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WERKBLAD 1 - Verhaal ‘De nieuwe kleren van de keizer’

Versie Museum Jan Cunen,
afgeleid van het originele verhaal gemaakt door Hans Christian Andersen in 1837.

Ooit lang geleden leefde er eens een keizer. Hij hield zo verschrikkelijk veel van mooie kleren dat hij 
daar al zijn geld aan uitgaf. Naar het theater gaan vond hij niet leuk, om zijn soldaten bekommerde 
hij zich niet en een rondje door de stad fleurde hem ook niet op. Tenzij het was om zijn nieuwe kleren 
te laten zien. Voor de keizer draaide alles om de juiste outfit. 

In de stad waar de keizer woonde was het altijd gezellig en een drukte van jewelste. Op een dag
waren er opeens twee onbekenden die de stad betraden. Ze beweerden goede wevers te zijn en 
zeiden in staat te zijn de meest bijzondere en beste kleding te kunnen maken met hun bijzondere 
stof. De stof waarvan de kleren gemaakt werd had de eigenschap dat ze niet gezien konden worden 
door mensen die niet slim of knap genoeg zouden zijn of niet deugden in hun ambt. 

Ideaal dacht de keizer: ‘Zo kan ik achterhalen wie in zijn ambt niet deugt en de domme van de 
knappe mensen onderscheiden’. Hij gaf de twee onbekenden een hand vol geld en direct gingen de 
twee aan de slag op hun weefgetouwen. Het leken echter lege weefgetouwen. Brutaal vroegen de 
twee onbekende wevers naar het mooiste zijde en het duurste gouden draad, die ze stiekem in eigen 
zak staken. Tot diep in de nacht werkten ze aan de lege weefgetouwen. 

Na een tijdje wou de keizer graag weten hoever de twee onbekende wevers waren met de stof 
voor zijn kleren. Zijn zenuwen speelden op wanneer hij eraan dacht dat domme mensen de stof 
niet zouden zien. Natuurlijk wist hij dat hij zelf niets te vrezen had, maar liever stuurde hij toch eerst 
iemand anders om te zien hoe het er met de stof aan toe was. 

Hij stuurde zijn oude eerlijke minister. Hij zou vast en zeker eerlijk zeggen wat hij ervan zou vinden. 
De oude eerlijke man stapte de zaal binnen waar de twee bezig waren aan de lege weefgetouwen. 
De oude minister zag helemaal niks! Van verbijstering sperde hij zijn ogen veder open toen de twee 
onbekende wevers hem vroegen dichterbij te komen. De minister wist niet wat hij moest zeggen toen 
de twee hem vroegen wat hij van het patroon vond. Hij zag helemaal niks. Hij zou toch niet dom zijn, 
dacht hij bij zichzelf. En hij deugde toch wel degelijk voor zijn ambt!

‘U zegt wel erg weinig minister’, zeiden de twee onbekenden in koor. Direct gooide de minister eruit 
dat hij het prachtig vond. Toen de twee de stof begonnen te beschrijven, lette hij goed op wat de 
twee onbekenden zeiden, om de keizer te kunnen vertellen wat hij zogenaamd had gezien. De twee 
vroegen om meer gouden draad en zijden stoffen, die ze na het krijgen ervan weer voor zichzelf 
hielden en listig verder gingen aan de lege weefgetouwen.
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Er werd een ander raadslid door de keizer naar de twee wevers gestuurd om te kijken hoe het ervoor 
stond met de stukken stof voor zijn kleding. Ook deze raadsman wist niet wat hem overkwam toen 
hij niks zag. Hij zou toch niet dom zijn of niet deugen voor zijn ambt? Ook hij hield de keizer voor dat 
de stof er prachtig uitzag. En in korte tijd sprak de hele stad over de bijzonder mooie stof waarmee
de twee wevers bezig waren voor de nieuwe kleren van de keizer.

