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Vooraf

Deze module geeft inhoud aan de begrippen democratie en dictatuur. Zij stelt de democratische 
grondhouding tegenover een autoritaire. In tegenstelling tot de andere modules staat hier geen ‘en’ 
in de titel maar wel ‘of’.  
Democratie en dictatuur gaan immers niet samen. De leerlingen moeten niet alleen een onderscheid 
kunnen ma ken tussen een democratische en een dictatoriale aanpak. Ze moeten ook ondervinden 
wat democratie inhoudt. De democratische grondhouding is immers niet altijd de gemakkelijkste. 
Want waar men samen beslist, is men ook samen verantwoordelijk. 

Het verhaal over koning Juliaan zou de indruk kunnen wekken dat veranderingen totstandkomen 
door revolutie. Uitzonderlijk is dat zo, maar meestal zijn veranderingen het resultaat van een proces. 
Dat illustreert het tweede deel. 

Opnieuw is gekozen voor een exemplarische aanpak. Je hoeft daarbij niet alle activiteiten aan bod te 
laten komen. Per activiteit wordt één mogelijke aanpak uitgewerkt. Je krijgt ook een aantal suggesties 
voor verdieping of voor andere invalshoeken. Wat voor de andere modules geldt, is ook hier van 
toepassing: hoe meer activiteiten, des te groter de ervaringsbasis van de kinderen. 

Deze module ziet eruit als volgt: 

 · Het eerste thema legt het verschil uit tussen democratie en dictatuur. Aan de hand van een 
verhaal dat de leerlingen moeten uitbeelden, ondervinden ze wat deze begrippen concreet 
inhouden. Het moet evenwel duidelijk zijn dat hier met een fictief verhaal wordt gewerkt zonder 
historische waarde. 

 · Het tweede thema maakt duidelijk dat veranderingen in de meeste gevallen tijd kosten. 
Hoewel het verhaal de indruk kan wekken dat veranderingen zeer snel en revolutionair kunnen 
zijn, is het meestal zo dat grote verande ringen heel wat tijd vergen. Uiteindelijk wordt hier de 
vraag gesteld naar het belang dat de leerlingen hechten aan inspraak. Op die manier ligt de 
overgang naar de derde module voor de hand. 

 

Tijdsverloop 

De volledige module kan op een halve dag verwerkt worden, op voorwaarde dat het verhaal is 
voorbereid met de leerlingen. 
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Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · ontdekken de democratische basiswaarden;
 · ontdekken de voordelen maar ook de beperkingen van een democratie;
 · kennen het verschil tussen een dictatuur en een democratie. Ze kunnen verwoorden op 

welke principes beide steunen; 
 · verwerven kennis over en inzicht in de werking van een democratisch beleid; 
 · verwerven inzicht in de rol van de overheid.

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen informatie uit een tekst afleiden; kunnen een mening vormen en formuleren over 

zowel dictatuur als democratie; 
 · kunnen zich inleven in een verhaal en in hun rol: kunnen de verschillende personages 

aanvoelen en kritisch beoordelen; 
 · kunnen in hun eigen leefwereld dictatoriale en democratische ‘toestanden’ ontdekken; 
 · kunnen een eigen mening formuleren over deze beide vormen van beleid. 

 

Attitudes 

De leerlingen 
 · voelen de onrechtvaardigheid en beperktheid aan van een dictatuur;
 · ondervinden wat het begrip ‘democratie’ inhoudt; 
 · begrijpen hoe inspraak kan, hoe een besluit kan genomen worden en hoe verschillende 

ideeën en standpunten kunnen leiden tot concrete beslissingen via consensus; 
 · beleven de democratische basiswaarden in een eigen wereld;
 · brengen respect op voor de andere meningen en ook voor de democratische 

instellingen;
 · nemen een kritische houding aan t.o.v. de eigen en andermans mening;
 · zien het belang in van de media, van informatie in een democratische samenleving.
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Het materiaal

1. Het onderscheid tussen democratie en dictatuur

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Verdeel de klas in drie groepen. Elke groep krijgt een deel van het verhaal van koning Juliaan 
(opdrachtenbladen 10, 11, 12) mee. Leg ook uit dat de drie delen samen één verhaal vormen.
 
Het is niet alleen de bedoeling dat de leerlingen het verhaal lezen. Zij moeten het ook spelen.  
De opdrachtenbladen 13, 14 en 15 vertellen dan hoe ze aan het werk moeten gaan. 

Het is belangrijk dat je de leerlingen wijst op de inhoud. Als je veel tijd wil besteden aan de 
voorbereiding en de uitvoering van het toneelspelen, bestaat de kans dat ze daar zozeer in opgaan 
dat ze bij de nabespreking vooral verwachtingen in die richting koesteren. Het onderscheid dictatuur 
– democratie krijgt dan geen kans. Dus ofwel beperk je het toneeltje tot een korte voorbereiding en 
spel en ga je dadelijk in op de inhoud, ofwel besteed je veel tijd aan de voorbereiding, het spel en de 
nabespreking en ga je pas daarna in op de inhoud. Zorg ervoor dat van elke groep een foto wordt 
gemaakt. Die foto kan later in de klas worden opgehangen. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
De leerlingen lezen hun deel van het verhaal (opdrachtenbladen 10, 11, 12). Ze zorgen ervoor dat 
ze alle woorden begrijpen. Zorg er zelf ook voor dat ze in hun deel de juiste accenten leggen, dat  
ze het verhaal op de juiste manier begrijpen. Bij opdrachtenblad 10 hoort opdrachtenblad 13, bij 
opdrachtenblad 11 hoort opdrachtenblad 14 en bij opdrachtenblad 12 hoort opdrachtenblad 15. 
Opdrachtenbladen 13, 14, 15 leggen uit waar ze aandacht aan moeten besteden. 
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Bijlage Het verhaal van Koning Juliaan

Koning Juliaan

Deel 1: Een bloedneus

Dit verhaal gebeurde vele jaren geleden. Op een druilerige avond had prinses Emma grote ruzie met 
haar vader, koning Juliaan. Koning Juliaan was na een lange dag vol saaie vergaderingen heel erg 
vermoeid de ridderzaal van zijn enorme paleis binnengekomen. Hij keek zorgelijk omdat de toestand 
in zijn land hem grote zorgen baarde.

De hele koninklijke familie zat al klaar voor het avondeten. Dat was zo omdat alle prinsen en 
prinsessen een reuzenhonger hadden, maar vooral ook omdat hun vader daarop stond. De soep 
werd opgediend. De kandelaars wierpen een goudkleurig licht over de lange tafel. Het vuur danste in 
de open haard en wierp schaduwen over de witte muren. De prinsen en prinsessen wachtten op een 
teken van vader om hun soep uit te lepelen. Toen dat er eindelijk kwam, was alleen nog het getinkel 
van de zilveren lepels in de gouden borden te horen.

“Waarom mogen kinderen alleen maar naar de lagere school?” Prinses Emma flapte het eruit. Ze was 
bijna dertien. Ze was nooit bang geweest om te zeggen wat ze dacht. Nu ze begon op te groeien 
wilde ze dat meer dan ooit zo houden. De anderen keken haar stomverbaasd aan. Waar haalde ze 
dat nu ineens vandaan? Hun blikken waren als de spaken van een wiel die haar doorpriemden.

“Wat bedoel je?”, vroeg koning Juliaan terwijl hij probeerde om een lepel soep zonder morsen naar 
zijn mond te brengen.
“Wat ik bedoel? Wel, heel eenvoudig: waarom mogen jongens en meisjes niet verder naar school, tot 
ze 20 zijn of ouder zelfs? Dat bedoel ik.”
“Verdikkeme Emma,” antwoordde koning Juliaan heftig, “je weet waarom kinderen niet naar school 
gaan. Jongens helpen op de boerderij, meisjes doen het huishouden en ze zorgen voor kleine 
broertjes en zusjes. Kinderen hebben geen tijd om naar school te gaan.”
Koning Juliaan kreeg een hoogrode kleur – denk aan een glas vol wijn – en de koningin, Leona, wist 
dat dat niet veel goeds voorspelde.

Koning Juliaan was een goede man, groot, sterk, eerlijk en ijverig, maar hij was wat ouderwets en kon 
soms erg opvliegend zijn. Hij hield niet van wijsneuzen, van kinderen en mensen die te veel vragen 
stellen. Hij beredderde zijn zaakjes liever zelf. Hij was eigenzinnig.

“Toe”, zei de koningin sussend, “laat je vader met rust. Hij heeft een zware dag gehad.” Dat was waar.
Prinses Emma had geen gelukkig moment gekozen.
De koningin keek naar de koning en praatte nog even door, al was het maar om te verhinderen dat er 
stoom uit zijn oren kwam. “Er is altijd heel erg veel werk in dit land”, zei ze tegen Emma, “en kinderen 
hebben altijd al hun families geholpen.” Prinses Emma haalde diep adem. Ze moest en zou zeggen 
wat ze te zeggen had.

“Ik vind dat jongeren naar de middelbare school moeten kunnen, en zelfs naar de universiteit als ze 
dat willen. Dan zou het misschien wat beter gaan in dit land.”

