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Beste leerkracht,

Binnenkort woont u met uw klas het OORcollege De drie musketiers van het Antwerp 
Symphony Orchestra bij. In deze lesmap vindt u alles om van uw leerlingen muzikale helden 
te maken die goed voorbereid zijn op het concertbezoek waarbij ze kennismaken met de 
dappere lijfwachten van Lodewijk XIII. Tijdens het concert horen ze de beroemde leuze ‘Eén 
voor allen, allen voor één’ weerklinken op muziek van de Britse componist Malcolm Arnold.

De drie musketiers is een vuistdikke klassieker geschreven door de Franse schrijver Alexandre 
Dumas. De roman werd voor het eerst als boek gepubliceerd in 1844. Tijdens het OORcollege 
luisteren de leerlingen naar een nieuwe versie, een fl itsende vertelling perfect op maat van 
leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar. De voorstelling wordt gespeeld door de lijfwachten van 
theatergroep Lazarus met Joris Van den Brande (spel en tekst), Günther Lesage (spel) en Pieter 
Genard (spel). Dirk Brossé scherpt alvast het puntje van zijn dirigeerstok om samen met het 
Antwerp Symphony Orchestra de muzikale uitvoering te verzorgen.

Deze lesmap bevat naast achtergrondinformatie en educatieve tips ook nog verschillende 
uitgewerkte muzische opdrachten die de kinderen stimuleren om zelf actief op zoek te 
gaan naar de hechte broederschap tussen de musketiers. Ze ontdekken hoe het leven aan 
het Franse hof vol intriges zat. Werken op een muzische manier is een ideale werkwijze om 
moeilijke thema’s zoals ‘broederschap, samenhorigheid of macht’ makkelijker te verteren.

Na afl oop van de voorstelling kan u dit materiaal ook nog verder gebruiken. Praat met uw 
leerlingen na over het OORcollege. Sta stil bij alle indrukken die ze opgedaan hebben. Laat 
hen hun ervaringen delen: wat vonden ze ervan om een orkest live aan het werk te zien? Wat 
vonden ze van de muziek en de acteurs? Ga nog eens aan de slag met de luisterfragmenten 
die beschikbaar zijn op www.antwerpso.be/lesmap. Zo zullen de leerlingen de verschillende 
lagen in de muziek onderscheiden, die ze meestal niet vanaf de eerste keer doorgronden.

Klassieke muziek wordt dan een feest om naar te luisteren!

Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra

lesmap
DE DRIE MUSKETIERS
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EINDTERMEN
De opdrachten in deze lesmap zijn gelinkt aan de eindtermen muziek 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, functie, 
gebruikssituatie.

• Improviseren en experimenteren.
• Openstaan voor klassieke muziek, muziek uit andere tijden.

Muzische vorming – drama
De leerlingen kunnen:
• 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.

Muzische vorming – beeld
De leerlingen kunnen:
• De zintuigen gebruiken bij kritisch observeren van de geboden beeldinformatie.
• Zich openstellen om plezier en voldoening te vinden in het beeldend vormgeven en ruimte 

laten voor de verbale begeleiding.

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.
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HET VERHAAL
De drie musketiers is een roman van 
de Franse schrijver Alexandre Dumas 
(1802-1870). 

Dumas was dol op spannende 
verhalen uit het verleden. Wanneer 
hij op een feestje zijn favoriete 
geschiedenisleraar Auguste Maquet 
ontmoet, gaat de bal aan het 
rollen. Al snel spreken de heren 
af om samen te werken aan een 
verhaal over musketiers. Maquet 
zou opzoekingswerk doen naar 
het kostuum van de musketier, 
het dagboek van d’Artagnan, het 
degenspel en het leven aan het Franse 
hof.

Dumas op zijn beurt zou van een 
eerder saaie geschiedenisles een 
prachtig verhaal maken vol echte 
mensen en gevoelens. Hij liet zich 
hierbij inspireren door bestaande 

verhalen, grotendeels waargebeurd, die gebundeld waren in een boek dat in de bibliotheek 
van Marseille stond. Hij heeft het boek daar geleend, mee naar Parijs genomen en nooit meer 
teruggebracht. In dit boek stonden de heldendaden beschreven van diverse legendarische 
musketiers uit de 17e eeuw. 

