
LESBRIEF

bij de voorstelling

voor iedereen vanaf 8 jaar



Beste leerkracht,

Binnenkort komt u met uw klas kijken naar het stuk Baardvrouwen van Kamagurka.
luxemburg stelde voor u een lesbrief samen die ná de voorstelling gebruikt kan
worden in de klas. De voorstelling kent een heldere verhaallijn waardoor er geen
speciale voorbereiding noodzakelijk is.

Kamagurka schreef met Baardvrouwen een ongewoon sprookje. De
standaardelementen (held, draak, houthakker) zijn aanwezig, maar worden atypisch
gebruikt. Deze lesbrief wil aanknopingspunten bieden om samen met kinderen na te
denken over wat gewoon is en wat ongewoon. Over verwachtingen, en of wat te
verwachten valt ook beter is. Over problemen en oplossingen die op hun beurt
andere problemen veroorzaken. Is dat dan een oplossing?

Filosoferen is nadenken, reflecteren over, ter discussie stellen van datgene wat
gewoonlijk als vanzelfsprekend wordt ervaren. Filosofische vragen situeren zich
meestal op een abstracter niveau. Het is daarom raadzaam om vanuit een concrete
situatie te vertrekken. In dit geval zal dat het verhaal van de voorstelling
Baardvrouwen zijn. Een aantal vragen wordt geformuleerd waarover - soms
individueel, soms gezamenlijk - nagedacht kan worden. Het is niet de bedoeling dat
iedereen tot hetzelfde antwoord komt. Wel kunnen kinderen gestimuleerd worden om
na te denken over hun antwoord en om argumenten aan te dragen.

Wat u nodig zal hebben tijdens de les per kind:
- 1 blad papier
- 1 post-it
- 3 kleine stickers
- 1 kopie van het werkblad achteraan deze bundel

Wij hopen u te inspireren.

Vriendelijke groeten,
luxemburg



LESBRIEF : BAARDVROUWEN

U ging met de klas naar de voorstelling Baardvrouwen kijken. Fris samen met de
kinderen het geheugen even op. Vraag wat ze van de voorstelling vonden. Kan er
iemand vertellen wat er gebeurde? Wat was de naam van de held van het verhaal?
Wie moest hij gaan redden? Maak een lijst met de belangrijkste personages:
Bollekop, de Houthakker, de Vrouw van de Houthakker, de dochters/Baardvrouwen
(Een, Twee en Drie), de Draak, de Baardfee.

1. Verwachtingen: kenmerken

A. De titel: Baardvrouwen

Het verhaal heet Baardvrouwen.

- Wat zou een baardvrouw kunnen zijn?
- Is het normaal dat vrouwen baarden hebben?
- Is dat eerder een kenmerk van een man?

Leg eventueel uit wat een kenmerk is: iets dat typisch is voor iets of iemand.
Bijvoorbeeld het rode haar van Suzan is haar kenmerk. Als Suzan morgen op school
aankomt, verwacht iedereen dat ze nog steeds rood haar heeft.

Voorwerpen, mensen, situaties hebben bepaalde kenmerken. We herkennen ze
doordat die kenmerken aanwezig zijn. We verwachten dat die kenmerken aanwezig
zullen zijn.

Opdracht: Som samen de kenmerken van een appel op: rond, een steeltje, eetbaar,
rood of groen, smaakt naar appel, … Som nu de kenmerken van een banaan op:
geel, krom, dikke schil, … Maak twee kolommen op het bord waarin je de kenmerken
naast elkaar opschrijft. Doe dit systematisch: kleur, vorm, … op één lijn. Blijf schrijven
totdat niemand nog een echt nieuw kenmerk kan bedenken. Jullie hebben nu dus dé
appel en dé banaan.
Maar wat als je morgen een rechte banaan eet? Is het dan nog steeds een banaan?
En als Suzan morgen bruin haar heeft, is zij dan nog steeds Suzan? Waarschijnlijk
wel, maar ze is dan ook een beetje anders. Waar ligt de grens? Is een paarse
banaan met een dunne schil die naar banaan smaakt, meer banaan dan een gele
banaan die naar appel smaakt?

Keer terug naar de titel.
- Zijn vrouwen met baarden, ook vrouwen?
- Is een man zonder baard een man, of is hij dan een vrouw?
- Als een baardvrouw haar baard scheert, is ze dan nog een baardvrouw?



