
Lessuggesties voor en na

VERZETEN
een voorstelling voor iedereen vanaf 12 jaar

van toneelgezelschap luxemburg



Beste leerkracht,

Binnenkort kom je samen met je klas kijken naar Verzeten van luxemburg. Een
theatervoorstelling waarin twee clowns een ondergronds verzet starten. Het huilen
staat hen immers nader dan het lachen. Zij willen de wereld veranderen. De ogen
van de mensen openen met een sublieme clownsact. Als ze hierop besluiten het heft
in eigen handen te nemen, leggen ze dit onmiddellijk ook weer neer.
Want was is immers de ultieme daad van verzet? Boem! Of blabla?

Deze voorstelling gaat over je plaats zoeken in de wereld. De zoektocht naar hoe je
vat kan krijgen op dingen die je dwars zitten of verdrietig maken. Verder vertelt ze
ook over liefde en vriendschap. Hoe vriendschap je kan verrijken en versterken,
hoewel je sommige dingen toch alleen moet doen.

In deze lesbrief vind je lessuggesties die je voor en na de voorstelling met je klas kan
doen. Zo zijn hun verwachtingen helder en scherp vòòr de voorstelling en kunnen ze
met een open blik kijken.

We hopen jullie hiermee te inspireren en wensen jullie veel kijk- en spelplezier!

Eric Van der Straeten
Voor luxemburg



LESSUGGESTIES VOOR DE VOORSTELLING

Maak de week voor de voorstelling even tijd om de voorstelling in te leiden. Je trekt
hiervoor best één lesuur uit.

1. De inhoud van de voorstelling

Vertel alvast het begin van de voorstelling:

De voorstelling start met twee clowns die in een circus werken. Het is avond. Ze
hebben één nacht de tijd om een ultieme act van verzet te verzinnen. Ze voelen zich
boos, verdrietig en wraaklustig tegelijkertijd. Zo kan het niet langer: zij zullen de
wereld verbeteren! Hun enige lichtpuntje is de mooie Juanita, de koorddanseres.
Maar zij zit ongrijpbaar hoog boven hen. De zon komt al bijna op. Tijd voor het
Masterplan: geen woorden maar daden!

De voorstelling wordt gespeeld door Jo Jochems en Manoe Frateur. Zij spelen
zichzelf, maar in hun fantasie zijn ze ook de twee clowns en verder allerlei
personages in het circus (de slangenvrouw, de directeur…). Hierbij maken ze gebruik
van allerhande kostuum- en decorwisselingen.

Hun eigen wereld en de wereld van het circus lopen in hun verbeelding door elkaar.
Zo vertellen ze een mooi verhaal over vat krijgen op jezelf én de wereld.

2. De affiche en titel van de voorstelling (klasgesprek)

Laat aan de leerlingen de affiche van de voorstelling zien.

Stel hierbij volgende vragen:

 Wat roept het beeld van de affiche op? Welke emotie drukt de clown uit?

 Wat zou de titel ‘VERZETEN’ kunnen betekenen?

 Welke woorden zitten er in de titel? Verzeten/verzetten/verzitten?

 Ken je bekende voorbeelden van mensen die zich verzetten? Verzet jij je wel
eens? Hoe dan?

 Wat betekent: Je hebt je tijd verzeten? Doe jij dat ook wel eens? Hoe komt
het dat je niet tot actie komt?

3. Protestmuur (schrijven en klasgesprek)

Elke cultuur heeft zijn plek om ongenoegens te uiten: de joodse klaagmuur, het
theater, graffiti, weblogs op het internet …

Opdracht: Knip uit tijdschriften en kranten foto’s en koppen die iets tonen wat je
boos, verdrietig of verontwaardigd maakt. Kleef ze samen op een groot papier en
maak er een soort van graffiti-muur van in je klas. Schrijf of vertel erbij waarom dit je
zo dwars zit.



4. Verzeten discussie spel

In de voorstelling praten de clowns vaak over dingen die hen dwars zitten. Ze
proberen elkaar en het publiek van hun gelijk te overtuigen. In dit spel krijgen de
leerlingen de kans om hiermee te spelen:

Doel van het spel

Tracht elkaar in dit spel te overtuigen van je gelijk. Je krijgt een onderwerp waar je
voor of tegen moet pleiten. Je eigen mening is niet van belang.