Het kwam er ineens uit en het klonk vreselijk brutaal. Iedereen verstijfde en staarde haar aan. Het 
getinkel van de zilveren lepels in de gouden borden viel helemaal stil. In de haard viel een stuk hout 
uiteen tot as en even vlogen er knetterende vonken op. De koning bleef verstomd zitten met zijn lepel 
halverwege zijn mond. Hij hield hem per ongeluk zover schuin dat er een kleine waterval van hete 
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soep op zijn fluwelen broek terechtkwam. Een uitbarsting kon nu niet meer uitblijven.
“De middelbare school! Waarom zouden kinderen naar de middelbare school willen?”, bulderde het 
door de ridderzaal.
Prinses Emma antwoordde: “Om bij te leren, natuurlijk. Om nieuwe dingen te leren, andere dingen. 
Belangrijke dingen, mooie dingen, goede…”
En het antwoord van de koning rolde als een voorjaarsstorm door alle gangen en zalen van het 
immense paleis: “Ja, ja, nieuwe dingen, andere dingen, DOMME dingen. Het is nergens voor nodig 
dat kinderen naar school gaan. Vroeger niet en nu niet. Als ze kunnen rekenen en schrijven dan is dat 
meer dan voldoende. En als ze groot genoeg zijn dan trouwen ze en dan krijgen ze kinderen en dan 
begint alles weer van vooraf aan. Dat is altijd zo geweest en dat ga ik niet veranderen. PUNT.”

Na dat punt sprong de koning woedend op van de tafel. Met grote stappen verliet hij de ridderzaal. 
Maar hij bleef met zijn hakken in zijn hermelijnen mantel haken en struikelend knalde hij tegen de 
gesloten deur aan. Met een bloedneus en een snel dikker wordende lip haastte hij zich weg. Alle 
prinsen en prinsessen keken Emma een beetje verwijtend aan. Zij had de rust verstoord met haar 
domme vragen.

Deel 2: Een hersenschudding

De volgende dag had koning Juliaan afspraak met zijn oude raadgevers. Hun voorhoofden fronsten 
diep. Dat beloofde niet veel goeds.
Maar ook koning Juliaan had een rothumeur. Dat kon moeilijk anders want hij was opgestaan met 
een dikke blauwe lip en een neus als een aardbei. Bovendien had zijn koppige dochter hem zo goed 
als genegeerd bij het ontbijt. Hij was lucht voor haar, ze keek gewoon door hem heen en dat was hij 
van haar niet gewoon. Dat was hij van niemand gewoon.

Naar goede wekelijkse gewoonte had Juliaan zijn raadgevers ontboden om hem in te lichten over de 
stand van zaken in zijn land. Maar hij beklaagde het zich al, want hij had helemaal geen zin om naar 
de krakende stemmen van de oude mannen in de stoffige pakken te luisteren. Maar goed, daar was 
nu geen ontkomen meer aan en iedereen deed zijn verhaal.

“Vorige zomer was het zo heet en droog dat nu hongersnood dreigt in de lage landen bij de zee en in 
de bergen in het zuiden,” kraste de oudste raadsman die verantwoordelijk was voor het algemeen 
welzijn. “De mensen verwachten dat u hen helpt, koning Juliaan.”

“De fabrieken zijn oud en onveilig en er is een gebrek aan mensen met een degelijke opleiding. In 
een aantal gebieden is de industrie dringend aan vernieuwing toe. In vele fabrieken zijn de arbeiders 
in staking gegaan.”, ijsbeerde de raadsman voor de vooruitgang.

“De landbouw hangt teveel af van handenarbeid. De zware regenval van de voorbije maanden heeft 
de wegen weggespoeld en er is geen geld om ze te herstellen. In de hoofdstad beginnen de mensen 
te grommen omdat er niet genoeg eten in de winkels ligt.”, knorde de dikste raadsman. Hij had daar 
zeker geen last van want hij woog wel 130 kg. Het was bang wachten op de lente. Dat vonden ze 
allemaal.

De koning die het alles bij elkaar wel goed meende, beet zich op de te dikke lip. Een druppeltje bloed 
bubbelde op en zijn gezicht vertrok in een pijnlijke grimas. Maar nog was hij niet aan het einde van 
zijn lijden.

De raadsman van informatie wist nog te vertellen dat in vele steden mannen en vrouwen, oud en 
jong, massaal op straat kwamen. “Ze willen eten en werk en onderwijs voor hun kinderen, zodat ze 
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vooruit kunnen. Het leger en de politie kunnen de situatie nauwelijks de baas.”
Dit was de druppel die de emmer liet overlopen. De zware vuist van koning Juliaan landde precies  
in het midden van de nog zwaardere eikenhouten tafel die nog stamde uit de tijd van zijn 
betovergrootvader Roobeer. De tafel sprong op, de raadgevers sprongen verschrikt achteruit. Ze 
waren dan wel oud, maar hun leven nog lang niet moe. Koning Juliaan riep vertwijfeld uit: “Eten 
kunnen ze krijgen, voor werk wil ik wel zorgen, maar kinderen hebben niets, maar dan ook helemaal 
niets verloren op school.”

De moedigste onder zijn raadgevers probeerde iets te zeggen: “Koning”, zei hij voorzichtig, “koning 
Juliaan?”
Maar de koning was zo kwaad. Hij zei alleen maar:
“Eten kunnen ze krijgen maar op school hebben ze niets verloren.”

De raadgever hield vol:
“Koning Juliaan, misschien …”
En de koning weer:
“Op school hebben ze absoluut niets verloren.”
En de raadgever daarop:
“Koning Juliaan, misschien kunt u beter de volksvertegenwoordiging samenroepen?”
De Koning: “Waaaaaaat?”
De raadgever: “Dedededede volksvertegenwoordiging samenroepen?”

De man heeft zijn zin niet kunnen afmaken. Zo snel als zijn oude benen hem konden dragen, heeft hij 
het immense paleis verlaten, achternagezeten door de woeste koning Juliaan die het niet hebben kon 
dat er aan zijn beleid werd getwijfeld. De oude raadgever slaagde er maar net in te ontkomen en dan 
nog alleen omdat koning Juliaan bij het afdalen van de trappen weer eens in zijn hermelijnen mantel 
bleef haken. Hij donderde naar beneden en bleef onderaan met een dikke buil en totaal versuft 
liggen.

De vallende koning had zoveel tumult gemaakt dat 4 lakeien ineens kwamen toegelopen. Ze tilden  
de koning op en droegen hem naar zijn slaapvertrek. Daarna riepen ze de hofdokter. Die stelde geen 
gebroken botten vast, maar wel een min of meer ernstige hersenschudding. Dat hangt een beetje af 
van hoeveel hersens je hebt.

Het nieuws van de val van de koning verspreidde zich als een lopend vuurtje door het gehele land. 
Steeds meer mensen kwamen op straat. Hier en daar vielen wat klappen, maar uiteindelijk gaven het 
leger en de politie het op: als letterlijk iedereen in opstand komt dan moet je je daarbij neerleggen.

Deel 3: Volledig herstel

Een hele week lang lag koning Juliaan in zijn kamer zonder ook maar één straaltje licht. De dokters 
waren streng: rust, geen licht en aan niks denken. Koningin Leona wist niet waar ze eerst moest 
beginnen: de telefoons stonden roodgloeiend, de raadgevers liepen de deur plat en journalisten 
kampeerden voor de poorten van het paleis om zeker niets te missen. Heel het land stond in rep en 
roer. De enigen die er een beetje rustig bij bleven waren de prinsen en prinsessen.

Prinses Emma bracht heel veel tijd door bij haar vader, want ze hield wel van de eigenwijze koning  
en ze voelde zich ook een beetje schuldig. Hoewel ..., ze vond nog steeds dat ze gelijk had. Maar 
daarmee zou ze hem nu niet lastigvallen.
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De dooreengeschudde hersens van koning Juliaan herstelden spectaculair. Op het eind van de week 
werden de zware fluwelen gordijnen van het koninklijke slaapvertrek opengetrokken. De ramen 
werden geopend en samen met het binnenvallende lentelicht hoorde koning Juliaan het gejoel van 
zijn volk. Hij liet zonder verpinken de moedige raadgever roepen. Die bleef met de lippen hard op 
elkaar geperst in de hoek van de kamer staan wachten. Hij herinnerde zich maar al te goed de 
koninklijke achtervolging en hij wilde liever geen tweede maal het opgejaagde wild zijn. Maar de 
koning wenkte hem naderbij en stelde hem gerust. Hij wilde alleen weten hoe het nu gesteld was  
met zijn land. Het werd heel stil in de koninklijke slaapkamer. “Roep de volksvertegenwoordiging 
samen.”, zei koning Juliaan ten slotte. De raadgever schrok zich een hoedje. Hoewel hij het allemaal 
niet goed begreep, haastte hij zich toch om de wens van koning Juliaan uit te voeren.

En dat vroeg tijd. Want al werd de volksvertegenwoordiging om de zes jaar gekozen, dat moest zo 
volgens de Grondwet, meestal vergaderde ze slechts tweemaal. De eerste maal kort na de 
verkiezingen om de vertegenwoordigers in te zweren. Dat doet overigens geen pijn. En een tweede 
maal om de volksvertegenwoordiging te ontbinden zodat er nieuwe verkiezingen kunnen komen.

De volksvertegenwoordigers waren dan ook zeer verrast toen ze de brief in hun bus kregen.  
De ene hielp een koe met kalveren, een andere een schaap met lammeren. Een derde was met zijn 
vissersboot op zee. Een vierde was de bergen ingetrokken op jacht naar wat voedsel. Een vijfde  
was net met een groot werk begonnen en moest dat eerst afwerken. Een zesde lag met jicht in bed. 
En zo ging dat maar door. Het duurde drie volle weken voor iedereen in de hoofdstad was. Die tijd 
werd nuttig gebruikt om het huis van de volksvertegenwoordiging een grondige poetsbeurt te geven. 
Intussen bleven de mensen op straat komen en protesteren.