B. Bollekop: de superheld!

- Wat is een held?
- Wat zijn de kenmerken van een held?
- Ken je verhalen met een held?

Opdracht: Een held kan iets heel speciaal. Laat de kinderen superhelden opnoemen
en hun speciale kenmerken (Superman, enz.). Vraag meteen ook wat ze met die
kenmerken kunnen doen, vraag naar het nut ervan. Vraag welke kwaliteit ze zelf
graag zouden bezitten en wat ze er mee willen doen. Laat ze hun kwaliteit op een
blaadje papier schrijven. We gebruiken dit zo meteen opnieuw.

Vertel terug over Bollekop, het mannetje met een heel groot hoofd. Zo groot dat hij
zijn eigen huisje niet meer in kan. Zo groot dat hij omver valt als hij een paddestoel
wil plukken. Het grote hoofd is een kenmerk van Bollekop. Het is zeer speciaal, maar
is het ook een kenmerk van een held? Vraag wat Bollekop allemaal met zijn hoofd
kan. Bijvoorbeeld de rook die uit de schoorsteen van de hut van de houthakker
kwam, opzuigen waardoor zijn hoofd een luchtballon wordt. Dat is best speciaal! En
onverwacht.

Opdracht: Bedenk samen met de klas nieuwe superhelden. Geef een ongewone
kwaliteit: bijvoorbeeld zeer lange neusharen of met tapijt kunnen spreken. Laat ze
bedenken wat hun superheld daardoor heel goed zal kunnen.

Bedenk ook dat het misschien heel vervelend kan zijn om een held te zijn.
Bijvoorbeeld: heel sterke mensen knijpen misschien per vergissing hun kind plat. Of
Bollekop die zijn huis niet binnen kan. Laat ze nu het papier nemen met hun eigen
gewenste kwaliteit. Wat zou daar vervelend aan kunnen zijn? Geef de kinderen even
de tijd om dit op te schrijven. Verzamel de papieren en lees er een aantal voor.

2. Verwachtingen: letterlijk interpreteren en logica

Lees volgend fragment voor:

Waar gaan we eigenlijk naar toe?

Naar mijn hut.
Ik wil je even aan mijn vrouw voorstellen.

Waarom gaan we dan niet naar je vrouw?

Bespreek samen met de kinderen wat het probleem is. De houthakker nodigt
Bollekop uit om naar zijn hut te komen en dáár zijn vrouw te ontmoeten. Voor de
houthakker is het namelijk erg logisch dat zijn vrouw in de hut woont.



- Is Bollekop dom of net slim omdat hij zo goed luistert? De houthakker zegt
inderdaad dat ze naar zijn hut gaan, en niet naar zijn vrouw.

- Hoe komt het dat Bollekop dit niet begrijpt?

Hoe kunnen we nu je vrouw ontmoeten als we naar je hut gaan?

Omdat mijn vrouw in de hut woont.

Helemaal?
Met hoofd en al?

Opdracht: Vraag of iemand een voorbeeld kan geven van het ene zeggen, maar iets
anders bedoelen.
Bijvoorbeeld: We gaan naar buiten. Doe je schoenen aan.
Wat je beter kan zeggen: We gaan naar buiten. Dus doe je schoenen aan zodat jij
geen koude voeten krijgt op straat. Je schoenen doe je aan door je rechtervoet in de
rechterschoen te steken en dan…

- Maar zou dat ook niet erg vervelend worden? Soms is het wel gemakkelijk om
iets te ‘veronderstellen’ of ‘voor-onderstellen’.

- Wat wil dit woord zeggen? Dat je denkt dat je iets weet. Of dat je op voorhand
al denkt dat iemand anders iets weet. Bijvoorbeeld dat iemand weet hoe hij
zijn schoenen moet aandoen en dat je dit niet telkens opnieuw moet uitleggen.
Of stel je voor dat je elke dag opnieuw zou moeten leren lezen. De meester/juf
veronderstelt echter dat jij dat al kan.

- Werd er vandaag al iets van jou verwacht/veronderstelt?
- Veronderstelde iemand zelf al iets?