Eerste stap

Per twee
Zit met z’n tweeën naast elkaar. De linkse stoel is voor degene die tegen is, de
rechtse stoel is voor degene die voor is. Je krijgt een thema opgegeven en probeert
elkaar te overtuigen. Om de beurt mag je iets zeggen. Belangrijk: je moet de ander
laten uitspreken. Af en toe wordt er een signaal gegeven (muziekje, in de handen
klappen) en dan wissel je van stoel én van mening. Als het thema besproken is, krijg
je een nieuw thema.

Tweede stap

In de klasgroep
Opnieuw zelfde opstelling: links is tegen, rechts is voor. Zelfde systeem als daarnet
maar nu in twee groepen. Je kan de leerlingen best even de tijd geven om hun
argumenten te laten voorbereiden.

Thema’s

 TV

 iPods

 Toneel

 Plastische chirurgie

 Zomerfestivals in elk dorp

 Ronde of lange koffiekoeken met rozijnen

Tip
Moedig de leerlingen aan om zich in te leven in iemand die reden heeft om extreem
voor of tegen te zijn. Zo drijf je de zaken op de spits.

Vb. Zomerfestival, tegen: bewoner naast wei van Werchter, voor: fan die elk
optreden van een rockgroep bijwoont.



5. The Masterplan (verzinnen en toneel spelen)

Maak een scène over een terroristische groepering die de wereld wil veranderen met
hun Masterplan. De groep heeft maar één bom, dus ze moeten kiezen wat hun
doelwit wordt. Hierover zijn ze het sterk oneens. Elk lid probeert de groep te
overtuigen van zijn gelijk.

Hiervoor moet je een gigantisch goed pleidooi hebben. Gebruik alle overdrijvingen
die je maar kan bedenken. Ga volledig door in die fantasie.

Vooraf laat je de leerlingen even per twee voorbereiden:

1. Ga per twee zitten.
2. Verzin waar je tegen bent. Vb. de overvolle bus naar school.
3. Tracht in het verzinnen van argumenten je partner elke keer te overtreffen.

Maak het erger en erger.
Vb. Die bus zit vol. Soms kan je er niet af als je wil, zo vol! Er zitten
mensen op het dak!! Vorige week was de zuurstof op, sommige
slachtoffers liggen nog steeds in coma!!!

Tip Extra vragen: Waar word je precies boos van? Beschrijf wat de gevolgen zijn
van jullie gehate object/persoon. Hoe was het vroeger? Hoe zal het in de
toekomst zijn als dit ding/deze persoon niet verdwijnt?

Maak nu de eindscène: ga per zes aan een tafel zitten. Je hebt een geheime
ontmoeting in een kelder onder een flauw peertje. Alle leden van de groep hebben
een clownsmasker op. Om de beurt brengen de terroristen hun pleidooi.
Decortip Misschien lukt het wel om in de kelder van de school te spelen of een
andere obscure plek.

6. Taartengooiers in actie (verzinnen en vertellen)

Bedenk per twee een ludieke clownsactie om iets aan te klagen. Denk maar aan de
taartgooi-actie die Bill Gates mocht ondergaan waardoor zijn positie even wankelde.
De actie moet geweldloos en grappig zijn.

Verzin bij volgende onderwerpen ook zo’n actie:

 Sigarettenrook

 Sinterklaas

 Pesters op school

 Files

 Gsm’s in de cinema

 Verbod op migranten in de dancing
Vb. Sinterklaas: we delen aan iedereen in het shoppingscentrum valse baarden uit:
iedereen Sinterklaas! Verwarring alom!



LESSUGGESTIES NA DE VOORSTELLING

1. Hou een gesprek over de voorstelling

Zorg dat je vrij snel na de voorstelling even tijd hebt om met de leerlingen de
voorstelling na te bespreken. Volgende vragen kunnen je helpen om het gesprek op
gang te brengen:

 Welk moment uit de voorstelling is je bijgebleven? Waarom? (mooi,
spannend, grappig,…)

 Was er iets wat je onduidelijk vond in de voorstelling?

 Wat wilden die clowns bereiken?

 Waarom komen ze niet tot actie?

