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Muziekles groep 7,8 

”17 miljoen mensen” 

Davina Michelle en Snelle hebben het lied ”17 miljoen mensen” uitgebracht. Het 
origineel van Fluitsma en Van Tijn heet ”15 miljoen mensen” komt uit 1996. Davina en 
Snelle dragen het nummer op, in deze tijd van de corona-crisis, aan alle 
hulpverleners, leraren, vakkenvullers en álle andere 17 miljoen mensen van 
Nederland.  
 

Wat ga je doen? 

Je gaat naar het liedje luisteren door op de onderstaande link te klikken. Daarna 
maak je de opdrachten. Als allerlaatste mag je zelf nakijken ;-) met behulp van het 
antwoordenblad. 
KLIK! >>>   https://youtu.be/CjJkahGWBPI     17 miljoen mensen: 

Opdracht 1  
Voor de opdrachten bij dit filmpje heb je de songtekst op bladzijde 3 nodig. Davina 
en Snelle zingen om de beurt. Sommige zinnen zingen ze samen. Kleur die zinnen geel. 

Opdracht 2 
Houdt de songtekst erbij! Geef op de puntjes aan om welke muzikale bouwsteen het 
gaat. Kies uit: Intro, uitro, couplet, refrein en brug. 
Welke bouwsteen komt hier niet in voor?     …………………………………………………………….. 
 

Het volgende luistervoorbeeld is het origineel van Fluitsma en Van Tijn. 
Bekijk het filmpje en beantwoordt de volgende vragen. 

15 miljoen mensen 

https://youtu.be/wftARWunM2I 

https://youtu.be/CjJkahGWBPI
https://youtu.be/wftARWunM2I
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Opdracht 3 
Welke dingen of activiteiten uit het filmpje kun je typeren als ”typisch Nederlands?”  

1………………………………………...   2…………………………………………... 3……………………………………………. 

Opdracht 4 
Vergelijk de 2 opnames. Wat is het verschil als je luistert naar de instrumentale 
begeleiding van beide liedjes? ( Welke instrumenten) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Opdracht 5 
Zing en speel! 
Als je op de onderstaande link drukt, hoor je de gitaarbegeleiding van het lied. 
Het lukt je vast om mee te zingen! Voor kinderen die willen meespelen, doe ik het 
notenbeeld erbij. Succes allemaal! 
http://video.omroep.nl/ntr/schooltv/meermuziekindeklas/audio/ 
17MiljoenMensen_Gitaartrack.m4a (zoek op titel als hij niet direct verschijnt) 
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Songtekst Davina Michelle en Snelle: ”17 Miljoen mensen” 

………………………… 
Ik zou eigenlijk juist nu 
Een arm om je heen willen slaan 
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat 
Een elleboog was nooit zo beschaafd En er is 
wel meer raars want 

Ik bel m'n moeder met een trilling in de stem 
Door wat er moest van de minister-president 
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng 
En ik denk aan 
Alle zorg om gezondheid en banen 
Op televisie is nu alles zo beladen 
Ik denk aan grootmoeders en vaders Maar gek 
genoeg brengt het ons samen 

…………………………... 
Zeventien miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
Die schrijf je niet de wetten voor Die laat 
je in hun waarde 

……………………………. 
Zo zitten d'r nu duizenden studenten 
In de lente op hun kamer 
En ondertussen kneiterharde werkers 
In de zorg, die amper slapen, maar met 
Zeventien miljoen mensen 
Is het best wel even schrikken 
Zit de helft inmiddels thuis, maar met 
Zeventien miljoen mensen 
Met de neus in dezelfde richting komen we hier uit, met 

……………….... 
Zeventien miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
Die schrijf je niet de wetten voor 
Die laat je in hun waarde  
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Antwoorden 
Opdracht 1 
Geel geaccentueerde zinnen 

Opdracht 2 
Intro, couplet 1, refrein 1, couplet 2, refrein 2, uitro Er is 
geen brug 

Opdracht 3 
Fietsen, schaatsen, beschuit, rookworst, uit de muur eten 

Opdracht 4 
Bij de versie van Snelle en Davina spelen er alleen 2 gitaren mee. 
Bij de originele versie kinkt een uitgebreide begeleiding van orkest met strijkers, blazers, gitaren en slagwerk. 

Intro (gitaar) 

Couplet 1 

Ik zou eigenlijk juist nu 
Een arm om je heen willen slaan 
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat 
Een elleboog was nooit zo beschaafd 
En er is wel meer raars want 
Ik bel m'n moeder met een trilling in de stem 
Door wat er moest van de minister-president 
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng 
En ik denk aan 

Alle zorg om gezondheid en banen 
Op televisie is nu alles zo beladen 
Ik denk aan grootmoeders en vaders 
Maar gek genoeg brengt het ons samen 

Refrein 1 
Zeventien miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
Die schrijf je niet de wetten voor 
Die laat je in hun waarde 

Couplet 2 
Zo zitten d'r nu duizenden studenten 
In de lente op hun kamer 
En ondertussen kneiterharde werkers 
In de zorg, die amper slapen, maar met 
Zeventien miljoen mensen 
Is het best wel even schrikken 
Zit de helft inmiddels thuis, maar met 
Zeventien miljoen mensen 
Met de neus in dezelfde richting komen we hier uit, met 

Refrein 2…… 
Zeventien miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
Die schrijf je niet de wetten voor 
Die laat je in hun waarde 
Uitro 
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