Zet de klas op weg met een paar voorbeelden: je veronderstelde dat het brood niet
giftig was bij het ontbijt, ik veronderstel van jou dat je mij kan horen. Laat iedereen
eventjes alleen nadenken. Vraag dan een aantal leerlingen om een voorbeeld te
geven.

3. Problemen – Oplossingen

Bij elk probleem hoort meestal een oplossing. Bij een oplossing verwachten we
succes. Je kan dus pas zeggen dat iets een oplossing is, als het werkte. Zolang een
oplossing niet getest is, is het een mogelijke oplossing.  Om originele, vernieuwende
ideeën te bedenken, moeten we – naast ons logisch denken – ook creatief of
patroondoorbrekend leren denken. Denkpatronen zijn clusters van gegevens die we
opslaan als ze tot succes geleid hebben. Bij vergelijkbare situaties zullen we die
denkpatronen of oplossingen weer naar boven halen. Dit gebeurt uiteindelijk zeer
snel en haast automatisch. Ons brein is hierop ingesteld, wat handig is, maar slecht
om patronen te doorbreken. Het leggen van nieuwe verbindingen kan je trainen en
aanmoedigen bij kinderen.



A. Voor elke oplossing een probleem

Bespreek in klasverband volgende stelling:
- Je weet pas of iets een oplossing is, als het probleem opgelost wordt.

Oefening: Bollekop moet tijdens zijn reis veel oplossingen bedenken. Of de baardfee
helpt hem met een oplossing.

Welk probleem hoort bij welke oplossing? Overloop samen met de kinderen het
kopieerblad. Laat ze lijnen trekken van het resultaat naar de oplossing en naar het
probleem. (Zie kopieerblad achteraan)  Leg uit aan de hand van de stelling “Je weet
pas of iets een oplossing is, als het probleem opgelost wordt.” Waarom de volgorde
van de kolommen resultaatoplossingprobleem is.

Vliegen

Geen pijn als de draak
bijt

Koele voeten in de
woestijn

Verdoofde wangen

Een hoofd als een
luchtballon

Haringen op het hete
zand

Gloeiend hete woestijn

Een verre reis moeten
maken

Een gemene draak

Bespreek samen hoe de oplossing het probleem verhielp. De verdoving in de
wangen van Bollekop zorgde ervoor dat hij de draak niet voelde bijten. Door de
schoorsteenrook in zijn mond werd zijn hoofd een luchtballon en kon hij vliegen. De
haringen waren koud en zo kon Bollekop door de hete woestijn stappen.

B. Voor elk probleem een goede oplossing?

In het land van de koning stinkt het erg door de draak. Iedereen loopt er rond met
een wasknijper op de neus. Het probleem wordt zo opgelost. Maar is dit een echte
oplossing? Zonder wasknijper stinkt het nog steeds. Het is dus een tijdelijke
oplossing.

- Wanneer is iets echt een oplossing: als jij er geen last meer van hebt, of als
het probleem weg is?

Ga nu verder met het verhaal: iedereen draagt in dat land een wasknijper, waardoor
ze bij de was moeten blijven staan om hem vast te houden tijdens het drogen. Alle
wasknijpers zijn immers in gebruik.

- Is dit dan een goede oplossing?

De oplossing is wel slim: wasknijpers zijn niet om op neuzen te zetten, maar hier
helpt het wel. Dat is dus knap bedacht. Maar de stank is hierdoor niet weg. Én de
was valt van de draad.



- Wat zou nog een oplossing kunnen zijn? De tanden van de draak poetsen?
Maar dan word je misschien opgegeten. Het is een betere oplossing, maar
minder garantie op succes.

- Is het dan ook een betere oplossing?

Vraag aan de klas wat zij zouden doen: wasknijper of tanden poetsen?

Opdracht: Schrijf op het bord: DE DRAAK STINKT UIT ZIJN MOND! Laat iedereen
oplossingen bedenken. Er mag door elkaar geroepen worden. Verzamel zoveel
mogelijk mogelijke oplossingen (kwantiteit). Laat elk kind met een paar kernwoorden
zijn of haar oplossing leesbaar op een post-it schrijven. Misschien kan hun superheld
wel helpen? Hang ze rond de probleemstelling op het bord.

Opdracht: Bespreek wat een ‘goede’ oplossing is: snelheid, blijvend, geen ander
probleem veroorzaken, weinig risico… Geef vervolgens elk kind drie stickers. Laat ze
de beste drie ideeën uitkiezen aan het bord. De post-its met de meeste stickers kleef
je apart.