En toen was het zover. Koning Juliaan sprak de vertegenwoordigers toe. “Waarde landgenoten, wij 
(dat zegt een koning als hij ik bedoelt) hebben besloten om aan de volksvertegenwoordigers de 
macht te geven die aan de volksvertegenwoordigers toekomt.” Het klonk een beetje plechtig, maar 
koning Juliaan vond dat dat op dit moment zo hoorde. “Het gaat niet zo goed met dit land. Dat is 
voor een stuk mijn fout.” De volksvertegenwoordigers wisten niet wat ze hoorden, ze hoorden het  
in Keulen donderen. En de koning ging verder: “Vanaf nu zullen alle beslissingen in dit land door  
de vertegenwoordiging van het volk genomen worden. Ik zal mij beperken tot het bekrachtigen van 
de wetten die door jullie worden goedgekeurd.”

Een oorverdovend gejuich deed de kristallen lusters trillen. Afspraken werden gemaakt, ideeën 
uitgewisseld en plannen gesmeed. Tegen het eind van de week was de eerste wet een feit. De 
voorzitter van de vertegenwoordiging kondigde aan: “Vanaf nu mogen alle jongens en meisjes 
schoollopen zolang ze willen, meer nog, ze moeten naar school tot ze achttien zijn.” Nu, dat vonden 
sommigen ook niet zo leuk.
Het ene schitterende idee volgde op het andere sublieme plan. Stilaan kroop het land van koning 
Juliaan overeind. Het bloeide en groeide en werd een voorbeeld voor de hele wereld. Want zeg nu 
zelf: vele mensen weten meer dan één koning of niet soms?
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 De handen uit de mouwen
Elke groep krijgt 15 minuten de tijd om zijn stukje in te oefenen. 

Deel 1: 
 · Een bloedneus wordt uitgebeeld (max. 10 minuten).
 · Bespreek na in de groep (max. 10 minuten). Je kunt je baseren op de volgende vragen: 

Vragen

Wie zijn de hoofdpersonages in dit toneeltje?

Wat vraagt prinses Emma?

Hoe reageren de andere tafelgenoten?

Vertelt ons dat iets over hun karakter?

Hoe kan je de koning beschrijven?

Waarom wordt hij zo boos?

Vind je dat de koning gelijk heeft?
Waarom wel of waarom niet?

Antwoorden

Prinses Emma en koning Juliaan.

Waarom kinderen alleen naar de lagere school 
mogen (en niet verder studeren).

Stomverbaasd.

Ze hebben er blijkbaar nooit bij stilgestaan. 
Bovendien vrezen ze dat hun rustige avond nu 
verpest is.

Heftig, opvliegend. Vermoeid ook.

Hij wil zelf een rustige avond. Hij wil niet 
tegengesproken worden.

Deel 2: 
 · Een hersenschudding wordt uitgebeeld (max. 10 minuten).
 · Bespreek ook dit deel na in de groep (max. 10 minuten). Baseer je op de volgende vragen:

 

Vragen

Hoe noemt men de mannen die door de koning 
worden ontboden?

Wat komen ze doen?

Wat gebeurt er in het land?

Waarom is het volk niet tevreden?

Hoe reageert de koning op het nieuws dat hem 
wordt gebracht?

Wat vind je van die reactie?

Antwoorden

Raadgevers.

Ze komen de koning inlichten over de stand
van zaken in zijn land.

Het gaat niet zo goed. Hongersnood dreigt,
alles is oud en moet worden gemoderniseerd.

Het volk heeft honger en wil onderwijs voor de 
kinderen zodat het land vooruit kan.

Woedend. Vooral op het feit dat de kinderen
naar school willen.
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Deel 3: 
 · Volledig herstel wordt uitgebeeld (max. 10 minuten).
 · Volledig herstel wordt besproken in de groep (max. 10 minuten). Baseer je op de volgende vragen: 

Vragen

Wat zijn volksvertegenwoordigers?

Hadden zij tot dan toe die belangrijke  
functie goed uitgeoefend? Verklaar.

Welke beslissing neemt de koning?

Vind je dat de juiste beslissing? Waarom?

Wat was het gevolg van die beslissing?

Antwoorden

Dat zijn door het volk gekozen vertegenwoordigers.

Eigenlijk dienden ze alleen voor de vorm. Ze moesten 
nooit een beslissing nemen. Die nam de koning.

Hij roept de volksvertegenwoordiging samen om de 
problemen te helpen oplossen.

Dat is de juiste beslissing. Meer mensen weten meer 
dan één koning.

Het land bloeide en groeide. De kinderen konden 
naar school en iedereen had genoeg te eten.

 

 Rond de tafel
Bespreek het verhaal nu in het algemeen. Centraal staat de houding van koning Juliaan. 
Voorzie op het bord drie kolommen met bovenaan de titels van de drie onderdelen van het verhaal. 
Zie opdrachtenblad 16. Het is de bedoeling dat je tijdens de nabespreking die woorden en begrippen 
noteert die belangrijk zijn voor het thema democratie. 

Vragen

Hoe handelt de koning in het eerste deel?

Is iedereen het daarmee eens?

Hoe handelt de koning in het tweede deel?

Is iedereen het daarmee eens?

Wat stelt de moedigste raadgever in  
deel 2 voor?

Waarom stelt hij dat voor?

Hoe reageert de koning daarop?

Hoe handelt de koning in het derde deel?

Antwoorden

Zeer autoritair. Hij is de enige die beslissingen neemt 
en hij duldt geen tegenspraak.

Zijn dochter, Emma, is het daarmee niet eens.

Nog steeds zeer autoritair. Hij duldt ook geen tegen- 
spraak van de mensen die hem raad moeten geven.

Neen. Een raadgever verzet zich. Hij moet op de 
loop gaan.

Hij stelt voor om de volksvertegenwoordiging
samen te roepen.

Dat kan je alleen maar raden, want hij moet op de 
loop gaan. Maar vermoedelijk vindt hij dat dat de 
enige manier is om de problemen op te lossen.

Hij ziet dat eerst helemaal niet zitten.

De koning is tot inkeer gekomen. Hij roept de 
volksvertegenwoordigers samen en geeft hen de 
macht die hen toekomt. Alle beslissingen zullen nu 
door hen worden genomen.
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Is dat een belangrijke verandering?

Waarom?

Welke handelwijze is de beste? Waarom?

Ja.

Het volk beslist door zijn vertegenwoordigers.
Dat is democratie.

De handelwijze in het derde deel.

Op het bord en de leerlingen noteren op hun blad: 

Een bloedneus 

· zeer autoritair
· duldt geen tegenspraak
· luistert niet naar de  
   argumenten van anderen
· aanvaardt geen kritiek
· zijn wil is wet

DICTATUUR

Een hersenschudding 

· nog steeds zeer autoritair
· hij wordt boos als de  
   volksvertegenwoordiging  
   ter sprake komt
· hij reageert zoals in deel 1

Volledig herstel

· hij luistert naar de volks- 
   vertegenwoordigers
· hij respecteert de wet
· democratische ingesteldheid

DEMOCRATIE

 We doen er wat mee
Lees eerst even de tekst op opdrachtenblad 17, samen met de leerlingen of elk individueel.   
Deze tekst vat samen waarom een democratie belangrijk is. 

Democratie of dictatuur 

Wij leven in een democratie. Dat betekent dat de inwoners van ons land inspraak hebben in het 
bestuur. Hoe hebben de mensen dan inspraak?

Vanaf 18 jaar mogen Belgen gaan stemmen. Als ze gaan stemmen, dan zeggen de kiezers daarmee 
wat ze belangrijk vinden voor de samenleving en welke partij of welke kandidaten ze het beste vinden 
om hen te vertegenwoordigen. 
In een democratie mogen mensen ook hun mening geven en kritiek hebben op de regering of het 
gemeentebestuur. Ze mogen ook betogen of zelfs een staking houden om hun ongenoegen te tonen. 
Ze kunnen daarvoor niet gestraft worden. 

In een democratie is iedereen vrij en gelijk voor de wet. Maar we moeten ons wel houden aan de 
regels die de meerderheid bepaalt.

Niet altijd en niet overal

De democratie bestaat nog niet zo lang. In de Middeleeuwen had de adel het hier voor het zeggen en 
ook de Kerk had heel veel macht. In de 18e eeuw kregen rijke handelaars meer macht en in de 19de 
eeuw waren het de eigenaars van de fabrieken. Maar het bleef toch nog steeds een klein groepje 
mensen die de regels bepaalden. Het overgrote deel van de bevolking, de arbeiders, de boeren en 
de werklieden, had geen inspraak. Wie aan de macht was, deelde die niet graag met een andere groep.

Het duurde vele eeuwen en er ging een lange strijd aan vooraf, voor (bijna) alle groepen in de 
samenleving mee mochten beslissen over de regels en het bestuur. 
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Toch is een democratie nergens perfect. En in veel landen is er nog geen democratie.  
Een klein groepje mensen beslist er alles. Dat noemt men een dictatuur.

In een dictatuur kunnen mensen zomaar gevangen genomen worden, omdat ze kritiek hebben 
gegeven. De verkiezingen verlopen er meestal niet eerlijk. Niet iedereen heeft evenveel kans om 
verkozen te worden of er wordt geknoeid met het tellen van de stemmen.

