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Muzikanten
Musici: 
• Jan Erik Noske
• Frank de Vries
• Gregory Vanhouttem
Spel/zang:
• Jennie Hidding
• Yvette Olof

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

Muziek algemeen
100 kindervragen over muziek, Steven van Havere
Muziek van toen en nu, Elien O’Brien
Het muziekboek voor kinderen, Christa Carbo
Geschiedenis van de muziek, Thierry Bernardeau
Muziek van Mozart tot megaster, Michael Cox
Muziekencyclopedie voor de jeugd, Monica Heuman.

Boeken met liedjes over water
Zingen met octopus, An de Pooter en Wim Kets, 
met cd, elf moderne liedjes, met liedje ’Samen naar 
de zee’, groep 1-2.
 
De herfst van kapitein Wonokio, diverse auteurs, 25 
liedjes en versjes met cd, het liedje ‘Springen in de 
plassen’, vanaf 3 t/m 6 jaar.
 
Wie gaat er mee? Jan Jutte – Houten, met cd, liedje 
‘Walvis’, 4 t/m 8 jaar.

Gedichten over de zee
Dichter bij zee, Marike Masker, gedichten van kin-
deren van basisscholen over de zee, ter gelegenheid 
van het internationaal jaar van de oceanen. Alle 
leeftijden van het primair onderwijs.

Ondersteunend leesmateriaal
Zeeën en oceanen, Andy Owen en Miranda Ashwell, 
wat zijn zeeën en oceanen?, wat voor soorten zijn 
er? vervuiling ervan en hoe ze op een kaart kunnen 
worden getekend, vanaf ca. 7 jaar.
 
     

Hoofdthema’s van de voorstelling en 
het lesmateriaal
 
1) Muziek en zang uit verschillende landen met 
als thema water
Briza speelt muziek uit verschillende landen, maar 
er is ook door henzelf gecomponeerde muziek bij. 
De liedteksten gaan onder andere over de zee, wer-
ken in de visserij, over varen, piraten en flessenpost.
 
2) Leer elkaars muziek kennen en waarderen
Kinderen (vooral) in de grote steden leven door 
emigratie met mensen uit verschillende culturen 
om zich heen. Het kan bijzonder en plezierig zijn 
om de muziek van andere culturen te ervaren, zo 
leer je elkaar beter kennen. De leerlingen kunnen 
ontdekken dat verschillende soorten muziek van 
andere culturen ook dezelfde muziekthema’s en 
effecten kunnen hebben, want ook die muziek kan 
vrolijk stemmen, je blij, verdrietig, of rustig maken.    
 
3) Luisteren naar muziek en zelf muziek maken
Leerlingen horen tijdens de voorstelling het verschil 
tussen snaar-, blaas- en slaginstrumenten. 
Ook leren ze dat je met je eigen lichaam muziek 
kunt maken door te klappen, te zingen en te fluiten. 
Leerlingen leren iets over ritmes en over 
verschillende muziekinstrumenten uit verschillende 
landen.

Bijzondere muziekinstrumenten uit 
de voorstelling
Kazoo, mondblaasinstrumentje (dit instrument is 
bij diverse speelgoedwinkels te koop voor €1,00, het 
is leuk als een aantal de kinderen dit instrument bij 
zich hebben tijdens de voorstelling); regenmaker, 
een buis die bij omkering een regengeluid maakt; 
pennywhisle, fluitje; brushes, trommelstokjes voor 
een zacht geluid; el cajon, dit is een nieuw 
instrument, het is een combinatie van een digitale 
en een akoestische caja, met speciale effecten. De 
caja, komt uit Zuid-Amerika en Spanje, het is een 
houten kist die met de handen wordt bespeeld; 
ukelele, komt oorspronkelijk uit Madeira, het is een 
snaarinstrument dat behoort tot de luitachtigen.

Didactische elementen
Bij het maken van de voorstelling en het les-
materiaal zijn de volgende didactische elementen 
opgenomen:
De leerling krijgt basisvaardigheden aangeboden, 
op het terrein van waarneming, verbeelding, 
conceptualisering en analyse, de leerling ontwikkelt 
deze vaardigheden via receptie, reflectie en 
productie;
De voorstelling draagt bij aan taalbeheersing, aan 
ontwikkeling van muzikale creativiteit, aan de 
ontwikkeling van cultureel burgerschap en cultureel 
zelfbewustzijn.