De eerste versie van Les trois mousquetaires verscheen in stukjes in de krant. Het verhaal was 
zo spannend dat de mensen elke dag uitkeken naar het vervolg, net zoals bij soaps en series 
op tv. De roman speelt zich af rond 1627, ten tijde van Lodewijk XIII. De drie musketiers (een 
soort van eregarde voor de Franse koning in de 17e eeuw) zijn Aramis, Athos en Porthos. Hoewel 
ze bekendstaan als de drie musketiers, spelen hun avonturen zich af met vier personen. De 
vierde musketier is waarschijnlijk zelfs de bekendste: d’Artagnan.

Hun beroemde motto was: ‘Eén voor allen, allen voor één!’ 

Het verhaal is meerdere malen verfi lmd, reeds in de tijden van de stomme fi lm. Daarna 
verschenen er wel meer dan 35 fi lmbewerkingen! 
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Eén voor allen, allen voor één!  
Tijdens het OORcollege luisteren de leerlingen naar de versie van De drie musketiers 
geschreven door Joris Van den Brande. Deze versie wijkt af 
van het oorspronkelijke verhaal en is perfect op kindermaat 
afgestemd.

Hier liggen de 3 musketiers, 
Bekend voor hun moed, eer en trouw,
maar bovenal hadden ze 
één onverwoestbare kracht gemeen,
ze leefden en streden...
‘Eén voor allen, allen voor één’

Deze tekst staat gebeiteld op de grote grafsteen waaronder 
d’Artagnan, Aramis en Athos begraven liggen. Als je deze mooie tekst leest, zou je denken dat 
ze altijd en overal de beste vrienden van elkaar waren, maar dat is helaas niet helemaal waar.

D’Artagnan, Aramis en Athos zijn drie oude musketiers die de koning van Frankrijk, Lodewijk XIII 
beschermen. Een job waar ze al veel geld mee verdiend hebben... Nog even en ze kunnen van 
hun welverdiende pensioen genieten.  

Lodewijk XIII is niet bepaald een lieverdje. Het is een hele strenge, hardvochtige koning. De 
meeste mensen in Frankrijk zijn dan ook erg boos op hem en zouden hem liever onder de 
grond zien liggen.

Op een dag krijgen de drie musketiers een brief van de koning met daarin hun laatste 
werkopdracht. De koning heeft hun hulp nodig, want hij wordt bedreigd door Philippe, een man 
met een ijzeren masker, die hem dreigbrieven stuurt. Hij wil de koning dood! Naar het schijnt 
zou Philippe zich schuilhouden in een hutje boven op de Mont Ventoux. 

De drie musketiers gaan op zoek naar Philippe en na een lange zoektocht vinden ze hem! 
Net voordat ze hem uitschakelen, willen ze toch eerst met hem praten om zijn versie van het 

verhaal te horen. Ze horen een zeer merkwaardig verhaal... 

Hoe dit bloedstollende avontuur afl oopt? Dat houden we voorlopig 
nog even geheim en ontdek je tijdens de voorstelling in de Koningin 
Elisabethzaal.
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Une leçon de français et un historique de cours!
Hieronder lees je enkel woordjes in het Frans die ook in de voorstelling of in het verhaal 
voorkomen.  
Altijd leuk om al spelend aan te leren... Dit is meteen ook een mooie gelegenheid om wat meer 
te vertellen over die dappere musketiers en Lodewijk XIII!

bonjour

les trois musketons

la France

le roi

Louis 13ème

une épée

un soldat

un masque de fer

une arme

un mousquet

goedendag

de drie musketiers

Frankrijk

de koning

Lodewijk XIII

een degen

een soldaat

een ijzeren masker

een wapen

een musket

Wat is een musketier?
Een musketier was een soldaat of lijfwacht van de 
koning. Een beetje zoals een bodyguard van een 
bekende Hollywoodster dus. De musketiers kregen 
hun speciale naam door het wapen dat ze altijd 
bij zich droegen: een musket. Een musket was een 
vuurwapen. Net zoals een geweer moest je een 
musket herladen. Dat duurde enkele minuten. Een 
musketier droeg daarom ook altijd een degen, zodat 
hij zich kon verdedigen als zijn musket niet geladen 
was. 

Als musketier moest je uitstekend kunnen schermen. 
De schermsport is een kunstige vorm van duelleren en 
is typisch voor een spannend ridderverhaal. Tijdens 
een duel was er een wapenmeester. Dat is een soort 
scheidsrechter die lette op de bewegingen met de 
degen, de houding van de schermers en alle details 
tijdens het kruisen van de degens. Behalve aan zijn 
musket en degen kon je een musketier ook herkennen 
aan zijn hoed, zijn mantel en zijn speciale sikje.

