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China 
- Muziekles ‘De keizer van de stad’ -   

Inleiding 

In de Verboden Stad woonden de keizers die het land China regeerde. Als 

de keizer de Verboden Stad binnentrad, gingen er allerlei toeters en bellen 

af. Dit liedje gaat over de gouden gong van de keizer. Heel toepasselijk op 

het thema! Het liedje heet de keizer van Hongkong, maar u kunt het ook 

vervangen met: de keizer van de stad. Hiermee sluit het liedje meer aan bij 

het thema.  

 

Doelstellingen 

• In deze les leren de kinderen het liedje ‘de keizer van de stad.’ 

• In deze les leren de kinderen bewegingen bij het liedje ‘de keizer van 

de stad.’ 

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 3 en 4.  

 

Vakken en Kerndoelen 

Kerndoel 54: de leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging 

gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee 

te communiceren.  

Hierbij leren ze met bewegingen de vorm van liederen of muziekfragmenten 

weer te geven.  

 

Informatie 

Als je nu naar de Verboden Stad zou gaan, zou je binnenkomen door de 

zuidelijke poort. Bij deze zuidelijke ingang aan de kant van het Plein van de 

Hemelse Vrede, inspecteerde de keizer de troepen als ze slag gingen 

leveren en verwelkomde hij ze bij terugkomst in geval van overwinning. 

Ook was de zuidelijke poort of ingang de officiële ingang voor de keizer, en 

er klonken bellen en gongs wanneer hij het complex betrad over verliet. 

 

 

Colofon 

 

Muziekles bij het 

thema ‘De 

Verboden Stad’ 

 

Les voor groep: 

3 / 4 

 

Duur van de les: 

50 min 

 

Vak: Muziek  

 

 



  

Lesidee 

Introductie  

U zet de PowerPoint presentatie klaar (dia 1). 

Vertel de kinderen over de binnenkomst van de keizer in de Verboden Stad:  

Alle bedienden van de keizer staan langs de ingang van de Verboden Stad. 

Vandaag zal de keizer komen in de stad. Een hele spannende gebeurtenis, want 

dat gebeurde haast nooit. Daarna zal de keizer heel lang in de stad blijven wonen 
en alleen maar in de zomer naar het andere paleis gaan. Julan heeft zijn hand al 

bij de gong. Daar zal hij straks op slaan als de keizer de poort door komt. Naast 

hem staan nog andere jongens die ook een gong hebben en sommigen hebben ook 

allerlei bellen. Als de keizer de stad zal betreden moeten ze alle gongs en bellen af 

laten gaan. Zo bewijzen ze hun eer aan de keizer en zo laten ze zien dat ze blij 

zijn dat de keizer er is. Nog heel even, want in de verte ziet Julan de stoet al 

aankomen. Nog een paar meter, en dan… Daar klinkt het geweldige geluid van al 

de bellen en gongs. Daar komt de keizer de poort binnen. Alle jongens kijken vol 

eerbied naar hem. Ook Julan kijkt zijn ogen uit. Wat ziet de keizer er prachtig uit. 

Om hem heen lopen ook allemaal mannen die hem moeten bewaken en 

beschermen. De keizer gaat nu naar zijn drakentroon, weet Julan. En daar zal hij 

hun land China gaan besturen.  

Vraag de kinderen of ze weten wat een gong is.  

 

Inleiding  

Als u de antwoorden van de kinderen geïnventariseerd heeft laat u het 

plaatje zien op dia 2 of laat u een echte gong zie als die in het bezit is van de 

school of iemand anders. Vertel de informatie over de gong.  

Een gong is een muziekinstrument die uit de landen dichtbij China komt. Het 

is een soort ronde schotel die vaak opgehangen is aan een rek. Daarbij zit 

ook een houten klopper die aan het uiteinde vilt, een soort stof heeft. 

Daarmee sla je op de gong.  

Dan klinkt er dit geluid:  

Laat het geluid horen doormiddel van het filmpje:  

(2) Chinese Gong for Event Opening - YouTube 
Dit filmpje staat ook op dia 3 van de PowerPoint presentatie.  

Vertel de kinderen dat het een heel hard geluid geeft, en dat het daarom ook 

een lawaai was als de keizer de stad binnenkwam.  

 

Kern 

Vertel de kinderen dat ze nu een liedje gaan leren die over de gouden gong 

van de keizer. Zing het liedje eerst helemaal voor.  

De keizer van de stad die had eens een gouden gong,  

Van je dinge dange dinge dong-dong,  

Van je dinge dange dinge dong.  

Leer het lied daarna aan via de weggeeftechniek:  

1. Leer de kinderen de eerste regel aan: ‘de keizer van de stad’ Zing 

voor laat ze daarna nazingen. Vervolgens zingt u het liedje en zingen 

de kinderen de regel mee. 

2. Leer de kinderen de tweede regel aan: ‘die hand eens een gouden 

gong.’ Doe dit op dezelfde manier als de eerste stap.  

3. Doe dit ook bij de derde regel: ‘van je dinge dange dinge dong-dong’ 

en bij de laatste regel: ‘van je dinge dange dinge dong’ 

Let erop dat je de laatste regels wel wat vaker zal moeten zingen en 

aanleren! 

Tip:  

Probeer zoveel 

mogelijk uit de 

kinderen te krijgen. 

Laat ze bijvoorbeeld 

bij de afsluiting zelf 

bewegingen 

verzinnen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=t7lrnM5YIoU


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Afsluiting 

Als de leerlingen het liedje zelf kunnen zingen kunt u als afsluiting nog 

bewegingen toevoegen.  

Vertel de kinderen dat de keizer ook een opdracht heeft.  

- Als ‘gouden gong’ wordt gezongen, maken alle chinezen een 

buiging.  

- Als ‘dinge dange dinge dong’ wordt gezongen draaien de chinezen 

een rondje.  

Zing het liedje en voeg steeds een opdracht toe. Laat de kinderen ook zelf 

een opdracht kiezen. U kunt het zo moeilijk maken als u en de kinderen 

willen. 

Als de kinderen het lied vaak hebben gehoord, zingen ze het lied 

zelfstandig.   
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 Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie: PowerPoint presentatie  

Inleiding: PowerPoint presentatie en eventueel een echte gong.    

Kern: X     

Afsluiting: X   
 

Bronnen 

- Verdiepingsdocument  

- Historianet (2010, 21 september). Vanwaar de naam Verboden 
Stad? Geraadpleegd van: https://historianet.nl/beschavingen/het-

oude-china/vanwaar-de-naam-verboden-stad  

- Rondreis.nl (2016, 4 januari).  De Verboden Stad: Prachtig 
voormalig Chinees paleis. Geraadpleegd van: 

https://www.rondreis.nl/rondreis-china/de-verboden-stad/  

- S. (2020, 20 april). Verboden Stad in Beijing bezoeken: dit moet je 
weten. Expeditie Aardbol. Geraadpleegd van: 

https://www.expeditieaardbol.nl/verboden-stad/  

- Wikikids (2019, 11 augustus) De verboden stad. Geraadpleegd 
van: Verboden Stad - Wikikids  

- Wikipedia. (2020, 26 november). Verboden Stad. Wikipedia. 
Geraadpleegd van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verboden_Stad  

 

 

Verdieping/meer informatie 

Zie bronnen hierboven.  
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Introductie: 5 min 

Inleiding: 5 min 

Kern: 30 min  

Afsluiting: 10 min
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