2. Verandering vraagt tijd

Lesverloop: werkwijzeLesverloop: werkwijze

 De handen uit de mouwen
Vat samen wat er in deel 2 van het verhaal gebeurt. Heel de maatschappij verandert er op korte 
tijd op heel ingrijpende wijze. Meestal vinden veranderingen niet op die manier plaats. Revoluties zijn 
veeleer de uitzondering dan de regel. 

Vooraf lees je even dit tekstje (opdrachtenblad 18). 

Ook in ons land loopt niet alles perfect. Soms worden mensen dan boos en komen ze op straat om te 
betogen en actie te voeren.

Maar niet iedereen is het eens over de oplossingen. Voor één probleem zijn er vaak verschillende 
oplossingen. En het vraagt veel tijd om te zoeken naar de beste oplossing voor zoveel mogelijk 
mensen. Dat is de taak van de politici. Voor elke verandering moet een meerderheid van de 
parlements leden akkoord gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. 

Wat is de belangrijkste boodschap in deze tekst?
Veranderingen vragen tijd, soms veel tijd. Er moet altijd een meerderheid in het parlement gevonden 
worden om veranderingen door te voeren.

 De handen uit de mouwen
Je hebt nu twee mogelijkheden om dit te illustreren. 
 
Mogelijkheid 1 
Veranderingen vragen meestal heel veel tijd. Verdeel de klas weer in groepjes en nodig een of 
meerdere vol wassenen uit. Iemand uit je familie, de school (directie, leerkracht, 
onderhoudspersoneel), de wijk of de gemeente. Het is nodig dat je de volwassenen die worden 
geïnterviewd, enigszins voorbereidt op het gesprek met de leerlingen. Vraag hen na te denken over 
een positieve verandering die tijdens hun leven heeft plaatsgehad (bijvoorbeeld het aanleggen van 
een nieuwe straat, het oplossen van een milieuprobleem, het bouwen van een nieuwe school). Uit 
hun verhaal moet blijken dat de dingen wel degelijk veranderen, maar dat veranderingen tijd kosten. 
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Laat de leerlingen het interview voorbereiden. Als er meer dan één volwassene komt, bereidt elke 
groep één interview voor. (Zie opdrachtenblad 19). De leerlingen interviewen de volwassene(n) en 
nemen notities. Het kan nuttig zijn om het interview op te nemen. Ofwel worden de volwassenen 
geïnterviewd voor de volledige klas, ofwel brengen de groepjes achteraf verslag uit. 
Laat de leerlingen ook zelf één of twee vragen bedenken.

Mogelijke vragen

Geef eens een voorbeeld van een situatie in  
je leven die positief veranderd is.

Hoe was de situatie voor de verandering?

Hoe begon de verandering?

Wat gebeurde er daarna?

Had je zelf ook inspraak in die verandering?

Hoe beoordeel je de verandering nu?

Zijn er bepaalde zaken die je nog verder wil
veranderd zien?

 Rond de tafel
Na het interview laat je de leerlingen het verslag voorbereiden dat ze aan de groep zullen uitbrengen. 
Als elke groep verslag heeft uitgebracht, vraag dan zelf even naar wat hen het meest is opgevallen. 

Mogelijke vragen

Was er veel veranderd bij de geïnterviewde 
mensen?
In positieve of in negatieve zin?

Hoeveel tijd hebben die veranderingen in  
beslag genomen?
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Mogelijkheid 2 
De leerlingen gaan in groepjes samenzitten. Ze krijgen opdrachtenblad 20 met daarop 7 strookjes  
die elk één fase van een verandering uitleggen. Eerst leggen ze de strookjes in de juiste volgorde. 
Daarna beantwoorden ze de volgende vragen. 

Vragen

Hoe lang heeft het geduurd vooraleer Marieke 
met de fiets door de Kastanjedreef kan?

Vind je dat lang? Waarom heeft het zo lang 
geduurd?

Vind je het belangrijk dat Marieke daar (samen 
met haar ouders) zelf voor gezorgd heeft?
Waarom?

Antwoorden

Tien maanden, van september tot juni.

Omdat één persoon niet zomaar kan beslissen 
en omdat er heel grondig bekeken wordt door 
de politie, de gemeenteraad en de schepen 
van verkeer of de verandering wel de beste 
oplossing is voor iedereen.

Hieronder volgen de strookjes in de juiste volgorde:

1 september. Ik heet Marieke. Ik ben 12 nu en ik vraag thuis of ik met de fiets naar de bibliotheek 
mag. Mijn ouders stemmen toe op voorwaarde dat ik door de Kastanjedreef rijd. Maar de 
Kastanjedreef is een éénrichtingsstraat. Dus dat mag niet. 
Samen met mijn ouders schrijf ik een brief naar de gemeente met de vraag om fietsers in beide 
richtingen door de Kastanjedreef te laten rijden. 

We zijn nu twee weken later. Vanmorgen zat er een brief bij de post van de schepen van verkeer.  
Hij schrijft daarin dat hij mijn vraag goed heeft ontvangen en dat hij de zaak zal laten onderzoeken. 

Ik heb in geen twee maanden nog wat gehoord van de gemeente. Mijn vader zegt dat dat niet 
abnormaal is. Ik moet gewoon wat geduld oefenen. Dat wil ik wel, maar ik wil ook met mijn fiets naar 
de bibliotheek. Gisteren zag ik wel politie in de Kastanjedreef. De commissaris keek aandachtig rond. 
Misschien komt er toch wat van. 

Vanmorgen vertelde mijn vader me dat de vraag om de Kastanjedreef toegankelijk te maken voor 
fietsers op de agenda van de gemeenteraad staat. De commissaris vindt de vraag blijkbaar gegrond. 
De gemeenteraad moet nu beslissen of de verandering er komt of niet. 

De gemeenteraad heeft de veranderingen in de Kastanjedreef goedgekeurd. Het staat nu vast dat  
ik binnenkort met de fiets naar de bibliotheek kan. Oef ! Ik hoop dat het niet meer te lang duurt. 

Ik heb eens naar het gemeentehuis gebeld met de vraag wanneer wij nu met de fiets door de 
Kastanjedreef kunnen. De ambtenaar vertelde mij dat de nieuwe verkeersborden besteld zijn.  
Nog een beetje geduld. 

Vanmorgen hebben werklui van de gemeente de oude borden in de Kastanjedreef verwijderd en  
er nieuwe ge plaatst. We mogen er nu met de fiets door. Ik neem afscheid want ik haast mij naar  
de bibliotheek: morgen begint immers de grote vakantie. 
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 We doen er wat mee 
In deze laatste fase kun je

1. verwijzen naar de inspraak die de volwassenen al dan niet hebben gehad;
2. terugkomen op de houding van prinses Emma in het verhaal. 

Heeft zij zich gedragen zoals het moest?
Was haar vraag gegrond?
Had ze gelijk om haar mening te zeggen?
Moeten jongeren in het algemeen de kans krijgen om hun mening te zeggen?

Geef aan de leerlingen de opdracht op te schrijven (bijvoorbeeld op een spandoek) waarom zij 
democratie belangrijk vinden, willen verdedigen, …

Vanuit die optiek kun je ook de derde module voorbereiden.

Hebben jullie inspraak op school? 
Op welke vlakken zou je inspraak kunnen hebben? 
In de klas? Op school?
Is inspraak belangrijk?
Zou inspraak de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn?

De volgende module legt heel concreet uit hoe je inspraak op een democratische manier kunt 
organiseren.
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Opdrachtenblad 10

Opdracht en tips

Met dit deel begint het verhaal van koning Juliaan. Lees het rustig en aandachtig.  
Als er woorden in staan die je niet begrijpt, vraag dan uitleg aan je ouders, aan  
de juf of meester of zoek de verklaring zelf op.

Koning Juliaan

Deel 1: Een bloedneus

Dit verhaal gebeurde vele jaren geleden. Op een druilerige avond had prinses Emma grote ruzie met 
haar vader, koning Juliaan. Koning Juliaan was na een lange dag vol saaie vergaderingen heel erg 
vermoeid de ridderzaal van zijn enorme paleis binnengekomen. Hij keek zorgelijk omdat de toestand 
in zijn land hem grote zorgen baarde.

De hele koninklijke familie zat al klaar voor het avondeten. Dat was zo omdat alle prinsen en 
prinsessen een reuzenhonger hadden, maar vooral ook omdat hun vader daarop stond. De soep 
werd opgediend. De kandelaars wierpen een goudkleurig licht over de lange tafel. Het vuur danste in 
de open haard en wierp schaduwen over de witte muren. De prinsen en prinsessen wachtten op een 
teken van vader om hun soep uit te lepelen. Toen dat er eindelijk kwam, was alleen nog het getinkel 
van de zilveren lepels in de gouden borden te horen.

“Waarom mogen kinderen alleen maar naar de lagere school?” Prinses Emma flapte het eruit. Ze was 
bijna dertien. Ze was nooit bang geweest om te zeggen wat ze dacht. Nu ze begon op te groeien 
wilde ze dat meer dan ooit zo houden. De anderen keken haar stomverbaasd aan. Waar haalde ze 
dat nu ineens vandaan? Hun blikken waren als de spaken van een wiel die haar doorpriemden.