Op de tekening zie je hoe een musketier er uitzag. Welke belangrijke onderdelen van zijn 
kostuum en uitrusting herken je hier? (musket, hoed, degen, kogelriem, kniebroek)
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Lodewijk XIII
Lodewijk XIII was lang geleden een van de koningen van Frankrijk. Je 
ziet zijn achternaam meestal in Romeinse cijfers geschreven: Lodewijk 
XIII. Hij regeerde Frankrijk vanaf 1610, iets meer dan 400 jaar geleden. 
De grote Lodewijk XIII was toen... acht jaar! 

Je begrijpt wel dat een koning van acht niet helemaal in zijn eentje het 
grote koninkrijk Frankrijk kon besturen. In het begin nam zijn moeder die 
taak over, maar dat liep niet zoals het hoorde. 

Toen Lodewijk 13 jaar werd, trouwde hij met Anna van Oostenrijk en 
wilde hij niet langer raad. Samen met zijn ministers maakte hij van 
Frankrijk een grote en sterke natie.

OPDRACHTEN
Het verhaal van De drie musketiers leent zich uitstekend om rond ‘broederschap’ en 
‘verbondenheid, samenwerken’ te werken.

De omgekeerde stoelendans
Beweging

Stoelendans kent iedereen. De stoelen staan in een kring. De leerlingen lopen errond en 
moeten als de muziek stopt zo snel mogelijk gaan zitten. Het addertje onder het gras blijft die 
éne stoel die elke keer opnieuw weggenomen wordt. Maar... wie niet kan neerzitten, wordt nu 
geholpen door de rest van de groep. Hoelang kan de voltallige klas overeind blijven staan op 
steeds minder stoelen? 

Pret en een samenhorigheidsgevoel verzekerd!

Wie wint? Lodewijk XIII of Philippe? 
Beeld/coöperatief samen spelen

Speel/maak met je klas een coöperatief geheugenspel. Het bevordert de groepsgeest én je 
leerlingen leren tegelijkertijd een boel interessante informatie over het verhaal van De drie 
musketiers en de 17e eeuw. 

Als voorbereiding zet je je klas eerst aan het tekenen. Je leerlingen gaan kaartjes ontwerpen 
voor een memory-spel. Welke kaartjes heb je nodig om één spel te ontwerpen waarmee 
maximum 8 leerlingen kunnen meespelen?

1. Een man met een ijzeren masker
2. Lodewijk XIII
3. d’Artagnan
4. Aramis
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5. Athos
6. Een hutje met een moestuin
7. Een degen
8. Een musket
9. Een Franse vlag
10. Goudstukken en biljetten
11. De kroon van een koning
12. Een kasteel
13. Een bom die ontploft
14. Een iets grotere afbeelding van een kerker

De afbeeldingen zetten aan om meer te vertellen over de 17e eeuw, op zoek te gaan naar 
afbeeldingen in boeken, op het smartboard, etc. Als de twaalf eerste afbeeldingen klaar zijn 
kunnen deze in kleur gekopieerd worden, zodat je ze tweemaal hebt. De bom moet zes keer 
gekopieerd worden. De kaartjes nadien plastifi ceren zorgt voor extralang speelplezier.

Spelidee
Lodewijk XIII heeft Philippe een ijzeren masker gegeven en houdt hem nu gevangen in een van 
zijn kerkers. Als de spelers erin slagen Philippe te bevrijden voordat er 6 bommen zijn ontploft, 
dan zijn ze Lodewijk XIII te slim af! 

Inhoud
• 24 kaartjes (12 paren)
• 6 bommen 
• 1 afbeelding van een kerker

De voorbereiding en de opdracht voor de klasmusketiers
• Van elke afbeelding die getekend werd zijn er intussen twee, van de bom zijn er zes en dan 

is er ook nog de iets grotere afbeelding van de kerker.
• Hussel alle kaartjes door elkaar en leg ze nu in 3 rijtjes van 10 kaartjes. De kerker wordt als 

enige kaartje met de afbeelding naar boven geplaatst.
• Bedenk samen wie er aan de memory mag beginnen, bv. degene die de donkerste kleren 

aanheeft.
• Telkens als jullie twee dezelfde voorwerpen vinden, mag je die opzij houden. 
• Let goed op en onthoud samen alle voorwerpen die jullie tegenkomen. Alleen op deze 

manier lukt het jullie misschien om erachter te komen in welke kerker Philippe verstopt zit.

