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Belangrijk!
- Kleurplaten en spelletjes 
mogen gekopieerd worden 
voor gebruik in de klas, niet 
voor commerciële doeleinden.

- Het is verboden de lesbrieven 
op internet te zetten of door te 
verkopen.

- Wilt u de nieuwsbrief niet 
meer ontvangen of heeft u er 
vragen over? Neem dan contact 
op met Brigitte Klijzing via e-mail: 
brigitte@dewakkeremuis.nl

Het thema van deze nieuwsbrief is: geschiedenis

Keizer Kattenklauw III staat op het punt 
om Muizeneiland de oorlog te verklaren! 
Daarom stuurt professor Volt Geronimo 
en zijn familie op een nieuwe reis door 
de tijd, waarbij ze op zoek gaan naar het 
geheim van de vrede. Hoe zorgden ze er 
in het verleden voor dat er geen oorlog 
uitbrak en dat de vrede bewaard bleef? 
Om daar achter te komen brengt het gezelschap eerst een bezoek aan 
het mysterieuze rijk van Atlantis en daarna reizen ze meteen door naar 
de geheimzinnige stenen cirkel van Stonehenge … Om hun missie tot 
een goed einde te brengen, gaan ze ten slotte ook nog eens naar de toe-
komst! Het wordt een gi-ga-gave ontdekkingstocht!
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In Reis door de tijd 5 komt Geronimo (per 
ongeluk) aan in Frankrijk, in 1804, op de dag dat 
Napoleon tot keizer van Frankrijk gekroond wordt. 
Vraag de klas of ze al eens gehoord hebben van 
Napoleon en wat ze van hem weten.
Lees de bijlage op pagina 5 over Napoleon aan de klas 
voor.

Nederland
Ook voor ons speelde Napoleon een rol. Nederland werd in 
1806 een koninkrijk en vier jaar later een onderdeel van het 
Franse keizerrijk van Napoleon. Napoleon stelde zijn broer 
Lodewijk aan als koning het Koninkrijk Holland. Maar die 
regeerde iets te goed naar Napoleons mening en daarom 
dwong hij hem vier jaar later tot aftreden. 

Achternamen
Veel mensen denken dat we het aan Napoleon te danken hebben dat we allemaal 
een achternaam hebben, maar dat is niet helemaal waar. Wel zorgde hij ervoor dat 
iedereen verplicht werd geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens aan 
te geven; zo is de Burgerlijke Stand ontstaan. Een klein aantal families die nog geen 
achternaam hadden, moesten toen een familienaam kiezen.

  Achternamen kun je globaal in de volgende groepen onderverdelen:
 * Afstammingsnamen 
  Bijvoorbeeld Pietersen (zoon van Pieter), Janssen (zoon van Jan).
 * Geografische namen
  Bijvoorbeeld van Tilburg, van Brussel, van Katwijk, van Limburg.
 * Beroepsnamen
  Bijvoorbeeld Smid, Bakker, Visser, de Boer.

 * Eigenschapsnamen
  Bijvoorbeeld de Lange, de Groot, de Kleine, de Leeuw, de Hond.

Opdracht: Kies je eigen familienaam
Duur: 15 minuten
Benodigdheden: pen en papier
Laat de kinderen heel goed nadenken over wat hun achternaam zou zijn als ze er nu 
eentje moesten kiezen. Laat ze de naam op een papiertje schrijven en laat ze er ook bij 
zetten waarom ze die naam gekozen hebben. Haal alle papiertjes op en lees er een paar 
hardop voor aan de klas. Laat de kinderen proberen te raden bij wie de achternaam 
hoort.
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 Periode 3 - Koning Salomo - Israël, 960 v Chr.
Rokford in de toekomst
Om erachter te komen of het de knagers gelukt is om een oorlog te voorkomen 
en of er nog vrede heerst op Muizeneiland, stuurt professor Volt Geronimo, Thea, 
Klem en Benjamin in Reis door de tijd 7 naar de toekomst. 
Wanneer ze in het Rokford van de toekomst terechtkomen, kijken ze hun ogen 
uit! Hun outfits hebben zich automatisch aangepast aan de kledingstijl van die tijd, 
auto’s zweven stil maar snel over hun koppen en de wegen zijn … groen! En hun 
favoriete restaurant bestaat nog steeds. Er zijn geen menukaarten 
meer, maar hologrammen die laten zien wat je kunt bestellen. 
En die rekenen meteen uit wat je met jouw BMI mag eten. Dat is 
nog eens superhandig, want zo blijft iedereen fit en gezond!
Praat er met de klas over hoe het zou zijn als je in de toekomst 
mocht kijken. Wie 
zou dat wel willen 
en wie niet, en 
waarom? Zou er 
veel veranderd zijn? 

