L E E R L I N G E N W E R K B L A D
Prinsesje 2:
Koning:
Prinsesje 2:
Koning:

Koning Willem I en zijn taarten

Noem een paar Nederlandse politieke partijen:
Partij van de Dieren
VVD

Maar hoe moet je dat dan doen?
Dan heb je dus af en toe verkiezingen….
En wie is dan de grote Baas?!
De partij die de meeste stemmen krijgt,
maar ze moeten wel samenwerken….!
Prinsesje 1: Verkiezingen, wat is dat nou weer?
Koning:
Dan mag iedereen een kruisje zetten op
een formulier!
Prinsesje 1: Wat is nou weer ‘n formulier?
Koning:
Dat is een papier met alle namen van alle
		 politieke partijen!
Prinsesje 2: Wat is dat woord, die ‘politiek’?
Koning:
Dat is hoe alles geregeld wordt in het land!
Prinsesje 2: Waarom, waarom mag ik dat nie?
Koning:
Het is natuurlijk wel voor volwassenen, je
		 moet wel 18 zijn!
Prinsesje 1: Wat doen ze dus met Democratie?
Koning:
Dan stemmen ze dus hoe het land eruit
moet zien!
Prinsesje 1: Naar school, gaan we wel of nie?
Koning:
Ja, we hebben dus met z’n allen ervoor
gestemd, dat kinderen naar school moe
ten, dat is goed voor ze!!
Prinsesje 2: Moeten we voor rood blijven staan?
Koning:
Jaha! Dat hebben we dus ook met z’n allen
		 afgesproken, anders is het gevaarlijk!!
Prinsesje 2: En eet ik ’n appel of banaan?
Koning:
Nou, dat mag je helemaal zelf bepalen,
hahaha!!!!
De muziek (DVD & CD box) en meer op de site van
Briza. Kijk in het DVD boekje voor alle teksten en de
instrumenten die gebruikt worden. Ringtones voor je
mobiele telefoon zijn te downloaden van de site en ook
MP3-tjes. www.briza.nl

Colofon
Nederland heeft een minister president, wie is onze minister
president?

Voor alle groepen

Liedtekst uit de voorstelling

Leer alvast een stukje liedtekst uit je hoofd.
Papa, wat is Democratie? (tekst Yvette Olof) op de website
www.briza.nl is de complete tekst te vinden.

Papa, wat is Democratie?
Prinsesje 1:
Koning:
Prinsesje 1:
Koning:

Papa, wat is democratie?
Dat is, dat iedere stem evenveel waard is!
Maar wat betekent dat nou echt?
Dat de wil van het volk belangrijk is, meisje!
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L E E R L I N G E N W E R K B L A D

Hoe Willem koning werd
(voor) leesopdracht voor de bovenbouw

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

Hoe het begon met de allereerste Willem I,

Willem I of Willem van Oranje-Nassau (1533-1584) had als
bijnaam Willem de Zwijger, omdat hij goed nadacht over wat
hij ging zeggen. Willem I werd geboren in het Duitse stadje
Dillenburg. In 1599 werd hij stadhouder van de gewesten
Holland, Zeeland en Utrecht.
Deze gewesten vielen eerst onder de Habsburgse keizer Karel
de V en later onder zijn zoon Filips II van Spanje. Filips II was
streng katholiek opgevoed. Van hem mocht er geen vrijheid
zijn in de keuze van godsdienst. Hij voerde hierover een lange
strijd. Willem I was trouw aan de koning, maar vocht wel voor
het behoud van de vrijheid voor godsdienstkeuze. De oorlog
die ontstond over ‘het geloof’ heette de Tachtigjarige oorlog.
Spaanse soldaten kwamen naar de gewesten en er werd flink
gevochten. Willem I werd in 1584 gedood door een huurmoordenaar in Delft. Hij werd daar begraven in de Nieuwe Kerk.
Sindsdien worden alle leden van het koningshuis in Delft begraven. De gewesten gingen in 1588 verder als de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden.
De zoon van Willem van Oranje was prins Maurits (15671625). Hij volgde zijn vader op als stadhouder van Holland
en Zeeland. Hij wist de gewesten te bevrijden van de Spaanse
troepen. Prins Maurits werd weer opgevolgd door zijn broer
Prins Frederik Hendrik. De zoon van Prins Hendrik was Willem II en zo volgen er nog een aantal Willems die als stadhouder aangesteld waren tot en met Willem V.
Willem V vluchtte naar Engeland.
Ons land veranderde in 1813 van een republiek in een
koninkrijk.