Regels
• In je beurt mag je 2 kaartjes omdraaien.
• Draai je een kaartje met een bom om, dan is dit één kans minder om Philippe te bevrijden. 

Bomkaartjes hoeven niet meer terug omgedraaid te worden met de afbeelding naar 
beneden.

• Heb je twee dezelfde kaartjes, dan leg je ze weg op de afbeelding van de kerker. Je mag 
nog een keer!

• Heb je twee verschillende kaartjes, probeer dan samen te onthouden welke het zijn. Draai 
ze daarna terug om.

• Nu is de volgende speler aan de beurt. Hoe beter je samenwerkt en elkaar helpt, hoe meer 
kans dat je in je missie slaagt.

Einde van het spel
Als de zesde bom ontploft is, stopt het spel meteen. Philippe werd helaas niet op tijd bevrijd...
Probeer het nog een keer!
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Gooi een verhaal!
Creatief schrijven

Voorzie enkele dobbelstenen en bewapen je leerlingen 
met papier en pen. De leerlingen gooien drie keer met de 
dobbelsteen. De eerste keer gooien ze voor een personage, 
de tweede keer voor een plaats en de derde keer voor een 
gebeurtenis waar het verhaal om draait. De leerlingen 
bedenken een verhaal met de woorden die ze gegooid 
hebben.

HOOFDPERSOON

een man met een 
ijzeren masker

een mooie prinses

de drie musketiers

Lodewijk XIII

een domme knecht

een oude soldaat

PLAATS

op een kerkhof

in het bos

in een kasteel

in een hutje met een 
moestuin

in een gouden koets

in een bloementuin

ACTIE

at een giftige appel

ontdekte een 
schilderij

gaan koekjes bakken 
voor een banket

ging op zangles

was verdwaald

kwam de boze 
tovenaar tegen
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DE MUZIEK
Malcolm Arnold (1921-2006) was een Engelse componist en trompettist. Hij vond het het 
leukste om muziek voor fi lms en balletten te schrijven, muziek die verhalen tot leven bracht!

Malcolm Arnold stierf op 23 september 2006. Net op de dag dat zijn laatste werk, De drie 
musketiers, voor het eerst werd gespeeld door een orkest. Hij was toen 84. Arnold heeft zijn 
eigen werk dus nooit in het echt kunnen horen. Jullie horen het gelukkig wel tijdens het concert 
van het Antwerp Symphony Orchestra! Dat is te danken aan de choreograaf van een Brits 
balletgezelschap. Hij koos 25 korte stukken uit alles wat Arnold ooit had geschreven. Malcolm 
Arnold heeft het ballet De drie musketiers dus nooit als een geheel geschreven. Toch past de 
muziek uitstekend om op te dansen.

Waaraan denk jij bij het woord 
ballet? Behalve de klassieke 
dansstijl op de tippen en met 
tutu’s kan een ballet ook 
een gedanst verhaal zijn. De 
balletdansers zijn dan net als 
in fi lms en op toneel ook een 
beetje acteurs. Ze ‘dansen’ een 
personage en laten via hun 
bewegingen het verhaal tot 
leven komen. Dansen doe je 
natuurlijk het liefste met muziek. 
Ballet en klassieke muziek 
zijn dan ook heel vaak een 
fantastische combinatie. 

Enkele mooie voorbeelden waar je ziet hoe de balletdansers op de muziek van Arnold dansen 
vind je op: http://malcomarnold.co.uk/multi_media_video2.html.
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MUZIEKFRAGMENT 1: SYMFONIE NR. 5 - RISOLUTO
OPDRACHT: EEN BALLET DANSEN

Werd je geïnspireerd door de voorbeelden van de balletdansers in de fi lmpjes van de drie 
musketiers?

Zet dan het muziekfragment Risoluto op en laat de leerlingen hun eigen ballet in de vorm van 
een ‘gedanst verhaal’ dansen.

In het begin kan je instructies geven van wat er zoal gedanst kan worden:
• een musketier die zijn musket laadt en schiet
• twee musketiers die schermen met een degen… het man-tegen-mangevecht
• een musketier die het slagveld betreedt met een sluipbeweging
• een musketier die het slagveld betreedt met een zigzagpatroon
• musketiers die zich verschuilen voor gevaar
• zelf bedachte bewegingen

Als dat vlot gaat kunnen op het einde alle bewegingen achter elkaar worden gezet en kan er 
bijvoorbeeld een heel ‘verdedigingsgevecht’ aan elkaar gedanst worden.

