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Docentenhandreiking  

het volkslied

Samenvatting
De leerlingen gaan aan de slag met het volkslied 
van Gramsbergen 

Doel van de les:
De leerlingen kunnen aan de hand van het maken 
van een aantal opdrachten aangeven waar het 
volkslied van Gramsbergen over gaat, welke 
plekken erin beschreven worden en hoe dit volkslied 
verschilt van overige regionale volksliederen. 

Werkvorm

Stap 1
Introduceer de les klassikaal aan de hand van een 
aantal vragen:
Wie kent het volkslied van Gramsbergen?
Via de link kun je het volkslied laten horen 
https://www.youtube.com/watch?v=Qi7B2gEq-lA

Stap 2
De leerlingen gaan het volkslied niet alleen zingen 
(mogelijke koppeling met een muziekles), maar ook 
de tekst beter bekijken aan de hand van een aantal 
opdrachten. 

Stap 3
Bespreken van de essentie van de les: kunnen 
de leerlingen aangeven waar het volkslied van 
Gramsbergen over gaat, welke plekken erin 
beschreven worden en hoe dit volkslied zicht 
verschilt van overige regionale volksliederen. naar 
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WIST JE DAT? 
Een volkslied is een lied dat dienstdoet als 
volks- of staats-symbool voor een volk of natie. 
In de 18e en 19e eeuw werd het populair om 
een volkslied te hebben en zijn de meeste 
volksliederen onstaan. Volksliederen zijn 
doorgaans zo geschreven dat ze gemakkelijk 
gezongen kunnen worden en een opzwepende 
melodie hebben. De melodie van het volkslied 
heeft haast altijd een marstempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi7B2gEq-lA
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Tijdsduur 
45 min (1 lesuur)

Lesbenodigdheden
Computer  (digibord) met internet en geluid

Voorbereidende werkzaamheden 
Link op digibord klaarzetten
Opdrachtvellen uitprinten 

EXTRA SUGGESTIES:
Koppelen aan muziekles en samen volkslied 
zingen al dan niet met begeleiding van 
muziekinstrumenten
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Bekijk de tekst van het volkslied

Welkom vrienden bij elkander,
Welkom vrienden bij elkander,
Het zij in vreugde, het zij in smarte,
Het zij in vreugde, het zij in smarte
Roept de vriendschap aan,
Roept de vriendschap aan.

Gij alleen roept onze harten,
Gij alleen roept onze harten,
Het zij in vreugde, hetzij in smarte,
Het zij in vreugde, het zij in smarte,
Roept de vriendschap aan,
Roept de vriendschap aan.
 
Grambargn, ie bint mi’j zo lief
Grambargn, stad an de Vechte
Plek woar ik now altied blief
Nargens ter wereld ist mooier dan hier
Grambargn, ie bint mi’j zo lief
Nargens ter wereld ist mooier dan hier
Grambargn, ie bint mi’j zo lief

Geef ons moar de Meene
De Kooi of de Schans
Of Oane, Broek dan wel
De brug bi’j Appie Hans
De Esch en het Weertien
Ook de Scheere ligt fijn
’t Is nergens beter
Dan weer thuus in ’n Aap te zijn.

Grambargn, stad an de Vechte
Plek woar ik now altied blief
Nargens ter wereld ist mooier dan hier
Grambargn, ie bint mi’j zo lief
Nargens ter wereld ist mooier dan hier
Grambargn, i’j bint mi’j zo lief

Lees het Gramberger Volkslied

1  Kun je de laatste twee coupletten in ‘gewoon’ 
Nederlands vertalen? Schrijf de tekst naast het 
dialect.
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Lees het Gramberger Volkslied

2  De schrijver heeft het over ‘ de Meene’ en over ‘ De Esch’ en ‘ het Weertien’ . Wat bedoeld hij 
hiermee, wat zijn dat? Als je het niet weet gebruik dan een computer of tablet om het op te 
zoeken.

De Meene is 

De Esch is 

Het Weertien is

3  Kijk eens op onderstaande oude kaart.
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Waar liggen ‘ de 
Meene’ “ De Esch’ 
en ‘het Weertien’ 
denk je? Zet er 
maar een cirkel 
omheen.
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Lees het Gramberger Volkslied

4  De schrijver geeft zijn mening over Gramsbergen en de omgeving. Wat vind hij of zij ervan en uit 
welke zin weet je dat dan?

Lees nu eens de tekst van het volkslied van Kloosterhaar; het Venerottenlied, oftewel het officiële 
Kloosterhaarse volkslied. Het Venerottenlied is een echt Kloosterhaars lied, gecomponeerd door de 
overleden oud Kloosterhaarder Tinus van Braam (zie volgende pagina).

5  Zingen ze hier ook over mooie plekken?

6 Waar zingen ze dan over?

groep 5 & 6

LES 4



Opdrachtformulier
het volkslied

naar 
begin

inhoud

gramsbergen
groep 5 & 6

LES 4



Opdrachtformulier
het volkslied

naar 
begin

inhoud

gramsbergen

Het Radewijker Volkslied 

In een uithoek van ons landje,
Aan de grens van ‘t Duitse rijk. (bis)
Daar ligt een stil en eenzaam plaatsje, (bis)
‘t Is de buurtschap Radewijk. (bis)

Schatten zijn er niet te vinden,
Nijpend armoe evenmin. (bis)
Maar eendrachtig samenwerken, (bis)
Met een opgeruimde zin. (bis)

Maar al is het stil en eenzaam,
Op uw wei en bruine hei. (bis)
Nochtans minden wij u teder, (bis)
Wij gevoelen ons hier vrij. (bis)

Nimmer zullen w’u vergeten,
Uwe weiden en uw beek. (bis)
Wij zullen Radewijk steeds roemen, (bis)
Boven elke hemelstreek. (bis)

7  Kun je de eerste twee coupletten in ‘ gewoon” Nederlands  vertalen ? (het woordje “ bis”  wil 
zeggen dat je het nog een keer moet zingen)

8 De schrijver zegt iets over de mensen die in Radewijk wonen; wat zegt hij of zij daarover?

9 Noem eens twee verschillen tussen de drie volksliedjes die we gezien hebben?

groep 5 & 6

LES 4



naar 
begin

inhoud

gramsbergen

antwoordformulier
het volkslied

groep 5 & 6

LES 4

1 alle serieuze pogingen zijn goed

2 dat zijn plekken in de buurt van Gramsbergen

3 zie kaart 

4  hij vind Gramsbergen en omgeving heel mooi en wil er nooit meer weg “ Plek woar ik now altied 
blief, Nargens ter wereld ist mooier dan hier”

5 nee 

6 over samenwerken in het veen 

7 alle serieuze pogingen zijn goed

8 dat ze niet arm zijn en goed samenwerken

9  Volkslied van Radewijk en Gramsbergen zijn in dialect, Venerottelied niet. het Venerottlied gaat 
over zware arbeid, terwijl andere liedjes gaan over hoe mooi de omgeving is.  