Hoe het verder ging met Koning Willem I
(1772 -1843) en wat er daarna gebeurde

De oudste zoon van Willem V werd onze eerste koning,
Willem I, ook wel bekend als de koopman koning.
Hij kwam 200 jaar geleden per schip uit Engeland aan op het
Scheveningse strand. Hij was heel goed in het ontwikkelen van
de handel en de industrie.
Na hem kwam koning Willem II (1792-1849). Hij werd gezien
als dapper, maar ook als onbesuisd en impulsief, hij deed wat er
in hem opkwam.
Daarna kwam koning Willem III (1871-1890), hij werd al heel
jong koning en vond het heel moeilijk, het volk vond hem niet
zo daadkrachtig.
2 princesjes

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Toen kwam koningin Wilhelmina (1880-1962),
zij werd moeder des Vaderlands genoemd, ze nam
haar positie als koningin heel serieus.
Haar kleindochter koningin Juliana (1909 -2004)
was heel actief en geliefd bij het volk.
Haar dochter koningin Beatrix (geboren 1938),
was heel populair en een zakelijke en hardwerkende vorstin.
Op dit moment is haar zoon, Willem Alexander (geboren 1967) koning van Nederland. Hij is
getrouwd met Maxima, ze hebben drie dochters,
prinses Amalia (geboren 2003), prinses Alexia (geboren 2005) en prinses Ariane (geboren 2007).

Koning Willem Alexander en Maxima

Prinses Amalia is de opvolgster van koning Willem Alexander.
Na deze koning krijgen we dus weer een koningin.

Een vraag en een opdracht

1. Zoek de drie blauw gedrukte woorden uit de eerst alinea op
in het woordenboek of op de computer en schrijf de betekenis
op.
2. In de laatste alinea, vanaf koning Willem I (1772 - 843)
worden allemaal koningen en koninginnen genoemd, kies er
een uit en probeer informatie over deze koning(in) te vinden,
op de computer, in de bibliotheek of op school.
Schrijf op van wanneer tot wanneer hij of zij koning(in) was
en beschrijf wat jij leuk of interessant vindt aan deze koning
of koningin (maximaal 1 bladzijde). Je mag er een tekening of
een foto bij plakken. Maak van alle geschreven teksten/bladzijden een mooi ‘verzamelboekje’ met de klas.

Voor de bovenbouw

Schrijf een verhaaltje over de voorstelling
(na de voorstelling)
Hier staan spreekwoorden met het woord koning er in. Wat
betekenen deze spreekwoorden? Je mag met het opzoeken van
de antwoorden de computer gebruiken.
1) In het land der blinden is eenoog koning
2) Zijn haan moet altijd koning kraaien
3) De klant is koning
4) Hij is de koning te rijk
Schrijf een klein verhaaltje over koning Willem uit de musical
en gebruik twee van de spreekwoorden die hier staan.

Voor alle groepen

Maak een tekening

Neem een (pas)foto van jezelf mee naar school en teken jezelf
daar als koning of koningin om heen.
Of teken je eigen droompaleis.

Voor de bovenbouw

Hoe maak je een eerlijke keuze?

Stel je voor, in een klas zitten 25 kinderen. Ze mogen zelf
bedenken waar het schoolreisje naar toe gaat. Van de 25 kinderen, willen 15 kinderen naar de Efteling, 10 kinderen willen
naar Walibi. Waar gaan ze naar toe, wat zou een eerlijke keuze
zijn en waarom? Hoe zouden ze dit met elkaar kunnen oplossen? Hoe zorg je er voor dat het voor iedereen een goede/leuke
keuze wordt?

Voor de bovenbouw

Wat is een democratie?