Lesmateriaal
Dit lesmateriaal bestaat uit verschillende elementen:
• (deze) instructiebrief voor de leerkrachten;
• diverse werkbladen voor de leerlingen.

Lessuggesties voor op school
Het is aan te raden het lesmateriaal te behandelen 
met de groep. De leerlingen zullen hierdoor goed 
voorbereid zijn en de voorstelling daarna beter 
verwerken.
De opdrachten zijn voor de verschillende leeftijds-
groepen/niveaus samengesteld.

Speelperiode  ‘Alle hens aan dek’
Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018. Start eind 
september 2016.

Voor wie is de muziekvoorstelling
De muziekvoorstelling richt zich op leerlingen van 
groep 1-2 en 3-4 van het primair onderwijs.

Bij welke CultuurSchakelleerlijn sluit 
de voorstelling aan
De voorstelling sluit aan bij zowel de muziekleerlijn 
als de interdisciplinaire leerlijn, de voorstelling is 
een mix van muziek, theater en multimedia.

Bij welke CultuurSchakel leerlijnthe-
ma’s sluit de voorstelling aan
Onze stad: Scheveningen en de Noordzee is de 
inspiratiebron van de voorstelling.
Verhalen: de liedteksten vertellen over water er alles 
wat daar mee samenhangt.

Aansluiting bij vakken en bijbehoren-
de kerndoelen
Nederlands: 1 t/m 4, 6, 9, 12
Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55, 56 
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 37, 38, 39, 49

ALLE HENS AAN DEK
‘Alle Hens aan dek’ is een muziekvoorstelling met zang o.l.v. fluitist Jan Erik Noske. De liedjes gaan over wa-
ter en alles wat daarmee samenhangt. Het zijn liedjes uit verschillende landen, Nederland, Turkije, Frankrijk, 
Engeland, Ierland, Italië en Amerika. Ze gaan onder andere over de betekenis van water, over werken op zee, 
reizen over het water en over zeedieren en vissen. De leerlingen kunnen zelf ook muziek maken, meezingen 
en dansen.  
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Gouwe ouwe liedjes zingen 
met de klas
Zie inkleurbladen achter in de lesbrief.

Daar zaten zeven kikkertjes
Daar zaten zeven kikkertjes
al in een boerensloot,
de sloot was toegevroren,
ze lagen hallef dood.
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet
van honger en verdriet.
Daar zaten zeven kikkertjes
al in een boerensloot.

Schuitje varen, theetje drinken
Schuitje varen, theetje drinken,
varen we naar de overtoom,
drinken we zoete melk met room,
zoete melk met brokken,
kindje mag niet jokken.

Draai het wieletje nog eens om
Klap eens in je handjes blij blij blij,
op je boze bolletje allebei.
Handjes in de hoogte, handjes in de zij.
Zo varen de scheepjes voorbij. 
Zo varen de scheepjes voorbij.

Opdracht groep 1-2 en 3-4
Vraag de leerlingen nog meer liedjes op te 
noemen die over water gaan
Hieronder als voorbeeld Nederlandse liedjes over 
water, zie ook www.liedjesland.com/Liedjes/kinder-
liedjes/kinderliedjes.htm (maar er zijn natuurlijk ook 
anderstalige liedjes over water op te zoeken!).
Zing deze liedjes met de klas (voor groep 1-2 en 
eventueel groep 3).
1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. Al die willen te kaap’ren varen
3. Tien kleine visjes die zwommen naar de zee
4. Berend Botje ging uit varen
5. Daar was laatst een meisje loos
6. Onder moeders paraplu
7. Schipper mag ik over varen
8. Twee emmertjes water halen
9. Zeg ken jij de mosselman

www.museon.nl, museumles: groep 1-2, Mee op 
zee, op een speelse manier ontdekken de leerlingen 
wat er op het strand van de Noordzee te vinden is 
en wat die voorwerpen precies zijn. http://www.
museon.nl/nl/onderwijs/primair/mee-op-zee#sthash.
zlwC4wA9.dpuf.nl

www.panoramamesdag.nl, diverse lessen en 
activiteiten voor kinderen.

www.maritiemmuseum.nl te Rotterdam, 
museumlessen voor groep 1 t/m 6, Op wereldreis 
met Professor Plons, groep 1 t/m 3, Zeebenen met 
Koos matroos, groep 1 t/m 4 Sjaak de scheepshond.

