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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. (De melodie van het lied wordt hier geïntroduceerd.) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke muziekinstrumenten hoor je? (trommen, hoorns, andere blaasinstrumenten, stemmen, …. 
2. Waar gaat dit filmpje over, denk je? * 
3. Is de muziek de hele tijd hetzelfde? (Nee, het bouwt op en soms is weer even rustiger…Op het laatst 
versnelt de muziek. ) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. (* Je vindt hier meer informatie. Wellicht kun je 
hier dieper op ingaan in een geschiedenisles.)  

Inleiding 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je? (Trom, een strijkinstrument, blaasinstrumenten,  
2. Wat valt je op bij deze manier van dansen? (Ze dansen in paren, ze lopen en huppelen, sierlijk.…) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Zet de speler nog eens aan: Klap op de rode lettergrepen, stap op de blauwe.  
Als je op de illustratie klikt, kun je afbeelding beter bekijken en er staat een verhaaltje bij.  
Klik op de terug-pijl of op de illustratie van Karel om terug te keren naar Kern 1. 
Klik op de rechter illustratie voor een kaart. Klik weer op de kaart om terug te gaan naar kern 1. 

Groep: 6/7/8 
Thema: Ridders, geschiedenis, Middeleeuwen 
Inhoud: Een lied over Ridder Roelant die sneuvelde bij Ronceval. Ritmes 
lezen en spelen op instrumenten, informatie over muziekinstrumenten uit 
M.E. met name de Draailier en een item over gregoriaans. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. 1e Helm: Voorspel;  Zilveren helm: Couplet; Koperen helm: 
Tussenspel. Je kunt weer op de illustratie klikken. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
De  hoorn waar Roelant op blies had de naam ‘Olifant’ gekregen. Hij hoopte door die te blazen dat 
Karel de Grote met zijn leger hem te hulp zou komen. Helaas…. 

Kern 5 
Doel: Ritmes lezen en spelen. Opmerking: Dit is een lied in 6/8 maatsoort. Je telt in feite heel snel 123 456. 
(En dan nog een keer, volgens de grijze bolletjes bovenaan. Maar om het eenvoudiger te maken, tel je alleen 
de 4 donkerder bolletjes: 1 2 (3 4)) 
Werkwijze:  

Vraag eerst welke instrumenten ze zien. (Trom, claves, cowbell, bekken en triangel.) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen klappen mee. 
Tel zelf 1 2 in het juiste tempo af: De kinderen klappen het rode ritme. 
Nu hetzelfde met ritme 2 t/m 5. Ritme 4 en 5 vullen elkaar aan. Leer ze tegelijkertijd aan.  
Verdeel je klas in 5 groepen: Elke groep krijgt een kleur en ritme. 
Verdeel de instrumenten over de 5 groepen. 
Stapelen: Jij telt af 1 2: Groep 1 begint en gaat door; groep 2 valt op jouw teken enz. Op jouw teken 
stoppen ze (tegelijkertijd of na elkaar.) 
Het Blok: Na jouw aftel beginnen ze allemaal tegelijk. Op jouw teken stoppen ze (tegelijkertijd of na 
elkaar.) 

Kern 6 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke muziekinstrumenten hoor je? (Kerkklok en stemmen.) 
2. Welke instrumenten zie in je in dit filmpje? (Fluiten (Blokfluit, dwarsfluit), strijkinstrumenten (Viool, 
vedel), gitaarachtige instrumenten (gitaar, luit), doedelzak, ) 
3. Is de muziek de hele tijd hetzelfde? (Nee, het bouwt op en soms is weer even rustiger…Op het laatst 
versnelt de muziek. ) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Vertel: Deze beelden kun je vinden boven op de Kathedraal in Den Bosch die in de Middeleeuwen 
gebouwd is. Er zijn nog veel meer beeldjes, o.a. van allerlei beroepen. De zang die je hoort heet 
Gregoriaans: Dit is kerkmuziek, een soort gebed op een melodie. Het is éénstemming: Heel het koor 
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zingt dezelfde melodie zonder begeleiding van instrumenten. Ze hebben deze muziek opgeschreven in 
een soort notenschrift. De taal die ze zingen is Latijn, afkomstig uit het oude Italië. Latijn werd door alle 
belangrijke mensen (koningen, priesters, bisschoppen, edelen,..) gesproken en geschreven, in heel 
Europa. Men kon op die manier met elkaar praten. Alle mensen, rijk en arm, waren in de Middeleeuwen 
bijzonder Christelijk. De religie en de kerk speelden een hele grote rol in het dagelijkse leven.  
Zet de film nog een keer aan: Je ziet in het begin meteen het notenschrift en de Latijnse woorden.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met een instrument uit M.E.: De draailier ofwel Hurdy Gurdy. 
Werkwijze:  