“Wat bedoel je?”, vroeg koning Juliaan terwijl hij probeerde om een lepel soep zonder morsen naar 
zijn mond te brengen.
“Wat ik bedoel? Wel, heel eenvoudig: waarom mogen jongens en meisjes niet verder naar school,  
tot ze 20 zijn of ouder zelfs? Dat bedoel ik.”
“Verdikkeme Emma,” antwoordde koning Juliaan heftig, “je weet waarom kinderen niet naar school 
gaan. Jongens helpen op de boerderij, meisjes doen het huishouden en ze zorgen voor kleine 
broertjes en zusjes. Kinderen hebben geen tijd om naar school te gaan.” Koning Juliaan kreeg een 
hoogrode kleur – denk aan een glas vol wijn – en de koningin, Leona, wist dat dat niet veel goeds 
voorspelde.

Koning Juliaan was een goede man, groot, sterk, eerlijk en ijverig, maar hij was wat ouderwets en kon 
soms erg opvliegend zijn. Hij hield niet van wijsneuzen, van kinderen en mensen die te veel vragen 
stellen. Hij beredderde zijn zaakjes liever zelf. Hij was eigen zinnig.
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“Toe”, zei de koningin sussend, “laat je vader met rust. Hij heeft een zware dag gehad.” Dat was waar. 
Prinses Emma had geen gelukkig moment gekozen.

De koningin keek naar de koning en praatte nog even door, al was het maar om te verhinderen dat er 
stoom uit zijn oren kwam. “Er is altijd heel erg veel werk in dit land”, zei ze tegen Emma, “en kinderen 
hebben altijd al hun families geholpen.” Prinses Emma haalde diep adem. Ze moest en zou zeggen 
wat ze te zeggen had.

“Ik vind dat jongeren naar de middelbare school moeten kunnen, en zelfs naar de universiteit als ze 
dat willen. Dan zou het misschien wat beter gaan in dit land.”

Het kwam er ineens uit en het klonk vreselijk brutaal. Iedereen verstijfde en staarde haar aan. Het 
getinkel van de zilveren lepels in de gouden borden viel helemaal stil. In de haard viel een stuk hout 
uiteen tot as en even vlogen er knetterende vonken op.
De koning bleef verstomd zitten met zijn lepel halverwege zijn mond. Hij hield hem per ongeluk zover 
schuin dat er een kleine waterval van hete soep op zijn fluwelen broek terechtkwam. Een uitbarsting 
kon nu niet meer uitblijven.

“De middelbare school! Waarom zouden kinderen naar de middelbare school willen?”, bulderde het 
door de ridderzaal.
Prinses Emma antwoordde: “Om bij te leren, natuurlijk. Om nieuwe dingen te leren, andere dingen. 
Belangrijke dingen, mooie dingen, goede...”
En het antwoord van de koning rolde als een voorjaarsstorm door alle gangen en zalen van het 
immense paleis: “Ja, ja, nieuwe dingen, andere dingen, DOMME dingen. Het is nergens voor nodig 
dat kinderen naar school gaan. Vroeger niet en nu niet. Als ze kunnen rekenen en schrijven dan is dat 
meer dan voldoende. En als ze groot genoeg zijn dan trouwen ze en dan krijgen ze kinderen en dan 
begint alles weer van vooraf aan. Dat is altijd zo geweest en dat ga ik niet veranderen. PUNT.”

Na dat punt sprong de koning woedend op van de tafel. Met grote stappen verliet hij de ridderzaal. 
Maar hij bleef met zijn hakken in zijn hermelijnen mantel haken en struikelend knalde hij tegen de 
gesloten deur aan. Met een bloedneus en een snel dikker wordende lip haastte hij zich weg. Alle 
prinsen en prinsessen keken Emma een beetje verwijtend aan. Zij had de rust verstoord met haar 
domme vragen.
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Opdrachtenblad 11

Opdracht en tips

Dit is het tweede deel van het verhaal van koning Juliaan. In het eerste deel kreeg  
de koning ruzie met zijn dochter. Die wil namelijk dat iedereen tot 18 naar school  
kan. Op het eind van dat deel liep de koning tegen een gesloten deur aan. Hij hield  
er een bloedneus en een dikke lip aan over. Lees dit deel rustig en aandachtig.  
Als er woorden in staan die je niet begrijpt, vraag dan uitleg aan je ouders, aan  
de juf of meester of zoek de verklaring zelf op.

Deel 2: Een hersenschudding

De volgende dag had koning Juliaan afspraak met zijn oude raadgevers. Hun voorhoofden fronsten 
diep. Dat beloofde niet veel goeds.
Maar ook koning Juliaan had een rothumeur. Dat kon moeilijk anders want hij was opgestaan met 
een dikke blauwe lip en een neus als een aardbei. Bovendien had zijn koppige dochter hem zo goed 
als genegeerd bij het ontbijt. Hij was lucht voor haar, ze keek gewoon door hem heen en dat was hij 
van haar niet gewoon. Dat was hij van niemand gewoon.

Naar goede wekelijkse gewoonte had koning Juliaan zijn raadgevers ontboden om hem in te lichten 
over de stand van zaken in zijn land. Maar hij beklaagde het zich al, want hij had helemaal geen zin 
om naar de krakende stemmen van de oude mannen in de stoffige pakken te luisteren. Maar goed, 
daar was nu geen ontkomen meer aan en iedereen deed zijn verhaal.

“Vorige zomer was het zo heet en droog dat nu hongersnood dreigt in de lage landen bij de zee en  
in de bergen in het zuiden,” kraste de oudste raadsman die verantwoordelijk was voor het algemeen 
welzijn. “De mensen verwachten dat u hen helpt, koning Juliaan.”

“De fabrieken zijn oud en onveilig en er is een gebrek aan mensen met een degelijke opleiding. In 
een aantal gebieden is de industrie dringend aan vernieuwing toe. In vele fabrieken zijn de arbeiders 
in staking gegaan.”, ijsbeerde de raadsman voor de vooruitgang.

“De landbouw hangt teveel af van handenarbeid. De zware regenval van de voorbije maanden heeft 
de wegen weggespoeld en er is geen geld om ze te herstellen. In de hoofdstad beginnen de mensen 
te grommen omdat er niet genoeg eten in de winkels ligt.”, knorde de dikste raadsman. Hij had daar 
zeker geen last van want hij woog wel 130 kg.
Het was bang wachten op de lente. Dat vonden ze allemaal.

De koning die het alles bij elkaar wel goed meende, beet zich op de te dikke lip. Een druppeltje bloed 
bubbelde op en zijn gezicht vertrok in een pijnlijke grimas. Maar nog was hij niet aan het einde van 
zijn lijden. 
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De raadsman van informatie wist nog te vertellen dat in vele steden mannen en vrouwen, oud en 
jong, massaal op straat kwamen. “Ze willen eten en werk en onderwijs voor hun kinderen, zodat ze 
vooruit kunnen. Het leger en de politie kunnen de situatie nauwelijks de baas.”

Dit was de druppel die de emmer liet overlopen. De zware vuist van koning Juliaan landde precies in 
het midden van de nog zwaardere eikenhouten tafel die nog stamde uit de tijd van zijn betovergroot-
vader Roobeer. De tafel sprong op, de raadgevers sprongen verschrikt achteruit. Ze waren dan wel oud, 
maar hun leven nog lang niet moe. Koning Juliaan riep vertwijfeld uit: “Eten kunnen ze krijgen, voor 
werk wil ik wel zorgen, maar kinderen hebben niets, maar dan ook helemaal niets verloren op school.”

De moedigste onder zijn raadgevers probeerde iets te zeggen: “Koning”, zei hij voorzichtig, “koning 
Juliaan?”
Maar de koning was zo kwaad. Hij zei alleen maar:
“Eten kunnen ze krijgen maar op school hebben ze niets verloren.”
De raadgever hield vol:
“Koning Juliaan, misschien...”
En de koning weer:
“Op school hebben ze absoluut niets verloren.”
En de raadgever daarop:
“Koning Juliaan, misschien kunt u beter de volksvertegenwoordiging samenroepen?”
De Koning: “Waaaaaaat?”
De raadgever: “Dedededede volksvertegenwoordiging samenroepen?”

De man heeft zijn zin niet kunnen afmaken. Zo snel als zijn oude benen hem konden dragen, heeft hij 
het immense paleis verlaten, achternagezeten door de woeste koning Juliaan die het niet hebben kon 
dat er aan zijn beleid werd getwijfeld. De moedige raadgever slaagde er maar net in te ontkomen en 
dan nog alleen omdat koning Juliaan bij het afdalen van de trappen weer eens in zijn hermelijnen mantel 
bleef haken. Hij donderde naar beneden en bleef onderaan met een dikke buil en totaal versuft liggen.

De vallende koning had zoveel tumult gemaakt dat 4 lakeien ineens kwamen toegelopen. Ze tilden  
de koning op en droegen hem naar zijn slaapvertrek. Daarna riepen ze de hofdokter. Die stelde geen 
gebroken botten vast, maar wel een min of meer ernstige hersenschudding. Dat hangt een beetje af 
van hoeveel hersens je hebt.

Het nieuws van de val van de koning verspreidde zich als een lopend vuurtje door het gehele land. 
Steeds meer mensen kwamen op straat. Hier en daar vielen wat klappen, maar uiteindelijk gaven het 
leger en de politie het op: als letterlijk iedereen in opstand komt dan moet je je daarbij neerleggen.
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Opdrachtenblad 12

Opdracht en tips

Dit is het derde deel van het verhaal van koning Juliaan. In het eerste deel kreeg  
de koning ruzie met zijn dochter. Die wil namelijk dat iedereen tot 18 naar school kan. 
Op het eind van dat deel liep de koning tegen een gesloten deur aan. Hij hield er een 
bloedneus en een dikke lip aan over. In het tweede deel kreeg koning Juliaan ook nog 
eens ruzie met zijn raadgevers. Op het einde van dat deel stuikte hij van de trappen 
en nu ligt hij in bed met een hersenschudding.