Opdracht: Hoe ziet de toekomst eruit?
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: plaatjes uit tijdschriften of kranten van hun woonplaats of 
Nederland en van moderne apparatuur (zoals horloges, computers, robots etc.), 
schaar, lijm, A3 papier, potloden, stiften

Laat de kinderen een collage maken van hoe Nederland of hun 
eigen woonplaats er in de toekomst uit zal zien. Voor ze beginnen, 
denken ze er eerst even over na. Zijn er zwevende auto’s zoals 
Geronimo zag? Heeft iedereen een robot in huis die helpt met het 
huishouden en je huiswerk? Als ze een beeld hebben van hoe de 
toekomst er volgens hen uit gaat zien (of van hoe ze zouden willen 
dat het eruit gaat zien), gaan ze aan de slag. Geef ze een A3 papier 
en laat ze er plaatjes op plakken en alles wat er volgens hen anders 
is in de toekomst erop tekenen. 
Hang de collages op en bespreek ze met de klas. Zijn er veel 
verschillen of denkt iedereen er hetzelfde over?
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Koning Salomo 
Geronimo en zijn familie komen tijdens een tijd-
reis ook in Israël, waar ze de wijze koning Salomo 
om raad moeten vragen. 
Lees de bijlage op pagina 6 aan de klas voor zodat ze een 
beetje weten wie deze koning was. 
Het bekendst is koning Salomo geworden door wat later het 
Salomonsoordeel genoemd werd. 
Lees de passage van bijlage 7 (vanaf: ‘Toen we op het 
kasteel aankwamen ...) voor waarin Geronimo zelf getuige 
is van dit wereldberoemde wijze besluit. 
Bespreek met de klas of ze precies begrijpen wat dit 
inhoudt. 

De toverring
Geronimo is op zoek naar een soort toverring van koning 
Salomo waarmee hij de natuur op Muizeneiland moet 
redden. 

Opdracht: Maak je eigen toverring
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: pijpenragers, knopen met grote 
gaten, zelfhardend gekleurd klei, stickers van 
bloemen en andere figuren, kralen

Knip de pijpenragers in stukjes van ongeveer 6,5 cm en 
haal de pijpenragers door de twee knoopsgaten. Maak 
de uiteinden van de pijpenragers aan elkaar vast door ze 
in elkaar te draaien. Dit is de basis van de ring.
Bedek de bovenkant van de knoop met klei. Je kunt nu 

ook de vorm van de ring bepalen! 
Wacht tot de klei droog is en beplak je creatie met 

stickers of kralen. Maak de blits met je eigen ring!

Meer lesbrieven vindt u op 
www.dewakkeremuis.nl
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aarna kroonde hij 
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(ongeveer 960 v.Chr.)

HET RIJK VAN KONING SALOMO

Salomo was de derde koning van 
Israël en is de geschiedenis ingegaan 
als een wijs en kundig bestuurder. 
Onder zijn bewind (van ongeveer 
990 tot 930 v.Chr.), fl oreerde Israël. 
Het wordt ook wel de Gouden Eeuw 

van het oude Israël genoemd.
Salomo bouwde onder meer de eer-
ste joodse tempel (waarvan niets 
meer terug te vinden is in de huidige 
stad), hij was een slimme handelaar 

en voerde vooral geen oorlog!
Zijn rijk strekte zich uit van de rivier 

de Eufraat tot aan de Rode Zee. 

Middella
nds

e 
Z

ee

Rode Zee

Dode Zee

rivier de Jordaan

rivier de Eufraat

meren van Tiberias

RDDT_5_KRETA_217-320.indd   257 15-03-13   19:29

Uit: Reis door de tijd 5 door Geronimo Stilton
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T
hea kw

am
 tussenbeide: 

 w
e m

oe-
ten naar het kasteel van koning Salom

o. D
e konin-

gin van Sheba zal binnenkort bij hem
 op bezoek 

gaan, dat is hét m
om

ent om
 hem

 te ontm
oeten en 

hem
 de r

i
n
g

 te leen te vragen!’
M

ijn zus gad gelijk! Snel zadelden w
e de paarden 

op die ze voor ons hadden achtergelaten en galop-
peerden w

e naar het kasteel.
Toen w

e op het kasteel aankw
am

en, had de konin-
gin van Sheba net haar geschenken aan de koning 
aangeboden. Salom

o hield haar poot stevig in de 
zijne geklem

d en zei: ‘Edele M
akeba, van alle 

schitterende geschenken die je m
ij bracht, ben je 

zelf de allerm
ooiste! V

ertel m
e, koningin van ver, 

w
aarom

 ben je gekom
en?’

M
akeba gaf eerlijk antw

oord en draaide niet om
 

de zaken heen: ‘Ik w
il w

eten of je w
ijsheid zo groot 

is als m
en zegt …

’
D

e koning glim
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punt te beginnen. E
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die allebei zeggen de m
oeder van 

hetzelfde knagertje te zijn …
 Ik 

m
oet nu een oplossing bedenken!’

E
n zo w

aren w
e getuige van w

at nu 
nog bekend staat als het “Salom

ons-
oordeel”. D

e koning w
ist door zijn 

befaam
de w

ijsheid, het knagertje 
aan de echte m

oeder terug te geven. 
H

ij stelde voor om
 het knagertje 

in tw
eeën te hakken en 

de knagerinnen ieder een helft
 te 

geven. D
e ene knagerin vond dit een 

goed idee, m
aar de andere m

oest er 
niets van hebben. ‘D

an heb ik nog 
liever dat u hem

 aan haar geeft’, zei 
ze snikkend

 tegen de koning. 
Toen w

ist Salom
o het zeker: dit 

m
oest w

el de echte
 m

oeder van 
het knagertje zijn, als ze bereid 
w

as hem
 af te staan om

 zijn leven 
te redden …
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