
 
 
 
 
 
Doel muziek: leren herkennen en zingen van volkslied Ameland 
Doel taal: leren oud-Nederlands herkennen en vertalen 
Vaardigheidsdoel: leren samen informatie vergaren via geschikt medium 
 

 
 
 
Inleiding:  
 
Start met filmpje Wilhelmus (bijv. Start van voetbalwedstrijd)  
https://www.youtube.com/watch?v=F8OJFaVCNpI 
Mogelijke vragen? 

- Is dit het hele volkslied? (nee, eerste couplet van 15) 
- Waarom starten met een volkslied? (groepsgevoel/saamhorigheid) 
- Hoe is dat ooit begonnen? (Willem van Oranje leidt de opstandelingen in 

80-jarige oorlog. Moed hoog houden om weerstand te bieden aan Spaanse 
bezetter. De schrijver is onbekend, dus van alle mensen van Nederland). 

- Hoe kun je horen dat het lied al lang meegaat? (oud-taalgebruik. Niet 
teveel op ingaan, dit kan tijdens het Amelander volkslied) 

- Waar wordt het gezongen? Bijv. Olympische Spelen 
- Hebben we op Ameland ook zo’n Volkslied? 
- Waar wordt dat volkslied gezongen? (te weinig…) Zonde als het wordt 

vergeten, toch? 
 

Amelander volkslied 

https://www.youtube.com/watch?v=F8OJFaVCNpI


 
Kern: 
 
Laat het eerste couplet horen: 
(laat filmpje Youtube zien: https://www.youtube.com/watch?v=2LIL04_W_j4 
of gebruik cd. Waar mogelijk/voorkeur: zing en speel zelf ) 
 

           C              F             C     

Opgeweld uit wier en zand 
                                         F       C 
Gans omspoeld door zilte baren 
                                                 F   C 
Moge God het steeds bewaren 
                                     F            C 
Het plekje rijk aan duin en strand 
                      G       F       C 
Het ons zo lieve Ameland 
                                     F            C 
Het plekje rijk aan duin en strand 
                     G       F      C 
Het ons zo lieve Ameland 
 
 
Snappen de kinderen wat het betekent? 
Zet het eerste couplet op digibord en brainstorm over de moeilijke woorden. 
Laat het ze nog eens horen en in eigen woorden uitleggen in huidige taal. 
 
Leer de kinderen het eerste couplet aan. 
Begin bij de herhaling (viva voce: voorzingen en nazingen) 
Streep vervolgens de herhaling weg en laat ze het uit het hoofd zingen 
Leer ze vervolgens de eerste drie zinnen. 
 
Zing samen het eerste couplet. 
 
Vertel de kinderen dat het lied nog 4 coupletten heeft. 
Zing het lied (samen couplet 1) en de rest zelf. 
Geef de kinderen de tekst en zing samen couplet 1 
Zing zelf (of laat horen) de andere coupletten. 
De kinderen kleuren in de tekst de woorden die ze niet kennen. 
Laat de kinderen (in drietal) uitzoeken wat de tekst betekent en laat ze het in 
Nederlands schrijven. Ze kunnen internet gebruiken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2LIL04_W_j4


 
Afsluiting: 
 
Laat een paar leerlingen hun vertaling voorlezen. 
 
Eindig de les met het zingen van het lied. 
Leerlingen zingen couplet 1 zelf  (zonder leerkracht/tekst) en de leerkracht/cd 
rest. 
 
Mogelijke uitbreidingen vervolgles: 

 Aanleren volledige volkslied 
 Zingen van moderne door kinderen geschreven tekst van Amelander 

volkslied 
 
 
 
Deze les is gemaakt door: 
 
Jan de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Amelander volkslied 
 
Opgeweld uit wier en zand 
Gans omspoeld door zilte baren 
Moge God het steeds bewaren 
Het plekje rijk aan duin en strand 
Het ons zo lieve Ameland 
Het plekje rijk aan duin en strand 
Het ons zo lieve Ameland 
 
Sedert eeuwen hield het stand 
Zelfs bij ’t woeden van de golven 
Schoon er dierbaars ligt bedolven 
Bij ’t golfgeruis weergalmt het strand 
U heb ik lief, oud-Ameland 
Bij ’t golfgeruis weergalmt het strand 
U heb ik lief, oud-Ameland 
 
‘k Heb u lief o stoere kwant 
Met uw zeemansbloed in d’adren 
Met het heldenmoed der vad’ren 
Als g’ in de nood de riem omspant 
Dan heeft u lief heel Nederland 
Als g’ in de nood de riem omspant 
Dan heeft u lief heel Nederland 
 
Eenvoud, kuisheid en verstand 
Sierden t’allen tijd de vrouwen 
Die ons eiland gaf t’aanschouwen 
Blijf zo het sieraad van ons land 
O meisjelief van Ameland 
Blijf zo het sieraad van ons land 
O meisjelief van Ameland 
 
Vrienden waar g’ooit zwerft te land 
Of op d’ongewisse baren 
Laat der vad’ren deugd niet varen 
’t Weerklinke luid op oude trant 
Wij hebben lief ons Ameland 
’t Weerklinke luid op oude trant 
Wij hebben lief ons Ameland 