Lees dit deel rustig en aandachtig. Als er woorden in staan die je niet begrijpt, vraag 
dan uitleg aan je ouders, aan de juf of meester of zoek de verklaring zelf op.

Deel 3: Volledig herstel

Een hele week lang lag koning Juliaan in zijn kamer zonder ook maar één straaltje licht. De dokters 
waren streng: rust, geen licht en aan niks denken. Koningin Leona wist niet waar ze eerst moest 
beginnen: de telefoons stonden roodgloeiend, de raadgevers liepen de deur plat en journalisten 
kampeerden voor de poorten van het paleis om zeker niets te missen. Heel het land stond in rep en 
roer. De enigen die er een beetje rustig bij bleven waren de prinsen en prinsessen.

Prinses Emma bracht heel veel tijd door bij haar vader, want ze hield wel van de eigenwijze koning  
en ze voelde zich ook een beetje schuldig. Hoewel ..., ze vond nog steeds dat ze gelijk had. Maar 
daarmee zou ze hem nu niet lastigvallen.

De dooreengeschudde hersens van koning Juliaan herstelden spectaculair. Op het eind van de week 
werden de zware fluwelen draperieën van het koninklijke slaapvertrek opengetrokken. De ramen 
werden geopend en samen met het binnenvallende lentelicht hoorde koning Juliaan het gejoel van 
zijn volk. Hij liet zonder verpinken de moedigste raadgever roepen. Die bleef met de lippen hard op 
elkaar geperst in de hoek van de kamer staan wachten. Hij herinnerde zich maar al te goed de 
koninklijke achtervolging en hij wilde liever geen tweede maal het opgejaagde wild zijn. Maar de 
koning wenkte hem naderbij en stelde hem gerust. Hij wilde alleen weten hoe het nu gesteld was met 
zijn land. Het werd heel stil in de koninklijke slaapkamer. “Roep de volksvertegenwoordiging samen.”, 
zei koning Juliaan ten slotte. De raadgever schrok zich een hoedje. Hoewel hij het allemaal niet erg 
goed begreep, haastte hij zich toch om de wens van koning Juliaan uit te voeren.

En dat vroeg tijd. Want al werd de volksvertegenwoordiging om de zes jaar gekozen, dat moest zo 
volgens de Grondwet, meestal vergaderde ze slechts tweemaal. De eerste maal kort na de 
verkiezingen om de vertegenwoordigers in te zweren. Dat doet overigens geen pijn. En een tweede 
maal om de volksvertegenwoordiging te ontbinden zodat er nieuwe verkiezingen kunnen komen.

De volksvertegenwoordigers waren dan ook zeer verrast toen ze de brief in hun bus kregen.  
De ene hielp een koe met kalveren, een andere een schaap met lammeren. Een derde was met  
zijn vissersboot op zee. Een vierde was de bergen ingetrokken op jacht naar wat voedsel.  
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Een vijfde was net met een groot werk begonnen en moest dat eerst afwerken. Een zesde lag met 
jicht in bed. En zo ging dat maar door. Het duurde drie volle weken voor iedereen in de hoofdstad 
was. Die tijd werd nuttig gebruikt om het huis van de volksvertegenwoordiging een grondige 
poetsbeurt te geven. Intussen bleven de mensen op straat komen en protesteren.

En toen was het zover. Koning Juliaan sprak de vertegenwoordigers toe. “Waarde landgenoten,  
wij (dat zegt een koning als hij ik bedoelt) hebben besloten om aan de volksvertegenwoordigers  
de macht te geven die aan de volksvertegenwoordigers toekomt.” Het klonk een beetje plechtig, 
maar koning Juliaan vond dat dat op dit moment zo hoorde. “Het gaat niet zo goed met dit land.  
Dat is voor een stuk mijn fout.” De volksvertegenwoordigers wisten niet wat ze hoorden, ze hoorden 
het in Keulen donderen. En de koning ging verder: “Vanaf nu zullen alle beslissingen in dit land door 
de vertegenwoordiging van het volk genomen worden. Ik zal mij beperken tot het bekrachtigen van  
de wetten die door jullie worden goedgekeurd.”

Een oorverdovend gejuich deed de kristallen lusters trillen. Afspraken werden gemaakt, ideeën 
uitgewisseld en plannen gesmeed. Tegen het eind van de week was de eerste wet een feit.  
De voorzitter van de vertegenwoordiging kondigde aan: “Vanaf nu mogen alle jongens en meisjes 
schoollopen zolang ze willen, meer nog, ze moeten naar school tot ze achttien zijn.” Nu, dat vonden 
sommigen ook niet zo leuk.
Het ene schitterende idee volgde op het andere sublieme plan. Stilaan kroop het land van koning 
Juliaan overeind. Het bloeide en groeide en werd een voorbeeld voor de hele wereld. Want zeg nu 
zelf: vele mensen weten meer dan één koning of niet soms?
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Opdrachtenblad 13

Deel 1: Een bloedneus

Je hebt het eerste deel van het verhaal van koning Juliaan gelezen. Voer nu de 
volgende opdracht uit en hou rekening met de tips. 

Hou er rekening mee dat je dit stuk van het verhaal zelf moet spelen, maar dat de 
drie delen samen één geheel vormen. Dat geheel moet duidelijk blijven. Wie niet 
meespeelt, bewaakt dus het verhaal.

Verdeel de rollen. 
In dit deel moet je zeker de volgende personages uitbeelden:

koning Juliaan   

prinses Emma  

de koningin  

 

Als je groep groter is dan drie leerlingen beeld je verder ook nog uit:

prinsen en prinsessen   

een lakei  

 

Welke kostuums en attributen (pruiken, zwaarden, meubeltjes) zou je gebruiken om 
dit verhaal uit te beelden? 
Hou er wel rekening mee dat je dit in de klas opvoert!

Voor je begint voor te bereiden, vertel je het verhaal aan elkaar (binnen het groepje) 
vanuit je eigen personage.

Als er nu nog leerlingen zijn die niet aan bod komen dan hebben we zeker een 
regisseur nodig. Die vertelt aan de anderen hoe ze moeten spelen. 
De overige leerlingen zorgen ervoor dat het verhaal zo precies mogelijk wordt 
nagespeeld.
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Opdrachtenblad 14

Deel 2: Een hersenschudding

Je hebt het tweede deel van het verhaal van koning Juliaan gelezen. Voer nu de 
volgende opdracht uit en hou rekening met de tips.

Hou er rekening mee dat je dit stuk van het verhaal zelf moet spelen, maar dat de 
drie delen samen één geheel vormen. Dat geheel moet duidelijk blijven. Wie niet 
meespeelt bewaakt dus het verhaal.

Verdeel de rollen. 
In dit deel moet je zeker de volgende personages uitbeelden:

koning Juliaan   

vijf raadgevers (minder kan ook)  

vier lakeien (minder kan ook)  

één hofdokter  

 

Welke kostuums en attributen (pruiken, zwaarden, meubeltjes) zou je gebruiken om 
dit verhaal uit te beelden? 
Hou er wel rekening mee dat je dit in de klas opvoert!

Voor je begint voor te bereiden, vertel je het verhaal aan elkaar (binnen het groepje) 
vanuit je eigen personage.

Als er nu nog leerlingen zijn die niet aan bod komen dan hebben we zeker een 
regisseur nodig. 
Die vertelt aan de anderen hoe ze moeten spelen. 
De overige leerlingen zorgen ervoor dat het verhaal zo precies mogelijk wordt 
nagespeeld.
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Opdrachtenblad 15

Deel 3: Volledig herstel

Je hebt het derde deel van het verhaal van koning Juliaan gelezen. Voer nu de 
volgende opdracht uit en hou rekening met de tips.

Hou er rekening mee dat je dit stuk van het verhaal zelf moet spelen, maar dat de 
drie delen samen één geheel vormen. Dat geheel moet duidelijk blijven. Wie niet 
meespeelt bewaakt dus het verhaal.

Verdeel de rollen. 
In dit deel moet je zeker de volgende personages uitbeelden:

koning Juliaan   

koningin Leona  

prinses Emma  

een koninklijke raadgever  

volksvertegenwoordigers  

Als je groep groot genoeg is, kan je ook denken aan:

volk  

één hofdokter  

 

Welke kostuums en attributen (pruiken, zwaarden, meubeltjes) zou je gebruiken om 
dit verhaal uit te beelden? 
Hou er wel rekening mee dat je dit in de klas opvoert.

Voor je begint voor te bereiden, vertel je het verhaal aan elkaar (binnen het groepje) 
vanuit je eigen personage.

Als er nu nog leerlingen zijn die niet aan bod komen dan hebben we zeker een 
regisseur nodig. Die vertelt de anderen hoe ze moeten spelen. 
De overige leerlingen zorgen ervoor dat het verhaal zo precies mogelijk wordt 
nagespeeld.
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Opdrachtenblad 16

Als iedereen zijn deel gespeeld heeft, bespreken we het geheel in groep. 
Vooral de houding en het gedrag van koning Juliaan zijn hier belangrijk. 
Noteer de conclusies van het gesprek in de onderstaande kolommen.