Toets nu een aantal van de oplossingen aan die criteria. De draak vragen om zijn
tanden te poetsen is een blijvende oplossing, maar niet snel. Je moet eerst vrienden
met de draak worden om het te kunnen vragen. Zelf de draak zijn tanden poetsen is
succesvol, als het lukt… (kwaliteit)

…
En de oplossing van Bollekop. Die ging in de tocht staan tot hij verkouden was.
Waarom? Zo kreeg hij een verstopte neus en kon hij niets meer ruiken.

4. Mogelijke, waarschijnlijke en onmogelijke oplossingen

Mogelijk, waarschijnlijk en onmogelijk hebben te maken met kansberekening. De
kans inschatten of iets mogelijk is of niet.  Wat mogelijk is, is niet persé waarschijnlijk.
Het is mogelijk dat een vrouw een baard heeft, maar niet waarschijnlijk. Een
mogelijkheid is denkbaar en voorstelbaar. Waarschijnlijkheid heeft betrekking op de
redelijke kans dat het zich inderdaad zal voordoen. De volgende vragen willen
begrippen mogelijk/onmogelijk en waarschijnlijk/onwaarschijnlijk verdiepen.

Bollekop wil de draak verslaan. Niemand schat zijn kansen echter hoog in.
- Is de poging van Bollekop onmogelijk om de draak te verslaan?
- Als iets zou kunnen, is het dan mogelijk?
- Als je weet dat iets onmogelijk is, waarom zou je dan nog een poging

ondernemen?
- Hoe weet je dat iets onmogelijk is, zonder het eerst te proberen?
- Hoeveel kans op succes moet iets hebben om ‘waarschijnlijk’ te zijn?
- Is iemand die het onwaarschijnlijke probeert te doen, een domoor of een

slimmerik?



Opdracht: Neem alle post-its van het bord. Schrijf bovenaan de woorden ‘mogelijk’,
‘waarschijnlijk’ en ‘onwaarschijnlijk’ op. Maak ook een kolom ‘onmogelijk’. Blijft deze
leeg omdat nog niemand één van de oplossingen uitprobeerde? Neem een aantal
van de post-its en probeer tot een consensus te komen in welke kolom deze moeten.
Laat de kinderen argumenten aandragen, elkaar bevragen. Eventueel kan je
uiteindelijk stemmen om te beslissen in welke kolom een oplossing komt.

…
En deze ‘oplossing’, in welke kolom hoort die thuis?

En zie kinderen,
En zie kinderen,
En zie kinderen,
Amper had Bollekop deze woorden uitgesproken
of uit het deurgat waar de fee stond
spoten wel duizenden haringen in één sierlijke boog de woestijn door.
Elke haring was zalig koel en net groot genoeg
om de voet van Bollekop van het zand te scheiden.
Zo stapte hij voorzichtig,
van haring naar haring door de woestijn.



Problemen en oplossingen

Opdracht: Trek een lijn van het resultaat naar de oplossing naar het probleem.

Vliegen

Geen pijn als de draak
bijt

Koele voeten in de
woestijn

Verdoofde wangen

Een hoofd als een
luchtballon

Haringen op het hete
zand

Een gemene draak

Een verre reis moeten
maken

Gloeiend hete woestijn



COLOFON

Tekst: Kamagurka (i.o.v. Kopergietery)
Regie: Arlette Van Overvelt
Spel: Chiel Van Berkel, Gert Jochems
Vormgeving: De Letterleggers (Iwan Verhulst, Raphaël Vandeputte)
Kostuums: Saskia Louwaard
Compositie liedjes: Stijn
Techniek: Geert De Vleesschauwer
Lichtontwerp: Jef De Cremer

In samenwerking met CC De Kern – Wilrijk

toneelgezelschap luxemburg
Somméstraat 49
2060 Antwerpen

t: 03 270 34 90
f: 03 270 34 91
www.luxemburgvzw.be

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

Deze lesbrief werd samengesteld door luxemburg in het kader van de voorstelling
Baardvrouwen. Met dank aan Zeno vzw, centrum voor praktische filosofie.

Voor vragen of meer informatie: ester@luxemburgvzw.be.