Om voor te lezen (of in eigen woor-
den te vertellen aan de klas)
We gaan luisteren naar muziek over water

De muziekvoorstelling ‘Alle hens aan dek’ van Briza 
gaat over het water en de zee. Water is heel 
belangrijk voor mensen, planten en dieren op aarde. 
Zonder water kunnen we niet leven. Je gebruikt 
water om te drinken, om jezelf te wassen, om eten 
en kleding te wassen en nog voor een heleboel 
andere dingen. Water vind je in de zee, in de 
rivieren en de sloten, het valt uit de lucht als regen 
of het is er in de vorm van ijs.
 
Je gaat luisteren naar Nederlandse muziek over 
water maar ook uit andere landen, Turkije, 
Frankrijk, Engeland, Ierland, Italië en Amerika. De 
liedjes gaan over de visserij op zee, over varen, over 
piraten, over het geluid van water en over zeedieren 
en allerlei soorten vissen.
 
Ieder land heeft zijn eigen muziek, de muziek uit 
Turkije is weer heel anders dan de muziek uit Italië 
of uit Nederland. Waar je ook komt in de wereld  
overal wordt muziek gemaakt over dezelfde onder-
werpen, over de liefde, op reis gaan, maar ook over 
water.
 
De muziek die in bepaald land wordt gemaakt is 
altijd verbonden met de geschiedenis en de gebeur-
tenissen in dat land, met hoe de mensen wonen, in 
de stad, op het platteland of in een vissersdorpje. 

Water, Chris Oxlade, in het kort wordt informatie 
gegeven over wat water is, de eigenschappen ervan 
en waarvoor het gebruikt wordt, vanaf 7 jaar.
 
Het waterboek, Piet Duizer, in samenwerking met 
vereniging voor natuur en milieukunde, wat is 
water, waterkringloop, watervervuiling etc. vanaf 9 
jaar.
 
Alles over de zee, Robin Kerrod, over eilanden, zout 
water, zeevogels etc. vanaf 9 jaar
 
Rivieren, Neil Morris, informatie over de 10 langste 
rivieren van de wereld, vanaf 10 jaar.

Prentenboeken over water en de zee
Piratenschip, Usborne Flapjesboek, 
Stefano Tognetti, hoe ziet het leven aan boord van 
het piratenschip van Zwarte Jan er uit? Vanaf 4 jaar.
 
Piraten, Suzan Boshouwers en Marjolein Hund, 
Kapitein Billie Zilver vertelt over zijn schip, 
bemanning en zijn leven op zee als piraat, vanaf 4 
jaar voorlezen, zelf lezen vanaf 7 jaar.

Websites over water 
www.shanty.org. lees op deze website meer over 
sea shanties. Vroeger werden er sea shanties, ook 
wel zeemansliederen gezongen, aan boord van de 
zeilschepen.
 
https://www.dunea.nl/bezoekerscentrum/educatie/
primair-onderwijs Op deze sites zijn excursies te 
vinden.
 
http://www.milieueducatiedenhaag.nl/catalo-
gus/2015-2016/Primair+Onderwijs/catalogus/
product/Dorstlessen Leskisten voor groep 3-4 over 
water.
 
www.muzeeschevenigen.nl diverse lessen voor o.a.: 
groep 1 t/m 8, Speuren in de vloedlijn, Groep 3 t/m 
6 Verstoppertje in de zee.

Maar ook met welke feesten er worden gegeven. De 
muziekinstrumenten zijn soms anders en wordt er 
op verschillende manieren gezongen.  
 
In Nederland wonen mensen uit heel veel 
verschillende landen! Het is dus gewoon om samen 
te leven met mensen die uit andere landen komen. 
Op school zitten vaak kinderen uit 
verschillende landen bij elkaar in de klas. Als je 
naar elkaars muziek luistert, kun je elkaar wat beter 
leren kennen.   

Kom en geniet van de voorstelling ‘Alle hens 
aan dek’ van Briza, waar je zelf ook muziek mag 
maken!

Opdracht groep 1-2 en 3-4
Laat de kinderen gelegenheden opnoemen 
wanneer er (bijna overal in de wereld) muziek 
wordt gemaakt

1. bruiloft
2 .verjaardag
3 .begrafenis
4 .etc.