Een bloedneus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hersenschudding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledig herstel
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Opdrachtenblad 17

Lees de volgende tekst:

Democratie of dictatuur
Wij leven in een democratie. Dat betekent dat de inwoners van ons land inspraak hebben in het 
bestuur. Hoe hebben de mensen dan inspraak?

Vanaf 18 jaar mogen Belgen gaan stemmen. Als ze gaan stemmen, dan zeggen de kiezers 
daarmee wat ze belangrijk vinden voor de samenleving en welke partij of welke kandidaten ze 
het beste vinden om hen te vertegenwoordigen. 
In een democratie mogen mensen ook hun mening geven en kritiek hebben op de regering of 
het gemeentebestuur. Ze mogen ook betogen of zelfs een staking houden om hun ongenoegen 
te tonen. Ze kunnen daarvoor niet gestraft worden. 

In een democratie is iedereen vrij en gelijk voor de wet. Maar we moeten ons wel houden aan de 
regels die de meerderheid bepaalt.

Niet altijd en niet overal
De democratie bestaat nog niet zo lang. In de Middeleeuwen had de adel het hier voor het 
zeggen en ook de Kerk had heel veel macht. In de 18e eeuw kregen rijke handelaars meer macht 
en in de 19de eeuw waren het de eigenaars van de fabrieken. Maar het bleef toch nog steeds 
een klein groepje mensen die de regels bepaalden. Het overgrote deel van de bevolking, de 
arbeiders, de boeren en de werklieden, had geen inspraak. Wie aan de macht was, deelde die 
niet graag met een andere groep.

Het duurde vele eeuwen en er ging een lange strijd aan vooraf, voor (bijna) alle groepen in de 
samenleving mee mochten beslissen over de regels en het bestuur. 

Toch is een democratie nergens perfect. En in veel landen is er nog geen democratie. Een klein 
groepje mensen beslist er alles. Dat noemt men een dictatuur.
In een dictatuur kunnen mensen zomaar gevangen genomen worden, omdat ze kritiek hebben 
gegeven. De verkiezingen verlopen er meestal niet eerlijk. Niet iedereen heeft evenveel kans om 
verkozen te worden of er wordt geknoeid met het tellen van de stemmen.
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Opdrachtenblad 18

Weet je nog wat er in het tweede deel van het verhaal gebeurde? Heel de maat
schappij veranderde er op korte tijd en op heel ingrijpende wijze. Meestal vinden 
veranderingen niet op die manier plaats. Revoluties zijn eerder de uitzonde ring  
dan de regel.

Vooraf lees je even dit tekstje.

Ook in ons land loopt niet alles perfect. Soms worden mensen dan boos en komen ze op straat 
om te betogen en actie te voeren.

Maar niet iedereen is het eens over de oplossingen. Voor één probleem zijn er vaak verschillende 
oplossingen. En het vraagt veel tijd om te zoeken naar de beste oplossing voor zoveel mogelijk 
mensen. Dat is de taak van de politici. 

Voor elke verandering moet een meerderheid van de parlementsleden akkoord gaan. Dat is niet 
altijd gemakkelijk.

Wat is de belangrijkste boodschap in deze tekst?
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Opdrachtenblad 19

Interview 

Ga nu een volwassene interviewen. De bedoeling is dat jullie het hebben over grote 
veranderingen in het leven van die volwassene, in zijn omgeving, in de wereld. Vraag 
eerst wie hij of zij is, vanwaar hij of zij komt en wat hij of zij doet als werk. Kortom de 
geïnterviewde stelt zichzelf voor en zo kunnen jullie hem of haar ook voorstellen aan 
de groep.

Mogelijke vragen 

       

Geef eens een voorbeeld van een situatie
in je leven die positief veranderd is.

Hoe was de situatie voor de verandering?

Hoe begon de verandering?

Wat gebeurde er daarna?

Had je zelf ook inspraak in die verandering?

Hoe beoordeel je de verandering nu?

Zijn er bepaalde zaken die je nog verder wil
veranderd zien?

Kan je zelf nog een andere vraag bedenken? 
  

Mogelijke antwoorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer de antwoorden die de volwassene geeft. Als de antwoorden niet duidelijk zijn 
mag je gerust meer uitleg vragen.

2 modulemodule

70 3e graad basisonderwijs



Opdrachtenblad 20

Rangschik de strookjes. Je vindt genoeg elementen in de tekst om het hele verhaal 
opnieuw samen te stellen.

We zijn nu twee weken later. Vanmorgen zat er een brief bij de post van de schepen van verkeer. Hij schrijft daarin 
dat hij mijn vraag goed heeft ontvangen en dat hij de zaak zal laten onderzoeken.

Vanmorgen vertelde mijn vader me dat de vraag om de Kastanjedreef toegankelijk te maken voor fietsers op de 
agenda van de gemeenteraad staat. De commissaris vindt de vraag blijkbaar gegrond. De gemeenteraad moet 
nu beslissen of de verandering er komt of niet.

Vanmorgen hebben werklui van de gemeente de oude borden in de Kastanjedreef verwijderd en er nieuwe 
geplaatst. We mogen er nu met de fiets door. Ik neem afscheid want ik haast mij naar de bibliotheek : morgen 
begint immers de grote vakantie.

De gemeenteraad heeft de veranderingen in de Kastanjedreef goedgekeurd. Het staat nu vast dat ik binnenkort 
met de fiets naar de bibliotheek kan. Oef ! Ik hoop dat het niet meer te lang duurt.

1 september. Ik heet Marieke. Ik ben 12 nu en ik vraag thuis of ik met de fiets naar de bibliotheek mag.  
Mijn ouders stemmen toe op voorwaarde dat ik door de Kastanjedreef rijd. Maar de Kastanjedreef is een 
éénrichtingsstraat. Dus dat mag niet. Samen met mijn ouders schrijf ik een brief naar de gemeente met de vraag 
om fietsers in beide richtingen door de Kastanjedreef te laten rijden.

Ik heb in geen twee maanden nog wat gehoord van de gemeente. Mijn vader zegt dat dat niet abnormaal is.  
Ik moet gewoon wat geduld oefenen. Dat wil ik wel, maar ik wil ook met mijn fiets naar de bibliotheek. Gisteren 
zag ik wel politie in de Kastanjedreef. De commissaris keek aandachtig rond. Misschien komt er toch wat van.

Ik heb eens naar het gemeentehuis gebeld met de vraag wanneer wij nu met de fiets door de Kastanjedreef 
kunnen. De ambtenaar vertelde mij dat de nieuwe verkeersborden besteld zijn. Nog een beetje geduld.

Beantwoord nu de volgende vragen :

Hoe lang heeft het geduurd vooraleer Marieke   

met de fiets door de Kastanjedreef kan?  

  

Vind je dat lang? Waarom heeft het zo  

lang geduurd?  

  

Vind je het belangrijk dat Marieke (samen met  

haar ouders) daar zelf voor gezorgd heeft?  

  

Waarom?  
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Bijlage Het verhaal van Koning Juliaan in toneelversie

Deze bijlage bevat een toneelversie van het verhaal van Koning Juliaan. Het kan als alternatief voor 
de opdrachten- bladen 13, 14 en 15 gebruikt worden of ermee gecombineerd worden.

In deze toneelversie komt de rol van de media (nieuwslezers en mensen die commentaar geven bij 
het nieuws) meer naar voren. Let er als leerkracht wel op dat de essentie van het verhaal (democratie 
of dictatuur) niet in de verdrukking komt en de klemtoon te veel op de berichtgeving komt te liggen.

Dit toneel wordt met de klas gespeeld. Het stuk speelt zich af in de middeleeuwen. Er bestond toen 
natuurlijk nog geen tv en geen nieuwsuitzendingen, maar dat vergeten we even. We spelen een 
middeleeuwse nieuwsuitzending alsof er toen al tv bestond.

Hoe ga je te werk?

1. Lees het volledige verhaal van Koning Juliaan.

2. Bekijk de rolverdeling.

3. Lees aandachtig alle scènes.

4. Verdeel de rollen.

5. Duid met een gekleurde stift aan in welke scènes jouw rol voorkomt.

6. Vorm nu groepjes samen met de anderen met wie je een of meerdere scènes speelt.

7. Repeteer de scènes met je groep. Verzin zelf welke tekst je gaat zeggen.

8. Repeteer nu met de hele groep het toneel.

9. Geef een voorstelling.

10. Geef elkaar na de voorstelling een daverend applaus!

Veel plezier!
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Rolverdeling

 · Troubadour1: nieuwslezer1
 · Troubadour2: nieuwslezer2
 · Koning Juliaan
 · Koningin Leona
 · Prinses Emma
 · Koningskenner (royaltywatcher)
 · Lijfarts
 · Raadgever Welzijn
 · Raadgever Landbouw
 · Raadgever Vooruitgang
 · Raadgever Informatie
 · Het volk (figuranten)

Decors

Misschien speel je dit toneel in de klas. Dan volstaat het om wat tafels en stoelen te verschuiven. 
Ook als je het op een podium speelt, volstaan tafels en stoelen. Eventueel kun je het allemaal een 
middeleeuwse en koninklijke sfeer geven.

 · Nieuwsdesk (tafel met twee stoelen)
 · Eetzaal van Koning Juliaan

Kostuums

Je hebt eigenlijk geen kostuums nodig, maar het mag natuurlijk wel. Het is altijd leuk om er een 
middeleeuws spek- takel met prinsessen, troubadours, koning, koningin, boeren, enzovoort van te 
maken.

