
Kringgesprek met de klas 
voor alle groepen (kan voor of na de voorstelling)

Hoe word je koning of koningin?
Zou het fijn zijn als je geboren wordt als prins of prinses?
Welke eigenschappen moet je hebben als je koning of 
koningin bent?

Wat doen koningen of koninginnen eigenlijk en welke rechten 
of plichten hebben zij? 
Kun je zo maar doen waar je zin in hebt als je koning(in) bent?
Heeft ieder land een koning of koningin?
Zou je zelf koning of koningin willen zijn?
Wat zou jij willen worden (een koning(in) heeft niet altijd   
de keuze om iets anders te worden. Bij de geboorte ligt   
het vaak al vast)?  
Napraten over de voorstelling. Hoe vond iedereen het, heeft 
iedereen het verhaal begrepen? Welk muziekinstrument vond 
je het mooist? Etc.

Zelf zingen, bewegen en muziek maken (b.v. in gymzaal)
Met de liedjes van de voorstelling die op cd staan kunnen de 
kinderen meezingen, maar ook meebewegen. Laat de kinderen 
op de muziek van de cd verschillende stukken naspelen door 
te improviseren. 

Colofon
Idee en artistieke leiding: Jan Erik Noske, Yvette Olof 
Regie: Briza
Composities: Jan Erik Noske, Frank de Vries 
Lesbrief: Sandra Bal
Vormgeving: Trijntje Noske, Studio Lieveloo
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Koning Willem I en Anna Paulowna

De medewerkers aan de voorstelling Willem

Koning Willem III
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Hoe Willem koning werd
Zappend tussen vandaag en 200 jaar geleden vertelt muziektheater Briza van alles over de verschillende Willems die 
koning werden van Nederland! Ook laat Briza weer op humoristische wijze zien wat democratie betekent voor ons 
allemaal, natuurlijk gebracht met veel grappige liedjes en mooie melodietjes uit het heden en verleden. 

Speelperiode ‘Hoe Willem koning werd’
Januari 2014 t/m december 2015, in het kader van twee jaar 
viering 200 jaar koninkrijk.

Voor wie is de voorstelling 
De voorstelling is gericht op leerlingen van groep 4 t/m 8, 
maar leerlingen van lagere groepen zijn ook welkom. Het is 
belangrijk om kinderen van groep 1 en 2 goed voor te bereiden 
op een bezoek aan het theater, veel kinderen komen er voor de 
eerste keer! 

Lesmateriaal bij de voorstelling
Het is aan te raden het lesmateriaal (docentenlesbrief en 
leerlingenwerkblad) te gebruiken voor en na het bezoek aan 
de voorstelling. De leerlingen zullen hierdoor goed voorbereid 
zijn en de voorstelling beter begrijpen en verwerken. 
De opdrachten zijn voor verschillende groepen (onder-, 
midden- en bovenbouw) samengesteld. Aanvullende 
informatie over de voorstelling is te vinden op de site 
www.briza.nl 

Thema’s van de voorstelling 
Hoofdthema
Wat is democratie?
Subthema’s
Hoe word je koning? 
Wat verwachten we van een koning? 
Kan of mag iedereen koning worden? 
Wat zijn de voordelen en de nadelen van een koningshuis? 
Welke eigenschappen moet je hebben als je een koning of 
een koningin bent?

Volg je hart in wat je graag zou willen worden (een koning(in)
heeft vaak geen keuze,  bij de geboorte ligt de toekomst vaak al 
vast). 

Aansluiting bij vakken
Nederlands: kerndoel 1,2,3;
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 54,55,56.

De rollen/personages in de musical en 
hun karakters
Willem I: is een beetje autoritair, maar hij is goed voor
 de handel, richt de Nederlandse Bank op, laat nieuwe
wegen aanleggen, een groot aantal kanalen graven en een
spoorwegnet opzetten in een tijd waarin de
stoommachines in opkomst zijn. 
Willem II: geeft te veel geld uit en is excentriek 
(gedraagt zich een beetje wonderlijk);
Willem III: is soms een beetje in de war;
(Alle drie zijn ze voor democratie). 
Anna Paulowna: vrouw van Willem II, geeft te veel geld uit; 
scribent: assistent van de koning;
verslaggeefster: vertelt vanuit het heden wat er gebeurde;
soldaat/lakei.

Muziek 
De muziek van de voorstelling is een mix van muziekstijlen, 
klassiek en pop, geïnspireerd op muziek uit de afgelopen twee 
eeuwen, overgoten met een Briza sausje. 

Muziekinstrumenten
Tijdens de voorstelling wordt gespeeld op de volgende 
instrumenten: dwarsfluit, Iers fluitje, gitaren, caja en wave 
drum, percussie en keyboard.

Boeken te leen bij de (Centrale) 
bibliotheek te Den Haag
Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl

Boeken voor de leerkracht 

Koningshuis
Nassau en Oranje, 600 jaar geschiedenis van ons
vorstenhuis, Van Engelbert tot Willem Alexander,
W. Ruizendaal. Beschrijving van de geschiedenis
van het Nederlandse vorstenhuis aan de hand van
140 portretten ten voeten uit. 
Het Koninklijk Huis, uitgegeven in opdracht van de
Rijksvoorlichtingsdienst en de Voorlichtingsdienst Buitenland
van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
Honderd jaar vrouwen op de Nederlandse troon, 
een eeuw vorstinnen, Dr. M.G. Schenk

Boeken voor leerkracht en leerling

Democratie en politiek
Het politiekboek, Bas van Lier, Informatie van allerlei zaken  
die met politiek te maken hebben. Vanaf ca. 11 jaar. 