Liedtekst van de voorstellingen 
instuderen

Alle Hens aan Dek
Alle Hens aan dek,
Niets is ons te gek
Iedereen doet mee
Over land en zee
Water bindt muziek en mens
Samen dansen is mijn wens
Alle mensen samen
Ook die heer en dame
 
Alle Hens aan dek
Niets is ons te gek
Iedereen doet mee
Over land en zee (dit refrein 2x)



Opdracht voor  alle groepen
Maak zelf een muziekshaker 
en neem het mee naar 
de voorstelling

Dit heb je nodig:
koker van bijvoorbeeld een poster of een keukenrol 
van karton. Vulling voor in de koker, zoals popcorn 
pitten of rijst of zand, lijm, stiften/verf, schaar. 
 
Hoe maak je het:
Als je een koker van een poster hebt, dan kun je de 
koker afsluiten met de deksels die er bij horen, als je 
een keukenrol hebt, dan moet je zelf de koker 
afsluiten. Maak de koker aan een kant dicht. Gooi 
er popcorn pitten, rijst of zand in, maar doe de 
koker niet helemaal vol. Sluit de koker af. 
Beschilder de koker met stiften of verf.
Laat het maar regenen: draai de koker telkens 
voorzichtig om. De popcorn pitten glijden van de 
ene kant naar de andere kant, dit geluid lijkt op 
regenval.       
 
Opdracht voor groep 1-2
Waterspel: uitbeelden, kleuren en 
kringgesprek over water

Zie inkleurbladen achter in de lesbrief.
 
Achter in staan vier tekeningen over het gebruik 
van water:
Om tanden te poetsen, te douchen/te wassen;
lopen in de regen met kaplaarzen en paraplu;
matroos vaart op een zeilboot en kijkt uit over de       
zee; thee drinken.

Print deze tekeningen uit voor alle kinderen 
in de klas, maar voor dat ze het gaan kleuren 
doen ze eerst een uitbeeldspel. Laat een groepje kin-
deren om de beurt een tekening pakken, die ze niet 
aan de anderen laten zien. Ze beelden uit wat er op 
de tekening staat en de anderen moeten het raden. 
Daarna de tekeningen inkleuren.

Kringgesprek over water, hieronder 
voorbeeldvragen:
Praat met de leerlingen over de betekenis van water, 

Opdracht voor groep 3-4, en onder-
staande gedichtjes voorlezen voor 
groep 1-2
Zelf een gedichtje maken over water
(met de hele klas of in kleine groepjes)
Zie inkleurbladen achter in de lesbrief.

Lees eerst onderstaande voorbeelden voor en laat 
de kinderen vervolgens zelf een gedichtje maken. 
Laat ze het eigen gemaakte gedicht voorlezen voor 
de klas.

Er hangen kegeltjes van ijs
Aan de randen van het dak.
Er hangen pegeltjes van ijs
Aan een grote dikke tak.
Miljoenen pegeltjes van ijs
Koning Winter wordt bedankt!
Het lijkt wel of de wereld
Vol met waterijsjes hangt.
 
‘Marianne Busser’, 1958

Bootje neem me mee
Bootje neem me mee
O bootje, o bootje,
Neem me met je mee,
Ik wil naar de overkant
Daar is iets aan de hand
 
Hondje Bobby is overgezwommen
Daarna op de kant geklommen
Heeft er een vriendinnetje ontmoet
Zie ik aan zijn vrolijke snoet
 
Maar ik wil mijn hondje terug
Breng me over het water, heel vlug
Doe ik Bobby weer aan de lijn
O lief klein hondje mijn.  

Dorst
De hele dag heb ik niets gedronken,
Mijn tong lijkt wel gekrompen,
Mijn lippen zijn schraal
Mijn tanden voelen kaal.
Snel neem ik een grote slok
Heerlijk zeg! klok, klok, klok.

Tekst: ‘Sandra Bal’, 2016

waarom en voor wie is water belangrijk? Waarvoor 
gebruiken we het? Waarmee vervuilen de mensen 
het water en hoe doen ze dit? Hoe kun je het water 
in de zee en in de rivieren schoon houden? Wij 
draaien hier de kraan open en er komt zomaar wa-
ter uit, was dit altijd al zo en is dit in andere landen 
denk je ook zo? Wat zijn de gevaren van water? 
Denk aan overstromingen, ziek worden van slecht 
water.
 