 Vond je soms dat ze gelijk hadden?

 Hoe kan je zien dat Manoe en Jo vrienden zijn? Zijn ze altijd vrienden?

 Wat vond je van de acteurs? (inleving, humor, geloofwaardigheid…?)

 Wat vond je van het decor? (decorgebruik, mooi?, verbeelding…?)

 Wat vond je van de kostuums, licht, muziek…?

 Wat zou jij veranderen als jij de regisseur was van het stuk?

2. Tussen woord en daad (klasgesprek)

De twee hoofdfiguren in VERZETEN praten heel veel en komen moeilijk tot daden.
Hoe zit dat bij de leerlingen?

Stel ze de volgende vragen:

(eerst ieder schriftelijk voor zich, dan in een klasgesprek).

 Waar ben je tegen? Maak hier een lijstje van (zie opdracht 3 - voor de
voorstelling)

 Wat ga je er tegen doen? Wat zou je er tegen kunnen doen?

 Doe je dit ook? Wanneer?

 Waarom doe je het niet?

 Wat zou er moeten gebeuren eer je tot actie over gaat?

 Wat kan je veranderen en wat niet, denk je?

Vb. Ik ben tegen vuilnis op straat. Ik zou mensen kunnen aanspreken om niets op de
grond te gooien. Bordjes kunnen hangen in mijn straat. Vuilnisbakken zetten. Af en
toe vuilnis oprapen. Ik doe het niet omdat het een gevecht lijkt dat ik op voorhand
verloren ben. Maar dat weet ik niet zeker. Het zou nog erger moeten worden, eer ik
tot de actie over ga.



3. Scènes uit een vriendschap (toneel spelen)

Manoe en Jo zijn twee vrienden, in het echt en op de scène. Soms botsen hun
karakers en leren ze elkaar en zichzelf beter kennen.

Laat de leerlingen ook een scène spelen als vrienden:

 Ga per twee zitten (kies zelf je partner).

 Maak een lijstje van dingen die jullie graag samen doen.

 Ga ten minste drie van die activiteiten naspelen maar af en toe verzin je een
reden om ruzie te krijgen. Vb. Je speelt dat je samen in de bioscoop zit en dat
je vriend zoals altijd te veel praat of smakt. Nu ben je het beu! De ruzie mag
even hoog oplopen en dan leg je ze terug bij als vrienden.

 Kies nu de leukste activiteit en ruzie er uit. Maak hier een korte scène van.

 Toon dit aan de klas.

4. Snorren en karikaturen (toneel spelen)

Toneel is uitermate geschikt om je eigen verbeelding de vrije loop te laten gaan.
Maak een scène waarin je mensen die iets doen wat je niet fijn vindt, nadoet. Maar
nu mag je heel erg overdrijven.

Laat de leerlingen hier een scène van maken per drie:

 Verzin een (karakter)eigenschap die je heel ergerlijk vindt: niet laten
uitpraten, afblaffen, stinken, bazig zijn, betweterigheid, gierigheid…

 Iemand speelt de onsympathieke persoon, de anderen zijn de slachtoffers.
De slechterik is héél slecht, de slachtoffers gaan helemaal de grond in of
ergeren zich blauw.

 Verzin ook een einde voor de scène. Misschien ontsnappen de slachtoffers,
misschien nemen ze wel wraak…

Vb. Scène over mijn buurvrouw die véél te nieuwsgierig is.



COLOFON

Concept, tekst en spel: Jo Jochems en Manoe Frateur
Dramaturgie: Bart Danckaert
Decor: Pol Verwilt
Techniek: Luc De Vreese, Jonas Dhoe
Coaching: Arlette Van Overvelt
Productie: luxemburg in samenwerking met Rataplan

Voor meer info:
Ester Torres Falcato Simões (ester@luxemburgvzw.be)

luxemburg vzw
Somméstraat 49,
2060 antwerpen
T: +32 (0)3 270 34 90
F: +32 (0)3 270 34 91
E: info@luxemburgvzw.be

luxemburg is Arlette Van Overvelt, Nele Gernaey, Ester Torres Falcato Simões

Deze lessuggesties werden samengesteld door Eric Van der Straeten
in opdracht van luxemburg voor de voorstelling VERZETEN.