Koning Willem I en zijn taarten



Democratie, David Downing, informatie over het ontstaan
van een democratie, de ontwikkeling ervan en hoe he zich 
verhoudt tot de bevolking. Vanaf ca. 12/13 jaar.
Dictatuur, Richard Tames, Informatie over het ontstaan van
een dictatuur. Vanaf ca. 12/13 jaar.

Koningshuis
Speelgoed op Het Loo, Rosa de Carvalho, koninklijk 
speelgoed van Wilhelmina tot Amalia.
Eten met de Oranjes, Anne Scheepmaker, een fotokookboek.

Beroepen
Hoe kan ik koning worden? Birgitte Minne, 
Antwoorden op vragen van kinderen over beroepen, vanaf 
10 jaar
Het buitengewone beroepenboek van Tattoe en Pattoe,
Arno Havukainen en Sami Toivonen, 7 t/m 9 jaar
Wie is er bang om een beroep te kiezen? Wim Daniels, 
vanaf 10 jaar
50 stoere beroepen, Natalie Rigton en Ton Koene

Websites voor leerkracht
www.koninklijkhuis.nl

http://nos.nl/koningshuis/video/580911-landing-in-
scheveningen-de-voorgeschiedenis.html
een korte film over de landing van de prins. 

www.prodemos.nl 
uitleg over wat een democratie is. 

www.paleishetloo.nl Tip! 
Breng met de klas een bezoek aan Paleis het Loo. 
Aan de rand van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude 
Paleis Het Loo. Sinds 1984 is dit voormalige koninklijk 
paleis na een grondige restauratie opengesteld voor publiek. 
De ingerichte vertrekken geven een beeld van drie eeuwen 
bewoning door de Oranjes, terwijl de tuinen met fonteinen 
en bloemperken de sfeer van de 17de eeuw ademen.

Voorleestekst
voor alle groepen (of in eigen woorden vertellen, daarnaast 
staat op het leerlingenwerkblad een soortgelijke tekst om de 
leerlingen van de bovenbouwgroepen zelf te laten lezen). 

In de vertel musical, ‘Hoe Willem koning werd’ is te zien 
dat er in ons land een aantal koningen waren die allemaal 
de naam ‘Willem’ droegen. 
Sinds 2013 is Willem Alexander koning van Nederland. 
Zijn achternaam is van Oranje-Nassau. Al bijna zeshonderd 
jaar heeft de familie van Oranje-Nassau een belangrijke 
rol gespeeld in ons land. Eerst waren het 
legeraanvoerders, of hoge ambtenaren en later 
werden ze koning of koningin. 

Vanaf Willem I (1772-1843)
Koning Willem I (1772 -1843)
Koning Willem I kwam 200 jaar geleden per 
schip uit Engeland aan op het Scheveningse 
strand. Zijn vader, Willem V, was jaren daarvoor 
naar Engeland gevlucht. Koning Willem I was 
ook wel bekend als de koopman koning. Hij was 
heel goed in het ontwikkelen van de handel en 
de industrie. 

Koning Willem II (1792 – 1849)
Werd gezien als dapper, hij streed vooral in Spanje tegen 
het Frankrijk van Napoleon (1811 -1813). Hij was ook wel 
onbesuisd en impulsief, hij deed maar wat er in hem opkwam 
en dacht er niet altijd goed over na. 

Koning Willem III (1817 – 1890)
Daarna kwam koning Willem III, hij werd al heel jong koning 
en vond het maar moeilijk. Net als Willem I en II had hij een 
militaire opleiding gevolgd. Hij moest regeren met ministers 
die hem niet zo goed lagen, maar het volk zag hem als een 
hartelijke spontane vorst. 

Koningin Emma (1858 – 1934)
Na het overlijden van Willem III, zou zijn dochter Wilhelmina 
koningin worden, maar zij was nog te jong. 
Wilhelmina’s moeder, koningin Emma, werd regentes van het 
land, zij nam de plaats in van Wilhelmina tot zij oud genoeg 
was om koningin te zijn. Ze deed dit in totaal acht jaar. 

Koningin Wilhelmina (1880 – 1962)
Op haar achttiende werd Wilhelmina koningin, zij werd 
moeder van het vaderland genoemd, ze deed haar werk als 
koningin goed en serieus. Op het gebied van de buitenlandse 
politiek en defensie was ze goed thuis. Vanaf 1940 tot 1945 
tijdens de tweede wereldoorlog woonde ze in Londen, daar  
sprak ze de Nederlanders moed in met haar toespraken op 
Radio Oranje. 

Koningin Juliana (1909 – 2004)
De dochter van Koningin Wilhelmina werd vervolgens 
koningin, dit was Juliana, zij had verschillende studies in 
Leiden gevolgd en was geïnteresseerd in godsdienst en 
literatuur. Ze was erg betrokken bij de maatschappij, ze richtte 
bijvoorbeeld het Nationaal Crisis Comité op in 1934 en was 
voorzitter van het Rode Kruis. Ze was heel actief en geliefd bij 
het volk. 

Koningin Beatrix (geboren 1938) 
De dochter van koningin Juliana werd koningin, dit was 
Beatrix, ze was heel populair, ze was een zakelijke en 
hardwerkende vorstin. Sinds 2013 is zij geen koningin meer, 
maar prinses. 

Koning Willem Alexander (geboren 1967)
Willem Alexander onze huidige koning hij is de zoon van 
prinses Beatrix, hij is getrouwd met Maxima. Ze hebben drie 
dochters, prinses Amalia (geboren 2003), Alexia (geboren 
2005) en Ariane (geboren 2007). Amalia is de opvolger van 
koning Willem Alexander. Na koning Willem Alexander volgt 
dus weer een koningin.

Koning Willem I Koning Willem II Koning Willem III