Opdracht voor groep 3-4
Uitdrukkingen met water er in, de goede betekenis 
er achter zetten
 
Een zee van tijd hebben.
Na regen komt zonneschijn.
Een storm in een glas water.
Alle hens aan dek.
Van de regen in de drup komen.
 
Na een vervelende tijd komt ook weer een betere 
tijd.
Alle matrozen moeten naar het dek komen, ieder-
een moet meehelpen.
Dat was veel drukte om niets.
Heel veel tijd ergens voor hebben.
Het wordt alleen maar erger in plaats van beter.

Kennen de leerlingen nog meer uitdrukkingen of 
spreekwoorden over water, de zee of varen?

Opdracht voor alle groepen
Kringgesprek na de voorstelling
Praat na over de muziekvoorstelling, hoe vond 
iedereen het? Welke liedjes uit welk land vond je het 
mooist en waarom? Waar gingen de liedjes over?

Wie maakt er zelf ook muziek of heeft muziekles? 
Welke instrumenten vond je mooi? Kende je dit 
instrument, weet je hoe dit heet? Ken je zelf lied-
jes die over water gaan, zou je die kunnen zingen? 
Welk liedje zou je graag nog een keer willen horen?
 
Meer informatie is te 
vinden op 
www.briza.nl

Opdracht voor alle groepen
Vraag aan de leerlingen welke soorten schepen/
boten er bestaan en waarvoor we deze schepen 
gebruiken? Voorbeelden:
Zeilboot, zeilen voor plezier, maar ook voor de 
visvangst;
Roeiboot, om over te varen van de ene kant naar de 
andere kant, voor plezier;
Veerpont, om met de auto, de fiets of als voetganger 
van de ene kant naar de andere kant over te steken;
Stoomboot, Sinterklaas;
Visserschip, om mee te gaan vissen;
Baggerschip, is een schip dat speciaal ontworpen is 
om materiaal (zand, klei, rots) van de zee-, rivier- of 
meer bodem op te nemen en op een andere plaats 
te dumpen.
Plezierjacht, een boot om voor je plezier mee te 
varen;
Politieboot, politie op het water maakt hier gebruik 
van;
Cruiseschip, dit zijn vaak grote schepen waarmee 
vakantiereizen worden gemaakt;
Gondel, dit is een Italiaanse boot die vooral in 
Venetië wordt gebruikt om mensen en goederen te 
vervoeren;
Speelgoedboot
Tankschip, vervoert olie.

Opdracht voor groep 1-2 (jongste 
kleuters hebben bij deze opdracht 
wel hulp nodig) en 3-4
Kunstig vouwwerkje van een piratenhoed
Zie instructiebladen achter in de lesbrief. 

De vouwwijze van de piratenhoed en de instructies 
zijn onderin te vinden.

Neem een A4’tje en volg de instructies voor de 
vouwwijze. Laat de leerlingen tekeningen maken 
op de piratenhoed die te maken hebben met het 
leven van een piraat, zoals een anker, papagaai, een 
doodshoofd, een tatoeage etc. Het zou leuk zijn als 
de leerlingen de piratenhoed opzetten als ze naar de 
voorstelling gaan.
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Colofon

Lesmateriaal
Samenstelling lesmateriaal: Sandra Bal
Vormgeving/illustraties: Sam van der Meel, Fleur Dietz en Marieke Kofflard 
(Grafisch Lyceum Rotterdam)

Voorstelling
Idee en artistieke leiding: Jan Erik Noske, Yvette Olof
Composities en arrangementen: Jan Erik Noske, Frank de Vries
Vormgeving/decor: Sam van der Meel, Fleur Dietz en Marieke Kofflard (Grafisch Lyceum Rotterdam)
Contacten scholen: Salima Bours en Cathy van Aalst
Zakelijke leiding: Jan Erik Noske
PR/Marketing: Bel van den Bos en Selwin Sari
Lichttechniek: Herman Marissen
Geluidtechniek: Jaap Vis









H
o
e
 v

o
u
w

 j
e
 e

en
 b

o
o
tj

e
?

S
ta

p 
vo

or
 s

ta
p





  Ee
n piratenhoed vouwen

Vouw het A4’tje dubbel Vouw de twee hoeken 
naar binnen

Vouw de onderste rand 
aan beide kanten omhoog

Klaar!


