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Beste leerkracht,

Binnenkort woon je met je klas het OORcollege De ware verhalen van de leugenbaron van 
het Antwerp Symphony Orchestra bij. We ontwikkelen deze lesmap omdat we graag willen 
dat je met je leerlingen kan voor- en nagenieten van De ware verhalen van de leugenbaron. 
We raden deze lesmap voornamelijk aan voor leerlingen die geen voorbereidende workshop 
in de klas hebben of als herhaling. Op die manier kunnen ze extra genieten van de 
schoolvoorstelling. Je vindt er alles in om de voorstelling op verschillende manieren te beleven 
en te herbeleven. De kinderen maken zo op voorhand en achteraf kennis met muziek. De 
lesmap zit boordevol opdrachten die op maat van de leerlingen zijn gemaakt. Kwaliteitsvolle 
achtergrondinformatie, betrouwbare informatiebronnen, leuke tips en interessante (luister)
links helpen om de voorstelling nog beter te begrijpen en sluiten aan bij de onderwijspraktijk. Je 
kan zelf bepalen hoe ver je meegaat in het verhaal. De lesopdrachten stimuleren de kinderen 
om zelf op zoek te gaan naar de wondere wereld van klassieke muziek en ze ontdekken hierbij 
verschillende kunstvormen.

De ware verhalen van de leugenbaron is een OORcollege van het Antwerp Symphony 
Orchestra. Het vormt een ideale manier om kennis te maken met bekende werken uit het 
klassieke orkestrepertoire. Voeg daar nog getalenteerde acteurs aan toe die een boeiend 
verhaal vertellen en je hebt een perfecte schooluitstap.

Alle luisterfragmenten in de lesmap zijn beschikbaar op www.antwerpso.be/lesmap.

Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra

Door het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Jaume-Blai Santonja Espinos, met 
Ivan Pecnik (spel) en Siska Goeminne (tekst), op muziek van Joseph Hadyn.

lesmap

De ware verhalen van

DE LEUGENBARON
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HOE PAST DE VOORSTELLING DE WARE VERHALEN VAN DE LEUGENBARON IN DE OPLEIDING 
VAN JE LEERLINGEN?

Zoals je weet, zijn er algemene basiscompetenties in eindtermen die elke leerling moet 
verwerven gedurende zijn of haar schooltijd, ongeacht het onderwijsnet waarin je lesgeeft. 
Hoe deze concreet worden ingevuld, hangt af van de inrichtende macht. 

Wij baseren ons op de algemene doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en geven 
telkens aan welke doelstellingen uit het lager onderwijs centraal staan bij deze lesmap. Zo heb 
je een snel overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die aan bod komen tijdens 
de voorbereiding of naverwerking van deze voorstelling. 

EINDTERMEN
De opdrachten in de lesmap zijn gelinkt aan de eindtermen muzische vorming voor het lager 
onderwijs. 

Volgende eindtermen komen aan bod:

Muzische vorming – muziek
• De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de 

geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap 
en functie/gebruikssituatie.

• De leerlingen kunnen improviseren en experimenteren, klankbronnen en 
muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel 
daarvan gebruik maken.

• De leerlingen kunnen openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, 
andere landen en culturen.

• De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor 
nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.

• De leerlingen kunnen vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het 
musiceren.

Muzische vorming – drama
• De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde 

culturele activiteiten.
• De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of 

voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.
• De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.

Muzische vorming – attitudes
• De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
• De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
• De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun 

expressiemogelijkheden verruimen.
• De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun 

creatieve uitingen tonen.

Meer info op www.onderwijsdoelen.be/muzische-vorming-lager-onderwijs
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KARL VON 
MÜNCHHAUSEN
Karl Friedrich Hieronymous von 
Münchhausen was een Duitse baron die 
leefde tussen 1720 en 1797. De baron werd 
wereld-beroemd door zijn sterke verhalen 
over zijn avonturen tijdens de oorlog.

Hoewel de baron zelf al heel veel 
opschepte over zijn belevenissen, zijn er 
later nog meer sterke verhalen aan hem 
toegeschreven. Een familievriend van 
de baron, Rudolf Erich Raspe, schreef 
een boek over Von Münchhausen: Baron 
Munchausen’s Narrative of His Marvellous 
Travels and Campaigns in Russia. Het werk 
zou het prototype worden voor allerlei 
verhalen en mythen over het leven van de 
baron. 

De baron zou volgens verschillende 
volksverhalen ingenieuze oplossingen 
gevonden hebben voor onhandige 
problemen waar hij tegenaan liep. Zo 
wist hij zich meerdere malen binnen 
de stadsmuren van een vijandige stad 
te begeven door op een afgeschoten 
kanonskogel te gaan staan. Op deze 
manier kon hij als het ware de stad 
binnenvliegen. Daarnaast liet hij zich naar 
huis vliegen door een groep aangelijnde eenden en wist hij door middel van zijn bevroren 
urinestraal vanuit een boom een mes van de grond te pakken om zich te kunnen beschermen 
tegen de aanval van een agressieve beer.