Laat het filmpje zien met de vraag: Hoe zou dat werken, zo’n instrument? Hoe ontstaat de toon? Hoe 
kun je verschillende tonen maken? Hoe heet dit instrument?  
Laat ze er even over praten.  
Vertel: Draai-lier bestaat uit 2 woorden: Draai en lier. Een Lier is altijd een instrument met snaren. En je 
moet draaien om er geluid uit te krijgen. Hoe werkt het? Als je draait, strijkt een wieletje langs meerdere 
snaren tegelijkertijd. De onderste 2 snaren hebben een vaste stemming: Ze klinken de hele tijd 
hetzelfde. Maar je hebt ook snaren die je hoger kunt laten klinken door op die knoppen te drukken. 
Binnen in het instrument duwt dan een ‘vingertje’ tegen de snaar, maakt die korter, waardoor de klank 
hoger wordt. (Net als bij een viool dus.) Er zijn meerdere van die knoppen en die kun je precies afstellen 
zodat je zuivere tonen krijgt. Door sneller aan de slinger te draaien, klinkt het instrument wat feller.  
Laat de film nog een keer zien. 

Kern 8 
Doel: Kennismaken met nog meer muziek van Middeleeuwse oorsprong. 
Werkwijze: 

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke muziekinstrumenten zie je? (Trommen, een soort gitaar (Luit), een strijkinstrument 
(Nyckelharpa) met toetsen, een doedelzak, cymbaaltjes (die de vrouw speelt) 
2. Is de muziek de hele tijd hetzelfde? (Nee, halverwege wordt het ineens langzamer.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Deze groep Les Compagnons du Gras Jambon uit Frankrijk speelt muziek die lijkt op Middeleeuwse 
muziek, maar geeft er een eigen(tijdse) draai aan. (Zo wild en hard zullen ze in die tijd niet gespeeld 
hebben. Deze instrumenten zijn bovendien elektrisch versterkt.) De Nyckelharpa is een instrument uit 
Zweden en lijkt veel op de Draailier (Zie kern 7) maar er is geen wiel om aan te draaien: Je gebruikt een 
strijkstok. Er zitten wel van die knoppen op om verschillende tonen te maken. De leden van zo’n groep 
noemen zichzelf troubadours (Trouveres, minstrelen). In die tijd vermaakten zij de ridders in het kasteel 
met muziek en verhalen tijdens de diners.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler. Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Variatie: neem een trom en triangel (of cymbal/bekkentje). Laat 1 kind de rode woorddelen op de trom 
begeleiden en een ander kind de rode op de triangel. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie afsluiting 1: Nu met ritmes spelen op instrumenten tijdens het tussenspel. (Zie kern 5) 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Ridder Roelant op zijn ros, 
hij draaft daar door de velden 
Stoer en sterk, met één hand los, 
hij is een echte held 
Strijdt voor zijn koning, 
voor Karel, Charlemagne 
Vecht voor zijn meester, 
sterft bij Ronceval 

Ridder Roelant op zijn paard, 
hij galoppeert door dalen 
In een harnas met een helm, 
zijn zwaard, de Durendal 
Strijdt tegen Moren, 
met honderd van zijn mannen 
Vecht met zijn strijders, 
tegen Soleiman 

Ridder Roelant denkt die nacht 
Aan vrouwe Rosafiere 
Zou hij haar nog wederzien 
En wacht zij wel op hem? 
Strijdt voor zijn vrouwe 
dan zal hij met haar trouwen 
Vecht voor zijn koning, 
blijft hem eeuwig trouw 

Roelant blaast de Olifant, 
schalt driemaal op zijn hoorn 
Wenst dat Karel wederkeert, 
hij hoopt dat hij hem hoort 
Strijdt met Saracenen, 
maar zij zijn met zovelen 
Vecht voor zijn meester, 
voor de laatste keer
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