Nu wilde de keizer de stof met zijn eigen ogen bewonderen. Hij stapte de zaal binnen waar de twee 
wevers hevig aan het werk waren aan de lege weefgetouwen. De twee listige wevers vroegen de 
keizer dichterbij te komen, maar natuurlijk had dit stiekem geen draad om het lijf! 
Van innerlijke paniek kreeg de keizer rode wangen. Hoe kon dit nou, hij zag niets. Hij was toch niet 
dom en hij deugde toch zeker wel voor zijn keizerschap. Het voelde als het verschrikkelijkste mo-
ment in het leven dat de keizer tot dan toe had meegemaakt.

‘Het is prachtig’, stamelde de keizer maar. Hij zag de vragende blikken van de twee wevers en voeg-
de aan zijn zin toe dat hij er wat stil van werd, zó mooi vond hij het. De wevers klapten in hun handen 
en zeiden enthousiast grootse plannen te hebben voor zijn kostuum dat hij kon dragen tijdens de 
grote optocht die binnenkort zou plaatsvinden in de stad. De keizer gaf hen allebei een ridderorde 
voor in hun knoopsgat en ze kregen de titel van weefjonker.

De hele nacht deden de twee of ze hard aan het werk waren. Op zaal brandden wel 16 kaarsen voor 
voldoende licht. Ze haalden de doorzichtige stof van de weefgetouwen, hun scharen knipten in de 
lucht en in de naalden staken doorzichtige draden. Zo zou het kostuum tijd af zijn voor de grote op-
tocht. Toen de zon net opkwam, riepen de twee in koor: ‘De kleren, keizer, zijn klaar!’.

Gespannen kwam de keizer samen met zijn voornaamste hovelingen naar de twee wevers toe. Alsof 
ze hun armen en handen vol hadden hangen, benoemden ze de kledingstukken voor de keizer. ‘Hier 
is de pantalon, het jasje en de mantel niet te vergeten. En het is zo licht als een veertje dat het lijkt 
alsof je niets aan hebt, maar dat maakt het extra bijzonder!’. 

Toen de keizer vragend naar zijn hovelingen keek, riepen die allen tegelijk dat het er prachtig uitzag, 
terwijl ze in werkelijkheid niets zagen. ‘Keizer, laat ons u helpen de kleding aan te trekken, hier voor 
de grote spiegel zodat u alles goed kunt zien’, zeiden de twee bedriegers. De keizer deed al zijn kle-
ren uit en één voor één deden de twee bedriegers alsof ze de keizer in zijn nieuwe kleding hielpen. 
‘Wat een prachtige stof, wat bijzonder, het staat je fantastisch en wat een goeie pasvorm!’ riepen alle 
hovelingen.

‘Buiten wacht uw troonhemel die boven u gedragen zou worden’, zei de ceremoniemeester. De kei-
zer gaf aan dat hij klaar was en draaide nog een rondje voor de spiegel om zichzelf goed te kunnen 
bekijken. De kamerheren die de sleep van de mantel moesten dragen tastten in het niets en hielden 
zogenaamd de sleep van de keizer omhoog. Ze durfden niet te laten merken dat ze eigenlijk niets 
konden zien.
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En onder de troonhemel liep de keizer de optocht door de stad. Iedereen op straat deed alsof zijn 
kleding er bijzonder mooi uitzag en mensen klapten in hun handen alsof ze nog nooit zo iets moois 
hadden gezien. Niemand durfde de waarheid te spreken, tot opeens een kind heel hard riep: ‘Maar 
de keizer heeft helemaal geen kleren aan!’. ‘Ach keizer, nu hoort u de waarheid van mijn kind.’ sprak 
de vader van het kind.

Al snel riep het kind het nogmaals: ‘De keizer heeft geen kleren aan’. Het nieuws ging snel rond. De 
keizer kreeg rode wangen van schaamte. Toch liep hij zijn optocht uit, met in de handen van de ka-
merheren de stof van de mantel die er dus eigenlijk niet was. Zo was de keizer met zijn bedrieglijke 
doorzichtige kleding flink in de maling genomen.

-Einde-

Vervolg werkblad 1



GROEP 7  |  BEELDENDE KUNST

WERKBLAD 2 - Format stripverhaal

> Een blanco blad met kaders waar een stripverhaal in getekend kan worden door de leerlingen.
> Al met enkele tekst ballonnetjes.



6 GROEP 7  |  BEELDENDE KUNST

Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019