Credit: Wikimedia Commons

Enkele weetjes over de baron
• In verschillende landen bestaan vergelijkbare volksverhalen, die 

gebaseerd zijn op de avonturen van baron Von Münchhausen. 
Zo kent Noord-Brabant ‘Bartje Poep’, een combinatie van een 
leugenbaron als van Münchhausen en een trickster als Tijl 
Uilenspiegel. Bartje Poep heeft echt geleefd: hij heette Bart 
Versteeg (1881-1970) en woonde in Nieuwendijk. Tot in 2011 werden 
er verhalen bedacht over deze Nederlandse leugenbaron.

• Uit onderzoek van Brandpunt Reporter blijkt dat jaarlijks zo’n zestig 
kinderen het slachto� er zijn van het syndroom ‘Munchhausen by 
proxy’, een aandoening waarbij een ouder – meestal de moeder – 
zijn of haar kind bewust ziek maakt of beweert dat het kind ziek is. 
De naam van de ziekte verwijst naar baron Von Münchhausen.
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JOSEPH HAYDN 
De man van de symfonieën
Joseph Haydn (1732-1809) heeft als componist 
veel betekend voor de ontwikkeling van de 
klassieke muziek. Laat je niet vangen door het 
woord ‘klassiek’. Met klassiek bedoelen we de 
‘klassieke periode’ die bedoeld wordt met de 
tweede helft van de achttiende eeuw. Haydn 
werd vooral bekend voor zijn strijkkwartetten 
(68 stuks) en symfonieën (106 stuks).

Franz Joseph Haydn werd geboren op 31 
maart 1732 in de Oostenrijkse plaats Rohrau. 
In 1737, toen Franz Joseph vijf jaar was, volgde 
hij muzieklessen in Hainburg. Op zijn achtste 
kreeg hij een uitnodiging om als sopraan op te 
treden in de St. Stephansdom in Wenen. Maar 
toen Haydn in 1749 de ‘baard in de keel’ kreeg, 
eindigde zijn zangcarrière.

Hoewel Haydns ouders wilden dat hij priester 
werd, besloot hij zich te richten op het maken 
van muzikale composities. Dit leidde tot ruzie 
met zijn familie. Kort daarop verliet Haydn 
het ouderlijke huis en vluchtte naar Wenen. 
Daar kwam hij in aanraking met de Weense adel en muzikale bovenwereld van de stad. Hij had 
diverse baantjes en speelde bij meerdere ensembles. Als hij echt platzak was, speelde hij op 
straat viool, om toch nog wat centen te verdienen.

Omstreeks 1751 werd Haydn een van de begeleiders bij de zanglessen van de Italiaanse 
klassieke componist Nicola Antonio Giacinto Porpora (1686-1768). Door deze samenwerking 
ontwikkelde hij zich enorm in muzikaal opzicht.

In 1761 werd Haydn aangesteld als kapelmeester aan het hof van de Hongaarse prinsenfamilie 
Esterhazy, waar hij meer dan 30 jaar in dienst bleef.

Kort na de Franse Revolutie, vanaf 1790, verbleef Haydn enkele jaren in Engeland. Hij verwierf 
een eredoctoraat aan de universiteit van Oxford en speelde voor de Engelse koning George III.

Nadat hij uit Engeland terugkeerde naar Oostenrijk, kocht hij een eigen woning en begon 
muzieklessen te geven, onder meer aan Ludwig van Beethoven.

De grootste composities van Haydn
Haydn heeft een enorme muzikale nalatenschap op zijn naam staan. Tot zijn belangrijkste 
werken behoren Stabat Mater (1767), Missa Sancti Nicolai (1772), Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze (1787), Die Schöpfung (De schepping, 1796-1798) en natuurlijk het 
befaamde oratorium Die Jahreszeiten (De seizoenen, 1801). Dit werk bestond uit religieus 
getoonzette muziek over een wereldlijk onderwerp en werd uitgevoerd met een groot koor en 
orkest.

Op 31 mei 1809 overleed Franz Joseph Haydn in zijn slaap in Wenen op 77-jarige leeftijd.

Portret door Thomas Hardy - Credit: Wikimedia Commons
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OPDRACHTEN
PRAKTISCHE ZAKEN OP EEN RIJ
Componistenfi che
In De ware verhalen van de leugenbaron wordt muziek gespeeld van Joseph Haydn. Maak een 
fi che van deze componist met de belangrijkste feiten en zoek een afbeelding. 

Het symfonisch orkest
Binnenkort wonen de leerlingen een concert bij. Misschien is het wel hun eerste orkestervaring? 
Pols eerst naar de kennis bij de leerlingen. Inventariseer voor je begint. Wat weten de leerlingen 
al over het orkest?

• Vraag hen welke woorden in hen opkomen als ze aan een orkest denken. 

