, vereend van zin, 

Met onbeklemde borst, 

Het godgevallig feestlied in 

Voor vaderland en vorst. 

 

Zesde couplet 

Bescherm hem, God! bewaak zijn troon, 

Op duurzaam regt gebouwd; 

Blink' altoos in ons oog zijn kroon 

Nog meer door deugd dan goud! 

Steun Gij den scepter, dien hij torscht, 

Bestier hem in zijn hand; 

Beziel, o God! bewaar den vorst, 

Den vorst en 't vaderland. 
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Het Koningslied (2013) 
Daar sta je dan 
Je zag dit moment al zo vaak in je dromen  
En daar is t dan 
De dag die je wist dat zou komen is 
eindelijk hier 
Ben je er klaar voor? 
Kun je dat ooit echt zijn? 
 
Daar sta je dan 
Ieder mens heeft een taak in dit leven 
Alles gedaan om je voor te bereiden  
Daar is het dan 
Je belooft dat je alles zult geven 
Iedere stap die je zette die leidde naar hier 
En kijk om je heen 
Wij lopen met je mee  
 
Door de regen en de wind 
Zal ik naast je blijven staan 
Ik bescherm je tegen alles wat komt 
Ik zal waken als jij slaapt 
Ik behoed je voor de storm 
Hou je veilig zo lang als ik leef  
 
Een strijd, twee levens 
We staan voor elkaar, niet te breken 
Een vlag, twee leeuwen 
Met elkaar in de zon en de regen 
Zij aan zij, borst vooruit 
Trots als een pauw, dit is ons geluid  
En hoe klein we ook zijn 
Onze daden zijn groot 
Gaan niet onderuit 
Voor jou, mijn kind 
Voor m'n pa, voor m'n ma 
Loop voor jou door de wind en regen 
En zal achter je blijven staan 
Ik draag een vaandel met jouw naam 
Geloof in jou zolang we bestaan 
Ik bouw een dijk met m'n blote handen 
En hou het water bij jou vandaan   
 
Laat me weten wat je droomt 
Waar je hart zo naar verlangt 
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is 

En als je ooit je weg 
verliest 
Ben ik je baken in de 
nacht  
Ik wijs je de haven in de duisternis  
 
Ik zal strijden als een leeuw 
Tot het jou aan niets ontbreekt 
Hou je veilig zo lang als ik leef  
 
De W van Willem 
Drie vingers in de lucht, kom op, kom op  
De W van Willem is de W van wij 
Heel Oranje staat zij aan zij  
De W van water waar we niet voor wijken 
We leggen het droog en we bouwen 
dijken  
De W van welkom in ons midden 
Tot welke God je ook moge bidden  
De W van Willem  
De W van wakker, stamppot eten 
Miljoenen coaches die beter 
weten  
De W van altijd willen winnen 
Wat het ook is waar wij aan beginnen  
De W van wij zijn een met elkaar 
Met de schouders naast elkaar 
En dus roepen we vandaag van  
 
Door de regen en de wind 
Zal ik naast je blijven staan 
Ik bescherm je tegen alles wat komt 
Ik zal waken als jij slaapt 
Ik behoed je voor de storm 
Hou je veilig zo lang als ik leef 
 
Laat me weten wat je droomt 
Waar je hart zo naar verlangt 
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is 
En als je ooit je weg verliest 
Ben ik je baken in de nacht 
Wijs je de haven in de duisternis  
 

Ik zal strijden als een leeuw 

Tot het jou aan niets ontbreekt. 

Hou je veilig zo lang als ik leef 
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