SCENE 1: OPENING 

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

De twee Troubadours zitten achter hun nieuwsdesk en spreken tot de kijkers thuis.
 · Opening journaal: ze heten de kijkers welkom.
 · Ze geven de hoofdpunten van het journaal: Ridder Piet heeft een draak gedood, Prinses 

Barbie heeft een nieuwe jurk. Prinses Emma stelt haar vader een belangrijke vraag.
 · Ze schakelen nu over naar het paleis om de gebeurtenissen rechtstreeks te volgen.
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SCENE 2: VERSLAG PALEIS 1

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koning Juliaan, Koningin Leona, Prinses Emma

 · Iedereen zit rond de tafel soep te eten.
 · Prinses Emma vraagt waarom kinderen alleen naar de lagere school mogen.
 · Koning Juliaan verslikt zich in zijn soep.
 · Iedereen kijkt verbaasd naar Prinses Emma.
 · Koning Juliaan vraagt wat Prinses Emma bedoelt.
 · Prinses Emma legt uit wat ze bedoelt.
 · Koning Juliaan wil boos worden, maar Koningin Leona sust hem. De koningin zegt aan Prinses 

Emma dat ze haar vader met rust moet laten omdat hij een zware dag heeft gehad.
 · Prinses Emma geeft niet op en zegt dat ze vindt dat kinderen naar de middelbare school 

moeten kunnen gaan.
 · Zelfs naar de universiteit als ze dat willen. Dat het dan veel beter zou gaan met het land.
 · Iedereen in de kamer verstijft.

SCENE 3: VERSLAG MET KONINGSKENNER

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2, Koningskenner

 · Koningskenner is aan de nieuwsdesk bij komen zitten. De Troubadours stellen hun gast aan 
de kijkers voor en ondervragen hem. Hoe denkt hij dat Koning Juliaan zal reageren? Zal hij 
Prinses Emma straffen? Is het normaal wat Prinses Emma doet?

 · De nieuwslezers ronden het gesprek af door hun studiogast te bedanken voor zijn 
aanwezigheid en stellen voor om weer rechtstreeks over te schakelen naar het paleis.
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SCENE 4: VERSLAG PALEIS 2

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koning Juliaan, Koningin Leona, Prinses Emma, Prins Geert, Prinses Barbie

 · Koning Juliaan buldert boos dat een middelbare school niet nodig is.
 · Prinses Emma spreekt hem tegen.
 · Koning Juliaan staat kwaad op, slaat met de vuist op tafel en roept dat het nergens voor nodig 

is dat kinderen naar school gaan. Ze leren daar alleen maar domme dingen. Rekenen en 
schrijven is genoeg. Punt.

 · Koning Juliaan stapt met grote stappen weg, maar blijft in zijn mantel haken (of struikelt over 
iets) en knalt tegen een deur of muur. Hij heeft een bloedneus!

 · Iedereen is geschokt.

SCENE 5: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2, Lijfarts

 · Lijfarts zit aan de nieuwsdesk. De Troubadours stellen hun gast aan de kijkers voor en 
ondervragen hem:

 · Hij vraagt aan Lijfarts hoe het met de bloedneus van Koning Juliaan gaat.
 · Lijfarts zegt dat de neus van de koning zich snel herstelt. Hij vertelt ook dat hij een goeie neus 

heeft voor dat soort zaken en dat hij vindt dat Prinses Emma haar neus niet in regeringszaken 
moet steken!

 · De nieuwslezers ronden het gesprek af door hun studiogast te bedanken voor zijn 
aanwezigheid en stellen voor om weer rechtstreeks over te schakelen naar het paleis.
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SCENE 6: VERSLAG PALEIS 4

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koning Juliaan, Raadgever Welzijn, Raadgever Vooruitgang, Raadgever Landbouw, 
Raadgever Informatie, Lijfarts

 · Koning Juliaan opent de vergadering met zijn raadgevers door te zeggen dat hij slecht 
gehumeurd is omdat hij nog last heeft van een pijnlijke neus. Hij wil dus snel vergaderen en 
vraagt of Raadgever Welzijn iets te melden heeft.

 · Raadgever Welzijn vertelt dat er hongersnood dreigt door de grote droogte. De mensen 
verwachten dat de koning hen helpt.

 · Raadgever Vooruitgang pikt daarop in en vertelt dat de arbeiders overal in staking gaan omdat 
de fabrieken onveilig zijn.

 · Raadgever Landbouw klaagt dat de landbouwers grommen omdat de wegen in slechte staat 
zijn. De mensen klagen omdat er niet genoeg eten in de winkels ligt.

 · Raadgever Informatie zegt dat jong en oud op straat komt om te protesteren.
 · Koning Juliaan klopt boos met de vuist op tafel en zegt dat het volk eten en werk zal krijgen, 

maar dat kinderen niks op school te zoeken hebben!
 · Raadgever Informatie zegt bang dat Koning Juliaan misschien beter de 

Volksvertegenwoordiging bijeen kan roepen.
 · Koning Juliaan maakt zich kwaad en roept: wàààààààt?
 · Raadgever Informatie herhaalt zijn verzoek… maar hij kan zijn zin niet afmaken, want de 

koning loopt boos weg.
 · Koning Juliaan blijft met zijn mantel ergens haken en valt. Hij blijft versuft liggen.
 · De raadgevers roepen in paniek om Lijfarts.
 · Lijfarts komt binnen gerend, onderzoekt Koning Juliaan en zegt dat de koning een 

hersenschudding heeft.

SCENE 7: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

 · De Troubadours melden dat Koning Juliaan een hersenschudding heeft en een hele week lang 
in zijn kamer moet blijven zonder een straaltje licht.

 · Ze vertellen ook dat het hele land in rep en roer staat. Boeren komen op straat om te 
protesteren.

 · Ze vragen zich af hoe het in het paleis toegaat en schakelen over naar het paleis.
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SCENE 8: DOKTERSCOMMENTAAR HERSENSCHUDDING

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koningin Leona, Prinses Emma, Lijfarts, Raadgever Informatie

 · Lijfarts vertelt aan Koningin Leona en Prinses Emma dat de koning absolute rust nodig heeft.
 · Prinses Emma zegt dat ze het erg vindt voor haar vader. Misschien is het haar schuld wel. 

Omdat ze zo’n vervelende vragen stelde.
 · Koningin Leona zegt dat dat niet waar is.
 · Prinses Emma zegt eigenwijs dat ze ook wel een beetje gelijk had.
 · Raadgever Informatie komt binnen en kucht. Hij zegt dat het volk protesteert, maar dat er 

niemand is om te regeren.
 · Koningin Leona en Prinses Emma geven dat toe.
 · Raadgever Informatie zegt dat de situatie onhoudbaar wordt. Er moet iets gebeuren.
 · Lijfarts zegt dat Koning Juliaan een week lang in bed moet blijven. Het land kan dus een week 

lang niet be- stuurd worden.

SCENE 9: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

 · De Troubadours zeggen dat er nu een week verstreken is en dat het volk nog altijd protesteert.
 · Ze schakelen over naar het paleis om te kijken hoe de gezondheidssituatie van de koning is.

SCENE 10: TOESPRAAK KONING

Locatie: Eetkamer koning

Rollen: Koning Juliaan, Koningin Leona, Prinses Emma, Lijfarts, Raadgever Welzijn, Raadgever 
Vooruitgang, Raadge- ver Landbouw, Raadgever Informatie

 · Iedereen behalve Lijfarts en Koning Juliaan zitten zenuwachtig in de eetzaal.
 · Prinses Emma zegt dat ze hoopt dat haar vader beter is.
 · Lijfarts komt binnen en meldt plechtig dat Koning Juliaan genezen is.
 · Iedereen juicht.
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 · Raadgever Informatie zegt dat het volk nog altijd protesteert. Er moet iets gebeuren.
 · Koning Juliaan komt plechtig binnen. Het wordt stil.
 · Koning Juliaan zegt dat er iets zal gebeuren. Hij heeft nagedacht, heeft zijn volk horen morren 

en heeft besloten een toespraak te houden.
 · Koning Juliaan houdt een koninklijke toespraak: Hij begrijpt de ontevredenheid van zijn volk 

want er gaat veel fout in het land. Dat komt omdat het voor een land niet goed is als één 
persoon over alles beslist. Daarom heeft hij besloten de Volksvertegenwoordiging samen te 
roepen. Hij draagt de macht van het land over aan de volks-vertegenwoordigers. Zij worden 
door het volk verkozen en zullen voortaan over het land regeren.

 · Iedereen juicht.

SCENE 11: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

 · De Troubadours zeggen dat vanaf nu alle beslissingen in het land door de Volks-
vertegenwoordiging genomen zullen worden. Koning Juliaan zal zich beperken tot het 
bekrachtigen van de wetten die door de volksverte- genwoordigers werden goedgekeurd.

SCENE 12: FEEST!

Locatie: overal

Rollen: iedereen

 · Er is muziek. Iedereen danst en feest. Iedereen is blij.
 · Prinses Emma zegt dat ze hoopt dat de kinderen binnenkort zo lang naar school kunnen gaan 

als ze willen.
 · Koning Juliaan zegt dat hij gelooft dat de Volksvertegenwoordiging vast wijze beslissingen zal 

nemen, want zeg nu zelf: vele mensen weten meer dan één koning of niet soms?
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