• Schrijf alle woorden op het bord. 

• Help eventueel door vragen te stellen. 

• Vraag aan de leerlingen welke woorden het belangrijkste zijn. 

• Optioneel: zet alle woorden in een word cloud (bv. via woordwolk.nl of wordle.net) 

• Optioneel: doe deze opdracht nog een keer na afl oop van het project. Vergelijk de 
resultaten en bespreek met de leerlingen welke nieuwe begrippen ze hebben geleerd. 
Mogelijke antwoorden: muzikanten, partituur, dirigent, orkest, licht, publiek, decor, 
kostuums, instrumenten, etc.

Foto: Antwerp Symphony & Jesse Willems
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DE LEUGENDETECTOR
Liegen met twee is veel leuker
Verdeel de klas in groepjes van twee leerlingen (of meer). Laat elk groepje een aantal 
anekdotes opschrijven. Sommige verhalen zijn waar, andere verhalen zijn onwaar. De leerlingen 
vertellen de anekdotes aan de andere groepjes. Zij moeten raden of het verzonnen is of niet.

Tip
De verhalen kunnen ook verband houden met de leugenbaron. Laat de leerlingen enkele 
verzonnen verhalen van de leugenbaron opzoeken en neem dit als leidraad.

Ga de leugenbaron achterna! 
Bedenk zelf een onderwerp waarover je een verhaal wil schrijven. Maak het jezelf niet te 
moeilijk. Je kan een verhaal schrijven over je laatste vakantie, over je hobby, een leuke uitstap, 
je beste vriend, … Het enige wat belangrijk is, is dat je verhaal stra� e kost bevat en bij het haar 
getrokken is. Net zoals de leugenbaron wil je toch ook je verhaal een beetje opsmukken?

Bedenk een kort scenario: een beginpunt, een middendeel en daarna een slot. Maak je verhaal 
niet te lang, want veel details lezen is moeilijk. 

We zijn benieuwd naar het resultaat!
Stuur je verhalen in via educatie@antwerpso.be

Enkele tips 

• Kies een onderwerp waarover je graag iets wil schrijven: iets dat je hebt meegemaakt, 
een droom of één of ander absurd personage. 

• Een verhaal heeft verschillende delen. Traditioneel begin je met een inleiding waarin je de 
personages voorstelt. Vervolgens ontwikkelt het verhaal zich waardoor er vaart in komt: 
onverwachte gebeurtenissen, grappige incidenten, problemen die opgelost moeten 
worden. Dit resulteert in een climax, een spannende fase, waarin alles samenkomt. In een 
fi lm hoort er bij dit deel een spannend streepje muziek. Je kies zelf een gelukkig, droevig 
of open einde. 

• Denk na over hoeveel personages je nodig hebt in je verhaal en probeer daarna elk 
personage een eigen karakter te geven. Hoe oud zijn ze? Welke hobby’s hebben ze? Zijn 
ze ergens bang voor? Wat doen ze graag of net niet? Is je personage lui of eerder een 
actief baasje?

Hoe ziet Baron von Münchhausen eruit volgens de leerlingen? 
Neem een A4-papier en vouw het in drie gelijke delen over de lengte. Laat de leerlingen eerst 
de voeten en benen van de baron tekenen. Schuif het blad door naar een andere leerlingen die 
de romp en armen van de baron tekent. Misschien heeft die wel een granaat vast? Of schudt 
hij een aap uit zijn mouw? Schuif het blad nog een laatste keer door en teken nu het hoofd en 
het hoofddeksel van de baron. Hoe knap ziet hij eruit als je het blad openvouwt?
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MUSIC MAESTRO, PLEASE!
Opwarmen doen we zo

♪ Luister naar fragment 1 om op te warmen. 

De klas is de grote zaal waar de baron woont. De ene helft van de klas is te gast en wil dat de 
baron in de zaal komt. De andere groep speelt de baron. De eerste keer luisteren de baronnen 
niet goed. De tweede keer maken ze wel een grote entrée. 

Dans samen de polka! 

♪ Luister naar fragment 2, een heus polka-refrein!

Dans samen met de leerlingen de polka en laat je inspireren door dit YouTube-voorbeeld: 
https://youtu.be/LWT_P_j1Jlc

Maak een eigen leugenstrip

♪ Luister naar fragment 3, fragment 4, fragment 5 en fragment 6. 

Wat gebeurt er volgens de leerlingen in dit deel van het verhaal? Verdeel een A3-blad in vier 
gelijke vakken. Laat de leerlingen in elk vak een fragment tekenen. Laat hen aanvullen met 
tekstballonnen of met een onomatopee. 

Teken een vis

♪ Luister naar fragment 7. 

Laat de leerlingen een vis tekenen terwijl de muziek speelt. Horen ze de vis die boven water 
springt? Laat de leerlingen hun getekende vis omhoog steken wanneer ze denken de vis te 
horen.