MUZIEKFRAGMENT 2: IRISH DANCE NR. 1
ACTIEF MUZIEK BELUISTEREN: SOLO EN TUTTI

Als je dit fragment beluistert, hoor je een Ierse dans. Deze dans klinkt heel zwaar en zelfs een 
beetje log. 

Beluister met je klas de eerste 16 seconden van de Ierse dans. Arnold hoorde deze melodie in 
een Ierse pub en vond ze mooi genoeg om er een eigen compositie van te maken. Bij Arnold 
krijgt de dans wel een ander karakter. 

Beluister nu de volledige Ierse dans en laat de leerlingen zelf zoeken hoe vaak ze het thema 
horen. 

Introduceer de begrippen ‘solo’ en ‘tutti’. Als iemand een solo speelt, dan speelt die helemaal 
alleen of met begeleiding. Het lijkt wel alsof iemand een lichtspot richt op die muzikant in 
het orkest, iedereen spitst zijn oren om het instrument te horen. Het woord tutti wil zeggen 
‘allemaal samen’. Het hele orkest speelt en alle instrumenten zijn even belangrijk, je hoort 
nauwelijks een instrument apart.

Beluister met de klas opnieuw de Ierse dans en vraag je leerlingen te zoeken naar één solo-
thema (horen ze ook welk instrument de solo speelt?) en één tutti-thema.

0’00” Zware cadans (fagot, trompet, trombone, pauken) met het thema in de hoge 
 instrumenten (piccolo, fl uit, hobo, klarinet)

0’17” Thema in de lage instrumenten (klarinet in het laag register, hoorn, trombone)

0’29” Thema voor de piccolo solo (solo)

0’47” Thema in de lage instrumenten

0’56” Thema door alle instrumenten samen (tutti)
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MUZIEKFRAGMENT 3: ENGLISH DANCE - ALLEGRO NON TROPPO
ZINGEN/BEWEGEN/ACTIEF MUZIEK BELUISTEREN

Leer je leerlingen de melodie uit de Engelse dans. Hier vind je de partituur van een 
vereenvoudigde versie. 

Laat daarna je leerlingen luisteren naar de English dance. Bij een eerste luisterbeurt vraag je 
de leerlingen om op de maat rond te stappen. Als de muziek stopt, gaat iedereen zitten en 
vertel je aan de leerlingen over de jonge ‘stagiair-musketier d’Artagnan. Het is zijn droom om 
musketier te worden, daarvoor moet hij veel discipline aan de dag leggen en veel oefenen in 
het schermen, hij moet zijn thuishaven achterlaten en naar Parijs trekken, en de andere drie 
musketiers gaan ontmoeten. 

Je kan dit verhaal een beetje horen in de Engelse dans, en je kan het ook zo ontleden met de 
klas:

0’00” De koperblazers geven de aftrap, je hoort meteen dat het een spannend verhaal zal 
 worden.

0’06” We maken kennis met de jonge d’Artagnan. Hij heeft net beslist om zijn boeltje te 
 pakken en op avontuur te trekken naar Parijs, om musketier te worden. Het thema 
 komt terug in verschillende versies. 

1’15” D’Artagnan is aangekomen in Parijs en ontmoet de heldhaftige musketiers! Hij ziet 
 hen schermen, ziet hoe prachtig hun hoed is en hoe kleurrijk hun kostuum, hoe hard 
 hun laarzen glimmen. Hij is vastberaden ook musketier te worden.

2’06” De musketiers zijn bereid om d’Artagnan op te leiden tot een echte musketier. Ze 
 leren hem schermen, het musket te laden, te schieten, de belangrijkste regels voor 
 een musketier, de trouw aan de koning.

2’36” D’Artagnan is opgeleid en klaar om een echte held te worden. Je hoort opnieuw zijn 
 thema weerklinken. Het avontuur met de drie musketiers kan beginnen.

2’58” Het einde van het muziekfragment, we horen opnieuw de kopers weerklinken.

Als de tekst van de melodie en de structuur van het muziekfragment goed gekend zijn, kunnen 
de leerlingen het thema telkens meezingen wanneer het terug voorkomt.


