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Samenvatting
Aan de hand van de oude kaarten uit de eerste les 
onderzoeken de leerlingen de ontwikkelingen van het 
dorp Baalder tot woonwijk. Wat was er op deze plek 
voordat er een woonwijk was?
De leerkracht deelt daarnaast de tekst van het 
Boalder volkslied uit. De leerlingen onderstrepen in 
de tekst alle elementen die informatie geven over 
hoe het dorp er vroeger heeft uitgezien. Het volks
lied is zo een geschreven bron die iets zegt over het 
vroegere dorp. 

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van het verge
lijken van drie kaarten aangeven dat er eerst een 
ander soort landschap en dorp was voordat er een 
woonwijk was. Aan de hand van het goed lezen van 
de tekst van het volkslied kunnen de leerlingen aan
geven hoe het dorp eruit heeft gezien. 

Werkvorm 
Stap 1
Introduceer de les klassikaal aan de hand van een 
aantal vragen:
•  Wie kent het volkslied van Boalder?
Via de link kun je het volkslied laten horen  
https://www.youtube.com/watch?v=q7ZV0LdnGFw

tekst en muziek ook op: http://www.oranjebaalder.
nl/volksliederen/

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 Grams
bergen over gaat, welke plekken erin beschreven 
worden en hoe dit volkslied verschilt van overige 
regionale volksliederen. 
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Tijdsduur 
45 min (1 lesuur)

Lesbenodigdheden
Computer (digibord) met internet en geluid

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Link op digibord klaarzetten
•  Opdrachtvellen uitprinten 

Wist je dat? 
Een volkslied is een lied dat dienstdoet als volks- of 
staatssymbool voor een volk of natie. In de 18e en  
19e eeuw werd het populair om een volkslied te 
hebben en zijn de meeste volksliederen ontstaan. 
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. 

EXTRA SUGGESTIE:
Koppelen aan muziekles en samen volkslied 
zingen al dan niet met begeleiding van 
muziekinstrumenten
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Aan de slag! 
Bekijk de tekst van het Boalder volkslied

Woar de hoge pöppelbeume 
ritselt met hun zulvren blad. 
Woar de forse stoatige eeken 

schaduw warpt op ’t wandelpad. 
Woar de frisse boerderijgies 

schoel goat tussen ’t grune holt. 
Doar is ’t schone land van Boalder } bis 

kost’lijk oord veur jong en old.
Woar bij mooie zommeroavend 
nachtegaal zien lietie kweelt. 
Woar dat lieve kleine diertie 

’t oor der mensen zuuties streelt. 
Woar een ieder graag noar lustert 

noar dat nachtegalenlied. 
Doar is ’t schone land van Boalder } bis 

Kost’lijk oord veur jong en old.
Woar de mooie Vecht zich slingert 

langs de esgrond en de wei. 
Woar een ieder kan genieten 
in de mooie moand van mei. 

Woar de landman ow kan teuen 
wat zien noeste vliet vermag. 

Doar is ‘t olde land van Boalder } bis 
woar men meestied welvaart zag.
Woar ontgunnen woeste gronden 

priekt er met een riek gewas. 
En de koene rustig grazen 

in het jong malse gras. 
Woar deur vliet en noeste arbeid 
heel de heidestrook verdween. 

Doar is ’t mooie land van Boalder } bis 
kost’lijk oord veur iedereen.
Woar de nije wegen leiden 

langs het wuivend golden graan. 
En deur malse grune weiden 

doar hef iens mien wiegestoan. 
Reis ik ok noar verre kusten 

woar ik in de wereld goa. 
Toch zal ik niet eerder rusten } bis 

veur da’k weer in Boalder stoa.
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Het Boalder Volkslied is gemaakt in de dertiger jaren door meester Luimes, hoofd van de school in Baalder. 
De heer Lina uit Hardenberg heeft het laatste couplet gemaakt in 1963 ter gelegenheid van het verharden 
van de wegen in Baalder.

Vraag 1
Kun je de laatste twee coupletten in ‘gewoon’ Nederlands vertalen? Schrijf de tekst naast het dialect.  
Woorden die je niet kent, kun je overslaan. 

Vraag 2
De schrijver heeft het over ‘poppelbeume’ en over ‘boerderijgies en ‘malse grune weiden’ . Wat bedoeld hij 
hiermee, wat zijn dat? Als je het niet weet gebruik dan een computer of tablet om het op te zoeken.

Vraag 3
De schrijver geeft zijn mening over Baalder en de omgeving. Wat vindt hij of zij ervan en uit welke zin weet 
je dat dan?

Vraag 4
Kijk eens op de kaarten op de volgende pagina.
De naam Baalder komt op beide kaarten voor. Dat is dus de naam van de plek. Ook het Baalderveld bestaat 
nog steeds. Op de kaart van 1925 staat ook Baalder Esch bij de witte kringen met zwarte streepjes. Komt dit 
nog voor op de kaart van 2018?
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Vraag 5:
Op de kaart van 1925 bestaat het gebied rond Baalder vooral uit witte kronkelende lijnen met daarlangs 
strepen donkergroen. Kijk nu nog eens naar de eerste zin van het volkslied. Wat zouden die strepen met 
donkergroen zijn?

Vraag 6:
Ook zie je veel lichtgroene vlakken. Als je het laatste stuk van het volkslied nog eens leest, wat zouden dat 
dan kunnen zijn?

Vraag 7:
Is er in de wijk Baalder in 2018 nog wat over van de dingen die in het volkslied beschreven worden?
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Vraag 1
Alle serieuze pogingen zijn goed.

Vraag 2
‘Poppelbeume’ zijn bomen, populieren, ‘boerderijgies’, boerderijen en ‘malse grune weiden’, malse groene 
weiden.

Vraag 3
Hij vindt Baalder en omgeving heel mooi “Doar is ’t mooie land van Boalder” en wil er altijd weer naar terug 
“Reis ik ok noar verre kusten woar ik in de wereld goa. Toch zal ik niet eerder rusten veur da’k weer in  
Boalder stoa”.

Vraag 4
Nee, de naam Baalder Esch staat niet meer op de huidige kaart. 

Vraag 5
Bomen ( populieren) die langs de wegen staan.

Vraag 6
Malse groene weiden of weilanden.

Vraag 7
De uitgestrekte groene weiden zijn weg, maar er staan langs veel wegen (met name de oude wegen en  
wegen aan de buitenzijde van de wijk) in Baalder nog wel bomen langs de weg. 