Democratie is een bestuursvorm (het is een bepaalde manier
om een land te regeren). Het Nederlandse woord stamt af van
de Griekse woorden δῆμος (dèmos), “volk” en κρατέω (krateo),
“heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in
het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die
de wetten maken, zoals in België en Nederland (uit Wikipedia).
Bij het democratisch kiezen gelden de meeste stemmen.
Nederland is een democratie. Voor het samenstellen van een
volksvertegenwoordiging gaan de mensen (volwassenen vanaf
18 jaar) naar de stembus. Daar mogen ze stemmen, ze kiezen
voor een bepaalde politieke partij en ze kiezen iemand die op
de lijst van deze partij staat.
Op de site van Prodemos, www.prodemos.nl, kun je vinden wat
een politieke partij is.
Zoek dit op en beschrijf het met je eigen woorden

LIEDJES TEKSTEN

Papa, wat is Democratie? (tekst Yvette Olof)

Muzikaal tussenstuk

Prinsesje 1:
Papa, wat is democratie?
Koning: Dat is, dat iedere stem evenveel waard is!
Prinsesje 1:
Maar wat betekent dat nou echt?
Koning: Dat de wil van het volk belangrijk is, meisje!
Prinsesje 2:
Maar hoe moet je dat dan doen?
Koning: Dan heb je dus af en toe verkiezingen….
Prinsesje 2:
En wie is dan de grote Baas?!
Koning:
De partij die de meeste stemmen krijgt, maar
ze moeten wel
		
Samenwerken….!

Koning: Wat is dus dat iedere stem geldt?
Prinsesjes:
Dat is dus Democratie, papa!!!
Koning: Wat is ‘de Wil van het Volk’
Prinsesjes:
Dat betekent dus dat woord ‘Democratie’!!!
Koning: Verkiezingen, wat doen ze dan?
Prinsesjes:
Dan stemmen ze dus op wie ze willen!!
Koning: En wie is dan de grote Baas?
Prinsesjes:
De grootste partij, maar die moet wel samenwerken met de anderen!

Prinsesje 1:
Verkiezingen, wat is dat nou weer?
Koning: Dan mag iedereen een kruisje zetten op een formulier!
Prinsesje 1:
Wat is nou weer ‘n formulier?
Koning: Dat is een papier met alle namen van alle politieke
partijen!
Prinsesje 2:
Wat is dat woord, die ‘politiek’?
Koning: Dat is hoe alles geregeld wordt in het land!
Prinsesje 2:
Waarom, waarom mag ik dat nie?
Koning: Het is natuurlijk wel voor volwassenen, je moet wel 18
zijn!
Prinsesje 1:
Wat doen ze dus met Democratie?
Koning: Dan stemmen ze dus hoe het land eruit moet zien!
Prinsesje 1:
Naar school, gaan we wel of nie?
Koning: Ja, we hebben dus met z’n allen ervoor gestemd, dat
kinderen naar
		
School moeten, dat is goed voor ze!!
Prinsesje 2:
Moeten we voor rood blijven staan?
Koning: Jaha! Dat hebben we dus ook met z’n allen afgesproken, anders is het gevaarlijk!!
Prinsesje 2:
En eet ik ’n appel of banaan?
Koning; Nou, dat mag je helemaal zelf bepalen, hahaha!!!!

Koning: Verkiezingen, wat is dat ook alweer?
Prinsesje 1:
Dan mogen ze aankruisen wie ze willen, op n
formulier!
Koning: Wat is ook alweer n formulier?
Prinsesje 1:
Dat is een papier met alle namen van alle
politieke parijen!
Koning: Wat is dat woord, de “politiek”
Prinsesje 2:
Dat is hoe ze alles regelen in het land!
Koning: Waarom stemmen jullie nog nie?
Prinsesjes:
Alleen de grote mensen mogen dat papa, de
volwassenen!
Koning: Wat doet de Democratie?
Prinsesje 1:
Dan stemmen ze dus hoe het land eruit moet
zien!
Koning: Naar school gaan, doe je wel of nie
Prinsesje 2:
Ja, ze hebben er dus met z’n allen voor gestemd, dat alle kinderen
Naar school moeten, dat is goed voor ons!!
Koning: Moeten we voor rood blijven staan?
Prinsesjes:
Jaha, dat hebben we ook allemaal samen
afgesproken, anders is het gevaarlijk!
Koning: Eet ik ’n appel of banaan?
Prinsesjes:
Haha, dat mag iedereen lekker zelf weten!
Vrijheid, blijheid,haha!

